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 :   هدف کلی درس
رسانه ها و   روش تدریس حیطه (اختصاصی)اهداف رفتاری  رئوس مطالب

 وسائل آموزشی

شیوه 

 ارزشیابی

 منابع تدریس 

 بیِْغی عوْهیکلیات بیِْغی  .1
دارُّای پر کاربرد در بیِْغی عوْهی در بیواراى با 

 هػکالت زهیٌَ ای للب
 بیِْغی ًاحیَ ای در بیواراى با هػکالت زهیٌَ ای للب

 
بیِْغی ًخاعی ّ اًْاع آى در بیواراى با هػکالت زهیٌَ ای 

 للب

 غٌاختی

 ضخٌراًی ُوراٍ با ّضایل
کوک آهْزغی 

اضالیذ اضتفادٍ از با 

Power Point) )

 ّwhite Board 

 کاهپیْتر ّ

Data 

Projector 

 ّ

white 
Board 

ًورٍ % 20

از طریك 

عولکرد، 

 ّ ُوکاری 

غرکت فعال 

ش در کال

از %  80

طریك آزهْى 

تطتی 

(MCQ)  در

 پایاى ترم

Basics of 
anesthesia 

 (آخریي ّیرایع) 

هاًیتْریٌگ در بیواراى با هػکالت للبی ّ کاًذیذ جراحی  بیِْغی در جراحی للب.2

الکترّکاردیْگرام 

pulseoxymetery 

دضترضی بَ ّریذ هرکسی در بیواراى با هػکالت زهیٌَ ای 

 للب

PA catheter 

غٌاختی، 

 ًگرغی

 بیِْغی ّ بیواری ُای ُوراٍ 

(  آخریي ّیرایع)

Miller's text book 
of Anesthesia 

 (آخریي ّیرایع) 

بیِْغی در جراحی  .3

للب 

بیِْغی در بیواراى با هػکالت عرّق کرًّر 

بیِْغی در بیواراى با عْاهل خطرضاز هتعذد للبی 

 (...پرفػاری خْى، دیابت ّ)

 

غٌاختی، 

 ًگرغی

Nurse Anesthesia. 
Nagethout J.and 

et al. Latest ed. 

بیِْغی در جراحی  .4

 للب
بیِْغی در بیواراى با هػکالت دریچَ آئْرت 

بیِْغی در بیواراى با هػکالت دریچَ هیترال 

بیِْغی در بیواراى با هػکالت دریچَ تریکْضپیذ 

 بیِْغی در بیواراى با هػکالت دریچَ پْلوًْر
غٌاختی، 

 ًگرغی

Harrison principal 
of Internal 

Medicine 
 (آخریي ّیرایع)



 

رسانه ها و   روش تدریس حیطه (اختصاصی)اهداف رفتاری  رئوس مطالب

 وسائل آموزشی

شیوه 

 ارزشیابی

 منابع تدریس 

بیِْغی  .5

 درجراحی للب
 

بیِْغی در بیواراى با هػکالت هادرزادی للب، ضیاًْتیک 

بیِْغی در بیواراى با هػکالت هادرزادی للب، غیر ضیاًْتیک 

غٌاختی،  

 ًگرغی

 ضخٌراًی ُوراٍ با ّضایل
کوک آهْزغی 

اضالیذ اضتفادٍ از با 

Power Point) )

 ّwhite Board 

 کاهپیْتر ّ

Data 

Projector 

 ّ

white 
Board 

ًورٍ % 20

از طریك 

عولکرد، 

 ّ ُوکاری 

غرکت فعال 

ش در کال

از %  80

طریك آزهْى 

تطتی 

(MCQ)  در

 پایاى ترم

Basics of 
anesthesia. Robert 
K.Stoelting, Ronald 
D.Miller.Latest ed. 

 (آخریي ّیرایع) 
بیِْغی درجراحی . 6

 للب
بیِْغی در بیواراى با ًارضایی للب 

دارُّای پر کاربرد در بیوراى للبی ّ هذیریت حْالی عول ایي 

دارُّا 

 للبی  ICD  ّ pace makerتعبیَ 
غٌاختی، 

 ًگرغی

Anesthesia and 
Co-Existing 

disease. Robert K. 
Stoelting, Stephen 

F.Dierdorf.Latest 
ed. 

 

 بیِْغی ّ بیواری ُای ُوراٍ 

 ( آخریي ّیرایع)
بیِْغی در  .7

 جراحی تْراکص
آًاتْهی راٍ تٌفطی 

هذیریت راٍ تٌفطی 

ارزیابی لبل از عول در بیواراى کاًذیذ جراحی تْراکص 

گرافی لفطَ صذری 

اضپیرّهتری 

برًّکْضکْپی 

 

غٌاختی، 

 ًگرغی

 

Miller's text book 
of Anesthesia 

 (آخریي ّیرایع) 

بیِْغی در  .8

 جراحی تْراکص
 

بیِْغی در بیواراى هبتال بَ آضن 

بیِْغی در بیواراى هبتال بَ بیواریِای اًطذادی ریَ 

بیِْغی در بیواراى هبتال بَ بیواریِای تحذیذی ریَ 

 

 

 

غٌاختی، 

 ًگرغی

Nurse Anesthesia. 
Nagethout J.and 

et al. Latest ed. 

بیِْغی در  .9

 جراحی تْراکص
بیِْغی در بیواراى هبتال بَ تْدٍ ُای هذیاضتي 

بیِْغی در بیواراى هبتال بَ بذخیوی ُای ریَ 

 بیِْغی در بیواراى هبتال بَ بذخیوی ُای لفصَ صذری

غٌاختی، 

 ًگرغی

Harrison principal 
of Internal 

Medicine 

 (آخریي ّیرایع)



 

رسانه ها و  وسائل  روش تدریس حیطه (اختصاصی)اهداف رفتاری  رئوس مطالب

 آموزشی

 منابع تدریس  شیوه ارزشیابی

بیِْغی در  .10

جراحی لفطَ 

 صذری

ارزیابی لبل از عول در بیواراى کاًذیذ جراحی لفطَ 

صذری 

بیذار کردى بیوار پص از بیِْغی در جراحی ُای 

لفطَ صذری 

اضپیرّهتری تػْیمی 

تٌظیوات ًّتیالتْر در جراحی ُای لفطَ صذری 

کٌترل درد پص از عول در بیواراى تحت جراحی لفطَ 

صذری 

 

 

 

غٌاختی، 

 ًگرغی

ضخٌراًی ُوراٍ 

 با ّضایل
کوک آهْزغی 

اضتفادٍ از با 

اضالیذ 

Power 
Point) )

 ّwhite 

Board 

 کاهپیْتر ّ

Data 

Projector 

 ّ

white Board 

ًورٍ از % 20

عولکرد، طریك 

 ّ ُوکاری 

غرکت فعال در 

ش کال

از %  80

طریك آزهْى 

( MCQ)تطتی 

 در پایاى ترم

Basics of anesthesia. 
Robert K.Stoelting, 

Ronald D.Miller.Latest 
ed. 

 (آخریي ّیرایع) 

 
پایان یک  )و آزمون پایانی یا تراکمی  (در فرایند تدریس با هدف شناسایی قوت و ضعف دانشجویان)مرحلهای یا تکوینی  (آگاهی از سطح آمادگی دانشجویان)آزمونها بر اساس اهداف میتوانند به صورت آزمون ورودی 

 .برگسار گردد (دوره یا مقطع آموزشی با هدف قضاوت در مورد تسلط دانشجویان
 

 

: در پایان این درس از دانشجویان انتظار می رود که 

ارزیابی لبل از عول ّهاًیتْریٌگ بیواراى کاًذیذ جراحی ُای لفطَ صذری ّ للب ّ عرّلی را بذاًذ 

بیِْغی بیواراى هبتال بَ هػکالت زهیٌَ ای للب ّ عرّلی را بذاًذ 

الذاهات لبل ّ پص از عول در بیواراى تحت جراحی للب را بذاًذ 

الذاهات لبل ّ پص از عول در بیواراى تحت جراحی لفطَ صذری را بذاًذ 

هذیریت بیواراى حیي عول در بیواراى تحت جراحی للب را بذاًذ 

هذیریت بیواراى حیي عول در بیواراى تحت جراحی لفطَ صذری را بذاًذ 

کٌترل در ّ ریکاّری در بیواراى کاًذیذ جراحی ُای لفطَ صذری ّ للب ّ عرّلی را بذاًذ 

 

.  ّاحذ کلی ارایَ غذٍ اضت ّ ضَ هذرش دیگر ضایر هطالب هْجْد در ضرفصل را بصْرت ُوسهاى در طْل ترم تذریص ّ ارزغیابی خْاٌُذ کرد4ایي درش بصْرت ا ّاحذ از 

 ارزغیابی ًِایی بر طبك ًورات اعالم غذٍ تْضط هذیر هحترم گرٍّ اًجام ّ بَ آهْزظ داًػکذٍ ارائَ خْاُذ غذ


