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کی ٍ خذهات بْذاضتی درهاًی گلستاىداًطگاُ علَم پسض  

داًطکذُ پیراپسضکی   EDO  

(Course Plan) طرح درس ترهی   

(2)ثیَْضی  ًام درس:  

ٍ  14-16سبػت ضٌجِ ٍ سِ ضٌجِ رٍز ٍ ساعت برگساری:

  16-18چْبرضٌجِ 

 1399-1400ًیوسبل اٍل تحصیلی طَل دٍرُ: 

2: داًطکذُ پیزاپشضکی کالس ضوبرُ هحل برگساری 3 تعذاد ٍاحذ:   

ًذارد ًیاز:پیص ، دکتز اهیٌی، دکتز ساّذیسیذ یؼقَة جؼفزی هذرس:   

ًظزی ًَع ٍاحذ:   کبرضٌبسی 3تزم  رضتِ ٍ هقطع تحصیلی فراگیراى: 

َّضجزی پیَستِ  

:هٌابع اصلی  

1. Robert K.Stoelting, Ronal. Miller. Basics of Anesthesia. Churchill Livingstone. Latested. 

2. Nagelhouty. And Zaglaniczny K. Nurse Anesthesia. Sunders/ Elsevier. Latested. 

3. Nagelhout Y& et al. Hand book of Nurse Anesthesia. Sunders/ Elsevier. Latested. 

4. Robert K. Stoelting, et al. Anesthesia And CO- Exiting Disease. Sunders/ Elsevier. 

Latested.   

فزا گیزی رٍش ّبی ثیَْضی ػوَهی ٍ ثی حسی ًبحیِ ای، آهبدُ سبسی ثیوبر، رٍش ّبی پبیص سیستن ّبی  اّذاف کلی:

ثیَْضی ػوَهی ٍ ثی حسی ًبحیِ ایهختلف ثذى، ػَارض در ثیَْضی، هزاقجت اس ثیوبر در هزاحل قجل، طی ٍ ثؼذ اس   

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

 ذ.ًثب رٍش ّبی ثیَْضی ٍ ثی حسی آضٌب ضَ -1

 ذ.ًاػصبة هحیطی آضٌب ضَثب ًحَُ آهبدُ سبسی ثیوبر جْت ثیَْضی ػوَهی، ثی حسی ًبحیِ ای ٍ ثلَک ّبی  -2

 ذ.ٌچگًَگی پبیص سیستن ّبی هختلف ثذى را ثذاً -3

 ذ.ٌهزاقجت اس ثیوبر در هزاحل هختلف قجل، حیي ٍ ثؼذ اس ثیَْضی ػوَهی ٍ ثی حسی ًبحیِ ای ثیبى ًوبی -4

 ذ.ًثب کلیبت هبیغ درهبًی ٍ اًتقبل خَى ٍ ػَارض آى آضٌب ضَ -5
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 فهرست و محتوا و ترتیب ارائه درس: 

ینمدرس  ردیف تاریخ روز / ساعت عناوین 

 دکتز اهیٌی 

 دکتز ساّذی

 

 هزٍری ثز ارسیبثی ٍ آهبدُ سبسی ثیوبر ثزای ثیَْضی

22/6/99 ضٌجِ ٍ سِ ضٌجِ  

25/6/99  
1 

16-14  

 دکتز اهیٌی

 دکتز ساّذی

 

 اًتخبة رٍش ثیَْضی هٌبست

29/6/99 ضٌجِ ٍ سِ ضٌجِ  

1/7/99  
2 

16-14  

 دکتز اهیٌی

 دکتز ساّذی

 

 استٌطبقیثیَْضی ػوَهی 

5/7/99 ضٌجِ ٍ سِ ضٌجِ  

 8/7/99  
3 

16-14  

 دکتز اهیٌی

 دکتز ساّذی

12/7/99 ضٌجِ ٍ سِ ضٌجِ ثیَْضی هتؼبدل ٍ کلیبت ثیَْضی داخل ٍریذی  

15/7/99  
4 

16-14  

 دکتز اهیٌی

 دکتز ساّذی
 ثیَْضی کبهل داخل ٍریذی ٍ...

19/7/99 ضٌجِ ٍ سِ ضٌجِ  

22/7/99  
5 

16-14  

 دکتز اهیٌی

 دکتز ساّذی

26/7/99 ضٌجِ ٍ سِ ضٌجِ آهبدُ سبسی ثیوبر ثزای القبء ثیَْضی  

29/7/99  
6 

16-14  

 آقبی جؼفزی
 جذة ٍ دفغ هبیؼبت -2 کلیبت آة ٍ الکتزٍلیت ّب-1

 هکبًیشم اًتقبل آة ٍ الکتزٍلیت  -3

 چْبرضٌجِ
30/7/99  

18-16  

 دکتز اهیٌی

 دکتز ساّذی

3/8/99 ضٌجِ ٍ سِ ضٌجِ آهبدُ سبسی هبضیي ٍ تجْیشات السم ثب تَجِ ثِ رٍش ثیَْضی   

6/8/99  
7 

16-14  

 آقبی جؼفزی
 اختالالت آة ٍ الکتزٍلیت ّب-1

 اختالل تؼبدل اسیذ ٍ ثبس-2

 چْبرضٌجِ
7/8/99  

18-16  

 دکتز اهیٌی

 دکتز ساّذی

10/8/99 ضٌجِ ٍ سِ ضٌجِ اصَل القبء، ًگْذاری ٍ َّش آٍردى ثیوبر  

13/8/99  

8 

16-14  

 آقبی جؼفزی

 تقسین ثٌذی هحلَل ّب ٍ هبیؼبت ٍریذی -1

 سزم ّبی ًوکی ٍ سزم ّبی قٌذی -2

 آسهَى هیبى تزم-3

 چْبرضٌجِ

14/8/99  
18-16  

 دکتز اهیٌی

 دکتز ساّذی

سِ ضٌجِ ضٌجِ ٍ هزاقجتْب ٍ ػَارض پس اس القبء ٍ ًگْذاری ٍ َّش آٍری ثیوبر  17/8/99  

 20/8/99  
9 

16-14  

 آقبی جؼفزی
سزم ّبی قٌذی ًوکی-1  

هحلَل ّبی جبیگشیي ضًَذُ پالسوب-2  

 چْبرضٌجِ
21/8/99  

18-16  

 دکتز اهیٌی

 دکتز ساّذی

چگًَگی پبیص غیز تْبجوی سیستن ّبی هختلف ثذى)کبپٌَگزافی، پبلس 

 اکسیوتزی ٍ ..(

24/8/99 ضٌجِ ٍ سِ ضٌجِ  

27/8/99  11 

 

16-14  

 آقبی جؼفزی
هحلَل ّبی قلیبیی-2هحلَل ّبی ّیپزتًَیک -1  

هحبسجبت دارٍیی - 4هحلَل ّبی تغذیِ ای-3   

 چْبرضٌجِ
28/8/99  

18-16  

 دکتز اهیٌی

 دکتز ساّذی

1/9/99 ضٌجِ ٍ سِ ضٌجِ ثی حسی ًبحیِ ای ٍ اًَاع آى  

4/9/99  
11 

16-14  

 آقبی جؼفزی
اًتقبل خَى ٍ هطتقبت آى-1  

  ػَارض احتوبلی ٍ هزاقجت ّبی السم در اًتقبل خَى-2

 چْبرضٌجِ
5/9/99  

18-16  

 دکتز اهیٌی

 دکتز ساّذی

دارٍّب، ٍسبیل ٍ اهکبًبت هَرد ًیبس ٍ اصَل هزاقجت ّب ٍ ػَارض در ثیحسی 

 ًبحیِ ای

8/9/99 ضٌجِ ٍ سِ ضٌجِ  

11/9/99  

12 

16-14  

 آقبی جؼفزی

آضٌبیی ثب تکٌیک ّبی ّوَدیلیطي ٍ اتَ تزاًسفَسیَى-1  

حفبظت اس خَى ٍ اًتقبل خَى حجین-2  

 

 چْبرضٌجِ

12/9/99  
18-16  
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 ضوٌب ثزای ّز جلسِ در تذریس، طزح درس رٍساًِ ثب جشئیبت کبهل ارائِ هی گزدد.

 

 ادامه فهرست و محتوا و ترتیب ارائه دروس

 هفته تاریخ روز/ ساعت عناوین مدرسین

 دکتز اهیٌی

 دکتز ساّذی

 

 ثلَک ّبی اػصبة هحیطی
15/9/99 ضٌجِ ٍ سِ ضٌجِ  

18/9/99  
13 

16-14  

 دکتز اهیٌی

 دکتز ساّذی

دارٍّب، ٍسبیل ٍ اهکبًبت هَرد ًیبس ٍ اصَل هزاقجت ّب ٍ ػَارض ثلَک ّبی 

 اػصبة هحیطی
 ضٌجِ ٍ سِ ضٌجِ

22/9/99  

25/9/99  
14 16-14  

 

 دکتز اهیٌی

 دکتز ساّذی

29/9/99 ضٌجِ ٍ سِ ضٌجِ ثیَْضی تزکیجی ٍ ّیپَتبًسیَى کٌتزٍلِ  

2/10/99  

15 
 16-14  

 دکتز اهیٌی

 دکتز ساّذی

 ادارُ راُ َّایی هطکل، ٍسبیل، تجْیشات، هزاقجت ّب ٍ ػَارض هزثَطِ

 

ِضٌجِ ٍ سِ ضٌج  
6/10/99  

9/10/99  
16 

16-14  
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:رٍش تذریس  

ّای آهَزضی، پرسص ٍ پاسخ، آهَزش رٍی هاًکي ٍ استفادُ از اسالیذ، ًوایص فیلنآهَزش بِ رٍش سخٌراًی، 

ّا در پراتیکدستگاُ  

ّا ٍ قَاًیي در کالس:سیاست  

 رػبیت هقزرات آهَسضی داًطکذُ -1

 رػبیت ًظن ٍ حضَر ثِ هَقغ در کالس -2

 در حبلت خبهَش ًگِ داضتي تلفي ّوزاُ -3

 اسالهی، داًطجَیی ٍ رػبیت هقزرات اًضجبطیحفظ ضئًَبت  -4

 

:ٍظایف ٍ تکالیف داًطجَ  

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

 ارائِ ثِ هَقغ تکبلیف تؼییي ضذُ -2

 

:رٍش ارزضیابی  

 درصذ ًوزُ 20آسهَى هیبى تزم:   -1

 درصذ ًوزُ 70آسهَى ًظزی پبیبى تزم:  -2

 درصذ ًوزُ 10: ٍ ضزکت فؼبل در کالس اًجبم تکبلیف -3

 تاریخ اهتحاًات در طَل ترم ٍ پایاى ترم

 17-18سبػت  14/8/99هَرخِ  چْبرضٌجِاهتحبى هیبى تزم:  -1

 داًطکذُ تٌظیویطجق ثزًبهِ اهتحبى تئَری پبیبى تزم:  -2

 

:هٌابع برای هطالعِ بیطتر ٍ هَرد استفادُ  

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

 1395، تزجوِ، چبح اٍل، اًتطبرات آرتیي طت، 2015جلذی  27گزٍُ هتزجویي ثیَْضی هیلز  -2

 1395اثطحی، داریَش ٍ ّوکبراى، اصَل ثیَْضی هیلز، چبح چْبرم، اًذیطِ رفیغ  -3

 1394 اکجزسادُ، ػلی ٍ حجت...، آة ٍ الکتزٍلیت، چبح پبضب ٍ گلجبى تْزاى، -4

 

 


