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 تحصیلي: یٍ رضتِ هقطغ  َّضبری گرٍُ آهَزضي:   پیراپسضکيداًطکدُ:
 1رٍش بیَْضي یص ًیبز: پ    ًظریًَع ٍاحد: 4تؼداد ٍاحد:   2رٍش بیَْضي  ًبم درس:

 b3هکبى برگساری:                   13-17:سبػت     سِ ضٌبِ :زهبى برگساری کالس: رٍز

 دکتر خطیبي-دکتر جالليهدرسیي )بِ ترتیب حرٍف الفبب(: تر جالليدکهسئَل درس:   تؼداد داًطجَيبى:

 )لطفبً ضرح دّید( :رسضرح د

 

در این درس دانشجو با برخی بیماری های شایع همراه،روش های بیهوشی در اطفال،زنان و مامایی و سالمندان،وسایل و 
یماران در مراحل مختلف بیهوشی )قبل،حین و بعد از امکانات مورد نیاز آشنا شده،تدابیر و تمهیدات الزم در مراقبت از ب

 (عمومی و بی حسی ناحیه ای،به ویژه به هنگام بروز عوارض احتمالی،را فرا میگیرد.بیهوشی

 (است  ّوبى ّدف بیٌببیٌي طرح دٍرُ) :يّدف کل

والی،سٍش ّای تیَْضی دس اطفال،صًاى ٍ ٍ فشاگیشی تشخی تیواسی ّای ّوشاُ،ًذاتیش ٍ توْیذات الصم تِ ٌّگام تشٍص ػَاسض احت آضٌایی

 هاهایی ٍ سالوٌذاى ٍ کسة تَاًوٌذی الصم دس هضالثت اص تیواساى دس هشاحل هختلف تیَْضی ٍ تی حسی ًاحیِ ای
 

 اّداف رفتبری جلسِ اٍل:

اص فشاگیش اًتظاس هی سٍد: سسدس پایاى د  

 فطاس خَى سا تَصیف کٌذ. -

 اًَاع فطاس خَى سا رکش کٌذ. -

 تَضیح دّذ.ٍ ثاًَیِ فطاس خَى سا  ػلل اٍلیِ -

 کٌذ. تشسسیلثل اص ػول جشا حی تیواساى هثتال تِ ًاسسایی للثی سا  -

 ی تیَْضی تیواساى تا هطکالت للثی سا تَصیف کٌذ. تذاتیش ٍ توْیذات الصم دس اداسُ -

 

 

 ی هطبلببٌدی ارائِجدٍل زهبى

 1جلسِ

 هذت صهاى)دلیمِ(

 ارزضیببي يس ی تدرضیَُ رئَس هطبلب هَضَع درس

 

 ساػت  2

  تؼشیف فطاس خَى تؼشیف فطاس خَى

 سخٌشاًی تؼاهلی

 پاسخ-پشسص 

 

 پیص اصهَى

 ضفاّی
 اًَاع فطاس خَى اًَاع فطاس خَى ٍ ػلل اى

تیَْضی تیواسیْای 

 ّوشاُ)هطکالت للثی ػشٍلی(

اداسُ تیَْضی تیواس تا 

 هطکالت للثی
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 :اّداف رفتبری جلسِ دٍم

اص فشاگیش اًتظاس هی سٍد: سساى ددس پای  
 تٌصیف کنذ.دجن ىا ً ظرفیت ىای ریٌی را  -

 .لیست ًوایذهمادیش طثیؼی حجن ّا ٍ ظشفیت ّای سیَی سا  -

 . ضرح دىذرا   COPDپاتٌلٌژی ً فاکتٌرىای هستعذ کننذه آسن ً  -

 .ارزیابی کنذرا  COPD قبل از عول بیواراى آسواتیک ً -

 .تٌضیخ دىذ ار COPD در بیيٌضی آسواتیک ً دارًىای هٌرد استفادهتاثیر  -

 

 ی هطبلببٌدی ارائِجدٍل زهبى

 2جلسِ

 هذت صهاى)دلیمِ(

 ارزضیببي ی تدريس ضیَُ رئَس هطبلب هَضَع درس

 

 

 ساػت2

 اًَاع تیواسی ّای سیَی

 

، تیواسی اًسذادی سیَی،ػفًَت آسن

 ساُ َّایی فَلاًی

 

 

 سخٌشاًی تؼاهلی

 پاسخ-پشسص 

 

 ضفاّی

تکالیف  اًجام

 هشتَطِ

 

 

هشالثت اص تیواساى 
COPD 

 

 COPDهشالثت اص تیواساى 

 

 

 اّداف رفتبری جلسِ سَم:

اص فشاگیش اًتظاس هی سٍد: سسدس پایاى د  

 ًام تثشد.اًَاع تیواسی ّای ػضالًی اسکلتی سا  -

 اصَل هشالثت ّای تیَْضی دس تیواساى سا ضشح دّذ. -

 اسکلتی سا تَصیف کٌذ.-یَْضی تیواساى تا اختالالت ػضالًیتذاتیش ٍ توْیذات الصم دس اداسُ ی ت -

 .هْن تیَْضی دس تیواساى هیتال یا هستؼذ ّیپشتشهی تذخین سا تَضیح دّذ. هَاسد -
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 ی هطبلببٌدی ارائِجدٍل زهبى

 3جلسِ

 هذت صهاى)دلیمِ(

 ارزضیببي ی تدريس ضیَُ رئَس هطبلب هَضَع درس

 

 ساػت2

  یاسکلت-اختالالت ػضالًی

 

هطکالت ػصثی ػضالًی)تیواساى 

 ػمة هاًذُ،هیاستٌی گشاٍیس..(

 

 

 سخٌشاًی تؼاهلی

 پاسخ-پشسص 

 
 

Quize 

هشالثت اصتیواساى اختالالت  

 اسکلتی-ػضالًی

 

 اّداف رفتبری جلسِ چْبرم:

اص فشاگیش اًتظاس هی سٍد: سسدس پایاى د  

 .ٌذتیاى کسا  تیواساى سالوٌذ دسهشالثتی  الذاهات دسهاًی -

 تیواساى سالوٌذ سا لثل اص ػول جشاحی اسصیاتی کٌذ. -

 اصَل هشالثت اص تیواساى سالوٌذ حیي تیَْضی سا ضشح دّذ. -

 تاثیش داسٍّای تیَْضی تش سالوٌذاى ساتَضیح دّذ. -

 ی هطبلببٌدی ارائِجدٍل زهبى

 4جلسِ

 هذت صهاى)دلیمِ(

 ارزضیببي ی تدريس ضیَُ رئَس هطبلب هَضَع درس

 

 ساػت2

 

 سالوٌذاىیَْضی دست

هشالثت اص تیواساى سالوٌذ حیي 

 تیَْضی

 

 سخٌشاًی تؼاهلی  

 پاسخ-پشسص 

 

 ضفاىی

 تکالیف هربٌطو
 سالوٌذاىاثشات داسٍی تیَْضی دس 

 

 

 اّداف رفتبری جلسِ پٌجن:

اص فشاگیش اًتظاس هی سٍد: سسدس پایاى د  

 اطفال سا ضشح دّذ. فاسهاکَلَطی  داسٍ ّای تیَْضی ٍ ضل کٌٌذُ ّای ػضالًی دس -

 .نوایص دىذرا  اطفالبیيٌضی ً اکستٌباسیٌى در  القانذٌه  -

 . تٌضیخ دىذرًش ىای هختلف اداره کردى راه ىٌایی کٌدکاى را     --

 سا تَصیف کٌذ.کٌدکاى تذاتیش ٍ توْیذات الصم دس اداسُ ی تیَْضی  -
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 ی هطبلببٌدی ارائِجدٍل زهبى

 5جلسِ

 هذت صهاى)دلیمِ(

 ارزضیببي ی تدريس ضیَُ رئَس هطبلب ع درسهَضَ

 

 

 ساػت2

 

 

 کَدکاىتیَْضی دس 

فاسهاااکَلَطی  داسٍ ّااای تیَْضاای دس  

 کَدکاى

 

 

 سخٌشاًی تؼاهلی        

 پاسخ-پشسص 

 

 ضفاّی

 اًجام تکالیف هشتَطِ

 

 

 بیيٌضاااااای ً اکستٌباساااااایٌى در القااااااا

 کٌدکاى
الااذاهات هشالثتاای اص کَدکاااى حاایي   

 تیَْضی

 

 داف رفتبری جلسِ ضطن:اّ

اص فشاگیش اًتظاس هی سٍد: سسدس پایاى د  

   تجضیِ ٍ تحلیل کٌذ. ساتش هاهایی  ی تیَْضیتاثیش داسٍ ّا -

 .صایواى تی دسد)اسپایٌال ٍ اپیذٍسال( سا ضشح دّذ -

 تا ّن همایسِ کٌذ.سٍش ّای تیَْضی دس سضاسیي سا  -

 دسس سا ضشح دّذ.تذاتیش ٍ توْیذات الصم دس اداسُ ی تیَْضی صایواى صٍ -

 

 

 

 

 ی هطبلببٌدی ارائِجدٍل زهبى

 6جلسِ

 هذت صهاى)دلیمِ(

 ارزضیببي ی تدريس ضیَُ رئَس هطبلب هَضَع درس

 

 ساػت2

 

  تاثیش داسٍّای تیَْضی

 هاهایی ٍى تیَْضی دس صًا

 

 ًیذئٌپرًژکتٌر

PowerPoint 

 ًایت برد

 

Quize 

 
 سٍش ّای صایواى تی دسد

 هشالثت تیَْضی

 

 



 ييبِ ًبم خـداًٍد جـبى آفـر

 
 ايراىداًطگبُ ػلَم پسضکي 

 هرکس هطبلؼبت ٍ تَسؼِ آهَزش ػلَم پسضکي

 ريسی آهَزضيٍاحد برًبهِ

 (Lesson Plan)درس  حطر

 

 5 

 

 اّداف رفتبری جلسِ ّفتن:

اص فشاگیش اًتظاس هی سٍد: سسدس پایاى د  

 .تطخیص دّذتغییشات پاتَ فیضیَ لَطیک دس هسوَهیت حاهلگی سا  -

 سا ضشح دّذ. PIHهشالثت تیَْضی دس تیواساى هثتال تِ  -

 دّذ. تَضیحهشالثت تیَْضی دس تیواس هثتال ب دیاتت حاهلگی سا  -

 

 

 ی هطبلببٌدی ارائِجدٍل زهبى

 7جلسِ

 هذت صهاى)دلیمِ(

 ارزضیببي ی تدريس ضیَُ رئَس هطبلب هَضَع درس

 

 ساػت2

  هسوَهیت حاهلگی

 اداسُ تیَْضی دس هاهایی

 

 سخٌشاًی تؼاهلی

 پاسخ-پشسص 

 

 ضفاّی

 اًجام تکالیف هشتَطِ

 

 دیاتت حاهلگی

 

 

 اّداف رفتبری جلسِ ّطتن:

اص فشاگیش اًتظاس هی سٍد: سسدس پایاى د  

 .ضشح دّذسا ًحَُ اداسُ تیَْضی دس تیواساى هثتال تِ ّپاتیت  -

 تذاتیش ٍ توْیذات الصم دس اداسُ ی تیَْضی تیواساى هثتال تِ سیشٍص کثذی سا ضشح دّذ. -

سا  تَضایح  ذُ اًذ ًحَُ اداسُ تی َّضی دس تیواساى هثتال تِ اًسذاد هجاسی صفشاٍی کِ تِ ػلت اػوال جشاحی دیگش پزیشش ض -

 دّذ.

 

 ی هطبلببٌدی ارائِجدٍل زهبى

 8جلسِ

هاااااااااااااذت 

 صهاى)دلیمِ(

 ارزضیببي ی تدريس ضیَُ رئَس هطبلب هَضَع درس

 

 ساػت2

ًحَُ اداسُ تیَْضیی دس تیواساى)سیشٍص 

 کثذی،ّپاتیت،اًسذاد هجاسی صفشاٍ..(

تیَْضی دس تیواساى دچاس 

هطکالت کثذی ٍ هجاسی 

 صفشاٍی

 تٌرًیذئٌپرًژک

PowerPoint 

 ًایت برد

 

 ترم هیاى  هتذاىا
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 اّداف رفتبری جلسِ ًْن:

اص فشاگیش اًتظاس هی سٍد: سسدس پایاى د  

 .اسصیاتی کٌذثل اص ػول لتیواساى دیاتتی سا  -

 ًحَُ اداسُ تیَْضی دس لثل ٍ حیي ػول تیواساى دیاتتی سا تَضیح دّذ. -

 .ضشح دّذهشالثت پس اص ػول تیواساى دیاتتی سا  -

 .هطخص کٌذًحَُ اداسُ تیَْضی تیواساى دیاتتی تا جشاحی اٍسطاًس سا  -

 

 ی هطبلببٌدی ارائِجدٍل زهبى

 9جلسِ

هاااااااااااذت  

 صهاى)دلیمِ(

 ارزضیببي ی تدريس ضیَُ رئَس هطبلب هَضَع درس

 

 ساػت2

 

 اداسُ تیَْضی تیواساى دیاتتی

تیَْضی دس تیواساى دچاس 

هطکالت ضایغ غذد دسٍى 

 سیض

 

 هلیسخٌشاًی تؼا

 پاسخ-پشسص 

 

 ضفاّی

 اًجام تکالیف هشتَطِ

 

 

 اّداف رفتبری جلسِ دّن:

اص فشاگیش اًتظاس هی سٍد: سسدس پایاى د  

 ًحَُ اداسُ تیَْضی دس تیواساى هثتال تِ ّیپشتیشٍئیذیسن سا ضشح دّذ. -

 هشالثت تیَْضی تیواساى هثتال تِ اختالالت لطش ادسًال سا تَضیح دّذ. -

سا تؼیایي   تیواساى هشتَط تِ اختالالت تیشٍییذی کِ تِ هٌظَس اػوال جشا حی دیگشی پزیشش ضذُ اًاذ اداسُ تیَْضی دس  سٍش -

 کٌذ.
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 ی هطبلببٌدی ارائِجدٍل زهبى

 11جلسِ

هاااااااااااااذت 

 صهاى)دلیمِ(

 ارزضیببي ی تدريس ضیَُ رئَس هطبلب هَضَع درس

 

 ساػت2

 

اداسُ تیَْضی دس تیواساى 

 تیشٍئیذی

 

ساى دچاس تیَْضی دس تیوا

 هطکالت ضایغ غذد دسٍى سیض

 

 سخٌشاًی تؼاهلی

 پاسخ-پشسص 

 

 ضفاّی

 اًجام تکالیف هشتَطِ

 

 

 

 اّداف رفتبری جلسِ يبزدّن:

اص فشاگیش اًتظاس هی سٍد: سسدس پایاى د  

 .فْشست کٌذاًَاع فشاٍسدّای خًَی سا  -

   .ّای خًَی سا ضشح دّذ ًگْذاسی، فشاٍسدٍُ تْیِ  اصَل -

 کٌذ. پیص تیٌی تیواس حیي جشاحی سا دس خَىًیاص تِ تضسیك  -

 هطاسکت کٌذ.دس تضسیك خَى هشاحل تضسیك خَى تیواساى سا ضشح دادُ ٍ  -

 

 ی هطبلببٌدی ارائِجدٍل زهبى

 11جلسِ

هاااااااااااااذت 

 صهاى)دلیمِ(

 ارزضیببي ی تدريس ضیَُ رئَس هطبلب هَضَع درس

 

 ساػت2

  FFP-Packcell-تؼشیف پالکت تؼشیف فشاٍسدُ ّای خًَی

سخٌشاًی 

 تؼاهلی

 پاسخ-پشسص 

 

 ضفاّی

 اًجام تکالیف هشتَطِ
اسصیاتی تیواس اص لحاظ ًیاص تِ 

 تضسیك خَى

 

 اًجام هشاحل تضسیك خَى

 

 اّداف رفتبری جلسِ دٍازدّن:

اص فشاگیش اًتظاس هی سٍد: سسدس پایاى د  

 خَى هاسیَ سا تَضیح دّذ. اًتمال -

 اصَل اًتمال خَى اٍسطاًس سا ضشح دّذ. -

 استذالل کٌذ.َاسض استفادُ اص فشاٍسدُ ّای خًَی دس حیي تیَْضی سا ػ -

 .تطخیص دّذهَاسد استفادُ اص فشاٍسدُ ّای خًَی سا  -
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 ی هطبلببٌدی ارائِجدٍل زهبى

 12جلسِ

 هذت صهاى)دلیمِ(

 ارزضیببي ی تدريس ضیَُ رئَس هطبلب هَضَع درس

 

 ساػت2

 

 فشاٍسدُ ّای خًَی

  دُ ّای خًَیهَاسد استفادُ اص فشاٍس

 سخٌشاًی تؼاهلی     

 پاسخ-پشسص 

 
Quize ػَاسض تضسیك خَى 

 تؼشیف اًتمال خَى اٍسطاًس ٍ هاسیَ

 

 ن:سیسدّاّداف رفتبری جلسِ 

اص فشاگیش اًتظاس هی سٍد: سسدس پایاى د  

 .اختالالت فیضیَلَطِیک ّوشا ُ تا سشطاى سا ضشح دّذ -

 تیَْضی تیواساى هثتال تِ هثتال تِ سشطاى سا تَضیح دّذ.تذاتیش ٍ توْیذات الصم دس اداسُ ی  -

 .تَصیف کٌذهفَْم اختالل ػولکشد سیستن ایوٌی سا  -

 ًحَُ اداسُ تیَْضی دس تیواساى دچاس ًمص سیستن ایوٌی سا تَضیح دّذ. -

 

 ی هطبلببٌدی ارائِجدٍل زهبى

 13جلسِ

 هذت صهاى)دلیمِ(

 ببيارزضی ی تدريس ضیَُ رئَس هطبلب هَضَع درس

 

 ساػت2

 

تیَْضی دس تیواساى سشطاًی 

 ٍ اختالالت سیستن ایوٌی

 

سشطاًی ٍ  تیَْضی دس تیواساى

 اختالالت سیستن ایوٌی

 

 سخٌشاًی تؼاهلی

 پاسخ-پشسص 

 

 ضفاّی

 اًجام تکالیف هشتَطِ

 

 

 :دّنچْبراّداف رفتبری جلسِ 

اص فشاگیش اًتظاس هی سٍد: سسدس پایاى د  

 .َصیح دّذتچالی ٍ یا چالی هشضی سا  -

 سٍش تیَْضی دس تیواساى چاق سا تیاى کٌذ. -

 سَ تغزیِ ٍ تغزیِ دسهاًی سا ضشح دّذ. -

 

 

 

 



 ييبِ ًبم خـداًٍد جـبى آفـر

 
 ايراىداًطگبُ ػلَم پسضکي 

 هرکس هطبلؼبت ٍ تَسؼِ آهَزش ػلَم پسضکي

 ريسی آهَزضيٍاحد برًبهِ

 (Lesson Plan)درس  حطر
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 ی هطبلببٌدی ارائِجدٍل زهبى

 14جلسِ

هاااااااااااااذت 

 صهاى)دلیمِ(

 ارزضیببي ی تدريس ضیَُ رئَس هطبلب هَضَع درس

 

 ساػت 2

تیَْضی دس تیواساى دچاس هطکالت 

 ضایغ تغزیِ ای،چالی،هتاتَلیک

ضی دس تیواساى دچاس هطکالت تیَْ

 ضایغ تغزیِ ،چالی،هتاتَلیک

 سخٌشاًی تؼاهلی

 پاسخ-پشسص 

 ضفاّی

اًجام تکالیف 

 هشتَطِ

 

 اّداف رفتبری جلسِ پبًسدّن:

اص فشاگیش اًتظاس هی سٍد: سسدس پایاى د  

 تَضیح دّذ.آًاتَهی ٍ الکتشٍ فیضیَلَطِی سیستن ّذایتی للة سا -

 .سا تطخیص دّذتیَْضی اختالالت سیتن للة حیي  - 

 .تا ّن همایسِ کٌذدیس سیتوی ّای ضایغ حیي تیَْضی سا -
 

 ی هطبلببٌدی ارائِجدٍل زهبى

 15جلسِ 

هاااااااااااذت  

 صهاى)دلیمِ(

 ارزضیببي ی تدريس ضیَُ رئَس هطبلب هَضَع درس

 

 ساػت 2

 

دیس سیتوی ّای ضایغ حیي 

 تیَْضی

 

 دیس سیتوی ّای ضایغ حیي تیَْضی

 

 یسخٌشاًی تؼاهل

 پاسخ-پشسص 

 

 ضفاّی

اًجام تکالیف 

 هشتَطِ

 

 

 اّداف رفتبری جلسِ ضبًسدّن:

اص فشاگیش اًتظاس هی سٍد: سسدس پایاى د  

  لیست کٌذ.دیس سیتوی ّای ضایغ حیي تیَْضی سا  -

 ًحَُ اداسُ تیَْضی دس اًَاع اختالالت ّذایت للثی سا ضشح دّذ. -

 یح دّذ.اًَاع سٍش ّای دسهاى دس آسیتوی ّای للثی سا تَض -

-  

 

 

 



 ييبِ ًبم خـداًٍد جـبى آفـر

 
 ايراىداًطگبُ ػلَم پسضکي 

 هرکس هطبلؼبت ٍ تَسؼِ آهَزش ػلَم پسضکي

 ريسی آهَزضيٍاحد برًبهِ

 (Lesson Plan)درس  حطر
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 ی هطبلببٌدی ارائِجدٍل زهبى

 16جلسِ 

 هذت صهاى)دلیمِ(

 ارزضیببي ی تدريس ضیَُ رئَس هطبلب هَضَع درس

 

 ساػت 2

دیس سیتوی ّای ضایغ حیي 

 تیَْضی

دیااس سیتواای ّااای   

 ضایغ حیي تیَْضی

 

 سخٌشاًی ٍ اسالیذ

 

 اهتحاى پایاى تشم

 

 

 

 

 


