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کی ٍ خذهبت بْذاضتی درهبًی گلستبىداًطگبُ علَم پسض  

داًطکذُ پیراپسضکی   EDO  

(Course Plan) طرح درس ترهی   

ّبی آىثیَْضی ٍ هزالجت ًبم درس:  

14-16طٌجِ سبػت یک رٍز ٍ سبعت برگساری:  1399-1400ًیوسبل اٍل تحصیلی طَل دٍرُ:  

4: داًطکذُ پیزاپشضکی کالس ضوبرُ هحل برگساری 2 تعذاد ٍاحذ:   

ًذارد ًیبز:پیص سیذ یؼمَة جؼفزی هذرس:   

ٍاحذ 5/0ٍاحذ، ػولی  5/1ًظزی ًَع ٍاحذ:   کبرضٌبسی 3تزم  رضتِ ٍ هقطع تحصیلی فراگیراى: 

اتبق ػول پیَستِ  

:هٌببع اصلی  

1- Bacics of Anesthesia, Robert, stoelting Ronald D, miller, Latested 
2- Nurse Anesthesia, Nagelhout, & etal, Latested. 
3- Hand book of Nurse Anesthesia. Nagelhoutj & etal Latested. 

بداتی لیال، ّبی کبر در اتبق ػول ثزی ٍ کَّي( تزجوِ سًبًسی هبری، اصَل کبر در اتبق ّول )جلذاٍل اس تکٌیک -4

 1393گلچیٌی احسبى ٍ دیگزاى، اًتطبرات جبهؼِ ًگز، 

 1392یطِ رفیغ برادٍ تْزاى چبح دٍم اًتطبرات اًذتألیف هیلز، پ 2011اثطحی ٍ ّوکبراى، اصَل ثیَْضی تزجوِ،  -5

 ، تْزاى1392لبرداضی فبطوِ، اکجزسادُ رٍیب، پزستبر ثیَْضی، اًذیطِ رفیغ،  -6

 1390ت پس اس ثیَْضی، کبضبى چبح اٍل اًتطبرات هزسل،سیذی آراًی، حویذرضب، هزالج -7

 1391هشیذی ًسزیي، ًکبت ثزتز ثیَْضی هیلز، چبح اٍل، اًطبرات هیلز،  -8

کبرگیزی ٍسبیل ثیَْضی اتبق ػولضٌبخت کلی اصَل ثیَْضی ٍ ثِ اّذاف کلی:  

سیز دست یبثٌذ: : داًطجَیبى پس اس طی دٍرُ ثبیذ در راستبی ّز ّذف کلی ثِ اّذافاّذاف اختصبصی  

 دٌّذ. ضی ٍ ثی حسی را تَضیحهفَْم ثیَْ -1

 ثب اصَل کلی ثیَْضی ٍ ثی حسی آضٌب ضًَذ. -2

 ّب ٍ ٍسبیل هَرد ًیبس در ثیَْضی ٍ ثی حسی آضٌب ضًَذ.ثب دستگبُ -3

 ّبی در ثیَْضی ٍ ثی حسی را تَضیح دٌّذ.رٍش -4

 تفبٍت ثیي ثیَْضی ػوَهی ٍ هَضَػی راثیبى کٌٌذ. -5

 َارض ثیَْضی ٍ ثی حسی را ثیبى ًوبیٌذ.ًحَُ همبثلِ ثب ػ -6

 ًمص فزد سیبر ٍ اسکزاة در حیي ثیَْضی را ثذاًٌذ. -7

 ذ.ٌّبی َّایی آضٌب ٍ اًجبم دّّبی ثبس کزدى راُثب رٍش -8

 ّبی کٌتزل ٍسبیل ٍ تجْیشات ثیَْضی ٍ ثی حسی را ثذاًٌذ.رٍش -9

 ثب ٍضؼیت دادى ثیوبر در اتبق ػول ٍ ریکبٍری آضٌب ثبضذ.-10
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گزددضوٌبً ثزای ّز جلسِ تذریس، طزح درس رٍساًِ ثب جشئیبت کبهل ارائِ هی  

جلسِ تئَری 21فْرست ٍ هحتَا ٍ ترتیب ارائِ درس:   

 ردیف تبریخ رٍز / سبعت عٌبٍیي هذرس

 جؼفزی

   آضٌبیی ثب تبریخچِ ثیَْضی -1

 تؼبریف ثیَْضی، ثیَْضی در جزاحی ٍ ثی حسی  -2

 آًستیشی ٍ ٍضؼیت ضغلی -3

 ٍسبیل هَرد ًیبس در ثیَْضی ٍ ثی حسی -4

طٌجِیک  

20/7/99  1 

16-14  

 جؼفزی

یَْضی ٍ سبیز ٍسبیل هَرد ًیبس در ثب دستگبُ ثآضٌبیی  -1

 ثیَْضی ٍ ثی حسی

 ثیَْضیّبی  سیستن -2

طٌجِیک  
27/7/99  2 

16-14  

 جؼفزی

 ٍیشیت رٍس لجل اس ثیَْضی ٍ ثی حسی -1

 آسهبیطبت هَرد ثزای ثیَْضی  -2

 ػَاهل هَثز ثز اًتخبة رٍش ثیَْضی -3

 پزیوذیکبسیَى دارٍّبی لجل اس ثیَْضی -4

طٌجِیک  

11/8/99  3 

16-14  

 جؼفزی
 ّبی ثیَْضی )داخل ٍریذی، استٌطبلی، گَارضی(اًَاع رٍش -1

 آلهزاحل ثیَْضی ػوَهی ٍ ثیَْضی ایذُ -2

طٌجِیک  
18/8/99  4 

16-14  

 دارٍّبی هْن ثیَْضی ػوَهی ٍ هشایب ٍ هؼبیت آى جؼفزی
طٌجِیک  

25/8/99  5 
16-14  

 جؼفزی

 ّبی ػضالًیکٌٌذُضل -1

 ػضالًی دپَالریشاى ٍ ًبى دپَالریشاى(کٌٌذُ دارٍّبی ضل -2

 ّبکٌٌذُسبسی ضلّبی خٌثیرٍش -3

طٌجِیک  
2/9/99  6 

16-14  

 جؼفزی
ّبی ثی حسی )ثی حسی سطحی، ارتطبحی، اسپیٌبل، اًَاع رٍش

  ال(ذاپیذٍرال، ک

طٌجِیک  
9/9/99  7 

16-14  

 جؼفزی
 ّبی آىدارٍّبی هْن ثی حسی ٍ ػَارض ٍ هزالجت -1

 هیبى تزماهتحبى  -2

طٌجِیک  
16/9/99  8 

16-14  

 جؼفزی
 ًمص فزد سیبر ٍ اسکزاة حیي ثیَْضی -1

 ّبی ثبسکزدى راُ َّاییرٍش -2

طٌجِیک  
23/9/99  9 

16-14  

 کٌتزل ٍسبیل ٍ تجْیشات ثیَْضی ٍ ثی حسی جؼفزی
طٌجِیک  

30/9/99  10 
16-14  

 جؼفزی

 ّبی حیي ثیَْضیهزالجت -1

 اًتمبل ثیوبر ثِ ریکبٍریّبی السم ٌّگبم هزالجت -2

 ّبی السم در ریکبٍریهزالجت -3

طٌجِیک  
7/10/99  11 

16-14  

 جؼفزی
ٍضؼیت دادى ثیوبر در حبالت هختلف هَردًیبس در حیي ثیَْضی ٍ 

ریکبٍریدر   

طٌجِیک  
14/10/99  12 

16-14  
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  جلسه عملی  8فهرست و محتوا و ترتیب ارائه درس: 

 مدرس عناوین روز/ساعت تاریخ ردیف

1 11/8/99 گذاری داخل تزاضِ )گزٍُ اٍل(رٍش لَلِ یکطٌجِ   جؼفزی 

18-16 

2 18/8/99 گذاری داخل تزاضِ )گزٍُ دٍم(رٍش لَلِ یکطٌجِ   جؼفزی 

18-16 

3 25/8/99 گذاری داخل تزاضِ )گزٍُ سَم(رٍش لَلِ یکطٌجِ   جؼفزی 

18-16 

4 2/9/99 گذاری داخل تزاضِ )گزٍُ چْبرم(رٍش لَلِ یکطٌجِ   جؼفزی 

18-16 

5 9/9/99 رٍش گزفتي صحیح هبسک ٍ آهجَثگ ٍ ًحَُ گذاضتي ایزٍی ٍ  یکطٌجِ 

گذاری )گزٍُ اٍل(توزیي هجذد لَلِ  

 جؼفزی

18-16 

6 16/9/99 رٍش گزفتي صحیح هبسک ٍ آهجَثگ ٍ ًحَُ گذاضتي ایزٍی ٍ  یکطٌجِ 

گذاری )گزٍُ دٍم(توزیي هجذد لَلِ  

 جؼفزی

18-16 

7 23/9/99 رٍش گزفتي صحیح هبسک ٍ آهجَثگ ٍ ًحَُ گذاضتي ایزٍی ٍ  یکطٌجِ 

گذاری )گزٍُ سَم(توزیي هجذد لَلِ  

 جؼفزی

18-16 

8 30/9/99 هبسک ٍ آهجَثگ ٍ ًحَُ گذاضتي ایزٍی ٍ رٍش گزفتي صحیح  یکطٌجِ 

گذاری )گزٍُ چْبرم(توزیي هجذد لَلِ  

 جؼفزی

81-81 

 

ثبضذ.اتبق پزاتیک داًطکذُ هی ،تَضیح: هحل کالس  
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:رٍش تذریس  

ّبی آهَزضی، پرسص ٍ پبسخ، آهَزش استفبدُ از اسالیذ، ًوبیص فیلنآهَزش بِ رٍش سخٌراًی، 

ّب در پراتیکرٍی هبًکي ٍ دستگبُ  

ّب ٍ قَاًیي در کالس:سیبست  

 رػبیت همزرات آهَسضی داًطکذُ -1

 رػبیت ًظن ٍ حضَر ثِ هَلغ در کالس -2

 در حبلت خبهَش ًگِ داضتي تلفي ّوزاُ -3

 حفظ ضئًَبت اسالهی، داًطجَیی ٍ رػبیت همزرات اًضجبطی -4

 

:ٍظبیف ٍ تکبلیف داًطجَ  

 هطبلؼِ هجبحث لجل اس کالس ٍ ضزکت فؼبل در ثحث پزسص ٍ پبسخ ٍ توزیي ًکبت ػولی  -1

 ارائِ ثِ هَلغ تکبلیف تؼییي ضذُ -2

 

:رٍش ارزضیببی  

 درصذ ًوزُ 20آسهَى هیبى تزم:   -1

 درصذ ًوزُ 10اًجبم تکبلیف:  -2

 درصذ ًوزُ 10ضزکت فؼبل در کالس:  -3

 درصذ ًوزُ 25آسهَى ضفبّی ٍ ػولی پبیبى تزم در پزاتیک:  -4

 درصذ ًوزُ 35آسهَى تئَری پبیبى تزم:  -5

 

 تبریخ اهتحبًبت در طَل ترم ٍ پبیبى ترم

 15-16سبػت  16/9/99طٌجِ هَرخِ اهتحبى هیبى تزم: یک -1

 14-16سبػت  7/10/99طٌجِ هَرخِ تحبى ضفبّی ٍ ػولی در پزاتیک: یکاه -2

 طجك ثزًبهِ اهتحبًی داًطکذُاهتحبى تئَری پبیبى تزم:  -3

 

:برای هطبلعِ بیطتر ٍ هَرد استفبدُ هٌببع  

 1386آصیز، آرهبى، ثیَْضی اًتخبة اٍل، چبح اٍل، اًتطبرات سخي گستز هطْذ،  -1

 1387حسٌی، ٍلی ا... ٍ ّوکبراى، اصَل ثیَْضی هیلز، تزجوِ، چبح دٍم، اًتطبرات اًذیطِ رفیغ،  -2

 1395آرتیي طت، ، تزجوِ، چبح اٍل، اًتطبرات 2015جلذی  27گزٍُ هتزجویي ثیَْضی هیلز  -3

 
 


