
 بسمه تعالی

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گلستان

EDO دانشکده پیراپزشکی 

 (Course Planطرح درس ترمی )

 روش بیهوشی در جراحیهای اختصاصی نام درس:

 8-12سه شنبه  روز و ساعت برگزاری: 98-99نیمسال دوم تحصیلی  طول دوره:

 7دانشکده پیراپزشکی کالس شماره  محل برگزاری: واحد  4 تعداد واحد:

 تکنیک های بیهوشی و اداره درد پیش نیاز: سید یعقوب جعفری مدرس:

 نظری نوع واحد: کارشناسی ناپیوسته هوشبری 3ترم  رشته و مقطع تحصیلی فراگیران:

 

 منابع اصلی:
1- Basics of Anesthesia. Robert K. Stoelting Ronald D. Miller. Latest ed. 
2- Hand Book for Anesthesia and Co-Existing disease. Robert K. Stoelting & etal Latest ed. 
3- Nurse Anesthesia. Nagelhout J.& etal. Latest ed. 
4- Hand Book of Nurse Anesthesia. Nagelhout J.& etal. Latest ed. 

 

 

  اهداف کلی:

 جراحیهای تخصصی و کسب توانمندی الزم در مراقبت مطلوب از بیماران.آشنایی دانشجویان با روش های خاص بیهوشی در 

 

 

 دانشجویان پس از طی دوره باید در راستای هر هدف کلی به اهداف زیر دست یابند: اهداف اختصاصی:

 با روش های آماده سازی بیمار جهت القاء بیهوشی عمومی آشنا شود. -1

 حسی ناحیه ای آشنا شود. با روش های آماده سازی بیمار جهت بی -2

 با بکارگیری روش های مختلف در بیهوش ساختن و هوش آوردن بیماران در جراحیهای تخصصی آشنا شود. -3

 توانایی الزم در استفاده از تجهیزات حمایت حیاتی از بیماران را کسب نماید. -4

 توانایی الزم در مراقبت مطلوب از بیماران را کسب نماید. -5

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 جلسه تئوری 34فهرست و محتوی و ترتیب ارائه درس: 

 مدرس عناوین روز / ساعت تاریخ ردیف

 جعفری بیهوشی در جراحی استخوان 8-11سه شنبه :  15/11/98 1

 " بیهوشی در جراحی مفاصل 10-12سه شنبه:  15/11/98 2
 " بیهوشی در جراحی گوش 8-10سه شنبه :  22/11/98 3
 " بیهوشی در جراحی حلق و بینی 10-12شنبه: سه  22/11/98 4
 " بیهوشی در جراحی چشم 8-10سه شنبه :  29/11/98 5
 " بیهوشی در جراحی قلب 10-12سه شنبه:  29/11/98 6
 " بیهوشی در جراحی توراکس 8-10سه شنبه :  6/12/98 7
 " بیهوشی در جراحی مغز و اعصاب 10-12سه شنبه:  6/12/98 8
 " بیهوشی در جراحی مغز و اعصاب 8-10سه شنبه :  13/12/98 9
 " بیهوشی در جراحی تروما 10-12سه شنبه:  13/12/98 10
 " بیهوشی در جراحی پالستیک فک و صورت 8-10سه شنبه :  20/12/98 11
 " بیهوشی در جراحی عمومی 10-12سه شنبه:  20/12/98 12
 " در جراحی عمومیبیهوشی  8-10سه شنبه :  27/12/98 13
 " بیهوشی در جراحی زنان 10-12سه شنبه:  27/12/98 14
 " بیهوشی در جراحی زنان 8-10سه شنبه :  19/1/99 15
 " بیهوشی در جراحی کلیه 10-12سه شنبه:  19/1/99 16
 " تناسلی و پیوند کلیه –بیهوشی در جراحی مجاری ادراری  8-10سه شنبه :  26/1/99 17
 " راسکوپی، آندوسکوپیابیهوشی در جراحی الپ 10-12سه شنبه:  26/1/99 18
 " بیهوشی در جراحی خارج از اتاق عمل 8-10سه شنبه :  2/2/99 19
 " بیهوشی در جراحی خارج از اتاق عمل 10-12سه شنبه:  2/2/99 20
 " بیهوشی در جراحی کودکان 8-10سه شنبه :  9/2/99 21
 " بیهوشی در جراحی کودکان 10-12سه شنبه:  9/2/99 22
 " بیهوشی در جراحی نوزادان 8-10سه شنبه :  16/2/99 23
 " سالمندان جراحی بیهوشی در 10-12سه شنبه:  16/2/99 24
 " سالمندانجراحی بیهوشی در  8-10سه شنبه :  23/2/99 25
 " بیهوشی در جراحی سالمندان 10-12سه شنبه:  23/2/99 26
 " بیهوشی در سوختگی 8-10سه شنبه :  30/2/99 27
 " بیهوشی در سوختگی 10-12سه شنبه:  30/2/99 28
 " بیهوشی در عکس برداریهای تشخیصی 8-10سه شنبه :  6/3/99 29
 " بیهوشی در جراحی دندان 10-12سه شنبه:  6/3/99 30
 " بیهوشی در بیماران اورژانس 8-10سه شنبه :  13/3/99 31
 " بیهوشی در بیماران اورژانس 10-12سه شنبه:  13/3/99 32



 " بیهوشی در بیماران سرپائی 8-10سه شنبه :  20/3/99 33
 " بیهوشی در بیماران سرپائی 10-12سه شنبه:  20/3/99 34

 برگزار میشود. جبرانیبهمن  22ضمناً برای هر جلسه تدریس، طرح درس روزانه با جزئیات کامل ارائه می گردد و برای کالس 

 

 فیلم های آموزشی و پرسش و پاسخ آموزش به روش سخنرانی، استفاده از اسالید، نمایش  روش تدریس:

 

 سیاست ها و قوانین در کالس: 

 رعایت مقررات آموزشی دانشکده -1

 رعایت نظم و حضور بموقع در کالس  -2

 در حالت خاموش نگه داشتن تلفن همراه   -3

 اسالمی، دانشجوئی و رعایت مقررات انضباطیحفظ شئونات  -4

 

 وظایف و تکالیف دانشجو:

 مطالعه مباحث قبل از کالس و شرکت فعال در بحث پرسش و پاسخ -1

 ارائه بموقع تکالیف تعیین شده -2

 

 روش ارزشیابی:

 درصد نمره   20آزمون میان ترم   -1

 درصد نمره 10انجام تکالیف:  -2

 درصد نمره  10شرکت فعال در کالس:  -3

 درصد نمره 60آزمون پایان ترم:  -4

 

 تاریخ امتحانات در طول ترم و پایان ترم:

 صبح 8 – 9ساعت   26/1/99امتحان میان ترم: روز سه شنبه مورخه  -1

 : امتحان پایان ترم:2

 

 


