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 الزم كسب توانمنديهاي و عمل اتاق در مختلف پايشهاي پايه اصول ، بيحسي ، عمومي بيهوشي روشهاي با دانشجويان آشنايي

 بيهوشي از بعد و حين ، قبل مراحل در بيمار از مراقبت در

 

 

 
 

 حیطَ اُذاف عیٌی اُذاف کلی داًؾجْیاى  جلغَ

چگًْگی اسصیاتی تیواس قثل  1

 تیِْؽی

عاتقَ تیواسی دس فشد -1

2ّخاًْادٍ تشسعی ؽْد  

دعتثٌذ ُْیت چک ؽْد-  

عالین حیاتی تیواس چک -3

 ؽْد

صهاى -4 NPO چک ؽْد 

اصهایؾات هشتْط تَ عي -5

حشکتی-سّاًی   
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 ّ تیواسی چک ؽْد

سّػ تیِْؽی هٌاعة تَ -1 اًتخاب سّػ تیِْؽی 2

 تیواس پیؾٌِاد ؽْد

عْاسض ُش کذام رکش -2

 ؽْد

 

 حشکتی-سّاًی 

اهادٍ عاصی تشای القا  3

 تیِْؽی

ّعایل هْسد ًیاص اهادٍ -1

 گشدد

یک خط ّسیذی هٌاعة -2

 تعثیَ گشدد

ؽشّع هایع دسهاًی -3

 گشدد

هاًیتْس پالظ اکغی -4

 هتشی اهادٍ گشدد

 دعتگاٍ عاکؾي چک ؽْد-4

 داسُّا الصم اهادٍ گشدد-5

 حشکتی-سّاًی 

دس تضسیق داسُّا -1 القا تیِْؽی عوْهی 4

 ُوکاسی کٌذ

 ًّتیالعیْى سا اًجام دُذ-2

ًحٍْ جاگزاسی ایشّی سا -3

 تذاًذ

لْلَ تشاؽَ سا تا چغة -4

 فیکظ کٌذ

لْلَ تشاؽَ دسعتی هحل -5

 سا چک کٌذ

 حشکتی-سّاًی 

هاًیتْسیٌگ پالظ اکغی -1 پایؼ اسگاًِای هختلف تذى 5

 هتشی سا چک کٌذ

پْصیؾي تیواس سا -2

 تشاعاط ًْع عول چک کٌذ

اص عْاسض پْصیؾي -3

 ًاهٌاعة پیؾگیشی کٌذ

 حشکتی-سّاًی 

تشسعی عْاسض حیي  6

 تیِْؽی

ّضعیت ُوْدیٌاهیک سا -1

 چک کٌذ

پْصیؾي سا عْاسض -2

 تشسعی کٌذ

اسیتوی ُا احتوالی سا -3

 تشسعی ّگضاسػ کٌذ

ّضعیت ساٍ ُْایی سا -4

 تشسعی ّ تاص ًگَ داسد

 حشکتی-سّاًی 

تکاسگیشی عیغتن ُای  7

 تجْیض اکغیژى

تِْیَ تا هاعک سا اًجام -1

 دُذ

 حشکتی-سّاًی 
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ُذف اص تِْیَ ّپشٍ -2

 اکغیژًاعیْى سا تذاًذ

يک خط وريدی  -1 دسهاًیاداسٍ کلی هایع  8
 مناسب تعبيه کند

سرعت انفوزيون  -2
 را تنظيم کند

ميزان مناسب  3 -3
مايعات الزم را 

 محاسبه کند

 حشکتی-سّاًی 

 

 


