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1

جدول  -1مشخصات استاد مسئول درس
نام و نام خانوادگي

مرتبه علمي

دكتر مهرداد مهدیان

استادیار

آقای حمیدرضا سیدی

استادیار

دكتر فخرالسادات میرحسینی

استادیار

ایمیل

جدول  -2مشخصات استادان همكار (در صورت وجود استاد همكار این قسمت تكمیل گردد)
ردیف

مرتبه علمي

نام و نام خانوادگي

ایمیل

1

ب :معرفی درس -اهداف -روش های یاددهی یادگیری -منابع

هدف كلي درس بر اساس برنامه آموزشي دوره (كوریكولوم):
هدف كلي  :آشنایی با اصول بیهوشی عمومی و بی حسی ناحیه ای ،سازمان تشكیالتی ،وسایل ،تجهیزات و امكانات اتاق عمل
شرح درس  :در این درس دانشجو با اصول پایه بیهوشی عمومی و بی حسی ناحیه ای آشنا شده ,مراحل پذیرش و انتقال بیمار به اتاق عمل و ریكاوری  ,روش ها و نحوه اداره راه های هوایی بیمار و چگونگی
آماده سازی بیمار و اصول پایش سیستم های مختلف بدن را فرا می گیرد .

2

جدول -3اهداف اختصاصي و روش ارزشیابي آنها
جلسه

تاریخ ارائه/
بارگذاری درس

اهداف اختصاصي
موضوع جلسه

در پایان جلسه انتظار ميرود
دانشجو قادر باشد:

حیطه هدف

روش ارزیابي

مجازی آنالین-

(شناختي،

متناسب با

مجازی آفالین-

هدف

نگرشي،

*

حضوری

پرسشششش و

مجازی آنالین

پششاسششش در
كشششششششالس

1

بیهوشی

روش
تدریس

**

 -1مفهوم پایش را شرح دهد.

آنالین-

-2دالیل واهمیت پایش را در

بششارگششذاری

اتاق عمل را توضیح دهد.

ت ك ل یف در

 -3استانداردها و اصول انتخاب

***

مورد نیاز

****

آنششالیششن در گفتگوی همزمان سامانه های
نوید و
سششششامشانشه در شبكههای
adobe
اجتماعی.
adobe
 connectو
جستجو  /بحث /
connect
Sky
پرسش و پاس /
و بارگذاری انجام تكلیف  /كار room
مششحششتششوای گروهی

مدرس

تكلیف

جستجو و
مطالعه
مطالب
معرفی
شده و
دكتر خانم
میر حسینی

آموز شی در

سامانه نوید،

آن را بیان كند.

یاددهي-
یادگیری

مهارتي)

شناختي

اصول پایه پایش در

سایر فعالیتهای

عرصه های

داشتن

پیش
مطالعه
جلسه بعد

سامانه نوید

آز مون میششان
ترم و پششایششان
ترم
 -1انواع پایش را بر اساس

شناختي

تهاجمی و غیر تهاجمی طبقه
بندی نماید

2

اصول پایه پایش در
بیهوشی

3

اصول پایه پایش در

 -1اصول اولیه پایش براساس

بیهوشی ( عملی )

مشاهده،لمس،سمع ودق را

 -2مانیتور های غیرتهاجمی

پرسشششش و

مجازی آنالین

(انواع مانیتورهای قلبی عروقی،

كشششتشششاب و

پششاسششش در

صشششششوت و

ششششب كه های

ا ی ن ترنششت و

اجتماعی



خانم دكتر

PDF

میر حسینی

تنفسی ،عصبی ،محیطی و
ضمائم) را معرفی نماید .

شناختی،
نگرشی،
مهارتی

پرسشششش و حضوری

سشششخنرانی،

مركز مهارت

پششاسششش در

بششششحششششث

های بالینی

3

خانم دكتر
میرحسینی

مشاركت
در

توضیح دهد(.با تاكید بر بیمار

كشششالس و

مشششششوردی،

جراحی)

ارزیششا بی بر

اسشششتفاده از

اسشششاس فرم

مشششوال

و

طراحی شده

مانكن

 -2معرفی و اصول استفاده از
مانیتورهای غیر تهاجمی ذكر
شده را بیان نماید( .فشارسنج،

كار گروهی
و اجرای
موارد
آموزش
داده شده
بر روی
مانكن

گوشی جلو قلبی یا داخل مری)
 - 1اصول كلی پذیرش بیمار
در بیمارستان و اتاق عمل را
مرور نماید
 -2مسئولیت های مربوط به
پذیرش بیمار را بر حسب شرح
وظایف افراد اتاق عمل تفكیك
نماید.
اصول كلی پذیرش

4

و آماده سازی بیمار
قبل از عمل

 -3نحوه پذیرش بیمار را با
تاكید بر مهارتهای ارتباطی بیان
نماید.
 -4فرمهای مربوط به پذیرش و
تحویل بیمار به اتاق عمل را
شناسایی نماید.

شناختي

پرسشششش و
پششاسششش در
كشششششششالس
آنالین-
بششارگششذاری
ت ك ل یف در

سامانه نوید،
آز مون میششان
ترم و پششایششان
ترم

 -5مراحل پذیرش بیمار به اتاق
عمل تا تخت عمل را توضیح
دهد.
 -6رعایت اصول كلی پذیرش به
اتاق عمل را درك نماید
 –7اهمیت آماده سازی بیمار
قبل از عمل را بیان نماید .

4

مجازی آنالین

آنششالیششن در گفتگوی همزمان سامانه های
نوید و
سششششامشانشه در شبكههای
adobe
اجتماعی.
adobe
 connectو
جستجو  /بحث /
connect
Sky
پرسش و پاس /
و بارگذاری انجام تكلیف  /كار room
مششحششتششوای گروهی

جستجو و
مطالعه
مطالب
معرفی
شده و
پیش
مطالعه
جلسه بعد

آموز شی در
سامانه نوید

خانم دكتر
میرحسینی

 – 8نحوه آماده ساز بیمار از
نظر روحی روانی قبل از عمل را
شرح دهد.
 -1اصول برقراری ارتباط با بیمار
هنگام پذیرش را بكار گیرد.

پرسشششش و

بششششحششششث

بیمار راانجام دهد.
 -3فرایند تحویل گرفتن بیمار

پششاسششش در

مشششششوردی،

كشششالس و

اسشششتفاده از

در اتاق عمل را بر اساس

ارزیششا بی بر

و

–2تكمیل برگه های مانیتورینگ
پذیرش و ترخیص
بیمار و تكمیل برگه

5

های بیهوشي
(عملي)

شناختی،
نگرشی،
مهارتی

حضوری

سشششخنرانی،

آموزشهای فرا گرفته شده اجرا
نماید

اسشششاس فرم

 – 4اقدامات ضروری قبل از

طراحی شده

مشششوال

مركز مهارت
های بالینی

مانكن

خانم دكتر
میرحسینی

مشاركت
در
كار گروهی
و اجرای
موارد
آموزش
داده شده
بر روی
مانكن

شروع بیهوشی شامل سواالت
ضروری  ,برقراری مانیتورینگ و
 ......را اجرا نماید.
 -1پرونده بیمار را معرفی نماید
-2نحوه ثبت  ،محافظت و
استفاده از پرونده بیمار به عنوان
یك سند قانونی را توضیح دهد.
-3نحوه تنظیم یك پرونده

6

پزشكی را شرح دهد.
تنظیم پرونده بیمار

 -4اوراق پرونده را مشاهده نماید.
 -5اصطالحات مورد استفاده در
بخش های مختلف پرونده بیمار
را توضیح دهد.

شناختي

پرسشششش و
پششاسششش در
كشششششششالس
آنالین-
بششارگششذاری
ت ك ل یف در

سامانه نوید،
آز مون میششان
ترم و پششایششان
ترم

5

مجازی آنالین

آنششالیششن در گفتگوی همزمان سامانه های
نوید و
سششششامشانشه در شبكههای
adobe
اجتماعی.
adobe
 connectو
جستجو  /بحث /
connect
Sky
پرسش و پاس /
و بارگذاری انجام تكلیف  /كار room
مششحششتششوای گروهی
آموز شی در
سامانه نوید

خانم دكتر
میرحسینی

جستجو و
مطالعه
مطالب
معرفی
شده و
پیش
مطالعه
جلسه بعد

 -1اوراق پرونده را از نظر وجود

شناختي

برگه پذیرش  ،رضایت عمل و

پششاسششش در

بیهوشی و اعمال خاص  ،شرح

كشششششششالس

حال  ،آمادگی قبل از عمل و
آزمایشات كنترل نماید .

آنالین-

-2سئواالت مربوط به آمادگی

بششارگششذاری

بیمار را با فرم مخصوص مطابقت

ت ك ل یف در

دهد .

7

نحوه تحویل گرفتن
بیمار ومطالعه
اوراق پرونده

پرسشششش و

مجازی آنالین

عدم وجود لباسهای زیر  ،اشیاء

مطالب
معرفی
شده و
پیش
مطالعه
جلسه بعد

سامانه نوید

آز مون میششان

فلزی  ،اندامهای مصنوعی و

میرحسینی

مطالعه

آموز شی در

سامانه نوید،

 -3دست بند هویت  ،گان و

آنششالیششن در گفتگوی همزمان سامانه های
نوید و
سششششامشانشه در شبكههای
adobe
اجتماعی.
adobe
 connectو
جستجو  /بحث /
connect
Sky
پرسش و پاس /
و بارگذاری انجام تكلیف  /كار room
مششحششتششوای گروهی

خانم دكتر

جستجو و

ترم و پششایششان

طول زمان  NPOرا سوال و

ترم

كنترل نماید .
 -4به نظم و ترتیب قرارگیری
اوراق پرونده توجه نماید
 -5محتوای هر برگه را توضیح
دهد.
 -6جهت اطالعات خواسته شده
دقیقاً به برگه یا برگه های مورد
نظر مراجعه نماید
 -1اهداف حفظ راه هوایی بیمار
در حین وپس از بیهوشی را

8

ارزیابی راه هوایی
قبل از بیهوشی

شرح دهد.

شناختي

پرسشششش و
پششاسششش در

 -2ارزیابی راه هوایی بر اساس

كشششششششالس

معیار های كمی وكیفی در قبل

آنالین-

و حین بیهوشی را شرح دهد.

بششارگششذاری
ت ك ل یف در
6

مجازی آنالین

آنششالیششن در گفتگوی همزمان سامانه های
نوید و
سششششامشانشه در شبكههای
adobe
اجتماعی.
adobe
 connectو
جستجو  /بحث /
connect
Sky
پرسش و پاس /
و بارگذاری انجام تكلیف  /كار room
مششحششتششوای گروهی

خانم دكتر
میرحسینی

جستجو و
مطالعه
مطالب
معرفی
شده و
پیش
مطالعه
جلسه بعد

سامانه نوید،

آموز شی در

آز مون میششان

سامانه نوید

ترم و پششایششان
ترم
 -1كاربرد و اصول استفاده از ابزار

9

ال رنگوسكوپي ولوله
گذاری تراشه

شناختي

های اداره كننده راه هوایی را

پششاسششش در

شرح دهد.
 -2انواع روش های باز نگه

كشششششششالس
آنالین-

داشتن راه هوایی جهت انجام

بششارگششذاری

بیهوشی در بیماران را شرح
دهد(به جز موارد راه هوایی

ت ك ل یف در

مشكل)

آز مون میششان

 -4مراحل لوله گذاری داخل

ترم و پششایششان

تراشه را نام ببرد.

ترم

میرحسینی

سامانه نوید

حضوری

سشششخنرانی،

پرسشششش و

بششششحششششث

های بالینی

پششاسششش در

مشششششوردی،

حلقی مناسب را بطور صحیح در

كشششالس و

اسشششتفاده از

خانم دكتر

دهان مانكن قرار دهد .

ارزیششا بی بر

مشششوال

و

میرحسینی

اسشششاس فرم

مانكن

 -2ایروی دهانی حلقی و بینی

10

شناختی،
نگرشی،
مهارتی

خانم دكتر

مركز مهارت

بچیند.

( عملی )

آموز شی در

سامانه نوید،

 -3اندیكاسیون های لوله گذاری
داخل تراشه را شرح دهد.

 -1میز لوله گذاری مناسب را

اداره راه هوایی

پرسشششش و

مجازی آنالین

آنششالیششن در گفتگوی همزمان سامانه های
نوید و
سششششامشانشه در شبكههای
adobe
اجتماعی.
adobe
 connectو
جستجو  /بحث /
connect
Sky
پرسش و پاس /
و بارگذاری
room
انجام تكلیف  /كار
مششحششتششوای گروهی



 – 3امكانات مورد نیاز برای
تهویه دستی روی مانكن را آماده
كند .

طراحی شده

7

مشاركت
در
كار گروهی
و اجرای
موارد
آموزش
داده شده
بر روی
مانكن

 -4بوسیله بگ ،اكسیژن و
ماسك تكنیك صحیح تهویه
كردن را روی مانكن اجرا نماید.
 -1انجام الرنگوسكوپی صحیح را

11

شناختی،
نگرشی،
مهارتی

بششششحششششث

ال رنگوسكوپي ولوله

بر روی مانكن مشاهده نماید .
 -2نحوه كنترل صحت

گذاری تراشه

قرارگیری لوله را بر روی مانكن

( عملي )

مشاهده نماید .
 -3نحوه اكستوباسیون صحیح بر

مشششوال

روی مانكن مشاهده نماید.

مانكن

 -1روش های پایش بیمار لوله
گذاری شده را شرح دهد.
 -2معیارهای خروج لوله گذاری
تراشه پس از اتمام جراحی را

12

حضوری

سشششخنرانی،

عوارض مربوط به
اداره راه هوایی

مشششششوردی،
اسشششتفاده از

شناختي

پرسشششش و
پششاسششش در
كشششششششالس

توضیح دهد.

آنالین-

-2مراحل خارج كردن لوله

بششارگششذاری

تراشه (به ترتیب مراحل) را شرح
دهد.
-3عوارض وخطرات استفاده از
ابزارها ویا مانور های اداره راه
هوایی را توضیح دهد.
-4پیشگیری و مراقبت اولیه
عوارض فوق را با توجه به مراحل

مركز مهارت
های بالینی

ت ك ل یف در

سامانه نوید،
آز مون میششان
ترم و پششایششان
ترم

قبل ،حین و پس از استفاده ذكر
نماید.

8

مجازی آنالین

خانم دكتر
میرحسینی

و

آنششالیششن در گفتگوی همزمان سامانه های
نوید و
سششششامشانشه در شبكههای
adobe
اجتماعی.
adobe
 connectو
جستجو  /بحث /
connect
Sky
پرسش و پاس /
و بارگذاری انجام تكلیف  /كار room
مششحششتششوای گروهی
آموز شی در
سامانه نوید

مشاركت
در
كار گروهی
و اجرای
موارد
آموزش
داده شده
بر روی
مانكن

جستجو و
مطالعه
مطالب
معرفی
شده و
پیش
خانم دكتر
میرحسینی

مطالعه
جلسه بعد

شناختي

13

پیشگیری و مراقبت از
بیمار با پوزیشن های
مختلف بیهوشی
(مشكالت عصبی)

14

پیشگیری و مراقبت
از بیمار با پوزیشن
های مختلف بیهوشی
(مشكالت
همودینامیك)

پرسشششش و

مجازی آنالین

پششاسششش در

-1اصول پوزیشن دادن بر تخت
عمل و موارد استعمال انواع پوزیشن
را شرح دهد .
 -2آسیب اعصاب محیطی در حین
عمل جراحی را توضیح دهد .
 -3ارزیابی ،پیشگیری و مراقبت
نوروپاتی حوالی عمل جراحی را
بیان نماید .
 -4مشكالت عصبی و تنفسی در
انواع پوزیشن ها را بیان نماید.

كشششششششالس
آنالین-
بششارگششذاری
ت ك ل یف در

آنششالیششن در گفتگوی همزمان سامانه های
نوید و
سششششامشانشه در شبكههای
adobe
اجتماعی.
adobe
 connectو
جستجو  /بحث /
connect
Sky
پرسش و پاس /
و بارگذاری انجام تكلیف  /كار room
مششحششتششوای گروهی

جستجو و
مطالعه
مطالب
معرفی
شده و
خانم دكتر
میر حسینی

آموز شی در

سامانه نوید،

پیش
مطالعه
جلسه بعد

سامانه نوید

آز مون میششان
ترم و پششایششان
ترم

شناختي

پرسشششش و

مجازی آنالین

پششاسششش در
كشششششششالس

 -1تغییرات همودینامیك در انواع
پوزیشن ها را بیان نماید.
 -2عوارض و نكات قابل توجه در

بششارگششذاری

موقع استفاده از انواع پوزیشن را

ت ك ل یف در

تشریح نماید.

سامانه نوید،

آنالین-

آنششالیششن در گفتگوی همزمان سامانه های
نوید و
سششششامشانشه در شبكههای
adobe
اجتماعی.
adobe
 connectو
جستجو  /بحث /
connect
Sky
پرسش و پاس /
و بارگذاری انجام تكلیف  /كار room
مششحششتششوای گروهی
آموز شی در

جستجو و
مطالعه
مطالب
معرفی
شده و
خانم دكتر
میرحسینی

پیش
مطالعه
جلسه بعد

سامانه نوید

آز مون میششان
ترم و پششایششان
ترم
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مراقبت های عملي
پوزیشن دادن

 – 1از اصول بكارگرفته شده
پوزیشن ها و عوارض احتمالی
گزارش تهیه نماید.

حضوری

شناختی،
نگرشی،
مهارتی
9

سشششخنرانی،

مركز مهارت

بششششحششششث

های بالینی

خانم دكتر
میرحسینی

مشاركت
در

بیماران برای اعمال

پرسشششش و

مشششششوردی،

( عملي )

پششاسششش در

اسشششتفاده از

كشششالس و

مشششوال

و

ارزیششا بی بر

مانكن

جراحي

كار گروهی
و اجرای
موارد
آموزش
داده شده
بر روی
مانكن

اسشششاس فرم
طراحی شده
 -1تاریخچه پیدایش بیهوشی را
بازگو نماید

شناختي

پششاسششش در

 - 2تاریخچه بكارگیری

تاریخچه بیهوشی ،
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سازمان تشكیالتی
بیهوشی و دایره
فعالیتی آن

پرسشششش و

مجازی آنالین

كشششششششالس

روشهای مختلف بیهوشی و
بیحسی و نیز داروهای اساسی

آنالین-

مورد استفاده در بیهوشی را

بششارگششذاری

شرح دهد .
 - 3سازمان تشكیالتی و دایره

ت ك ل یف در

فعالیتی بیهوشی را توضیح داده

سامانه نوید،

و نقش متخصص بیهوشی
،كارشناسان بیهوشی و حیطه

آز مون میششان

آنششالیششن در گفتگوی همزمان سامانه های
نوید و
سششششامشانشه در شبكههای
adobe
اجتماعی.
adobe
 connectو
جستجو  /بحث /
connect
Sky
پرسش و پاس /
و بارگذاری انجام تكلیف  /كار room
م شحششتششوای گروهی
آموز شی در

جستجو و
مطالعه
مطالب
معرفی
شده و
پیش
آقای دكتر

مطالعه
جلسه بعد

مهدیان

سامانه نوید

ترم و پششایششان

فعالیت آنها را در عرصه های

ترم

مختلف ( اتاق عمل  ،آی سی یو
 ،احیای قلبی ریوی ) توضیح
دهد .
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نحوه آماده سازی

 -1نحوه آماده سازی ماشین

وسایل و تجهیزات

بیهوشی را شرح دهد

در اعمال جراحی

 - 2وسایل  ،تجهیزات و

(عملی)

امكانات مورد نیاز برای شروع و

شناختی،
نگرشی،
مهارتی

حضوری

سشششخنرانی،

مركز مهارت

پرسشششش و

بششششحششششث

های بالینی

پششاسششش در

مشششششوردی،

10

خانم دكتر
میرحسینی

مشاركت
در
كار گروهی
و اجرای

ادامه بیهوشی بیماران الكتیو را

كشششالس و

اسشششتفاده از

آماده نماید.

ارزیششا بی بر

مشششوال

و

اسشششاس فرم

مانكن

موارد
آموزش
داده شده
بر روی
مانكن

طراحی شده
 -1ابزار های اداره كننده راه
هوایی را شناسایی نماید
 -2انواع ایروی های مورد

شناختی،
نگرشی،
مهارتی

استفاده در حول و حوش
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ابزارهای اداره
كننده راه هوایی
بیمار (عملی)

بیهوشی و تفاوت های آنها را
بشناسد.
 -3انواع لوله های تراشه را
مشاهده و خصوصیات و
ویژگیهای هر كدام از آنها را بیان

حضوری

سشششخنرانی،

مركز مهارت

پرسشششش و

بششششحششششث

های بالینی

پششاسششش در

مشششششوردی،

كشششالس و

اسشششتفاده از

ارزیششا بی بر

مشششوال

و

اسشششاس فرم

مانكن

خانم دكتر
میرحسینی

طراحی شده

مشاركت
در
كار گروهی
و اجرای
موارد
آموزش
داده شده
بر روی
مانكن

نماید.

 – 4انواع الرنگوسكوپ و
اجزاء آن را مشاهده نماید.
شناختي
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پرسشششش و

 -1طرز كار تبخیر كننده جبران

پششاسششش در

كننده حرارتی را توضیح دهد.

كشششششششالس

ماشین بیهوشی و

-2ضرورت جذب دی اكسید

وسایل مورد
استفاده در بیهوشی

كربن را در سیستم های با جذب

آنالین-

مجدد شرح دهد.

بششارگششذاری

 -3وسایل مورد استفاده در

ت ك ل یف در

بیهوشی (مانند
ساكشن,الرنگوسكوپ,

سامانه نوید،
11

مجازی آنالین

آنششالیششن در گفتگوی همزمان سامانه های
نوید و
سششششامشانشه در شبكههای
adobe
اجتماعی.
adobe
 connectو
جستجو  /بحث /
connect
Sky
پرسش و پاس /
و بارگذاری انجام تكلیف  /كار room
مششحششتششوای گروهی
آموز شی در
سامانه نوید

جستجو و
مطالعه
مطالب
آقای دكتر
مهدیان

معرفی
شده و
پیش
مطالعه
جلسه بعد

 -4انواع لوله های داخل

آز مون میششان

تراشه,ایروی,كانكتور,پنس مگیل

ترم و پششایششان

و  )..........را باز شناخته وموارد
استفاده از هر یك را بیان كند.
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سیستم های تنفسي
(عملی)

شناختی،
نگرشی،
مهارتی

پرسشششش و

بششششحششششث

های بالینی

و طرز كار هر یك را بیان كند.

پششاسششش در

مشششششوردی،

 -2حجم گاز داخل كپسول ها (
 )O2,N2Oرا كنترل نماید.

كشششالس و

اسشششتفاده از

خانم دكتر

ارزیششا بی بر

مشششوال

و

میرحسینی

اسشششاس فرم

مانكن

-3ماشین ر ا از نظر نشت گاز
های بیهوشی كنترل نماید.
 -4ونتیالتور ماشین بیهوشی را

طراحی شده

تنظیم نماید.

شناختي
 --1اساس طبقه بندی سیستم
های بیهوشی استنشاقی را شرح
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حضوری

سشششخنرانی،

مركز مهارت

 -1قسمت های مختلف ماشین
بیهوشی را بر روی آن نشان داده
ماشین بیهوشي و

ترم

سیستم های

دهد.
-2ویژگی ها و انواع مدار های

بیهوشی

مربوط به سیستم های باز و
بسته و نیمه باز و نیمه بسته را
شرح دهد .
 -3مزایا و معایب سیستمهای
فوق را ذكر نماید .

پرسشششش و
پششاسششش در
كشششششششالس
آنالین-
بششارگششذاری
ت ك ل یف در

سامانه نوید،
آز مون میششان
ترم و پششایششان
ترم

12

مجازی آنالین

آنششالیششن در گفتگوی همزمان سامانه های
نوید و
سششششامشانشه در شبكههای
adobe
اجتماعی.
adobe
 connectو
جستجو  /بحث /
connect
Sky
پرسش و پاس /
و بارگذاری انجام تكلیف  /كار room
مششحششتششوای گروهی
آموز شی در
سامانه نوید

مشاركت
در
كار گروهی
و اجرای
موارد
آموزش
داده شده
بر روی
مانكن

جستجو و
مطالعه
مطالب
معرفی

آقای دكتر
مهدیان

شده و
پیش
مطالعه
جلسه بعد

پرسشششش و

بششششحششششث

های بالینی

فشرده (  ) N2o , O2را در
بیهوشی بیان كند .

پششاسششش در

مشششششوردی،

كشششالس و

اسشششتفاده از

خانم دكتر

 – 3نقش دریچه های كاهنده

ارزیششا بی بر

مشششوال

و

میرحسینی

فشار و دریچه های اطمینان را
در ماشین بیهوشی شرح دهد

اسشششاس فرم

مانكن

 -1اجزاء مختلف ماشین
بیهوشی را نام ببرد
 - 2اصول استفاده از گازهای
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كاربرد سیستم های
بیهوشی و نگهداری
از آنها ( عملی)

شناختی،
نگرشی،
مهارتی

حضوری

سشششخنرانی،

مركز مهارت

طراحی شده

 – 4اساس كار فلومتر را توضیح

مشاركت
در
كار گروهی
و اجرای
موارد
آموزش
داده شده
بر روی
مانكن

دهد .
 -1وسایل مورد نیاز برای
بیهوشی را متناسب با وضعیت

پرسشششش و

بششششحششششث

بیهوشی آماده نماید .
 -2ساكشن را روشن نموده از

پششاسششش در

مشششششوردی،

كشششالس و

اسشششتفاده از

خانم دكتر

صحت كارآن اطمینان حاصل

ارزیششا بی بر

مشششوال

و

میرحسینی

نماید .
 -3صحت عملكرد وسایل الزم

اسشششاس فرم

مانكن

فیزیكی بیمار بر روی میز ماشین
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تجهیزات مورد نیاز برای
بیهوشی
(عملی)

شناختی،
نگرشی،
مهارتی

حضوری

سشششخنرانی،

مركز مهارت
های بالینی

طراحی شده

جهت بیهوشی را قبل از انجام

مشاركت
در
كار گروهی
و اجرای
موارد
آموزش
داده شده
بر روی
مانكن

اینداكشن كنترل نماید .
 - 1اهمیت مراقبت های قبل از
عمل در پیشگیری از عوارض و

24

شناختي

پرسشششش و
پششاسششش در

ارزیابی قبل از عمل

احتمالی بیهوشی را شرح دهد .
 - 2دالیل ویزیت قبل از عمل

كشششششششالس

و مخاطرات احتمالی

بیمار توسط متخصص بیهوشی

آنالین-

را توضیح دهد .
 - 3مخاطرات و حوادث احتمال

بششارگششذاری

پیرامون عمل جراحی كه ممكن

ت ك ل یف در
13

مجازی آنالین

آنششالیششن در گفتگوی همزمان سامانه های
نوید و
سششششامشانشه در شبكههای
adobe
اجتماعی.
adobe
 connectو
جستجو  /بحث /
connect
Sky
پرسش و پاس /
و بارگذاری انجام تكلیف  /كار room
مششحششتششوای گروهی

جستجو و
مطالعه
آقای دكتر
مهدیان

مطالب
معرفی
شده و
پیش
مطالعه
جلسه بعد

است بیمار را تهدید نماید را
لیست نماید.
 – 4نحوه تعیین ریسك بیهوشی

سامانه نوید،

آموز شی در

آز مون میششان

سامانه نوید

ترم و پششایششان

را شرح دهد .

ترم
 -1پیش درمانی قبل از عمل

شناختي

را تعریف نماید.
 -2آماده سازی روانی و پیش

پششاسششش در
كشششششششالس

درمانی دارویی را توضیح دهد .

آنالین-

 -3اهداف اولیه و ثانویه پیش
درمانی دارویی را شرح دهد .

بششارگششذاری

 -4عوامل تعیین كننده

25

پیش درمانی قبل از
عمل

پرسشششش و

مجازی آنالین

ت ك ل یف در

داروهای انتخابی و مقدار آنها را
توضیح دهد

معرفی
شده و
پیش
مطالعه
جلسه بعد
آقای دكتر

سامانه نوید

آز مون میششان

ها را نام برده  ،مزایا و معایب

مطالعه
مطالب

آموز شی در

سامانه نوید،

 -5دالیل استفاده از بنزودیازپین

آنششالیششن در گفتگوی همزمان سامانه های
نوید و
سششششامشانشه در شبكههای
adobe
اجتماعی.
adobe
 connectو
جستجو  /بحث /
connect
Sky
پرسش و پاس /
و بارگذاری
room
انجام تكلیف  /كار
مششحششتششوای گروهی

جستجو و

مهدیان

ترم و پششایششان

استفاده آنها را توضیح دهد

ترم

 -6دالیل استفاده از مخدر ها در
پریم دیكاسیون را نام برده ،مزایا
و معایب آنها را توضیح دهد.
 -7بیمارانی كه در معرض
بیشترین خطر برای ایجاد تهوع
و استفراغ پس از عمل هستند را
نام ببرد .
 -1سه داروی شایع مورد
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پیش درمانی قبل از

استفاده برای جلوگیری از تهوع

عمل

و استفراغ بعد از عمل را نام ببرد

شناختي

پرسشششش و
پششاسششش در

.

14

مجازی آنالین

آنششالیششن در گفتگوی همزمان
سششششامشانشه در شبكههای
اجتماعی.
adobe
connect

سامانه های
نوید و
adobe
 connectو

آقای دكتر
مهدیان

جستجو و
مطالعه
مطالب
معرفی

-2موارد استفاده آنتی

كشششششششالس

و بارگذاری

جستجو  /بحث /

هیستامین ها در پیش درمانی

آنالین-

مششحششتششوای

پرسش و پاس /

بششارگششذاری

آموز شی در

ت ك ل یف در

سامانه نوید

دارویی را ذكر نماید.
-3علل استفاده از آگونیست
های آلفا دو،مزایا ومعایب
استفاده از آنها را توضیح دهد.

Sky
room

شده و
پیش
مطالعه

انجام تكلیف  /كار

جلسه بعد

گروهی

سامانه نوید،

 -4دالیل تجویز آنتی كولینر

آز مون میششان

یكها را به عنوان پیش داروی
قبل از عمل توضیح دهد .

ترم و پششایششان

 -5اثرات جانبی نامطلوب آنتی

ترم

كلی نر یك ها را نام ببرد.
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پیش درمانی قبل
از عمل

 -1دالیل استفاده از
آگونیست های اچ دو در پیش
درمانی قبل از عمل را شرح
دهد.
-2بیمارانی كه استفاده
ازآنتاگونیست های اچ دو در
پیش درمانی دارویی قبل از
آنها توصیه شده را لیست
نماید.
 -3دالیل استفاده از انتی اسید
ها در مرحله قبل از عمل را
توضیح داده وتفاوت آنتی
اسیدهای دارای ذرات معلق
وانتی اسیدهای فاقد ذرات
معلق در پیش درمانی
دارویی را بیان نماید.

شناختي

پرسشششش و
پششاسششش در
كشششششششالس
آنالین-
بششارگششذاری
ت ك ل یف در

سامانه نوید،
آز مون میششان
ترم و پششایششان
ترم

15

مجازی آنالین

آنششالیششن در گفتگوی همزمان سامانه های
نوید و
سششششامشانشه در شبكههای
adobe
اجتماعی.
adobe
 connectو
جستجو  /بحث /
connect
Sky
پرسش و پاس /
و بارگذاری انجام تكلیف  /كار room
مششحششتششوای گروهی
آموز شی در
سامانه نوید

جستجو و
مطالعه
مطالب
معرفی
شده و
پیش
مطالعه
آقای دكتر
مهدیان

جلسه بعد

-4پروكنیتیك های گوارشی
مورد استفاده در پیش درمانی
قبل از عمل وفلسفه استفاده
از آنها را ت وضیح دهد.
 -5دالیل ناشتا بودن قبل از
جراحی وحداقل دوره زمان
ناشتایی را بر اساس ماده
خواركی مصرف شده توضیح
دهد.
 -6بیمارانی را كه بیشتر در
معرض خطر آسپیراسیون
محتویات معده هستند نام
ببرد
-7پیش درمانی دارویی در
گروه های خاص (بیماران
سرپایی واطفال)را توضیح
دهد.
شناختي
 -1اهداف اصلی ایجاد بیهوشی
در جراحیها را بیان كند .

28

اصول پایه بیهوشی

پرسشششش و
پششاسششش در

 - 2مراحل ایجاد یك بیهوشی

كشششششششالس

ایده آل جهت اجرای جراحی را

آنالین-

ذكر كند .

بششارگششذاری

 - 3اجزاء اصلی یك بیهوشی
عمومی كامل و ایده آل راذكر
كند .

ت ك ل یف در

سامانه نوید،
16

مجازی آنالین

آنششالیششن در گفتگوی همزمان سامانه های
نوید و
سششششامشانشه در شبكههای
adobe
اجتماعی.
adobe
 connectو
جستجو  /بحث /
connect
Sky
پرسش و پاس /
آقای سیدی
و بارگذاری انجام تكلیف  /كار room
مششحششتششوای گروهی
آموز شی در
سامانه نوید

جستجو و
مطالعه
مطالب
معرفی
شده و
پیش
مطالعه
جلسه بعد

 - 4تفششششاوت یشششك

آز مون میششان

بیهوشششی عمششششومی و بیحسی

ترم و پششایششان

های موضعی را بیان كند .

ترم

 - 5انواع روش های بیحسی
ناحیه ای را نام ببرد .
 -6موارد كاربرد بیحسی های
ناحیه ای را ذكر كند .
 -7مزایا و معایب هر كدام از
روش های بیهوشی و بیحسی را
بیان نماید .

شناختي
 -1تقسیم بندی عمق بیهوشی

29

اصول پایه بیهوشی

30

بیهوشی به روش

پرسشششش و

مجازی آنالین

پششاسششش در

بر اساس نظریه گدل را بیان
نماید.

كشششششششالس

 -2راههای ایجاد یك بیهوشی

آنالین-

عمومی را ذكر كند .

بششارگششذاری

 - 3تفاوت های موجود بین

ت ك ل یف در

بیهوشی از طریق وریدی و

آموز شی در

سامانه نوید،

استنشاقی را بیان كند .
 - 4مراحل اینداكشن ،

مطالعه
مطالب
معرفی
شده و
پیش
مطالعه
جلسه بعد

سامانه نوید

آز مون میششان

نگهداری بیهوشی  ،هوشیابی و

آنششالیششن در گفتگوی همزمان سامانه های
نوید و
سششششامشانشه در شبكههای
adobe
اجتماعی.
adobe
 connectو
جستجو  /بحث /
connect
Sky
پرسش و پاس /
و بارگذاری انجام تكلیف  /كار room
آقای سیدی
مششحششتششوای گروهی

جستجو و

ترم و پششایششان

ریكاوری را توضیح دهد .

ترم
 - 1نحوه برداشت و پخش
داروهای استنشاقی هوشبر را
استنشاقی

توضیح دهد .

شناختي

پرسشششش و
پششاسششش در

 - 2منظور از فشار سهمی

كشششششششالس

گازهای هوشبر در آلوئول را بیان

آنالین-

كند .

17

مجازی آنالین

آنششالیششن در گفتگوی همزمان سامانه های
نوید و
سششششامشانشه در شبكههای
adobe
اجتماعی.
آقای سیدی
adobe
 connectو
جستجو  /بحث /
connect
Sky
پرسش و پاس /
و بارگذاری
room

جستجو و
مطالعه
مطالب
معرفی
شده و
پیش

 - 3نحوه اشباع شدن مغز با

بششارگششذاری

مششحششتششوای

انجام تكلیف  /كار

فشار سهمی گازهای هوشبر را

ت ك ل یف در

آموز شی در

گروهی

سامانه نوید،

سامانه نوید

بیان كند .
 - 4فاكتورهای مؤثر بر فشار
آلوئولی گازهای هوشبر در

مطالعه
جلسه بعد

آز مون میششان

آلوئول را بیان كند

ترم و پششایششان
ترم

شناختي
 - 1منظور از اثر غلظتی و اثر

پششاسششش در

گاز ثانوی در ارتباط با نتایج

كشششششششالس

فیزیكی برداشت گاز هوشبر را
توضیح دهد

31

بیهوشی به روش
استنشاقی

پرسشششش و

مجازی آنالین

آنالین-

 ( MAC - 2حداقل غلظت

بششارگششذاری

آلوئولی ) بعنوان یك واحد

ت ك ل یف در

سنجش قدرت گازهای هوشبر را

آموز شی در

سامانه نوید،

توضیح دهد
 -3فاكتور های موثر بر حداقل

مطالب
معرفی
شده و
پیش
مطالعه
جلسه بعد

سامانه نوید

آز مون میششان

غلظت آلوئولی هوشبرهای

آنششالیششن در گفتگوی همزمان سامانه های
نوید و
سششششامشانشه در شبكههای
adobe
اجتماعی.
adobe
 connectو
جستجو  /بحث /
connect
Sky
پرسش و پاس /
و بارگذاری انجام تكلیف  /كار room
آقای سیدی
مششحششتششوای گروهی

جستجو و
مطالعه

ترم و پششایششان

استنشاقی رابیان كند.

ترم
 – 1انواع گازهای بیهوشی
استنشاقی مورد استفاده را نام

پششاسششش در

 – 2ویژگیهای گازهای

كشششششششالس

استنشاقی هالو نه را ذكر نماید.

آنالین-

 – 3ویژگیهای ایده ال
هوشبرهای استنشاقی جدید را

بششارگششذاری

ببرد .

32

انواع گازهای
بیهوشی

شناختي

پرسشششش و

بیان نماید.

ت ك ل یف در
18

مجازی آنالین

آنششالیششن در گفتگوی همزمان سامانه های
نوید و
سششششامشانشه در شبكههای
adobe
اجتماعی.
adobe
 connectو
/
بحث
/
جستجو
آقای سیدی
connect
Sky
پرسش و پاس /
و بارگذاری انجام تكلیف  /كار room
مششحششتششوای گروهی

جستجو و
مطالعه
مطالب
معرفی
شده و
پیش
مطالعه
جلسه بعد

 -4عوارض و مشكالت ناشی از
استنشاق گازهای هوشبر را بیان
نماید

ترم

شناختي

ارتباط با اثر هوشبرها را بیان
نماید

بیهوشی و تاثیر
هوشبرهای

بر تهویه و تنفس را توضیح دهد

استنشاقی بر
سیستم های

.
 - 5اثر هوشبرهای استنشاقی

تئوری های

33

مختلف

پرسشششش و

مجازی آنالین

پششاسششش در
كشششششششالس

 - 3اثر هوشبرهای استنشاقی
بر گردش خون را توضیح دهد .
 - 4اثر هوشبرهای استنشاقی

آز مون میششان

سامانه نوید

ترم و پششایششان

 - 5ویژگیهای یك هوشبر
استنشاقی ایده ال را ذكر نماید.
 - 2تئوری های مطرح در

سامانه نوید،

آموز شی در

آنالین-
بششارگششذاری
ت ك ل یف در

آموز شی در

سامانه نوید،

روی كبد  ،كلیه و مغز را توضیح

مطالعه
مطالب
معرفی
شده و
پیش
آقای سیدی

مطالعه
جلسه بعد

سامانه نوید

آز مون میششان

دهد .

آنششالیششن در گفتگوی همزمان سامانه های
نوید و
سششششامشانشه در شبكههای
adobe
اجتماعی.
adobe
 connectو
جستجو  /بحث /
connect
Sky
پرسش و پاس /
و بارگذاری
room
انجام تكلیف  /كار
مششحششتششوای گروهی

جستجو و

ترم و پششایششان

 - 6اثر هوشبرهای استنشاقی

ترم

روی عضالت صاف و اسكلتی را
توضیح دهد .
 -1تفاوت ایجاد بیهوشی از
طریق تزریق داخل وریدی با
روش استنشاقی را بیان نماید .

34

بیهوشی عمومی به
روش داخل وریدی

 - 2مكانیسم و نحوه برداشت

شناختي

پرسشششش و
پششاسششش در
كشششششششالس

وجذب هوشبرهای وریدی توسط

آنالین-

مغز را شرح دهد
 – 3انواع روشهای تزریق وریدی

بششارگششذاری

داروها ( بلوس  ،انفوزیون ) در
بیهوشی وریدی را شرح دهد

ت ك ل یف در

سامانه نوید،
19

مجازی آنالین

آنششالیششن در گفتگوی همزمان سامانه های
نوید و
سششششامشانشه در شبكههای
adobe
اجتماعی.
adobe
 connectو
جستجو  /بحث /
connect
Sky
آقای سیدی
پرسش و پاس /
و بارگذاری انجام تكلیف  /كار room
مششحششتششوای گروهی

جستجو و
مطالعه
مطالب
معرفی
شده و
پیش
مطالعه
جلسه بعد

 -4بیهوشی كامل داخل وریدی(

آز مون میششان

آموز شی در

 ) TIVAرا شرح دهد.

ترم و پششایششان

سامانه نوید

 -4انواع هوشبرهای وریدی

ترم

مهم مورد استفاده بالینی بیمار
رانام ببرد
 -1موارد كاربرد بالینی

شناختي

باربیتوراتها و تأثیر آنها بر
سیستم های بدن را شرح دهد .

پششاسششش در
كشششششششالس

 - 2ویژگیهای اختصاصی

آنالین-

هوشبرهای جدید ( پروپوفول و
اتومیدیت ) و موارد كاربرد

بششارگششذاری

بالینی آنها را بیان نماید .

35

داروهای مختلف
هوشبر وریدی

36

داروهای مختلف

پرسشششش و

مجازی آنالین

ت ك ل یف در

 - 3تأثیر اختصاصی هوشبرهای
جدید روی دستگاههای مختلف

آموز شی در

سامانه نوید،

بدن را شرح دهد .
 - 4موارد كاربرد بالینی كتامین
و ویژگیهای اختصاصی آنرا شرح
دهد .

ترم

مطالعه
مطالب
معرفی
شده و
پیش
مطالعه
آقای سیدی

جلسه بعد

سامانه نوید

آز مون میششان
ترم و پششایششان

آنششالیششن در گفتگوی همزمان سامانه های
نوید و
سششششامشانشه در شبكههای
adobe
اجتماعی.
adobe
 connectو
جستجو  /بحث /
connect
Sky
پرسش و پاس /
و بارگذاری انجام تكلیف  /كار room
مششحششتششوای گروهی

جستجو و

 - 5موارد كاربرد بالینی بنزو
دیازپین و تأثیر آنها بر سیستم
های بدن را شرح دهد .
 -1مكانیسم عملی و خصوصیات

هوشبر وریدی

شناختي

پرسشششش و

فارماكولو یكی مخدرها را شرح

پششاسششش در

دهد .

كشششششششالس

 - 2اثرات جانبی مخشششدرها و
پاس های متشششفاوت گیرنده

آنالین-

های مخدری به تحریكات را

بششارگششذاری

بیان نماید .

ت ك ل یف در
20

مجازی آنالین

آنششالیششن در گفتگوی همزمان سامانه های
نوید و
سششششامشانشه در شبكههای
adobe
اجتماعی.
adobe
و
connect
/
بحث
/
جستجو
آقای سیدی
connect
Sky
پرسش و پاس /
و بارگذاری انجام تكلیف  /كار room
مششحششتششوای گروهی

جستجو و
مطالعه
مطالب
معرفی
شده و
پیش

 - 3انواع اگونیست های
مخدری را نام برده و آنها را با
هم مقایسه كند .

سامانه نوید،

آموز شی در

مطالعه

آز مون میششان

سامانه نوید

جلسه بعد

ترم و پششایششان

 - 4مخدرهای اگونیست ،
آنتاگونیست و موارد كاربرد

ترم

بالینی آنها را نام ببرد.
 -5مخدرهای آنتاگونیست و
موارد كاربرد بالینی آنها را نام
ببرد .
 - 1هدف استفاده از شل كننده
ها در بیهوشی را شرح دهد
 - 2مكانیسم اثر شل كننده

شل كننده های
عضالنی

شناختي

پرسشششش و
پششاسششش در
كشششششششالس

های عضالنی را شرح دهد .
 - 3تفاوت بلوك عضله توسط

آنالین-

شل كننده های دپوالریزان و

بششارگششذاری

غیر دپوالریزان را شرح دهد .
 - 4نحوه متابولیسم و دفع

ت ك ل یف در

داروهای شل كننده های

سامانه نوید،

دپوالریزان را شرح دهد .
 - 5اثرات جانبی مضر شل

آز مون میششان

كننده های دپوالریزان را شرح
دهد .

ترم و پششایششان
ترم

 -6نحوه متابولیسم و دفع
داروهای شل كننده های
غیردپوالریزان را شرح دهد .
 -7نحوه آنتاگونیزه كردن اثر
شل كننده های غیر دپوالریزان
را شرح دهد .

21

مجازی آنالین

آنششالیششن در گفتگوی همزمان سامانه های
نوید و
سششششامشانشه در شبكههای
adobe
اجتماعی.
adobe
 connectو
جستجو  /بحث /
connect
Sky
پرسش و پاس /
و بارگذاری انجام تكلیف  /كار room
مششحششتششوای گروهی

جستجو و
مطالعه
مطالب
معرفی
شده و
پیش
مطالعه
جلسه بعد

آموز شی در
سامانه نوید

آقای سیدی

شناختي

پششاسششش در

 – 1هدف از پره اكسیژناسیون
بیمار قبل از القاء بهوشی را شرح

كشششششششالس

دهد
اكسیژن درمانی
بیمار حول و حوش
بیهوشی

پرسشششش و

مجازی آنالین

آنالین-

 – 2نحوه تامین گاز اكسیژن
برای اتاق عمل را بیان نماید .

بششارگششذاری

 – 3نكات قابل اهمیت در

ت ك ل یف در

اكسیژنرسانی به بیمار را بیان
نماید

سامانه نوید،

 – 4عوارض و مشكالت ناشی از

آز مون میششان

اكسیژن تراپی را شرح دهد.

ترم و پششایششان

آنششالیششن در گفتگوی همزمان سامانه های
نوید و
سششششامشانشه در شبكههای
adobe
اجتماعی.
adobe
 connectو
جستجو  /بحث /
connect
Sky
پرسش و پاس /
و بارگذاری انجام تكلیف  /كار room
آقای سیدی
مششحششتششوای گروهی
آموز شی در

جستجو و
مطالعه
مطالب
معرفی
شده و
پیش
مطالعه
جلسه بعد

سامانه نوید

ترم
 – 1تجهیزات الزم برای اكسیژن
 – 2سیستم های انتقال اكسیژن
به اتاق عمل را مشاهده نماید.

پرسشششش و

بششششحششششث

های بالینی

پششاسششش در

مشششششوردی،

 -3نحوه محاسبه و برآورد

كشششالس و

اسشششتفاده از

محتویات سیلندراكسیژن و
نیتروس اكساید را شرح دهد .

ارزیششا بی بر

مشششوال

و

اسشششاس فرم

مانكن

رسانی را مشاهده نماید.

اكسیژن درمانی
بیمار حول و حوش
بیهوشی (عملی)

شناختی،
نگرشی،
مهارتی

حضوری

سشششخنرانی،

مركز مهارت

 – 4انواع تجهیزات انتقال

آقای سیدی

طراحی شده

اكسیژن به بیمار قبل و بعد از

مشاركت
در
كار گروهی
و اجرای
موارد
آموزش
داده شده
بر روی
مانكن

بیهوشی را مشاهده نماید.
 – 5ابزارهای سنجش اكسیژن
بیمار را شناسایی نماید.
بیداری از بیهوشی

(عملی)

 -1نحوه خاتمه دادن به
بیهوشی و بهوش آوردن بیمار را
در پراتیك مشاهده نماید.

شناختی،
نگرشی،
مهارتی

حضوری

سشششخنرانی،

مركز مهارت

پرسشششش و

بششششحششششث

های بالینی

پششاسششش در

مشششششوردی،

22

آقای سیدی

مشاركت
در
كار گروهی
و اجرای

 -2مراحل اكستوباسیون و جدا

كشششالس و

اسشششتفاده از

كردن بیمار از ماشین بیهوشی را

ارزیششا بی بر

مشششوال

و

اسشششاس فرم

مانكن

مشاهده نماید.
 -3مراقبت ها و اقدامات الزم در
زمان به هوش آوری بیمار و

طراحی شده

موارد
آموزش
داده شده
بر روی
مانكن

انتقال به بخش مراقبت های
پس از بیهوشی را بیان نماید
 - 4نحوه انتقال بیمار به بخش
مراقبت های پس از بیهوشی را
شرح دهد .
 – 1فلسفه تشكیل بخش
مراقبت های پس از بیهوشی را

اصول كلی انتقال
وپذیرش بیمار به
بخش مراقبت های
پس از بیهوشی

شناختي

پرسشششش و
پششاسششش در

بداند .
 -2اقدامات الزم پس از انتقال

كشششششششالس

بیمار به بخش مراقبت های پس

آنالین-

از بیهوشی تازمان ترخیص را
توضیح دهد .

بششارگششذاری

 – 3اصول كلی پذیرش در
بخش مراقبت پس از بیهوشی را
ذكر نماید.

ت ك ل یف در

سامانه نوید،
آز مون میششان

 – 4استانداردها و معیارهای
ترخیص بیمار از بخش مراقبت

ترم و پششایششان

های پس از بیهوشی بیان نماید.

ترم
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مجازی آنالین

آنششالیششن در گفتگوی همزمان سامانه های
نوید و
سششششامشانشه در شبكههای
adobe
اجتماعی.
adobe
 connectو
جستجو  /بحث /
connect
Sky
پرسش و پاس /
و بارگذاری انجام تكلیف  /كار room
آقای سیدی
مششحششتششوای گروهی
آموز شی در
سامانه نوید

جستجو و
مطالعه
مطالب
معرفی
شده و
پیش
مطالعه
جلسه بعد

* :در خصوص اهداف شناختی میتوان از سواالت چندگزینه ای ،جوركردنی ،صحیح -غلط ،تشریحی ،كوتاه پاس  ،كامل كردنیKF ، 1 PMP،و 2مشابه آن استفاده كرد .در خصوص اهداف نگرشی می توان از
سواالت در قالب پرسشنامه نظرسنجی یا چك لیست مشاهده عملكرد استفاده كرد .در خصوص اهداف مهارتی میتوان از آزمونهای عملی مثل Log Book، OSPE 3و پورتفولیو و مشابه آن استفاده كرد.
در صورتی كه از روش دیگری استفاده میكنید ،به طور خالصه در ستون مربوطه ذكر كنید.
** :منظور از روش تدریس در آموزش مجازی ،ارسال فایل مولتی مدیا و مشابه آن است و در آموزش حضوری ،منظور روش سخنرانی ،ارائه سناریو ،بحث موردی ( ،)case discussio nكالس وارونه و غیره
است.
*** :منظور از سایر فعالیتهای یاددهی -یادگیری ،مثال فعالسازی اتاق بحث غیرهمزمان (فروم) در سامانه نوید ،گفتگوی همزمان (چت) در شبكههای اجتماعی ،مطالعه فردی و بحث گروهی است.
**** :منظور از عرصه های مورد نیاز در مورد آموزش مجازی ،منظور سامانه مورد استفاده (نوید skype ،adobe connect ،و مشابه آن) و در مورد آموزش حضوری ،منظور محیطهایی چون كالس درس،
آزمایشگاه ،مركز مهارتهای بالینی ،بیمارستان و غیره است.

1 patient Management problem
Key feature
Objective Structured Practical Examination
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2
3

 معرفي منابع درس-4جدول
منبع فرعي

منبع اصلي

 سال، فارسي یا انگلیسي بودن،مشخصات منبع (عنوان
)انتشار و غیره






Robert K. Stoelting, Ronald D.Miller. Basics of
Anesthesia. Churchill Livingstone. Latest ed.
Robert K. Stoelting; et al. Anesthesia And CoExisting Disease. Saunders/Elsevier. Latest ed
Nagelhout J. & zaglaniczny k. Nurse Anesthesia.
Saunders/Elsevier. Latest ed
Nagelhout J. & et al. Handbook of Nurse
Anesthesia. Saunders/Elsevier. Latest ed.
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شماره
1
2
3
4

ج :پروژه ها

در خصوص تفاوت تكالیف و پرو ه:
 تكالیف طول ترم با پرو ه پایان ترم تفاوت دارند .در تكالیف طول ترم هدف مطالعه منابع و یادگیری تو سط دان شجو ا ست .اما در پرو ه پای ان ترم فعالیت خا صی در را ستای به كاربردن آموختهها
تعریف میشود.

پروژه پایان ترم در صورت وجود در كوریكولوم:
آیا برای این درس پرو ه پایان ترم در نظر گرفته شده است؟  بلی
شرح مختصر و هدف از ارائه آن:

 خیر

.................................................................... ................................................................................................................................... .............................................................................................................................
........................................................................................................................................ ............................................................... .............................................................................................................................
............................................................................... ............................................................................................................................. ........................................................................................................................
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د :آزمون ها و بازخورد

جدول  -7بودجه بندی نمره نهایي
حد نصاب قبولي

میزان نمره از 20

بخش نظری یا عملي
نمره بخش نظری

7,5

15

نمره بخش عملی

2,5

5

جدول  -8بودجه بندی نمره بخش نظری
روشهای ارزیابي ویژه واحد نظری

میزان نمره از 20

آزمون نظری میان ترم

4

آزمون نظری پایان ترم

10

شركت فعال در كالس

2

ارائه گزارش كار ،تكلیف آموزشی ،پرو ه تحقیقاتی یا غیره

2

رعایت مقررات و اخالق حرفه

ای###

1

توجه :موارد مذكور در جدول فوق ،به عنوان مثال ذكر شده اند .شما در صورت صالحدید ،میتوانید مفادجدول فوق را كم یا زیاد كنید.
 :#مقررات دوره و مصادیق اخالق حرفهای از جمله مقدار كسر نمره به علت عدم حضور در كالس درس یا سایر برنامه های آموزشی به طور شفاف مرقوم شود.
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جدول  -9مشخصات آزمون نظری
میان ترم

زمان آزمون

پایان ترم

سواالت
چندگزینه ای ،جوركردنی ،صحیح-
غلط ،تشریحی ،كوتاه پاس  ،كامل
كردنی

چندگزینه ای ،جوركردنی،
صحیح-غلط ،تشریحی،
كوتاه پاس  ،كامل كردنی

نحوه برگزاری آزمون (الكترونیكی یا غیر الكترونیكی)

الكترونیكی

الكترونیكی

سامانه مورد استفاده جهت برگزاری آزمون الكترونیكی

فرادید

فرادید

تعداد تقریبی كل سواالت آزمون

150

150

تعداد تقریبی سواالت طرح شده از هر جل سه كال سی (در صورت تفاوت قابل
توجه در تعداد سواالت مربوط به جلسات مختلف ،به تفكیك جلسات ذكر شود)

7-4

7-4

نوع سششواالت آزمون (چندگزینه ای ،جوركردنی ،صششحیح-غلط ،تشششریحی ،كوتاه
پاس  ،كامل كردنی)

زمان اعالم نمره به دانشجویان (تا چه مدت پس از آزمون؟)
زمان ارائه

بازخورد##

به دانشجویان (تا چه مدت پس از آزمون؟)

همان روز

همان روز

همان روز

همان روز

 :##منظور از ارائه بازخورد ،ارائه كلید یا برگزاری جلسه تحلیل كل سواالت یا موارد اشتباهات اغلب دانشجویان می باشد.

جدول  -10بودجه بندی نمره بخش عملي
میزان نمره از 20

روش ارزیابي واحد عملي
آزمون های عملی هفتگی

4

آزمون عملی پایان ترم

10

شركت فعال در كالس عملی

2

ارائه گزارش كار ،تكلیف آموزشی ،پرو ه تحقیقاتی یا غیره

2
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رعایت مقررات و اخالق حرفه ای (###ارزیابی میزان

2

مسئولیت پذیری و حضور فعال در فیلد آموزش عملی)
توجه :موارد مذكور در جدول فوق ،به عنوان مثال ذكر شده اند .شما در صورت صالحدید ،میتوانید مفادجدول فوق را كم یا زیاد كنید.
 :###مقررات دوره و مصادیق اخالق حرفه ای از جمله مقدار كسر نمره به علت عدم حضور در كالس درس یا سایر برنامه های آموزشی به طور شفاف مرقوم شود.
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جدول  -11مشخصات آزمون عملي
نوع آزمون

 Log Book ،OSLE،OSPEو پورتفولیو
یا سایر موارد

سواالت

برای هر پروسیجر ایستگاهی طراحی می گردد.

تعداد سواالت ،ایستگاه ها ،پرونده ها و غیره
حیطه های مورد نظر در ارزیابی (شامل مهارت ،توانمندی ،پروسیجر و

مهارتها ،توانمندی ها و انجام پروسیجر

غیره)
دكتر مهدیان ،دكتر میرحسینی

تعداد و مشخصات آزمون گیرندگان یا ارزیابها

آقای سیدی
مكان برگزاری

پراتیك هوشبری

تاری برگزاری

پایان ترم

طول مدت آزمون

30

چك لیست استاندارد نمرهدهی (دارد&/ندارد)

دارد

زمان اعالم نمره به دانشجویان (تا چه مدت پس از آزمون؟)
زمان ارائه

بازخورد&&

به دانشجویان (تا چه مدت پس از آزمون؟)

توجه :در صورتی كه انواع دیگری از آزمون های عملی استفاده میكنید ،لطفا توضیح دهید.
& :لطفا چك لیست نمره دهی را ضمیمه نمائید.
&& :منظور از ارائه بازخورد ،ارائه كلید یا برگزاری جلسه تحلیل كل سواالت یا موارد اشتباهات اغلب دانشجویان می باشد.
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همان روز
همان روز

فرم ارزشیابي دانشجویان هوشبری در طول دوره حضور در پراتیک ( كار آموزی ) 1
مرتب و

تاریخ و موضوع
جلسه

نام و نام خانوادگي

وضعیت ظاهری و

حضور بموقع در

اظهار عالقه به یادگیری و

تمیزنمودن وسایل

رعایت شئونات

هر جلسه با فرم

توجه كافي در حین اجرای

كار پس از اجرای

اخالقي

مخصوص

پروسیجر توسط مدرس

هر پروسیجر

داشتن اطالعات

تسلط كافي و

علمي در ارتباط با

بكارگیری تكنیک

موضوع مورد بحث

مناسب در تمرین

× 1.5

×2

* امتیاز تعلق گرفته به هر مورد در هر جلسه  0 – 4و جمع امتیازات هر جلسه  30خواهد بود .
امضاء مد رس
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جمع
امتیازات
(30نمره)*

فرم ارزشیابی امتحان پایان دوره پراتیك دانشجویان دوره كارشناسی پیوسته هوشبری
امتیاز (حداقل امتیاز  1و حداكثر امتیاز )4
نكات مورد ارزشیابي
(هر مورد از  1تا  4امتیاز دارد)

آماده سازی وسایل و مقدمات انجام
پروسیجر
رعایت توالي و ترتیب صحیح عملیات در
انجام پرویسجر
رعایت زمان مناسب برای انجام پروسیجر
تسلط در انجام پروسیجر
پاسخ به سواالت شفاهي در زمینه پروسیجر
انجام شده
جمع امتیازات( 20نمره)

امضا استاد:
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فرایند رسیدگي به اعتراضات دانشجویان در گروه آموزشي (لطفا فرآیند را مرحله به مرحله توضیح دهید یا درصورت وجود فلوچارت آن را ضمیمه فرمایید):

الزم به ذكر است به تمامي سواالت دانشجویان در ارتباط با سواالت امتحاني و چک كردن پاسخ های دانشجویان كالس ،پاسخ داده مي شود .همچنین به اعتراضات دانشجویان
كه در سامانه سما ارسال شده است رسیدگي مي شود.
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ه :اطالع رسانی به ذینفعان

تاری تصویب طرح درس -شیوه نامه ارزیابی در گروه آموزشی99/12/23 :
نحوه اطالع رسانی طرح درس -شیوه نامه ارزیابی به دانشجویان :شیوه نامه مذكور در ابتدای ترم تحصیلی در اختیار دانشجویان قرار گرفته و همچنین در سایت دانشگاه علوم
پزشكی كاشان ،گروه هوشبری بارگذاری می شود.
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