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کارشناسی  حصیلی:ت یرشتهو مقطع  هوشبری  گروه آموزشی:          پرستاری پلذختر        دانشکذه:

 97 دوم نیمسال  نیمسال تحصیلی و سالتحصیلی                   هوشبری

    تئَری ذ:ًَع ٍاح  1.5تؼذاد ٍاحذ:                       دو بیهوشی  : ًبم ٍاحذ درسی

 اصول بیهوشیًیبز:یش پ

  داًشکذُ پرستبریهکبى برگساری:   4-2 :سبػت چْبرشٌبِ زهبى برگساری كالض: رٍز

)بِ ترتیب حرٍف  اسبتیذ   اصغر هحوذیهسئَل درض:  ًفر 17تؼذاد داًشجَیبى:

 شفیؼی-اصغر هحوذیالفبب(:

 4-2 دٍشٌبِ سبػبت هشبٍرُ بب داًشجَ:

 )لطفا شرح دهیذ( شرح دوره:

 
آضنایی دانطجى با روش های بیهىضی آمادگی الزم قبل از عمل روضهای پایص بیماران قبل از بی هىضی و 

 انىاع بی حسی های مىضعی 

 

 

 

 

 )لطفا شرح دهیذ(هذف کلی: 

 
كسب  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 الزم توانمنديهاي

 

 

 

 (اهذاف را با توجه به حیطه ها و سطوح مختلف بنویسیذ)بینابینی:اهذاف 
ٍ هحَرّبی اصلی برًبهِ را ًشبى هی است ًسبت بِ اّذاف كلی رٍشي تر ٍ شفبف تر  كِ است ّذف كلی بِ اجسای تخصصی شکستيهٌظَر)

 (.اًذكِ در ٍاقغ ّوبى اّذاف رفتبری است  ٍیصُ تری بِ ًبم اّذاف قببل تقسین شذى بِ اجسای اختصبصی اّذاف بیٌببیٌی دّذ.

 
 - درستی به را بيماران ارزيابی چگونگی ، دانشجويان و استاد حضور در و درس کالسدر 

 . کند بيان خطا % 10 با و
 - برای بيهوشی روش انتخاب چگونگی ، دانشجويان و استاد حضور در و درس کالس در

 . دهد توضيح صحيح بطور را بيماران
 - ، ترکيب ( درمانی های محلول انواع ، دانشجويان و استاد حضور در و درس کالس در

 دهد توضيح صحيح و بنفس اعتماد با را ) عوارض و ها انديکاسيون
 و عمل اتاق در درمانی مايع کلی اصول ، دانشجويان و استاد حضور در و درس کالس در

 . دهد شرح اضطراب و استرس بدون را بيهوشی زير
 اضطراب و استرس بدون و واضح بطور ، دانشجويان و استاد حضور در و درس کالس در -
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 و عوارض درمان و پيشگيری ، عوارض ، انديکاسيون ، ترکيب ( آن های فراورده و خون
 . دهد شرح را ) آنها کردن آماده نحوه

 را بيهوشی های فرم تکميل چگونگی ، دانشجويان و استاد حضور در و درس کالس در -
 . دهد توضيح صحيح کامال بطور

 انجام برای نياز مورد امکانات و وسايل ، دانشجويان و استاد حضور در و درس کالس در -
 . دهد شرح صحيح بطور را عصبی های بلوک و حسی بی
 ، گروه ( کننده حس بی داروهای انواع ، دانشجويان و استاد حضور در و درس کالس در -

  درصد01 با را ) عوارض درمان و پيشگيری ، عوارض ، مطمئن دوز ، انديکاسيون ، مکانيسم
 . دهد توضيح خطا

 حسی بی انواع ، اضطراب و ترس بدون ، دانشجويان و استاد حضور در و درس کالس در -
 را ) عوارض درمان و پيشگيری ، عوارض ، کار روش ، انديکاسيون ( عصبی های بلوک و

 . دهد شرح
 چگونگی ، آگاهانه و بنفس اعتماد با و ، دانشجويان و استاد حضور در و درس کالس در -

 بی از بعد و حين ، قبل مراحل در را ) عصبی بلوک ( حسی بی تحت بيماران از مراقبت
 . کند بيان را حسی

 و قلب نوار و اکسيمتری پالس ، کاپنوگرافی ( بدن مختلف های سيستم پايش چگونگی -
 .دهد توضيح را گرافيکی و عددی نرمال مقادير و کند بيان را غيره

 .دهد توضيح را مربوطه عوارض و بيمار آوری هوش و نگهداری ، القاء اصول-
 .کند بيان را الزم توجهات و عوارض ، بيهوشی حين بيمار قرارگيری وضعيت -
 ) .... و مشکل گذازی لوله و ، اداره نحوه ، تشخيص ( را مشکل هوائی راه اداره چگونگی -

 .کند بيان
 را ) .. و وريدی داخل کامل بيهوشی ، متعادل ، استنشاقی بيهوشی ( عمومی بيهوشی-

 .کند بيان را کدام هر عوارض و انديکاسيون و داده توضيح
 

 های تذریس:شیوه

 "پرسش ٍ پبسخ   سخٌراًی برًبهِ ریسی شذُ   "سخٌراًی

 (TBLیبدگیری هبتٌی بر تین)  (PBLیبدگیری هبتٌی بر حل هسئلِ)  بحث گرٍّی

 ----------------- )لطفبً ًبم ببریذ( سبیر هَارد
 

 
 

 )لطفا شرح دهیذ( وظایف و تکالیف دانشجو:

 

 ترجوِ هقبلِ اًگلیسی در هَرد بیَْشی ٍ بیوبریْبی ّوراُ

 وسایل کمک آموزشی:   

  "پرٍشكتَر اسالیذ  ختِ ٍ گچت  "ٍایت برد

 -------------- ببریذ( لطفبً ًبم)  سبیر هَارد

 

 )از نمره کل( :درصذ نمرهنحوه ارزشیابی و 

   ًورُ درصذ06آزهَى پبیبى ترم   ًورُ درصذ 52آزهَى هیبى ترم 

 ًورُ درصذ 2شركت فؼبل در كالض     ًورُ درصذ 06اًجبم تکبلیف 

 ----------ببریذ(  ًبمبً لطفسبیر هَارد )
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 نوع آزمون

 -صحححححححححی  جَر كردًی           "ایچٌذگسیٌِ       پبسخ كَتبُ    " تشریحی

  غلط

 ----------- )لطفب ًبم ببریذ( سبیر هَارد

  

 :)لطفا نام ببریذ(: منابع پیشنهادی برای مطالعه

 :انگلیسیمنابع  -

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

 
 

 منابع فارسی:

  2018ل پایه بیهوشی میلر اصو-1

 2-برونر پرستاری اختالل آب و الکترولیت ها بشری آخرین چاپ 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 جذول هفتگی کلیات  ارائهی درس

 مربوطاستاد  عنوان مطالب تاریخ جلسه

 روش القا بیهىشی 15/11/97 1

 
 اصغر هحوذی

 الکتروکاردیىگرافی 22/11/97 2

 
 اصغر هحوذی

 الکتروکاردیىگرافی 29/11/97 3

 
 اصغر هحوذی

 رادیىگرافی قفسه سینه 6/12/97 4

 
 اصغر هحوذی

 اصغر هحوذی بلىک اعصاب محیطی 13/12/97 5
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 سیستم ادرنرژیک 20/12/97 6

 
 اصغر هحوذی

 اصغر هحوذی و کاپنىگرافی مانیتىرینگ فشارخىن 27/12/97 7

 مایع درمانی 19/1/98 8

 
 اصغر هحوذی

 مایع درمانی 26/1/98 9

 
 اصغر هحوذی

 مایع درمانی 2/2/98 11

 
 اصغر هحوذی

 هیپىکالمی  9/2/98 11

 

 

 اصغر هحوذی

 هیپىکلسمی 16/2/98 12

 
 اصغر هحوذی

 


