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 کرهاًػاٍ يداًػگاٍ ػلْم پسغک

 يراپسغکيپ داًػکذٍ                                                                                                   

   Lessen Plan طرح درش

 

 داًػجْياى کارغٌاضي پيْضتَ ُْغبري ترم پٌجن  

 1بيِْغي رّظ                                  ّادذ ًظري                                           3  

 14-16ضاػت چِارغٌبَ ُا ضَ غٌبَ ّ                                           00-00 وطال اّل ضال تذصيلي يً 

 ابراُين ػستي 

 

 ،يَْؿيهختلف تذى، ػَاسم دس ت يّا ؼتنيػ ؾيپا يسٍؿْا واس،يت يآهادُ ػاص ،يا ِيًاح يحؼيٍ ت يػوَه يَْؿيت يسٍؽ ّا يشيفشاگ :شرح درس:

جْت  واسيت يآهادُ ػاص يدسع داًـجَ تا سٍؽ ّا ٍ ًحَُ  ييؿشح دسع: دس ا يْايًاح يحؼيٍ ت يػوَه يَْؿيٍ تؼذ اص ت يدس هشاحل قثل، ع واسيهشاقثت اص ت

دس هشاحل هختلف قثل،  واسيهختلف تذى ٍ هشاقثت اص ت يّا ؼتنيػ ؾيپا يآؿٌا ؿذُ، چگًَگ يغياػلاب هح يٍ تلَکْا يا ِيًاح يحؼ يت ،يػوَه يَْؿيت

.شديگ يسا فشا ه يا ِيًاح يحؼيٍ ت يػوَه يَْؿيٍ تؼذ اص ت يع  

 .تاؿذ هي تيواساى تِ سػاًي هغلَب خذهت جْت دس َّؿثشي کاسداًي هقغغ آهَختگاى داًؾ تَاًوٌذػاصي درس: يهدف کل 

   جلسبت : ياهداف کل
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 هاًيتْريٌگ بيواراى را غرح دُذ. طرادي .1

 با اضتاًذاردُاي پايَ هًْيتْريٌگ در زهاى بيِْغي آغٌا غْد. .2

 اضتفادٍ از دْاش خْد ّ اػضاي هذد جْ ّ بذّى ًياز بَ ّضيلَ غرح دُذ.ًذٍْ پايع ضيطتن ُاي هختلف بذى را با  .3

 ًذٍْ اضتفادٍ از دضتگاٍ الکترّکارديْگرام را غرح دُذ. .4

 آريتوي ُاي خطرًاک هذتول بَ ٌُگام بيِْغي ّ ػول جرادي را غٌاضايي کٌذ. .5

 با اًْاع رّظ ُاي ضٌجع ُاي فػار خْى )تِاجوي ّ غير تِاجوي( آغٌا باغذ. .6

  

 ًذٍْ پايع بيوار با اضتفادٍ از پالص اکطيوتري را تْضيخ دُذ. .1

 ًذٍْ پايع بيوار با اضتفادٍ از کاپٌْگرافي را تْضيخ دُذ. .2

 اکطيذکربي بازدهي را غرح دُذ.ػلل ادتوالي افسايع يا کاُع دي  .3

 چگًْگي هايٌتْريٌگ دهاي بذى را غرح دُذ. .4

 ػلل ّ ػْارض کاُع دهاي بذى طي بيِْغي را ليطت کٌذ. .5

 ًذٍْ اًذازٍ گيري فػار ّريذ هرکسي را غرح دُذ. .6

 .ػلل غايغ افسايع ّ کاُع فػار ّريذ هرکسي را رکر کٌذ .7

 ًذٍْ هًْيتْريٌگ غلظت ُاي دهي ّ بازدهي ُْغبرُاي اضتٌػاقي را غرح دُذ. .1

 با کاتتر غرياى ريْي ّ کاربرد آى آغٌا غْد .2

 را بذاًذ.تاثيرات اختالالت قلبي، ػرّقي ّ ريْي بر فػار ّريذ هرکسي ّ فػار اًطذادي غرياى ريْي  .3

 غرح دُذ. را اکْکارديْگرافي .4

 هْرد فْايذ اکْکارديْگرافي ديي ػول از راٍ هري را ًام ببرد. 5دذاقل  .5

 اًْاع داپلر ّ کابرد باليٌي آًِا را غرح دُذ.  .6

 ًذٍْ پايع فؼاليت الکتريکي هغس را غرح دُذ .7

 با پتاًطيل ُاي براًگيختگي ضْهاتْضٌطْريآغٌا غْد. .8

 غرح دُذ. bisًذٍْ تؼيييي ػوق بيِْغي را با اضتفادٍ از ايٌذکص  .9

11.  
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  يَْؿيواس قثل اص تيت تيضيٍ ٍ ياتياسص يتا چگًَگ ييآؿٌا:يهدف کل

 ي دٍسُ قادس خَاٌّذ تَد:ياى اياى دس پايداًـجَ: ياهداف اختصبص

 رکش کٌذ. قثل اص ػول ياتياتؼاد هْن اسص (1

 ؿشح دّذ کاياهش يَْؿيتشًاهِ اًجوي هتخللاى تسا  تش اػاع ( ي)جشاحيَْؿيتت قثل اص يضيٍ (2

 اى کٌٌذ. ياّذاف آى سا ت (3

 ٍ ًکات هْن آى آؿٌا ؿَد يَْؿيتا ًحَُ گشفتي ؿشح حال ت (4

 کٌذ ييسا ؿٌاػا  يکيضيٌِ فيظُ دس هؼايٍ يػشكِ ّا (5

 گشدد يواس هغشح هيػول کِ قثل اص ػول تا ت يحَادث حَال . (6

   اى کٌٌذيسا ت يکيضيٌِ فيؼاًکات هْن ه (7

 َىيکاػيپش هذ يواساى ٍ داسٍّايدس ت ييساُ َّا ياتيٍ اسص يَْؿيؼک تيي سييتؼ ًحَُاى تا يداًـجَ يآؿٌائ :يهدف کل
 ي دٍسُ قادس خَاٌّذ تَد:ياى اياى دس پايداًـجَ: ياهداف اختصبص

 اى کٌذيت (ASA)کا ياهش يَْؿيي تياًجوي هتخلل تش اػاع واساى يت يکيضيت فيٍضؼ (1

 ف کٌٌذ.يتَك يؼک قلثيواساى سا اص ًظش سيت يکيٌيکل ياتياسص (2

 تؼذ اص ػول سا تـٌاػٌذ.  يتٌفؼ ييًاسػا يؼک فاکتَسّايس (3

 َى قثل اص ػول ساؿشح دٌّذ.يکاػياّذاف پش هذ (4

 ح دٌّذ.يَى سا تـٌاػٌذ ٍػَاسم آًْا سا تَضيکاػيپش هذ يداسٍّا (5

 واساى سا داؿتِ تاؿذ.يت ييساُ َّا ياتيهٌاػة دس اسص ييتَاًا (6

 دسخَاػت هـاٍسُ   يَى ّايکاػيقثل اص ػول ٍ اًذ يکيٍ کلٌ يـگاّيآصها يتؼت ّاتا اى يداًـجَ يآؿٌائ :يهدف کل
 ي دٍسُ قادس خَاٌّذ تَد:ياى اياى دس پايداًـجَ: ياهداف اختصبص

 واساى تذاًذيت ياص ػول تشاـات الصم دس قثل يآصها (1

 ق سا تذاًذيـات تـخيآصها يؼيا عثيضاى ًشهال يه (2

 واساى تذاًذيالصم قثل اص ػول سا دس هَسد ت يَلَطيا سادي يػکؼثشداس يتؼت ّا (3

 واساى سا تذاًذ  ياص تيهَسد ً يهـاٍسُ ّا (4

 يَْؿيواس  تش تيت يهلشف يش داسٍّايٍ تاث يَْؿيالصم دس هشحلِ قثل اص ت يّا يتا آهادگ ييآؿٌا :يهدف کل

 ي دٍسُ قادس خَاٌّذ تَد:ياى اياى دس پايداًـجَ: ياهداف اختصبص
 تِ آًْا اسائِ کٌذ يَْؿيٍ ت يؿاى سا قثل اص جشاح يؿخل يا هلشف داسٍّايواساى سا دس خلَف قغغ يهـاٍسُ الصم تِ ت (1

 واساى رکش کٌذيت واساى سايت قثل اص ػول يپشػتاس يضشٍس يهشاقثتْا (2

 ف کٌٌذ.يت اى سا تَ كياى کٌٌذ ٍاّويواس سا تيًاؿتا تَدى ت يهذت صهاى الصم تشا (3
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 آؿٌا ؿَد.تا آًاتَهي ساُ َّايي فَقاًي 

 تا اًذيکاػيَى ّا ٍ کٌتشا اًذيکاػيثَى ّاي اداسُ ساُ َّايي تا فـاس هثثت آؿٌا ؿَد

 تا هاًَسّاي اداسُ ساُ َّايي دس تيواساى هلذٍم ٍ غيش هلذم ٍ ًحَُ اًجام ايي هاًَسّا آؿٌا تاؿذ.

 حَُ گزاؿتي آًْا آؿٌا ؿَد.تا تجْيضات اداسُ ساُ َّايي تا فـاس هثثت ؿاهل  اًَاع هاػک ّا ٍ ايشٍي ّا  ٍ ً

 داؿتي ساُ َّايي اًتخاب کٌذ. فشاگيش قادس تاؿذ تش اػاع ؿَاّذ کليٌيکي ٍ پاساکليٌيکي، ًَع ٍ ػايض هٌاػة ايشٍي سا جْت تاص ًگِ

 دّذ دسكذ كحت تَضيح96تا  سا دسػت گيشي هاػک ًحَُ

 اسائِ کٌذ.ػلل هاػک گيشي ػخت سا رکش کٌذ ٍ ساّکاسي تشاي تْثَد هاػک گيشي 

 هخاعشات ٍ فَايذ اًَاع هاػک ّا ٍ ايشٍي ّا سا تا ّن هقايؼِ کٌذ.

 سا تذاًذ ّا يشٍيهثثت ؿاهل هاػک ، اًَاع اسٍؽ اػتفادُ ٍ اًجام كحيح اػتفادُ اص ٍػايل اداسُ سُ َّايي 

  هثثت تا كحت کاهل تـخيق دّذّاي ًٍتيالػيَى خَب ٍ تذ سا تا تَجِ تِ ٍضؼيت تاليٌي تيواس  تٌْگام تَْيِ تا فـاس  ًـاًِ

 تا ػَاسم اداسُ ساُ َّايي تا فـاس هثثت آؿٌا ؿَد

 سٍؽ ّاي جايگضيي هاػک گيشي سا ًام تثشد 

:

 ساُ َّايي هـکل سا تؼشيف ًوايذ

 هؼياسّاي هشتَط تِ ساُ َّايي هـکل سا رکش ًوايذ.ًحَُ اسصياتي ٍ 

 

:

 .هشاحل آهادگي جْت لَلِ گزاسي سا تَضيح دّذ

 .ًحَُ لَلِ گزاسي تشاؿِ سا تا دقت ياد تگيشد

 هشتثظ تا تَْيِ ساُ َّايي  سا تـٌاػذ ٍ ًحَُ کاستشد آًشا ياد تگيشدجذيذ السيٌجيال هاػک ٍ ػايش ٍػايل 

 

 کِ قثل اص ّش پَصيـي دّي الصم اػت سػايت ؿَد سا ًام تثشد.هْوتشيي  هَاسدي  

 چشايي اّويت  اًتخاب پَصيؾ هٌاػة جْت تيواساى تيَْؽ سا تَضيح دّذ.

 پَصيـي ّاي ؿايغ هَسد اػتفادُ دس اػوال جشاحي سا ليؼت کٌذ.

 م تثشد.ػَاسم هشتثظ تا پَصيـي ػَپايي ٍ توْيذات تکاس سفتِ جْت جلَگيشي اص ايي ػَاسم سا ًا

 تاثيشات ّوَديٌاهيک هشتثظ تا  پَصيـي تشًذلٌثشگ/ تشًذلٌثشگ هؼکَع سا  دس يک فشد تيَْؽ تا يک فشد َّؿياس هقايؼِ کٌذ.

 سا تَضيح دّذ ٍ کاتشدّاي تاليٌي ايي دٍ سا رکش کٌذ. (lawn chair and  frog legّش يک صيش هجوَػِ ّاي پَصيؾ ػَپايي)
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 کاستشد، ػَاسم ٍ هـکالت  هشتثظ تا پَصيـي ليتَتَهي ٍ توْيذات الصم جْت جلَگيشي اص ايي ػَاسم سا ًام تثشد. .1

 هشتثظ تا پَصيـي لتشال دکَتيتَع ٍ توْيذات الصم جْت جلَگيشي اص ايي ػَاسم سا ًام تثشد.  کاستشد، ػَاسم ٍ هـکالت .2

 کاستشد، ػَاسم ٍ هـکالت  هشتثظ تا پَصيـي پشٍى ٍ توْيذات الصم جْت جلَگيشي اص ايي ػَاسم سا ًام تثشد. .3

 اص ايي ػَاسم سا ًام تثشد. کاستشد، ػَاسم ٍ هـکالت  هشتثظ تا پَصيـي ًـؼتِ ٍ توْيذات الصم جْت جلَگيشي .4

 كذهات ػلثي ًاؿي اص اًَاع پَصيـي ّا سا رکش کٌذ ٍ تَكيِ ّايي تشاي جلَگيشي اص آى اسائِ دّذ. .5

 ًام تثشد.هشاحل القاي تيَْؿي تِ سٍؽ ٍسيذي سا  .6

 ًام تثشد.(Rapid sequence Induction)هشاحل القاي تيَْؿي تا تَالي ػشيغ .7

 ًحَُ القاي اػتـاقي تيَْؿي تِ كَست هشحلِ تِ هشحلِ تَضيح دّذ. .8

 ًحَُ اػتفادُ اص آًْا سا جْت القاي تيَْؿي تَضيح دّذ. َّؿثشّاي ؿايغ دس  ايٌذاکـي اػتـاقي ٍ .9

 اػتٌـاقي سا تَضيح دّذ.ًحَُ ًگْذاسي تيَْؿي تِ ؿکل  .10

 ًحَُ ًگْذاسي تيَْؿي تِ ؿکل ٍسيذي سا تَضيح دّذ. .11

 ّواٌّگي ّاي الصم تا تين جشاحي جْت ختن ػول ٍ پاياى تيَْؿي سا تَضيح دّذ.. .12

 الصم جْت خاسج ًوَدى تيواس اص تيَْؿي سا رکش کٌذ.آهادگي ّاي  .13

 ًٍتيالتَس هاؿيي تيَْؿي سا رکش کٌذ. اص تيواس جذاکشدى هشاحل .14

 تيواس دس پاياى ػول سا رکش کٌذ. گشداًذى تٌفغ تاص هشاحل .15

 کشدى تيواساى دس پاياى ػول سا رکش کٌذ. ػاکـي سٍؿْاي .16

 دّذ. هحاػثِ آًْا آًْا سا تَضيح سٍؽ ٍ سيَسع داسٍّاي .17

 .کٌٌذُ ػضالًي سا تذاًذ ؿل داسٍّاي سيَسع صهاى .18

 سا تَضيح دّذ. تيواساى کشدى اکؼتَتِ صهاى .1

 سا تَضيح دّذ. تيواساى کشدى اکؼتَتِ هـکالت احتوالي .2

 سا تَضيح دّذ. تا هقاتلِ ًحَُ ٍ السًگَاػپاػن ػالئن .3

 سا تَضيح دّذ. کشدى اکؼتَتِ اص تؼذ تٌفؼي هـکالت .4

 سا رکش کٌذ.  سيکاٍسي تِ تيواساص تخت ػول  اًتقال جْت الصم ؿشايظ .5
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شبنزدهن جلسه  

 ّذف کلي: آؿٌايي داًـجَياى تا اكَل هايغ دسهاًي حَالي ػول

 :اّذاف ٍيظُ

 تاؿذ س پاياى داًـجَ قادس

 .هفاّين ٍ اكغالحات الصم دس هَسد آب ٍ هايغ دسهاًي سا تَضيح دّذ .1

 .ختالالت آب دس تيواساى سا تـخيق دّذ .2

 .اختالالت آب دستيواساى سا عثقِ تٌذي ًوايذ .3

 .ػَاسم اختالالت آب دس تيواساى ّا سا هفلالً تَضيح دّذ .4

 .ػالئن تاليٌي اختالالت آب سا ؿشح دّذ .5

 جلسه هفدهن

 آؿٌايي داًـجَياى تا اكَل هايغ دسهاًي حَالي ػولّذف کلي: 

 اّذاف ٍيظُ

 دس پاياى داًـجَ قادس تاؿذ .1

 .اًَاع هختلف ػشم سا تياى ًوايذ .2

 .هـخلات ػشم ّا سا تٌَيؼذ .3

 .ػشم ّا اص ًظش ، هيضاى الکتشٍليت ّا هقايؼِ ًوايذ .4

 .جْت دسهاى ػشم هٌاػة سا اًتخاب کٌذ .5

جدهنيجلسه ه  

داًـجَياى تا ًحَُ هحاػثِ ٍ جايگضيٌي هايؼات اص دػت سفتِ تيواسّذف کلي: آؿٌايي   

 :اّذاف ٍيظُ

 دس پاياى داًـجَ قادس تاؿذ

 .هايؼات اص دػت سفتِ تيواس دس تيواساى جشاحي هحاػثِ ًوايذ .1

 تا ًحَُ هحاػثِ هايؼات دس تيواساى داسي هحذٍديت دس دسيافت هايؼات آؿٌا تاؿذ. .2
 

 

 

 

 اجضاء تـکيل دٌّذُ خَى سا ًام تثشد. .1

 اًَاع فشاٍسدُ ّاي خًَي سا ًام تثشد. .2

 اًَاع گشٍّْاي خًَي سا ليؼت کٌذ. .3

4. WB .سا تؼشيف کٌذ 

5. P.C .سا تؼشيف کٌذ 

6. F.F.P .سا تؼشيف کٌذ 

 آلثَهيي سا تؼشيف کٌذ. .7

 فاکتَسّاي اًؼقادي جذاؿذُ اص خَى سا ليؼت کٌذ .8

 هَاسد اػتفادُ اص ّش کذام اص فشاٍسدُ ّاي تاال سا ليؼت کٌذ.  .9

 

 

 

 
 



 

P
ag

e7
 

 

 اّذاف ٍيظُ: 

 دس پاياى داًـجَ قادس تاؿذ .1

 هشاقثت ّاي الصم دس ٌّگام فشاٍسدُ ّاي صيش سا تٌَيؼذ. .2

 ػت ٍ لَاصم الصم تشاي اػتفادُ اص ّش ًَع فشاٍسدُ سا تٌَيؼذ. .3

 اقذاهات الصم دس حيي تضسيق خَى سا ًام تشد. .4

 کشاع هچ سا تَضيح دّيذ؟ .5

 

 

 در پاياى داًػجْ قادر باغذ .1

 دّ دضتَ از ػْارض ػوذٍ ي تسريق خْى را بٌْيطذ. .2

 اقذاهات الزم جِت پيػگيري از ػْارض آى را قبل از تسريق ليطت کٌذ. .3

 تسريق خْى را هػخص كٌذ.ػْارض  .4

 اقذاهات الزم در ٌُگام برّز ػْارض اًتقال خْى را رکر کٌذ .5

 ُذف کلي: غٌاخت ضيطتن ُاي تذْيل بيِْغي

 در پاياى داًػجْ قادر باغذ :اُذاف ّيژٍ

 .بيِْغي را غرح دُذ ييهاغاجساي  .1

 ذٍْ چک کردى هاغيي بيِْغي را غرح دُذ.ً .2

 .تبخير ّ اًْاع تبخيرکٌٌذٍ ُا را تْضيخ دُذ فيسيک .3

 .را بػٌاضذ باز ّ بطتَ اًْاع ضيطتن ُاي تٌفطي بيِْغي .4

 اًْاع هپلطْى ُا را غرح دُذ .5

 .رّغِاي دفغ دي اکطيذ کربي را بذاًذ . .6

 ًذٍْ آهادٍ ضازي هذل بي دطي  هْضؼي را غرح دُذ .1

 از بي دطي  هْضؼي را رکر کٌذهراقبت ُاي پرضتاري قبل، ديي ّ بؼذ  .2

 ًذٍْ آهادٍ ضازي هذل بي دطي هٌطقَ ايي را غرح دُذ .3

 ّضايل ّ تجِيسات هْرد اضتفادٍ در بي دطي هٌطقَ ايي را رکر کٌذ .4

 هراقبت ُاي پرضتاري قبل، ديي ّ بؼذ از بي دطي هٌطقَ ايي را رکر کٌذ. .5

 رفرًص ُا

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

2‐ Anesthesia and Co‐ Exisiting disease. Robert K.Stoelting& et al Latest ed. 

3‐Nurse Anesthesia.Nagelhout J. & et al Latest ed. 

4‐Handbook of Nurse Anesthesia.Nagelhout J. & et al Latest ed 

5- medical – surgical nursing. 2012 
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 ص: يذرت رّظ

 

 : يکوک آهْزغ يرضاًَ ُا

 ذئْپرّژکتْريت برد، ّيٌترًت، تختَ ّايْتر ّ ايکاهپ

 يابيضٌجع ّ ارزغ

 ضاػت خيتار ًورٍ رّظ آزهْى آزهْى
 14-14:31 22/12/11 1.5  يٌَ ايچِار گس سيکْئ

 14-14:31 28/1/11 3.5  يٌَ ايچِار گس 25/7/11

 11.31-8:31 29/11/11 13 يٌَ ايچِار گس 16/8/11
 - - 2 - يآهْزغ يتِايفؼال

 

 هقررات درش ّاًتظارات از داًػجْ:

 

 هحود رسول توحيدنيبدانشکده: EDOهسئول ينبم و اهضب    ين عزتيابراه ر گروه:يهد ينبم و اهضب     ين عزتيهدرس: ابراه ينبم و اهضب

 خ ارسبل :يتبر                   52/60/66تبريخ تحويل:  خ ارسبل:يتبر                         52/60/66ل: يخ تحويتبر                  

 

 و اهضب ر گروهيد هدييتب                                                  ■ريخ          بله   ؟ است شده نيتدو ببر نياول يبرا درس طرح بيآ
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 درش يجذّل زهاًبٌذ

 رّظ اجرا هْضْع ُر جلطَ تاريخ جلطَ

1 1/7/11  غیر حضوری 

2 8/7/11  غیر حضوری 

3 15/7/11  غیر حضوری 

4 22/7/11  حضوری  

5 29/7/11  
 حضوری

6 6/8/11  
 

 حضوری

7 13/8/11  
 حضوری

8 21/8/11  
 حضوری

9 27/8/11  غیر حضوری 

11 4/9/11  غیر حضوری 

11 11/9/11  
 

 غیر حضوری

12 18/9/11  
 

 غیر حضوری

13 25/9/11  غیر حضوری 

14 2/11/11  غیر حضوری  

15 9/11/11  غیر حضوری  

16 16/11/11  حضوری - 
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17 28/8/11  حضوری 

18 5/9/11  
 

 حضوری

19 12/9/11  
یحضور ریغ  

21 19/9/11  
 

یحضور ریغ  

21 26/9/11 یحضور ریغ    

22 3/11/11  حضوری  

23 11/11/11  حضوری  

24 17/11/11  
یحضور ریغ  




