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 دانشکده پرستاری و مامايی
 دانشگاه آزاد اسالمی واحد نجف آباد 

سال  دومنيمسال 

 ۱401-۱۴۰۰تحصيلی 

 

 

 

 

اصول کلی بیهوشی، به کارگیری وسایل بیهوشی، انواع روش  با دانشجویان واحد این در مقدمه:

 بیهوشی آشنا می شوند. مربوط به هر نوع  تجهیزات ، انواع داروهای بیهوشی وهای بیهوشی

بیهوشی، انواع روش های بیهوشی و تجهیزات و وسایل کلیات و مفاهیم  آشنائی با :هدف کلی

 بیهوشی 

 2405113429کد درس: 

 خانم نظریمدرس: 

 مجازی مکان کالس: 

 (مطابق با لينک اعالم شده توسط آموزش)

 سه  :و عملی  روز کالس نظری

 شنبه ها

 13:30-15ساعت کالس: 

تاريخ امتحان پايان 

 8:30ساعت: 6/4/1401ترم:

 

  بيهوشی و مراقبت های آن نام درس:

 3تعداد واحد: 

 واحد

 واحد: ع نو 

 نظری و عملی

 نظری 1.5

 عملی 1.32

مقطع و رشته تحصيلی: کارشناسی تکنولوژی 

 4ترم اتاق عمل 

 دروس همزمان:  

 -تلفن داخلی دفتر:  

 -ساعات حضور در دفتر:  

 



 

 

 اهداف رفتاری: 
 :در پايان اين درس هر دانشجو قادر خواهد بود که 

 .نماید بیان را تعریف و تاریخچه بیهوشی. 1 

 د.نمای بیان رانحوه آماده سازی بیمار برای بیهوشی . 2

 .نام ببردداروهای استنشاقی مورداستفاده در بیهوشی را .3

  د.نمای بیان به طور کامل راوسایل موردنیاز بیهوشی . 4

 .دهد توضیح دستگاه بیهوشی وکاربرد وسایل مورد نیاز بیهوشی را .5

 .مراحل مختلف بیهوشی عمومی را شرح دهد. 6

 ید.نما بیان را داروهای بیهوشی وریدی و مکانیسم اثر آن ها.7 

 ید.نما بیان را خواص و عوارض آن هاداروهای بیهوشی استنشاقی و .  8

 .دهد توضیح را روش های مانیتورینگ بیهوشی.9

 .نماید بیان راداروهای بی حسی موضعی و مکانیسم اثر آن ها. 10

 .روش های بی حسی موضعی را شرح دهد. 11

 .داروهای شل کننده عضالنی و آنتاگونیست آن ها و مکانیسم و عوارض آن ها را شرح دهد. 12

 . قادر به باز کردن راه هوایی بیمار و لوله گذلری داخل تراشه بر روی ماکت باشند.13

 . خطرات و عوارض بیهوشی را شرح دهند.14

 روش تدريس:
و قسمت  نمايش فيلم و پرسش و پاسخآنالين در قالب کالس مجازی، اين واحد به صورت سخنرانی -

ارائه خواهد  های مربوط به واحد عملی با توجه به برنامه ی گروه بندی عملی از طرف دانشکده

 شد.

 فعاليتهای فراگيران: 

 آنالينحضور به موقع در کالس  -1

 آنالينشرکت در بحث های کالس  -2

 حضور به موقع و منظم در محل اجرای واحد عملی -3

 

 روش ارزشيابی:

  :نمره 40آزمون ميان ترم ترم % 

  :نمره 60آزمون پايان ترم % 

 و عملی فعال در کالسهای نظری به موقع و حضور 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 سياست ها و قوانين درس:

مواردی مانند  )رعايت اصول اخالق اسالمی، حرفه ای و حضور به موقع در کالس الزامی است.-

ستفاده از گوشی تاخير در حضور در کالس ،ترک کالس بدون اجازه و عدم بازگشت به کالس، ا

همراه، صحبت کردن، خوردن و آشاميدن، خواندن  جزوه و... باعث اخراج دانشجو از کالس می 

 .(شود

يبت در جلسات تا سقف مشخص شده در آيين نامه آموزشی مربوطه در صورتی مجاز خواهد بود غ-

تاييد شده و با و مشمول کسر نمره نخواهد شد که با ارائه مدارک مستند و گواهی معتبر و 

 تشخيص معاون محترم آموزشی دانشکده مربوطه  مجاز شناخته شود.

 :دبه شرح زير می باش 17/4نحوه برخورد با غيبت غير موجه دانشجو در کالس درس از -

             25/0يک جلسه غيبت غير موجه 

  نمره 1دوجلسه عيبت غير موجه              کسر 

   نمره 25/2کسر           سه جلسه غيبت غير موجه 

  نمره 4چهار جلسه غيبت غير موجه           کسر 

 :منابع 

 

1. Miller,Ronald. Anesthesia. Living Stone.2019 

 1390صفائی نائینی ناصر، اصول بیهوشی، انتشارات چهر،  .2
 

 

 
 

 



 

 

 به نام خدا

 

 2405113429بیهوشی و مراقبت های آندرس : و کد عنوان

 ۱401-۱۴۰۰سال تحصيلی:  نيمسال دوم

 -مسئول درس : 

 مطابق با لینک اعالم شده توسط آموزش مجازیکالس  مکان:

 15-13:30ساعت کالس:              شنبه هاسه  : زمان

 
برنامه زمانبندی واحد کالس جدول                               

 نظری

 

 

 

 جلسه تاريخ موضوع مدرس

 

خانم 

 نظری

 

 اهداف درس و خصوصیات واحد بیهوشی بیان و شرح
1400/ 21  اول 3/

خانم 

 نظری
 

 تعریف و تاریخچه بیهوشی

 

1400/ 21  دوم 17/

 خانم 

 نظری
آماده سازی بیمار برای بیهوشی+ داروهای پره 

 1400/12/24 مدیکاسیون
               

 سوم

 خانم 

 نظری
 

1140 مراحل بیهوشی+ تئوری های بیهوشی  چهارم 1/16/

 خانم 

 نظری 
 

دستگاه بیهوشی وکاربرد وسایل مورد نیاز 

 بیهوشی
1140  پنجم 1/23/

 خانم 

 نظری

 

 

 داروهای بیهوشی وریدی و مکانیسم اثر آن ها
1140  ششم 1/30/

 

 

 خانم 

 نظری
 

1140 داروهای بیهوشی استنشاقی و مکانیسم اثر آن ها /2/6 
 

 هفتم

 خانم 

 نظری
 

بیهوشی، لوله گذاری داخل روش های مانیتورینگ  1140  هشتم 2/20/



 

 

 

 تراشه)تئوری(

 خانم

 نظری

 

 داروهای شل کننده عضالنی و آنتاگونیست ها
27/2/1140  نهم 

 خانم 

 نظری

 

ادامه داروهای شل کننده عضالنی و آنتاگونیست ها 

 و عوارض بیهوشی

3/3/1140  
 دهم

 خانم 

 نظری

 

 اثر آن ها داروهای بی حس کننده موضعی و مکانیسم

01/3/1140  

 يازدهم

 خانم 

 نظری

 

روش های بی حسی موضعی ) اسپاینال، اپیدورال 

 و...(

17/3/1140  

 دوازدهم

 خانم 

 نظری

 

 )عملی(آشنایی با تجهیزات و ماشین بیهوشی 

24/3/1140  

 سيزدهم

 خانم 

 نظری

 

لوله گذاری داخل و   بازکردن راه هوایی

 تراشه)عملی(

31/3/1140  

 چهاردهم

 خانم 

 نظری

 

 

 پرسش و پاسخ و رفع اشکاالت

7/4/1140  

           

 نزدهمپا


