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 بسمه تعالی 

 

 دانشکده پرستاری و مامايی 

 دانشگاه آزاد اسالمی واحد نجف آباد    

 99-0011سال تحصيلی      دومنيمسال 

  مقدمه:

کارشناس اتاق عمل و بیهوشی دهنده همکاران نزدیک و غیر قابل تجزیه هستند و سرنوشت بیمار روی تخت عمل و بعد  ،امروزه جراح

کارائی آنها و تشریک مساعی تیم پزشکی دارد. از طرفی کلیه پرسنل ست و نتیجه کار بستگی به حمایت و ااز آن به دست توانای آنها

اتاق عمل الزم است اطالعاتی جامع و کلی از اصول بیهوشی داشته باشند تا در صورت لزوم بتوانند در جهت نجات جان بیمار به تیم 

 بیهوشی کمک نمایند
 
 

 به کارگیری وسایل بیهوشی و شناخت تفاوت بین بیهوشی عمومی و موضعی ،آشنا کردن دانشجو با اصول کلی بیهوشی :هدف کلی

 

  اهداف رفتاری:

 :درصد دانشجویان قادر باشند۰۹در پایان کالس 

 .تعریف و تاریخچه بیهوشی را بیان نمایند -۱

 .نحوه آماده سازی بیمار برای بیهوشی را شرح دهند -۲

 .بیهوشی را نام ببرندداروهای استنشاقی مورد استفاده در  -۳

 بیهوشی ومراقبت های آن نام درس:  

 واحد ۲: تعداد واحد

 عملی/. واحد ۵ و نظری واحد ۱/۵  نوع واحد:

 کارشناسی تکنولوژی اتاق عملمقطع و رشته تحصيلی: 

 -دروس همزمان : 

 ۲۸۵۲تلفن داخلی دفتر: 

 طبق برنامهساعات حضور در دفتر: 

 ۵۲25کد درس :

 حسن فرهمندآقای مدرس : 

Email    :farahmand@nm.mui.ac.ir                                                     

 ؟ مجازی  کالسمکان کالس :  

 1::9الی  ۵يکشنبه روز کالس نظری : 

        ۱۱:۲۹-۱۲:۵۹:ساعت کالس 

 ۱5ساعت  ۱۰/5/۱5۹۹پايان ترم: تاريخ امتحان
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 .وسایل مورد نیاز بیهوشی را به طور کامل نام ببرید -5

 .دستگاه بیهوشی و کاربرد وسایل مورد نیاز بیهوشی را بیان کنند -۵

 .مراحل مختلف بیهوشی عمومی را شرح دهند -2

 .داروهای بیهوشی وریدی و مکانیسم اثر آنها را بیان نمایند -۷

 .نشاقی را نام ببرند و خواص و عوارض آنها را بیان نمایندداروهای بیهوشی است-۸

 .روش های مانیتورینگ بیهوشی را شرح دهند -۰

 .داروهای بی حسی موضعی و مکانیسم اثر آنها را بیان نمایند -۱۹

 .روش های بی حسی موضعی را شرح دهند -۱۱

 .ندارض آنها را شرح دهداروهای شل کننده عضالنی و آنتاگونیست آن ها و مکانیسم و عو -۱۲

 .قادر به باز کردن راه هوایی بیمار و لوله گذاری داخل تراشه بر روی ماکت باشند -۱۳

 .خطرات و عوارض بیهوشی را شرح دهند -۱5

 

  روش تدريس:

روش اصلی تدریس در این درس سخنرانی می باشد با توجه به اهمیت یادگیری لوله گذاری داخل تراشه از روش آموزش 

به عالوه برای تصمیم و مشارکت فعال فراگیران در جریان یادگیری از روشهای پرسش  .سیموالتور و ماکت هم استفاده میشود

 و پاسخ تمرین و در صورت امکان بحث گروهی استفاده خواهد شد. 

 اسالید پاورپوینت کتاب و مجله می باشد،ویژواالیزر ،  پروژکتور،منابع آموزشی وایت برد 

 
 

 فعاليتهای فراگيران:

 طبق قانون دانشکده مشارکت فعال در کالس و حضور و غیاب -۱

 دانشجو  در صورت لزوم با نظر استاد و  آزمون میان ترم -۲

  شرکت در آزمون پراتیک -۳

 شرکت در آزمون پایان ترم -۳

 

 روش ارزشيابی:
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 %01های کالسی حضور فعال در بحث
 %01انجام و ارائه تکالیف 

 %01امتحان پایان ترم 

یاست ها وقوانین درس: س  

 (صفر تلقی می گردد ۱۷/5بیش از  غیبتحضور فیزیکی به موقع و بدون غیبت در تمام جلسات کالس) -۱

 .حضور فعال و شرکت در پرسش و پاسخ های مطرح شده در کالس درس -۲

 تهرانپایان آزمون های شرکت در آزمون های داخل کالس)کوییز( و سایر  -۳

 .منظور قبول شدن در این واحد درسیحد نصاب نمره بهکسب 5

 .استفاده از تلفن همراه در کالس ممنوع است و رعایت نکردن این قانون سبب اخراج دانشجو از کالس می گردد -۵

 کالس جبرانی و امتحان جبرانی وجود ندارد -2

به شرح زیر می باش: ۷۱/5نحوه برخورد با غیبت غیر موجه دانشجو در کالس درس از -  

۲۵/۹یک جلسه غیبت غیر موجه             -  

نمره ۱دوجلسه عیبت غیر موجه              کسر  -  

نمره ۲۵/۲سه جلسه غیبت غیر موجه            کسر  -  

  نمره 5چهار جلسه غیبت غیر موجه           کسر  -

  

 

 

 منابع اصلی درس:

1. Surgical technology for the surgical technologist: A positive care approach, 

Carutherset al. Delmar publishers 

2. Berry&Kuhnʼs care of the patient in surgery, publisher Mosby, ISBN 
 منابع جهت مطالعه بيشتر:

 ۱۳۸۹فهان نقیبی و همکاران خسرو اصول بیهوشی و مراقبت های ویژه دانشگاه علوم پزشکی اص -۱

2-Miller,Ronald.Anesthesia.Lining stone.2013 
3-www.Aorn.Org 

 ۱۳۰۹صفایی نایینی ناصر اصول بیهوشی انتشارات چهر   -5
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 جدول زمان بندی درس بيهوشی

روز /   جلسات

 ساعت

 مدرس موضوع

 بیان و شرح اهداف درس و خصوصیات واحد بیهوشی چهار شنبه ۰۷/۱۱/۱۷

 
 استاد فرهمند

۰۷/۱۱/۲5 == 
 تعریف و تاریخچه بیهوشی

 استاد فرهمند

 آماده سازی بیمار برای بیهوشی+ داروهای پریمدیکاسیون = ۰۷/۱۲/۱

 
 استاد فرهمند

۰۷/۱۲/۸ = 
 مراحل بیهوشی + تئوری های بیهوشی

 استاد فرهمند

۰۷/۱۲/۱۵ = 
 دستگاه بیهوشی و کاربرد وسایل مورد نیاز بیهوشی در بیهوشی عمومی

 استاد فرهمند

۰۷/۱۲/۲۲ = 
 داروهای بیهوشی وریدی و مکانیسم اثر آنها

 استاد فرهمند

۰۸/۱/۲۱ = 
 داروهای بیهوشی استنشاقی و مکانیسم اثر آنها

 استاد فرهمند

۰۸/۱۲۸ = 
 روش های مانیتورینگ بیهوشی، لوله گذاری داخل تراشه نظری

 استاد فرهمند

۰۸/۲/5 = 
و آنتاگونیستداروهای شل کننده عضالنی   

 استاد فرهمند

۰۸/۲/۱۱ = 
 ادامه داروهای شل کننده عضالنی و آنتاگونیست، عوارض بیهوشی

 استاد فرهمند

۰۸/۲/۱۸ = 
 داروهای بی حسی موضعی و مکانیسم اثر آنها

 

 استاد فرهمند

۰۸/۲/۲۵  
.....(روش های بی حسی موضعی)اسپاینال، اپیدورال و  

 

 استاد فرهمند

شنبه ها سه  ۰۸/۲/۳۹

 باز کردن راه هوایی و لوله گذاری عملی گروه اول عصر

 

 استاد فرهمند
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۰۸/۳/۷ = 
 باز کردن راه هوایی و لوله گذاری عملی گروه دوم

 

 استاد فرهمند

۰۸/۳/۱5 = 
 باز کردن راه هوایی و لوله گذاری عملی گروه سوم

 

 استاد فرهمند

۰۸/۳/۲۱ = 
عملی گروه چهارمباز کردن راه هوایی و لوله گذاری   

 

 استاد فرهمند

۰۸/۳/۲۷ = 
 امتحان عملی باز کردن راه هوایی و لوله گذاری داخل تراشه

 

 استاد فرهمند

 

 حسن فرهمند                                                                                                    

 مدير گروه اتاق عمل                                                                                                 
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