
 فرم طرح درس دوره
 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گلستان

 

 (2بیهوشی )نام درس :  

 21تا  20سه شنبه  -21تا  20شنبه  روزهای تاریخ برگزاری : 2402-2042اول تحصیلی   نیمسال طول دوره :

 دانشکده پیراپزشکی محل برگزاری : واحد دکتر هالکو( 2.1)  3واحد تعداد واحد :

 2بیهوشی  پیش نیاز : سولماز هالکودکتر  : مدرس

 کارشناسی پیوسته هوشبری 3ترم رشته و مقطع تحصیلی فراگیران : 
 

 کلی :هدف 
 در بیمار از مراقبت بیهوشی، در عوارض بدن، مختلف های سیستم پایش بیمار، سازی آماده ای، ناحیه حسی بی و عمومی بیهوشی روشهای و اصول فراگیری

 ای ناحیه حسی بی و عمومی بیهوشی از بعد و حین قبل، مراحل
در این درس دانشجو با روش ها و نحوه ی آماده سازی بیمار جهت بیهوشی عمومی، بی حسی ناحیه ای و بلوکهای اعصاب محیطی آشنا شده،  شرح درس: 

 مراحل مختلف قبل، طی و بعد از بیهوشی عمومی و بیحسی ناحیه ای را فرا می گیرد چگونگی پایش سیستم های مختلف بدن و مراقبت از بیمار در

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

 آماده سازی پیش از بیهوشی را شرح دهد ،ارزیابی بیمار  .1

 تشریح کند.انتخاب روش بیهوشی مناسب را  .2

 چگونگی پایش غیر تهاجمی را سیستم های مختلف بدن را توضیح دهد. .3

 انتقال خون و مشتقات آن، عوارض احتمالی و مراقبت های الزم و...را توضیح دهد. .4

 کلیات مایع درمانی در بیهوشی را بیان کند. .5

 انواع بلوک های اعصاب محیطی را شرح دهد. .6

 تجهیزات را شرح دهد.آماده سازی ماشین بیهوشی  و  .7

 

 فهرست محتوا و ترتیب ارائه درس
 

 مدرس عناوین ساعت تاریخ ردیف

 هالکو سولمازدکتر  ارزیابی بیمار ، آماده سازی پیش از بیهوشی 21-20 21/1/2042  .2

  تعطیل رسمی -- 21/7/2042  .2

 هالکودکتر سولماز  ارزیابی بیمار ، آماده سازی پیش از بیهوشی 21-20 2/7/2042  .3

 دکتر سولماز هالکو پایش و مانیتورینگ بیمار 21-20 1/7/2042  .0

 دکتر سولماز هالکو پایش و مانیتورینگ بیمار 21-20 21/7/2042  .1

 دکتر سولماز هالکو تجهیزات بیهوشی 21-20 23/7/2042  .1

 دکتر سولماز هالکو تجهیزات بیهوشی 21-20 34/7/2042  .7

 دکتر سولماز هالکو درمانیکلیات مایع  21-20 7/8/2042  .8

 دکتر سولماز هالکو کلیات مایع درمانی 21-20 20/8/2042  .1

 دکتر سولماز هالکو کلیات انتقال خون 21-20 22/8/2042  .24

 دکتر سولماز هالکو کلیات انتقال خون 21-20 28/8/2042  .22

 دکتر سولماز هالکو انتخاب روش بیهوشی مناسب 21-20 1/8/2042  .22

 دکتر سولماز هالکو انتخاب روش بیهوشی مناسب 21-20 22/8/2042  .23
 
 باشد. می )آموزشی( مانکن از استفاده و پاسخ و پرسش آموزشی، نمایش فیلم اسالید، از استفاده سخنرانی،آموزش به شیوه   روش تدریس : 



 : ایف و تکالیف دانشجوظو
 مطالعه قبلی 

 مشارکت فعال در پرسش و پاسخ
 کالسحضور به موقع در 

 

 :در نمره پایانی آنسهم و درصد  روش ارزشیابی دانشجو
 نمره  %10   ) پرسش و پاسخ کتبی و شفاهی(، حضور به موقع در کالس: مشارکت فعال در کالس

 % نمره 20ترم:  میان ازمون
 % نمره70     :آزمون نهایی 
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