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 به نام خـداوند جـان آفـرين

 
 لرستاندانشگاه علوم پزشکي 

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکي

 آموزشي ریزیواحد برنامه

 برای دروس مجازی طرح درس ترمی

 

 واحدی( دوبرای یک درس  هساعت دوی جلسه 17)برای یک دوره درس کامل، برای مثال:  

 

 4کارشناسی  ترم  :تحصیلی یرشتهو  مقطع اتاق عمل :گروه آموزشی        پرستاری الیگودرز :دانشکده

   :یش نیازپ  نظری :دنوع واح       1.5: تعداد واحد اصول بیهوشی و مراقبت های آن: نام درس

  : مکان برگزاری  10     :ساعت          شنبه    :روز : زمان برگزاری کالس

 خانم عبدی :مدرسین )به ترتیب حروف الفبا(   :مسئول درس       14 :تعداد دانشجويان

  

در این درس دانشجو با اصول کلی بیهوشی، انواع داروها و وسایل کاربردی آشنا می شود و با آگاهی بیشتری می تواند بیمار را در   شرح دوره:

 اتاق عمل قبل، حین و بعد از بیهوشی اداره کند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 :دهید( )لطفا شرحهدف کلی: 

 آشنایی دانشجو با اصول کلی بیهوشی و آمادگی بهتر برای اداره بیمار بیهوش

 

 

 )در واقع همان اهداف کلی طرح درس است( بینابینی:اهداف 
قابل تقسیم  اهداف بینابینی دهد.و محورهای اصلی برنامه را نشان میاست تر تر و شفافروشن ،نسبت به اهداف کلی که است هدف کلی به اجزای تخصصی شکستن، منظور)

 .(هستندکه در واقع همان اهداف رفتاری است  ویژه تری به نام اهدافشدن به اجزای اختصاصی

 

 ران،یفراگ فیوظا انیدرس، ب یدر مورد محتوا حیاهداف، توض انیب ان،یبا دانشجو ییآشنا -1

 تاریخچه بیهوشی و تعریف آنبا  ییآشنا -2

 روش های مختلف آناصول کلی بیهوشی و با  ییآشنا -3

 ارزیابی و شناخت وسایل مورد نیاز بیهوشی -4

 بررسی راه هوایی و آمادگی های قبل از بیهوشی -5

 نحوه انجام بیهوشی عمومی و مراقبت ها در آن -6

 نحوه انجام انواع بی حسی ها و مراقبت های ان -7

 عوارض بعد از بیهوشی و اداره آنهابا  ییآشنا -8

 بیهوشیآشنایی با انواع داروهای  -9
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 مراقبت از بیمار در ریکاوری  -10

 

 های تدريس:شیوه

 ☐ پرسش و پاسخ        ☐ سخنرانی برنامه ریزی شده  ☐ سخنرانی

 ☐ (TBL) یادگیری مبتنی بر تیم  ☐ (PBL) یادگیری مبتنی بر حل مسئله  ☐ بحث گروهی

 بارگزاری محتوا های تهیه شده از طریق سامانه نوید به صورت آفالین و یا برگزاری کالس آنالین از طریق اسکای روم. :سایر موارد

 

 :(در جلسات آفالین و جلسات آنالین به تفکیک) وظايف و تکالیف دانشجو

 

 تکالیف و شرکت در گفتگوهادر جلسات افالین: حضور در سامانه و مطالعه محتوای بارگزاری شده و پاسخ گویی به 

 در جلسات آنالین: حضور به موقع در کالس و فعال بودن و پاسخ به سواالت مطرح شده در طول کالس

 

 )در جلسات آفالین و جلسات آنالین به تفکیک(: قوانین و مقررات کالس

 

 کالس آفالین: حضور در سامانه و مطالعه محتوای بارگزاری شده و پاسخگویی به تکالیف

 کالس آنالین: حضور به موقع و فعال در کالس 

 

 وسايل آموزشی:  

 ☒ وب سرویس کالس آنالین    ☒ سامانه مدیریت یادگیری         ☒ کامپیوتر          ☐ پروژکتورویدئو  ☐ وایت برد

 : ببرید( لطفاً نام)  سایر موارد        ☒ سامانه آزمون مجازی فرادید
 

 

 های مختلف دانشجو:ارزشیابی دانشجو و سهم هر کدام از فعالیتنحوه 

 

 

 نمره از بیست فعالیت رديف

 نمره 2 انجام تکالیف در سامانه نويد در زمان مقرر 1

 نمره 1 های کالسی در سامانه نويدآزمون 2

 نمره1 های مجازی آنالينحضور در کالس 3

 نمره 2 مستمرامتحان  4

 نمره 14 ترمامتحان پايان  5

 

 

 نوع آزمون

  ☐ غلط -صحیح ☐ جور کردنی          ☒ ایچندگزینه       ☐ پاسخ کوتاه     ☐ تشریحی

 ----------- )لطفا نام ببرید( سایر موارد

  

 :)لطفا نام ببريد(: منابع پیشنهادی برای مطالعه
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 مقاالت مرتبط با موضوعات درس  :منابع انگلیسی
 

 
 

 

  منابع فارسی:

 دکتر مهوش آگاه، چاپ دوم، انتشارات طب آرتیناصول پايه بیهوشی میلر،  -1

 مرتبط با درس ديجد یمقاالت علم مرور -2

 

 

 

 

 توضیحات مهم:

 

  کردبه صورت آفالین و یا آنالین برگزار  توانرا میهرجلسه. 

 گردد به عنوان استاندارد پایه محسوب می ،جلسه مربوط بهای اری محتوای چندرسانهذبارگ ،در صورت انتخاب جلسه به صورت آفالین

گذاری توانید نسبت به عالمتمی ،بنابراین .های جلسات آفالین نیز استفاده نمایدماژولسایر تواند عالوه بر آن از و استاد درس می

 بخش ماژول جلسات آفالین در ستون مربوطه اقدام نمایید.

  کالس  ، سعی شود کمترزیاد استشبکه در ساعاتی که ترافیک  آنالین بر عهده مدرس است ولی ترجیحاًانتخاب زمان ارائه جلسات

 .شود برگزار

 
 

 بندی ارائه برنامه درسجدول زمان

 عنوان جلسه تاریخ ردیف
ساعت  های تکمیلی جلسات آفالینفعالیت شیوه ارائه جلسه

 برگزاری 
 مدرس

 گفتگو تکلیف خودآزمون آفالین آنالین

 عبدی 18 ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ تاریخچه بیهوشیآشنایی با  09/12/99 1

 عبدی 18 ☐ ☐ ☐ ☐ ☒ آشنایی با اصول کلی بیهوشی 16/12/99 2

 عبدی 18 ☐ ☐ ☐ ☐ ☒ شناخت وسایل مورد نیاز بیهوشی 21/12/99 3

 عبدی 18 ☐ ☐ ☐ ☐ ☒ ارزیابی قبل از عمل بیمار 15/1/400 4

 عبدی 18 ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ آشنایی با بیهوشی عمومی و روش انجام آن 21/1/400 5

 عبدی 18 ☐ ☐ ☐ ☐ ☒ آشنایی با انواع بی حسی و روش های آن 29/1/400 6

 عبدی 18 ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ آشنایی با عوارض بعد از بیهوشی 5/2/400 7

 عبدی 18 ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ 1شناخت داروهای مختلف بیهوشی  12/2/400 8

 عبدی 18 ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ 2شناخت داروهای مختلف بیهوشی  19/2/400 9

 عبدی 18 ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ اداره بیمار در ریکاوری و ترخیص آن 26/2/400 10
 

 


