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 بنام خدا

 دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

 پیراپزشکیدانشکده 

 Lessen Plan طرح درس
        

 

 

 

 

 

 
 

  

 هدف کلی درس:
 

 در مراقبت از بیمارآشنایی با عملکرد سیستم های مختلف بدن در حالت سالمتی و بیماری و چگونگی ارزیابی، درمان و تمهدات الزم 
 

 

   اهداف کلی جلسات :

  (1دانشجویان با تاریخچه بیهوشی،اصول کلی پذیرش بیمار در بخش بیهوشی و اهمیت آماده سازی بیمار قبل از عمل) آشنایی -1

 (2عمل)تاریخچه بیهوشی،اصول کلی پذیرش بیمار در بخش بیهوشی و اهمیت آماده سازی بیمار قبل از دانشجویان با  آشنایی -2

  (3دانشجویان با تاریخچه بیهوشی،اصول کلی پذیرش بیمار در بخش بیهوشی و اهمیت آماده سازی بیمار قبل از عمل) آشنایی -3

 آشنایی دانشجویان با اصول پیش درمانی در بزرگساالن واطفال -4

 (1اصول پایه بیهوشی عمومی، بی حسی ناحیه ایی و بی دردی)آشنایی دانشجویان با  -5

 (2اصول پایه بیهوشی عمومی، بی حسی ناحیه ایی و بی دردی)آشنایی دانشجویان با  -6

 (3اصول پایه بیهوشی عمومی، بی حسی ناحیه ایی و بی دردی)آشنایی دانشجویان با  -7

 (4اصول پایه بیهوشی عمومی، بی حسی ناحیه ایی و بی دردی)آشنایی دانشجویان با  -8

 (1قبل از بیهوشی و تعیین ریسک بیهوشی)با ارزیابی بیمار آشنایی دانشجویان  -9

 (2)با ارزیابی بیمار قبل از بیهوشی و تعیین ریسک بیهوشیآشنایی دانشجویان  -11

 (1)آماده سازی ماشین و سیستم های بیهوشی و نگهداری آن هاآشنایی دانشجویان با  -11

 (2ها)آماده سازی ماشین و سیستم های بیهوشی و نگهداری آن آشنایی دانشجویان با  -12

 آشنایی دانشجویان با مقدمات اکسیژن درمانی و تجهیزات مربوطه -13

 (1)آشنایی دانشجویان با وضعیت قرار گیری بیمار در طی بیهوشی و عوارض و تدابیر الزم -14

 (2)آشنایی دانشجویان با وضعیت قرار گیری بیمار در طی بیهوشی و عوارض و تدابیر الزم -15

 ( 1)ش های اداره راه هوایی بیمار، تجهیزات، امکانات، مراقبت و عوارض مربوطهارزیابی و روآشنایی دانشجویان با  -16

 (2ارزیابی و روش های اداره راه هوایی بیمار، تجهیزات، امکانات، مراقبت و عوارض مربوطه)آشنایی دانشجویان با  -17

 (3مراقبت و عوارض مربوطه)ارزیابی و روش های اداره راه هوایی بیمار، تجهیزات، امکانات، آشنایی دانشجویان با  -18

 (1)آشنایی دانشجویان با مفهوم پایش در بیهوشی و اصول به کار گیری پایش های استاندارد -19

 (2)آشنایی دانشجویان با مفهوم پایش در بیهوشی و اصول به کار گیری پایش های استاندارد -21

 بیماران در اعمال جراحی انتخابی و اورژانس نحوه آماده سازی بیمار، وسایل، تجهیزات و امکانات مورد نیاز در بیهوشی -21

 (1آشنایی پایه با بخش مراقبت های پس از بیهوشی، اصول کلی انتقال، پذیرش، مراقبت و ترخیص بیماران) -22

 (2آشنایی پایه با بخش مراقبت های پس از بیهوشی، اصول کلی انتقال، پذیرش، مراقبت و ترخیص بیماران) -23

 ای بیهوشی و  تکمیل آن هاآشنایی دانشجویان با برگه ه -24

 

 

 
 

                                                                                     1بیهوشی  عنوان درس :

 مخاطبان: دانشجويان کارشناسي پیوسته هوشبري ترم دوم 

                                                                                         تئوریواحد 3تعداد و نوع واحد:  

   مهارت های پرستاری و کار در اتاق عمل ) هم نیاز با تجهیزات بیهوشی(:درس  پیش نیاز

 هشت هفته 10-11و دوشنبه  14-11)شنبه 99-1044زمان ارائه درس: نمسال دوم سال تحصیلي 

 (دوم

 11-10ساعت مشاوره : دو شنبه ها ساعت 

 مدرس/ مدرسان :  ندا خالديان
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 تاری به تفکیک اهداف کلی هر جلسهاهداف ويژه رف

 جلسه اول

 (1قبل از عمل) ماریب یآماده ساز تیو اهم یهوشیدر بخش ب ماریب رشیپذ یکل ،اصولیهوشیب خچهیبا تار انیدانشجو ییآشنا:هدف کلی

 بیهوشی را تعریف کند..-1-1

 دهد.تاریخچه بیهوشی را شرح  -2-1

 را فرار گیرد. دایره فعالیت بیهوشی -3-1

 .مسئولیت حرفه ایی را فرا گیرد -4-1

 
 مدوجلسه 

 (2قبل از عمل) ماریب یآماده ساز تیو اهم یهوشیدر بخش ب ماریب رشیپذ یکل ،اصولیهوشیب خچهیبا تار انیدانشجو ییآشنا هدف کلی:

 :درپایان دانشجو قادر باشد :اهداف ویژه

 ناسد.شرا ب اتاق عمل -1-2

 .نحوه ورود بیمار به اتاق عمل را توضیح دهد -2-2

 نحوه پذیرش بیمار در اتاق عمل را توضیح دهد. -3-2

 مسئولیت خود را در این حیطه فرا گیرد. -6-2

 
 

 سومجلسه 

 

 (3قبل از عمل) ماریب یآماده ساز تیو اهم یهوشیدر بخش ب ماریب رشیپذ یکل ،اصولیهوشیب خچهیبا تار انیدانشجو ییآشنا :هدف کلی

 :درپایان دانشجو قادر باشد :یژهاهداف و

 آماده سازی اتاق عمل را پیش از عمل فرا کیرد. -1-3

 را فراگیرد. ASAطبقه بندی     -2-3

 .شرح دهد  آزمایشات پیش از عمل را  -3-3

 را فرا گیرد. داروهای مجاز و غیر مجاز پیش از عمل -4-2

 
 چهارم جلسه

 در بزرگساالن واطفال یدرمان شیبا اصول پ انیدانشجو ییآشناهدف کلی: 

  :درپایان دانشجو قادر باشد :اهداف ویژه

 مفاهیم فارماکوکینتیک و فارماکودینامیک را توضیح دهد -1-4

 داروهایی که به عنوان پیش درمانی به کار می روند را نام ببرد و اثرات آن ها را توضیح دهد. -2-4

 مختلف آگاه باشد. از میزان ناشتایی در سنین -3-4

 آسپیراسیون را تعریف کند. -4-4

 
 پنجم جلسه

 (1)یدرد یو ب ییا هیناح یحس یب ،یعموم یهوشیب هیبا اصول پا انیدانشجو ییآشناهدف کلی: 

 باشد قادر دانشجودر پایان اهداف ویژه: 

  .انواع روش های بیهوشی را نام ببرد-1-5

 را فرا گیرد. بیهوشیبر انتخاب یک روش عوامل موثر -2-5

 .روش بیهوشی عمومی را توضیح دهد-3-5

 .روش بی حسی ناحیه ایی را شرح دهد.-4-5
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 مششجلسه 

 (2)یدرد یو ب ییا هیناح یحس یب ،یعموم یهوشیب هیبا اصول پا انیدانشجو ییآشناهدف کلی: 

 

 باشد قادر دانشجودر پایان  اهداف ویژه:

 را شرح دهد. نحوه انجام بیهوشی عمومی-1-6

 را فرا گیرد. داروهای مورد نیاز جهت بیهوشی عمومی-2-6

 .اثر داروهای بیهوشی عمومی را بر بدن شرح دهد. -3-6

 
 مهفتجلسه 

 (3)یدرد یو ب ییا هیناح یحس یب ،یعموم یهوشیب هیبا اصول پا انیدانشجو ییآشناهدف کلی: 

 

 باشد قادر دانشجو در پایان اهداف ویژه:

 انجام بی حسی ناحیه ایی را شرح دهد. نحوه-1-7

 را فرا گیرد. وسایل مورد نیاز برای بی حسی ناحیه ایی-2-7

 را شرح دهد. روش بیهوشی بی دردی-3-7

 را فرا گیرد. وسایل مورد نیاز جهت بی دردی-4-7
 مهشت جلسه

 (4)یدرد یو ب ییا هیناح یحس یب ،یعموم یهوشیب هیبا اصول پا انیدانشجو ییآشنا هدف کلی:
 

 

 باشد قادر دانشجو در پایان اهداف ویژه:

 عوارض داروهای مورد نیاز در بی حسی ناحیه ایی را توضیح دهد.-1-8

 را فرا گیرد. عوارض داروهای مورد نیاز جهت بی دردی-2-8

 کنترااندیکاسیون های هر روش بیهوشی را توضیح دهد.-3-8

 

 

 نهم جلسه

 (1)یهوشیب سکیر نییو تع یهوشیقبل از ب ماریب یابیبا ارز انیدانشجو ییآشنا:هدف کلی

 باشد قادر دانشجو در پایان اهداف ویژه:

 د.خطرات بیهوشی را شرح ده-1-9

 را بشناسد. بیماری های همراه-2-9

 عوارض داروهای بیهوشی بر بیماری های همراه را توضیح دهد.-3-9

 
 دهم جلسه

  (2)یهوشیب سکیر نییو تع یهوشیقبل از ب ماریب یابیبا ارز انیدانشجو ییآشناهدف کلی: 

 باشد قادر دانشجو در پایان  اهداف ویژه:

 توصیه های مورد نیاز در بیماران قلبی را بداند.-1-11

 را شرح دهد. عوارض ریوی-2-11

 را فرا گیرد. در بیمار دچار دیابت درمان ها و مراقبت ها-3-11

 

 دهمياز جلسه

 (1آن ها) یو نگهدار یهوشیب یها ستمیو س نیماش یبا آماده ساز انیدانشجو ییآشناهدف کلی: 
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 :باشد قادر دانشجو در پایان اهداف ویژه:

 ماشین بیهوشی را بشناسد.-1-11

 را شرح دهد. اجزای ماشین بیهوشی -2-11

 فرا گیرد. نحوه استفاده از ماشین بیهوشی را-3-11

 آگاه شود. ز ایمنی و آالرم های ماشین بیهوشی  -4-11

 

 
 دهمدوازجلسه 

 (2آن ها) یو نگهدار یهوشیب یها ستمیو س نیماش یبا آماده ساز انیدانشجو ییآشناهدف کلی: 

 

 :باشد قادر دانشجو در پایان اهداف ویژه:

 را شرح دهد سیستم های بیوشی    -1-12

 را شرح دهد استفاده از هر سیستم    -2-12

 را شرح دهد نحوه نگهداری سیستم های بیهوشی    -3-12
 

 دهمسیزجلسه 

 مربوطه زاتیو تجه یدرمان ژنیبا مقدمات اکس انیدانشجو ییآشناهدف کلی: 

 

 باشد قادر دانشجو در پایان اهداف ویژه:

 آناتومی مجاری تنفسی فوقانی و تحتانی را مختصرا شرح دهد. -1-13

 فیزیولوژی سیستم تنفسی را بیان کند. -2-13

 عضالت دمی و بازدمی را نام ببرد. -3-13

 اصول مکانیکی تهویه را بیان نماید. -4-13

 اکسیژن درمانی را تعرف نماید. -5-13

 اهداف اکسیژن درمانی را ذکر نماید. -6-13

 موارد استفاده از اکسیژن درمانی را توضیح دهد. -7-13

 م برای اکسیژن درمانی را نام ببرد.تجهیزات الز -8-13

 روش های تجویز اکسیژن را نام برده و معایب و مزایای هریک را بشناسد. -9-13

 عوارض اکسیژن درمانی را توضیح دهد. -11-13

 
 دهمچهارجلسه 

 (1الزم) ریو عوارض و تداب یهوشیب یدر ط ماریب یریقرار گ تیبا وضع انیدانشجو ییآشناهدف کلی: 

 باشد قادر دانشجو در پایان ویژه:اهداف 

 اهمیت برقراری پوزیشن صحیح در جراحی را شرح دهد. -1-14

 اصول علمی حین وضعیت دادن بیمار بر روی تخت عمل را بیان نماید. -2-14

 پرسنل مسئول در پوزیشن دهی را بشناسد. -3-14

 نقش خود را در پوزیشن دهی فرا گیرد. -4-14

 
 دهمپانزجلسه 

 (2الزم) ریو عوارض و تداب یهوشیب یدر ط ماریب یریقرار گ تیبا وضع انیدانشجو ییآشنا:کلیهدف 

 باشد قادر دانشجو در پایان اهداف ویژه:

 انواع پوزیشن های جراحی را نام ببرد.     -1-15
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 را شرح دهد. عوارض هر پوزیشن     -2-15

 را شرح دهد. موارد استفاده از هر پوزیشن     -3-15

 
 جلسه شانزدهم

 

 (1امکانات، مراقبت و عوارض مربوطه) زات،یتجه مار،یب ییاداره راه هوا یو روش ها یابیبا ارز انیدانشجو ییآشناهدف کلی: 

 

 باشد قادر دانشجو در پایان اهداف ویژه:

 را بشناسد. آناتومی راه هوایی     -1-16

 را فرا گیرد.راه هوایی  ارزیابی     -2-16

 را فرا گیرد. طبقه بندی ماالمپاتی      -3-16

 را فرا گیرد. عوامل موثر بر راه هوایی مشکل -4-16

 
 هفدهمجلسه 

 (2امکانات، مراقبت و عوارض مربوطه) زات،یتجه مار،یب ییاداره راه هوا یو روش ها یابیبا ارز انیدانشجو ییآشنا :هدف کلی
 

 

 باشد قادر دانشجو در پایان اهداف ویژه:

 .اداره راه هوایی را توضیح دهدتجهیزات -1-17

 را فرا گیرد. ابزارهای اداره راه هوایی دشوار-2-17

 نحوه استفاده از ابزارهای اداره راه هوایی را شرح دهد.-3-17

 .نحوه نگهداری و استریل ابزارهای اداره راه هوایی را شرح دهد. -4-17
 

 هجدهمجلسه 

 (3امکانات، مراقبت و عوارض مربوطه) زات،یتجه مار،یب ییاداره راه هوا یو روش ها یابیبا ارز انیدانشجو ییآشنا :هدف کلی

 باشد قادر دانشجو در پایان اهداف ویژه:

 الرنگوسکوپ را بشناسد.-1-18

 اجزا و انواع الرنگوسکوپ را توضیح دهد.-2-18

 عوارض ابزارهای اداره راه هوایی را شرح دهد.-3-18

 
 نوزدهمجلسه 

 (1استاندارد) یها شیپا یریو اصول به کار گ یهوشیدر ب شیبا مفهوم پا انیدانشجو ییآشناهدف کلی: 

 باشد قادر دانشجو در پایان  اهداف ویژه:

 پایش را تعریف کند. -1-19

 استاندارد های پایش را نام ببرد. -2-19

 ابزارهای پایش را بشناسد و نحوه استفاده هریک را بداند. -3-19

 های تهاجمی و غیر تهاجمی را تفکیک کند.پایش  -4-19
 بیستمجلسه 

 (2استاندارد) یها شیپا یریو اصول به کار گ یهوشیدر ب شیبا مفهوم پا انیدانشجو ییآشناهدف کلی: 

 

 :باشد قادر دانشجو در پایان اهداف ویژه:

 پایش فشار خون را شرح دهد.-1-21

 را شرح دهد. پایش قلب -2-21
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 .متری را توضیح دهد.پالس اکسی  -3-21

 کاپنو گراف را شرح دهد.-4-21

 
 بیست و يکمجلسه 

 و اورژانس یانتخاب یدر اعمال جراح مارانیب یهوشیدر ب ازیو امکانات مورد ن زاتیتجه ل،یوسا مار،یب ینحوه آماده سازهدف کلی: 

 

 :باشد قادر دانشجو در پایان اهداف ویژه:

 بیهوشی را شرح دهد.نحوه آماده سازی بیمار برای  -1-21

 تجهیزات و وسایل مورد نیاز برای شروع بیهوشی را نام ببرد. -2-21
 

 بیست و دومجلسه 

 (1)مارانیب صیمراقبت و ترخ رش،یانتقال، پذ یاصول کل ،یهوشیپس از ب یبا بخش مراقبت ها هیپا ییآشناهدف کلی: 

 باشد قادر دانشجو در پایان اهداف ویژه:

 وسایل واحد ریکاوری را بشناسد.تجهیزات و  -1-22

 مراقبت های عمومی در اتاق ریکاوری را شرح دهد. -2-22

 مراقبت های ویژه در اتاق ریکاوری را شرح دهد.  -3-22

 
 بیست و سومجلسه 

 (2)مارانیب صیمراقبت و ترخ رش،یانتقال، پذ یاصول کل ،یهوشیپس از ب یبا بخش مراقبت ها هیپا ییآشناهدف کلی: 

 باشد قادر دانشجو در پایان اهداف ویژه:

 عوارض بیهوشی در اتاق ریکاوری را شرح دهد. -1-23

 داروهای مورد استفاده در ریکاوری را نام ببرد. -2-23

 معیارهای ترخیص از ریکاوری را توضیح دهد. -3-23

 
 بیست وچهارمجلسه 

 آن ها لیو  تکم یهوشیب یبا برگه ها انیدانشجو ییآشنا :هدف کلی

 باشد قادر دانشجو در پایان اهداف ویژه:

 تمامی برگه های بیهوشی را بشناسد.     -1-24

 موارد استفاده از هر برگه ی بیهوشی را شرح دهد. -2-24

 برگه های بیهوشی را به تنهایی تکمیل کند. -3-24

 

 
  آخرين ويرايش  ترجمه شده منابع: 

 

 1-Basics of Anesthesia. Robert K. Stoelting, Ronald D. Miller Latest ed 

2- Nurse Anesthesia. Nagelhout J, Zaglaniczny. Latest ed 

 آخرین چاپ        بیماریهای داخلی هاریسون        -3

 پرستاری بیماری های داخلی جراحی برونز و سودراث          آخرین چاپ-4

 مطالب ارائه شده در کالس -4
 

 روش تدريس: 

 سخنرانی . پرسش و پاسخ ، بحث گروهی 
 رسانه های کمک آموزشی: 

 کامپیوتر و اینترنت، تخته وایت برد، ویدئوپروژکتور
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 سنجش و ارزشیابی

 ساعت تاريخ نمره روش آزمون آزمون

آزمون میان 

 دوره
درصد نمره  14 چهار گزينه ای 

 کل

15/1/1044 14:34-14 

آزمون پايان 

 ترم
طبق برنامه  درصد نمره کل04 چهار گزينه ای

 امتحانی

8:34 

فعالیتهای 

 آموزشی
درصد نمره  14 (فعالیت در کالس، )تحقیق

 کل

طی جلسات 

 آموزشی

 

 

 مقررات درس وانتظارات از دانشجو:

د درسی به نکات از دانشجویان محترم انتظار میرودکه با توجه به اهمیت درس و تنوع منابع و توجه به محدودیت زمانی جهت هر چه بهتر برگزار شدن این واح   -

 زیر توجه فرمایید. 

 حضور منظم و دقیق در کالس   -

 شرکت در فعالیتهای داخل کالسی و بحث گروهی   -

 رجوع به منابع معرفی شده   -

 مطرح کردن سواالت جلسه قبل در ابتدای جلسه بعدی  -

 خاموش کردن تلفن های همراه  -

 .در صورت عدم تشکیل کالس به هر علتی، کالس جبرانی با هماهنگی آموزش تشکیل خواهد شد -

 

 1بیهوشی جدول زمانبندی درس 
   10-11هفته دوم  8و دوشنبه (14-11ساعتشنبه ها ) :کالس روز و ساعت جلسه

جل

 سه

 مدرس موضوع هر جلسه تاريخ

آشنایی دانشجویان با تاریخچه بیهوشی،اصول کلی پذیرش بیمار در بخش بیهوشی و اهمیت  مشخصنا 1

 ( 1آماده سازی بیمار قبل از عمل)

انیندا خالد  

آشنایی دانشجویان با تاریخچه بیهوشی،اصول کلی پذیرش بیمار در بخش بیهوشی و اهمیت   1

 (2سازی بیمار قبل از عمل)آماده 

انیخالد ندا  

آشنایی دانشجویان با تاریخچه بیهوشی،اصول کلی پذیرش بیمار در بخش بیهوشی و اهمیت   3

 ( 3آماده سازی بیمار قبل از عمل)

انیخالد ندا  

انیخالد ندا آشنایی دانشجویان با اصول پیش درمانی در بزرگساالن واطفال  0  

انیخالد ندا (1آشنایی دانشجویان با اصول پایه بیهوشی عمومی، بی حسی ناحیه ایی و بی دردی)  5  

انیخالد ندا (2آشنایی دانشجویان با اصول پایه بیهوشی عمومی، بی حسی ناحیه ایی و بی دردی)  1  

انیخالد ندا (3ناحیه ایی و بی دردی)آشنایی دانشجویان با اصول پایه بیهوشی عمومی، بی حسی   0  

انیخالد ندا (4آشنایی دانشجویان با اصول پایه بیهوشی عمومی، بی حسی ناحیه ایی و بی دردی)  8  

انیخالد ندا (1آشنایی دانشجویان با ارزیابی بیمار قبل از بیهوشی و تعیین ریسک بیهوشی)  9  

انیخالد ندا (2با ارزیابی بیمار قبل از بیهوشی و تعیین ریسک بیهوشی)آشنایی دانشجویان   14  

انیخالد ندا (1آشنایی دانشجویان با آماده سازی ماشین و سیستم های بیهوشی و نگهداری آن ها)  11  

انیخالد ندا (2آشنایی دانشجویان با آماده سازی ماشین و سیستم های بیهوشی و نگهداری آن ها)  11  

انیخالد ندا آشنایی دانشجویان با مقدمات اکسیژن درمانی و تجهیزات مربوطه  13  

انیخالد ندا (1آشنایی دانشجویان با وضعیت قرار گیری بیمار در طی بیهوشی و عوارض و تدابیر الزم)  10  

انیخالد ندا (2بیهوشی و عوارض و تدابیر الزم)آشنایی دانشجویان با وضعیت قرار گیری بیمار در طی   15  

آشنایی دانشجویان با ارزیابی و روش های اداره راه هوایی بیمار، تجهیزات، امکانات، مراقبت و   11

 ( 1عوارض مربوطه)

انیخالد ندا  

انیخالد نداآشنایی دانشجویان با ارزیابی و روش های اداره راه هوایی بیمار، تجهیزات، امکانات، مراقبت و   10  
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 (2عوارض مربوطه)

آشنایی دانشجویان با ارزیابی و روش های اداره راه هوایی بیمار، تجهیزات، امکانات، مراقبت و   18

 (3عوارض مربوطه)

انیخالد ندا  

انیخالد ندا (1آشنایی دانشجویان با مفهوم پایش در بیهوشی و اصول به کار گیری پایش های استاندارد)  19  

انیخالد ندا (2آشنایی دانشجویان با مفهوم پایش در بیهوشی و اصول به کار گیری پایش های استاندارد)  14  

امکانات مورد نیاز در بیهوشی بیماران در اعمال نحوه آماده سازی بیمار، وسایل، تجهیزات و   11

 جراحی انتخابی و اورژانس

انیخالد ندا  

آشنایی پایه با بخش مراقبت های پس از بیهوشی، اصول کلی انتقال، پذیرش، مراقبت و ترخیص   11

 (1بیماران)

انیخالد ندا  

اصول کلی انتقال، پذیرش، مراقبت و ترخیص آشنایی پایه با بخش مراقبت های پس از بیهوشی،   13

 (2بیماران)

انیخالد ندا  

انیخالد ندا آشنایی دانشجویان با برگه های بیهوشی و  تکمیل آن ها  10  

 

 

 

 دانشکده: EDOنام و امضای مسئول        ابراهیم عزتینام و امضای مدیر گروه:       ندا خالدیان                   نام و امضای مدرس: 

 تاریخ ارسال :                                          31/11/99تاریخ ارسال:                       31/11/99 تاریخ تحویل:                  

 

 
 




