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 97 دوم نیوسال  نیوسال تحصیلي و سالتحصیلي

یص پ    د: تئَزیًَع ٍاح ٍاحد  5.1تؼداد ٍاحد:روش بیهوشي یک                         : ًبم ٍاحد دزسی

 اصول بیهوشيًیبش:

  داًطکدُ پسستبزیهکبى ثسگصازی:   4-2دٍضٌجِ  شهبى ثسگصازی كالظ: زٍش

اصغس )ثِ تستیت حسٍف الفجب(: اسبتید   اصغس هحودیهسئَل دزظ:  ًفس 51تؼداد داًطجَیبى:

 فبطوِ ضفیؼی -هحودی

 4-2سبػبت هطبٍزُ ثب داًطجَ:یکطٌجِ 

 )لطفاً شرح دهیذ( :رسشرح د

 

 
آضىایی داوطجى با روش های بیهىضی آمادگی الزم قبل از عمل روضهای پایص بیماران قبل از بی هىضی و اوىاع بی حسی های 

 مىضعی 

 
 

 

 ( اهذاف را با توجه به حیطه ها و سطوح هختلف بنویسیذ.) :يهذف کل
 

 در الزم كسب تىاومىذیهاي و عمل اتاق در مختلف پایطهاي پایه اصىل ، بیحسي ، عمىمي بیهىضي روضهاي با داوطجىیان آضىایي

 بیهىضي از بعذ و حیه ، قبل مراحل در بیمار از مراقبت

 

 

 اهذاف رفتاری جلسه اول:

اش فساگیس اًتظبز هی زٍد: زظدز پبیبى د  

 ضٌبختی(ّدف )  زا ذكس ًوبید. اًَاع دازٍّبی كبزثسدی دز القب ثیَْضی -

 ضٌبختی(ّدف زا فْسست كٌد. ) دٍش دازٍّب  -

 ضٌبختی(ّدف زا تَضیح دّد. ). هساحل القب ثیَْضی -

 زا تجصیِ ٍ تحلیل كٌد. )ّدف ضٌبختی( هساحل سطح َّضیبزی دز حیي القب  -

 

 ی هطالببنذی ارائهىزهاجذول 
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 1جلسه

 هدت شهبى)دقیقِ(

 ارزشیابي تذریس  روشهای رئوس هطالب هوضوع درس

پسسخخخص -سخخخاٌساًی ثیبى اّداف     زٍش القب ثیَْضی دقیقِ  51

 ٍپبسخ

–اهتحخخبى هیخخبى تخخسم 

–اهتحخخبى پبیخخبى تخخسم 

 فؼبلیت كالسی  

دقیقِ  06  هساحل القب ثیَْضی زٍش القب ثیَْضی 

 دازٍّبی القب 

 

پسسخخخص -سخخخاٌساًی

 ٍپبسخ

–اهتحخخبى هیخخبى تخخسم 

–اهتحخخبى پبیخخبى تخخسم 

 فؼبلیت كالسی  

دقیقِ  51 جوخخخخخغ ثٌخخخخخدی  ٍ  زٍش القب ثیَْضی 

 ازشضیبثی  

پسسخخخص -سخخخاٌساًی

 ٍپبسخ

–اهتحخخبى هیخخبى تخخسم 

–اهتحخخبى پبیخخبى تخخسم 

 فؼبلیت كالسی  

 

 

 

 

 

 :اهذاف رفتاری جلسه دوم

اش فساگیس اًتظبز هی زٍد: زظدز پبیبى د  

 ضٌبختی(ّدف )  زا ذكس ًوبید. هبًَزّبی ثبش كسدى زاُ َّایی -

 ضٌبختی(ّدف زا فْسست كٌد. ) اًَاع ٍسبیل كوک تٌفسی  -

 ضٌبختی(ّدف سا تَضیح دّد. )ٍسبیل كوک تٌفسی ًحَُ استفبدُ اش -

 زا تجصیِ ٍ تحلیل كٌد. )ّدف ضٌبختی(تفبٍت ٍسبیل كوک تٌفسی  -

 ی هطالببنذی ارائهجذول زهاى

 2جلسه

 هدت شهبى)دقیقِ(

 ارزشیابي ی تذریس شیوه رئوس هطالب هوضوع درس

پسسخخخص -سخخخاٌساًی ثیبى اّداف     حفظ ٍ ادازُ زاُ َّایی دقیقِ  51

 ٍپبسخ

–اهتحخخبى هیخخبى تخخسم 

–اهتحخخبى پبیخخبى تخخسم 

 فؼبلیت كالسی  

دقیقِ  06 اًخخَاع ٍسخخبیل كوخخک   حفظ ٍ ادازُ زاُ َّایی 

 تٌفسی

هبًَزّبی ثبش كسدى زاُ 

پسسخخخص -سخخخاٌساًی

 ٍپبسخ

–اهتحخخبى هیخخبى تخخسم 

–اهتحخخبى پبیخخبى تخخسم 

 فؼبلیت كالسی  
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 َّایی  

دقیقِ  51 جوخخخخخغ ثٌخخخخخدی  ٍ  حفظ ٍ ادازُ زاُ َّایی 

 ازشضیبثی  

پسسخخخص -سخخخاٌساًی

 ٍپبسخ

–اهتحخخبى هیخخبى تخخسم 

–اهتحخخبى پبیخخبى تخخسم 

 فؼبلیت كالسی  

 

 اهذاف رفتاری جلسه سوم:

اش فساگیس اًتظبز هی زٍد: زظدز پبیبى د  

 ضٌبختی(ّدف )  زا ذكس ًوبید. دازٍّبیی كِ ثبید قجل ثیَْضی قطغ گسدد   -

 ضٌبختی(ّدف زا فْسست كٌد. ) دازٍّبیی كِ ثب ثیَْضی تداخل دازًد  -

 ضٌبختی(ّدف زا تَضیح دّد. ) ًحَُ ضسح حبل گیسی اش ثیوبز. -

 زا تجصیِ ٍ تحلیل كٌد. )ّدف ضٌبختی( پبتَفیصیَلَضی ثیوبزی ّبی تبثیسگراز ثس ثیَْضی -

 ی هطالببنذی ارائهجذول زهاى

 3جلسه

 هدت شهبى)دقیقِ(

 ارزشیابي ی تذریس شیوه رئوس هطالب هوضوع درس

پسسخخخص -سخخخاٌساًی ثیبى اّداف     هصبحجِ ثب ثیوبز دقیقِ  51

 ٍپبسخ

–اهتحخخبى هیخخبى تخخسم 

–اهتحخخبى پبیخخبى تخخسم 

 فؼبلیت كالسی  

دقیقِ  06  ضسح حبل گیسی هصبحجِ ثب ثیوبز 

دازٍّبی ٍ ثیوبزیْخبی  

 تبثیسگراز ثس ثیَْضی

پسسخخخص -سخخخاٌساًی

 ٍپبسخ

–اهتحخخبى هیخخبى تخخسم 

–اهتحخخبى پبیخخبى تخخسم 

 فؼبلیت كالسی  

دقیقِ  51 جوخخخخخغ ثٌخخخخخدی  ٍ  هصبحجِ ثب ثیوبز 

 ازشضیبثی  

پسسخخخص -سخخخاٌساًی

 ٍپبسخ

–اهتحخخبى هیخخبى تخخسم 

–اهتحخخبى پبیخخبى تخخسم 

 فؼبلیت كالسی  

 

 اهذاف رفتاری جلسه چهارم:

اش فساگیس اًتظبز هی زٍد: زظدز پبیبى د  

 ضٌبختی(ّدف )  زا ذكس ًوبید. اهَاج ًَاز قلت  -

 ضٌبختی(ّدف زا فْسست كٌد. ) ًَاز قلتاًداشُ طجیؼی اهَاج طجیؼی  -

 ضٌبختی(ّدف زا تَضیح دّد. ) پتبًسیل ػول قلت -

 زا تجصیِ ٍ تحلیل كٌد. )ّدف ضٌبختی( هکبًیسن تَلید پیبم الکتسیکی قلت  -

 ی هطالببنذی ارائهجذول زهاى
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 4جلسه

 هدت شهبى)دقیقِ(

 ارزشیابي ی تذریس شیوه رئوس هطالب هوضوع درس

پسسخخخص -سخخخاٌساًی ثیبى اّداف     الکتسٍكبزدیَگسافی دقیقِ  51

 ٍپبسخ

–اهتحخخبى هیخخبى تخخسم 

–اهتحخخبى پبیخخبى تخخسم 

 فؼبلیت كالسی  

دقیقِ  06 پتبًسیل ػوخل سخلَل    الکتسٍكبزدیَگسافی 

 قلجی

 اهَاج طجیؼی قلت

پسسخخخص -سخخخاٌساًی

 ٍپبسخ

–اهتحخخبى هیخخبى تخخسم 

–اهتحخخبى پبیخخبى تخخسم 

 فؼبلیت كالسی  

دقیقِ  51 جوخخخخخغ ثٌخخخخخدی  ٍ  الکتسٍكبزدیَگسافی 

 ازشضیبثی  

پسسخخخص -سخخخاٌساًی

 ٍپبسخ

–اهتحخخبى هیخخبى تخخسم 

–اهتحخخبى پبیخخبى تخخسم 

 فؼبلیت كالسی  

 

 

 اهذاف رفتاری جلسه پنجن:

اش فساگیس اًتظبز هی زٍد: زظدز پبیبى د  

 ضٌبختی(ّدف )  زا ذكس ًوبید.  P-QRS-T ػلل ایجبد  هَج غیس طجیؼی  -

 ضٌبختی(ّدف زا فْسست كٌد. ) اًداشُ غیس طجیؼی اهَاج قلت  -

 ضٌبختی(ّدف زا تَضیح دّد. )ًحَُ تؼییي هحَز قلت  -

 زا تجصیِ ٍ تحلیل كٌد. )ّدف ضٌبختی( تفبٍت تؼییي زیت دز ًَاز هٌظن ٍ ًبهٌظن  -

 ی هطالببنذی ارائهجذول زهاى

 5جلسه

 هدت شهبى)دقیقِ(

 ارزشیابي ی تذریس شیوه رئوس هطالب هوضوع درس

پسسخخخص -سخخخاٌساًی ثیبى اّداف     الکتسٍكبزدیَگسافی دقیقِ  51

 ٍپبسخ

–اهتحخخبى هیخخبى تخخسم 

–اهتحخخبى پبیخخبى تخخسم 

 فؼبلیت كالسی  

دقیقِ  06  تؼییي زیت قلت الکتسٍكبزدیَگسافی 

 تؼییي هحَز قلت

پسسخخخص -سخخخاٌساًی

 ٍپبسخ

–اهتحخخبى هیخخبى تخخسم 

–اهتحخخبى پبیخخبى تخخسم 

 فؼبلیت كالسی  

دقیقِ  51 جوخخخخخغ ثٌخخخخخدی  ٍ  الکتسٍكبزدیَگسافی 

 ازشضیبثی  

پسسخخخص -سخخخاٌساًی

 ٍپبسخ

–اهتحخخبى هیخخبى تخخسم 

–اهتحخخبى پبیخخبى تخخسم 

 فؼبلیت كالسی  
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 اهذاف رفتاری جلسه ششن:

اش فساگیس اًتظبز هی زٍد: زظدز پبیبى د  

 ضٌبختی(ّدف )  زا ذكس ًوبید. زٍش ّبی كبزگرازی كبتتس ٍزید هسكصی -

 ضٌبختی(ّدف زا فْسست كٌد. ). ػَازض كبتتسگرازی  -

 ضٌبختی(ّدف زا تَضیح دّد. ) ضیَُ كبزگرازی كبتتس ٍزید هسكصی .. -

 زا تجصیِ ٍ تحلیل كٌد. )ّدف ضٌبختی( ًحَُ تفسیس ًتبیج اهَاج فطبز ٍزید هسكصی  -

 

 

 

 

 ی هطالببنذی ارائهجذول زهاى

 6جلسه

 هدت شهبى)دقیقِ(

 ارزشیابي ی تذریس شیوه هطالبرئوس  هوضوع درس

پسسخخخص -سخخخاٌساًی ثیبى اّداف     كبتتس ٍزید هسكصی دقیقِ  51

 ٍپبسخ

–اهتحخخبى هیخخبى تخخسم 

–اهتحخخبى پبیخخبى تخخسم 

 فؼبلیت كالسی  

دقیقِ  06 تؼسیخخف فطخخبز ٍزیخخد    كبتتس ٍزید هسكصی 

 هسكصی

ًحخخخخَُ كبزگخخخخرازی  

ػخخَازض كخخبتتس ٍزیخخد  

 هسكصی

پسسخخخص -سخخخاٌساًی

 ٍپبسخ

–اهتحخخبى هیخخبى تخخسم 

–اهتحخخبى پبیخخبى تخخسم 

 فؼبلیت كالسی  

دقیقِ  51 جوخخخخخغ ثٌخخخخخدی  ٍ  كبتتس ٍزید هسكصی 

 ازشضیبثی  

پسسخخخص -سخخخاٌساًی

 ٍپبسخ

–اهتحخخبى هیخخبى تخخسم 

–اهتحخخبى پبیخخبى تخخسم 

 فؼبلیت كالسی  

 

 اهذاف رفتاری جلسه هفتن:

اش فساگیس اًتظبز هی زٍد: زظدز پبیبى د  

 ضٌبختی(ّدف )  زا ذكس ًوبید. قفسِ سیٌِ اًَاع زٍضْبی گسفتي گسافی -

 ضٌبختی(ّدف زا فْسست كٌد. ). ثیوبزیْبی قبثل تطایص ثب گسافی قفسِ سیٌِ -

 ضٌبختی(ّدف زا تَضیح دّد. )ػالین ثیوبزیْب زٍی گسافی قفسِ سیٌِ  -
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 زا تجصیِ ٍ تحلیل كٌد. )ّدف ضٌبختی(گسافی قفسِ سیٌِ طجیؼی ٍ غیس طجیؼی  -

 

 ی هطالبائهبنذی ارجذول زهاى

 7جلسه

 هدت شهبى)دقیقِ(

 ارزشیابي ی تذریس شیوه رئوس هطالب هوضوع درس

پسسخخخص -سخخخاٌساًی ثیبى اّداف     زادیَگسافی قفسِ سیٌِ دقیقِ  51

 ٍپبسخ

–اهتحخخبى هیخخبى تخخسم 

–اهتحخخبى پبیخخبى تخخسم 

 فؼبلیت كالسی  

دقیقِ  06  ًحَُ گسفتي گسافی زادیَگسافی قفسِ سیٌِ 

 ًحَُ تفسیس گسافی

پسسخخخص -سخخخاٌساًی

 ٍپبسخ

–اهتحخخبى هیخخبى تخخسم 

–اهتحخخبى پبیخخبى تخخسم 

 فؼبلیت كالسی  

دقیقِ  51 جوخخخخخغ ثٌخخخخخدی  ٍ  زادیَگسافی قفسِ سیٌِ 

 ازشضیبثی  

پسسخخخص -سخخخاٌساًی

 ٍپبسخ

–اهتحخخبى هیخخبى تخخسم 

–اهتحخخبى پبیخخبى تخخسم 

 فؼبلیت كالسی  

 

 

 اهذاف رفتاری جلسه هشتن:

اش فساگیس اًتظبز هی زٍد: زظدز پبیبى د  

 ضٌبختی(ّدف )  زا ذكس ًوبید. اًَاع سَشى اسپبیٌبل  -

 ضٌبختی(ّدف زا فْسست كٌد. ) الیِ ّبی پسدُ هٌٌط -

 زا تَضیح دّد. )ّدف ضٌبختی( ضیَُ اًجبم اسپبیٌبل  -

 زا تجصیِ ٍ تحلیل كٌد. )ّدف ضٌبختی( پبتَفیصیَلَضی سس دزد اسپبیٌبل  -

 

 

 

 ی هطالببنذی ارائهجذول زهاى

 8جلسه

 شهبى)دقیقِ(هدت 

 ارزشیابي ی تذریس شیوه رئوس هطالب هوضوع درس

پسسخخخص -سخخخاٌساًی ثیبى اّداف     ثی حسی زضیًَبل دقیقِ  51

 ٍپبسخ

–اهتحخخبى هیخخبى تخخسم 

–اهتحخخبى پبیخخبى تخخسم 

 فؼبلیت كالسی  
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دقیقِ  06 -اًبتَهی ستَى فقسات ثی حسی زضیًَبل 

 ًحَُ اًجبم اسپبیٌبل

پسسخخخص -سخخخاٌساًی

 ٍپبسخ

–اهتحخخبى هیخخبى تخخسم 

–اهتحخخبى پبیخخبى تخخسم 

 فؼبلیت كالسی  

دقیقِ  51 جوخخخخخغ ثٌخخخخخدی  ٍ  ثی حسی زضیًَبل 

 ازشضیبثی  

پسسخخخص -سخخخاٌساًی

 ٍپبسخ

–اهتحخخبى هیخخبى تخخسم 

–اهتحخخبى پبیخخبى تخخسم 

 فؼبلیت كالسی  

 

 اهذاف رفتاری جلسه نهن:

اش فساگیس اًتظبز هی زٍد: زظدز پبیبى د  

 ضٌبختی(ّدف )  زا ذكس ًوبید. لیگبهبى ّبی ستَى فقسات -

 ضٌبختی(ّدف زا فْسست كٌد. ) تؼداد هْسُ ّبی ستَى فقسات -

 ضٌبختی(ّدف زا تَضیح دّد. ) ضیَُ اًجبم اپیدٍزال -

 زا تجصیِ ٍ تحلیل كٌد. )ّدف ضٌبختی( پبتَفیصیَلَضِی ّیپَتبًسیَى ثی حسی زضیًَبل  -

 

 ی هطالببنذی ارائهجذول زهاى

 9جلسه

 شهبى)دقیقِ(هدت 

 ارزشیابي ی تذریس شیوه رئوس هطالب هوضوع درس

پسسخخخص -سخخخاٌساًی ثیبى اّداف     ثی حسی زضیًَبل دقیقِ  51

 ٍپبسخ

–اهتحخخبى هیخخبى تخخسم 

–اهتحخخبى پبیخخبى تخخسم 

 فؼبلیت كالسی  

دقیقِ  06 -ًحَُ اًجبم اپیخدٍزال  ثی حسی زضیًَبل 

ػخخَازض ثخخی حسخخی   

 زضیًَبل

پسسخخخص -سخخخاٌساًی

 ٍپبسخ

–اهتحخخبى هیخخبى تخخسم 

–اهتحخخبى پبیخخبى تخخسم 

 فؼبلیت كالسی  

دقیقِ  51 جوخخخخخغ ثٌخخخخخدی  ٍ  ثی حسی زضیًَبل 

 ازشضیبثی  

پسسخخخص -سخخخاٌساًی

 ٍپبسخ

–اهتحخخبى هیخخبى تخخسم 

–اهتحخخبى پبیخخبى تخخسم 

 فؼبلیت كالسی  

 

 اهذاف رفتاری جلسه دهن:

اش فساگیس اًتظبز هی زٍد: زظدز پبیبى د  

 ضٌبختی(ّدف )  زا ذكس ًوبید. اجصا هقبالت ػلوی -

 ضٌبختی(ّدف زا فْسست كٌد. ) هؼیبزّبی ٍزٍد ٍ خسٍج هطبلؼبت ثی حسی زضیًَبل دز هطبلؼبت  -
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 ضٌبختی(ّدف زا تَضیح دّد. )هَضَع هطبلؼبت زضیًَبل  -

 زا تجصیِ ٍ تحلیل كٌد. )ّدف ضٌبختی(تفبٍت ًتبیج هطبلؼبت  -

 

 

 

 

 ی هطالببنذی ارائهجذول زهاى

 11جلسه

 هدت شهبى)دقیقِ(

 ارزشیابي ی تذریس شیوه رئوس هطالب هوضوع درس

هقبالت  - ثی حسی زضیًَبل دقیقِ  51

 ػلوی

پسسخخخص -سخخخاٌساًی ثیبى اّداف    

 ٍپبسخ

–اهتحخخبى هیخخبى تخخسم 

–اهتحخخبى پبیخخبى تخخسم 

 فؼبلیت كالسی  

دقیقِ  06 هقبالت -ثی حسی زضیًَبل 

  ػلوی

هخخسٍز هطبلؼخخبت ثخخی   

 حسی زضیًَبل

پسسخخخص -سخخخاٌساًی

 ٍپبسخ

–اهتحخخبى هیخخبى تخخسم 

–اهتحخخبى پبیخخبى تخخسم 

 فؼبلیت كالسی  

دقیقِ  51 هقبالت -ثی حسی زضیًَبل 

  ػلوی 

جوخخخخخغ ثٌخخخخخدی  ٍ 

 ازشضیبثی  

پسسخخخص -سخخخاٌساًی

 ٍپبسخ

–اهتحخخبى هیخخبى تخخسم 

–اهتحخخبى پبیخخبى تخخسم 

 فؼبلیت كالسی  

 

 

 اهذاف رفتاری جلسه یازدهن:

اش فساگیس اًتظبز هی زٍد: زظدز پبیبى د  

 ضٌبختی(ّدف )  زا ذكس ًوبید. اًَاع ثلَک اػصبة هحیطی -

 ضٌبختی(ّدف زا فْسست كٌد. ) اًَاع اػصبة اًدا م ّبی هَزد ثی حسی  -

 ضٌبختی(ّدف زا تَضیح دّد. ) ضیَع اًجبم ثلَک اػصبة هحیطی -

 زا تجصیِ ٍ تحلیل كٌد. )ّدف ضٌبختی( تفبٍت ثلَک ّبی اػصبة هحیطی -

 

 ی هطالببنذی ارائهجذول زهاى

 11جلسه

 هدت شهبى)دقیقِ(

 ارزشیابي ی تذریس شیوه رئوس هطالب هوضوع درس

–اهتحخخبى هیخخبى تخخسم پسسخخخص -سخخخاٌساًی ثیبى اّداف     ثلَک اػصبة هحیطی  دقیقِ  51
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–اهتحخخبى پبیخخبى تخخسم  ٍپبسخ

 فؼبلیت كالسی  

دقیقِ  06 پسسخخخص -سخخخاٌساًی  ثلَک اػصبة هحیطی  

 ٍپبسخ

–اهتحخخبى هیخخبى تخخسم 

–اهتحخخبى پبیخخبى تخخسم 

 فؼبلیت كالسی  

دقیقِ  51 جوخخخخخغ ثٌخخخخخدی  ٍ  ثلَک اػصبة هحیطی  

 ازشضیبثی  

پسسخخخص -سخخخاٌساًی

 ٍپبسخ

–اهتحخخبى هیخخبى تخخسم 

–اهتحخخبى پبیخخبى تخخسم 

 فؼبلیت كالسی  

 

 اهذاف رفتاری جلسه دوازدهن:

اش فساگیس اًتظبز هی زٍد: زظدز پبیبى د  

 ضٌبختی(ّدف )  زا ذكس ًوبید.دازٍّبی اگًَیست سیستن ادزًسضِیک  -

 ضٌبختی(ّدف زا فْسست كٌد. ). دازٍّبی اًتبگًَیست سیستن ادزًسضیک

 ضٌبختی(ّدف زا تَضیح دّد. ) هکبًیسن دازٍّبی سیستن ادزًسضیک -

 زا تجصیِ ٍ تحلیل كٌد. )ّدف ضٌبختی( ػَازض دازٍّبی سیستن ادزًسضیک -

 

 

 

 ی هطالببنذی ارائهجذول زهاى

 12جلسه

 هدت شهبى)دقیقِ(

 ارزشیابي ی تذریس شیوه رئوس هطالب هوضوع درس

پسسخخخص -سخخخاٌساًی ثیبى اّداف     سیستن ادزًسضیک دقیقِ  51

 ٍپبسخ

–اهتحخخبى هیخخبى تخخسم 

–اهتحخخبى پبیخخبى تخخسم 

 فؼبلیت كالسی  

دقیقِ  06 هکبًیسخخخن دازٍّخخخبی   سیستن ادزًسضیک 

 - سیستن ادزًسضیک

دازٍّخخخخبی سیسخخخختن 

 ادزًسضیک 

 

پسسخخخص -سخخخاٌساًی

 ٍپبسخ

–اهتحخخبى هیخخبى تخخسم 

–اهتحخخبى پبیخخبى تخخسم 

 فؼبلیت كالسی  

دقیقِ  51 جوخخخخخغ ثٌخخخخخدی  ٍ  سیستن ادزًسضیک 

 ازشضیبثی  

پسسخخخص -سخخخاٌساًی

 ٍپبسخ

–اهتحخخبى هیخخبى تخخسم 

–اهتحخخبى پبیخخبى تخخسم 



 آنکه جاى را فکرت آهوخته نام ب
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 فؼبلیت كالسی  

 

 


