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 ةٍام درا

 داٌظگاه غهّم پزطکی کرىاٌظاه

 پیراپزطکیداٌظکره 

 Lessen Planطرح درس

 

کارطٍاشی پیّشحَ ُّطتری جرم داٌظجّیان ىذاطتان:                                                                                                      3روش بیهىشی غٍّان درس :   

 پٍجو 

 2روش ةیِّطی:  درس  پیض ٌیاز                                                                                                 واحر ٌظری2جػراد و ٌّع واحر:     

 12-14شاغث  چِارطٍتَ ُاشاغث ىظاوره :                                                                    95-96يصال اول شال جحصیهی یٌ:زىان ارائَ درس  

 رشّل کاویان ٌژادىررس:   

 

 ُرف کهی درس:

 ةيِّطي ًىحزصصي جزصصي فّق و جزصصي جراخي دراغيال ويژه ةَ ةيياران، آوري و ُّش شارحً،ٌگِساري ةيِّش اىر در كَ فراگيراٌي جرةيث

 .ياري دٍُس را
 

 

 اُراف کهی جهصات :

 (1آطٍايي داٌظجّيان ةا روش ةيِّطي در جراخي كهب) -1

 (2ةيِّطي در جراخي كهب) آطٍايي داٌظجّيان ةا روش -2

 (3داٌظجّيان ةا روش ةيِّطي در جراخي كهب)آطٍايي  -3

 (1آطٍايي داٌظجّيان ةا روش ةيِّطي در جراخي جّراكس) -4

 (2آطٍايي داٌظجّيان ةا روش ةيِّطي در جراخي جّراكس) -5

 (1آطٍايي داٌظجّيان ةا روش ةيِّطي در جراخي غيّىي) -6

 (2آطٍايي داٌظجّيان ةا روش ةيِّطي در جراخي غيّىي) -7

 (1ايي داٌظجّيان ةا روش ةيِّطي در جراخي ىغز و  اغصاب)آطٍ -8

 (2آطٍايي داٌظجّيان ةا روش ةيِّطي در جراخي ىغز و اغصاب) -9

 (1آطٍايي داٌظجّيان ةا روش ةيِّطي در جراخي چظو گّش خهق ةيٍي) -11

 (2آطٍايي داٌظجّيان ةا روش ةيِّطي در جراخي چظو گّش خهق ةيٍي) -11

 (3يان ةا روش ةيِّطي در جراخي چظو گّش خهق ةيٍي)آطٍايي داٌظجّ -12

 (1آطٍايي داٌظجّيان ةا روش ةيِّطي در جراخي اشحزّان و ىفاصم) -13

 (2آطٍايي داٌظجّيان ةا روش ةيِّطي در جراخي اشحزّان و ىفاصم) -14

 (3آطٍايي داٌظجّيان ةا روش ةيِّطي در جراخي اشحزّان و ىفاصم) -15

 ةا روش ةيِّطي در جراخي پالشحيک فک و صّرتآطٍايي داٌظجّيان -16
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اُراف ویژه رفحاری ةَ جفکیک اُراف کهی ُر جهصَ:

 جهصَ اول



 

P
ag

e2
 

 (1كهب )آطٍایی داٌظجّیان ةا روش ةیِّطی در جراحی ُرف کهی: 

 :اُراف ویژه 
 درپايان داٌظجّ كادر ةاطس

 

 كروٌر را ٌام ةترد.ريصک فاكحّرُاي ىِو ةيياري آجرواشکهروز غروق  -1-1

 .داروُاي طايع ىّرد ىصرف ةيياران كهتي را نيصث كٍس -2-1

 ةيياران كهتي را جّطيح دُس.و ىاٌيحّريٍگ در روطِاي گرفحً طرح خال  -3-1

 آزىايظات روجيً كتم از غيم ةيياران كهتي را جفصير كٍس.-4-1

 .را كتم از غيم جػييً كٍسو غروكي ري كهتيريصک ةيياران ىتحال ةَ ةيياآىاده شازي ةييار و -5-1

 را طرح دُس. ارزياةي، روش ةيِّطي، اداره ةيِّطي و ىالخظات خيً ةيِّطي در ةيياران جدث جراخي آئّرت طکيي و شيٍَ اي -6-1

 طرح دُس. كاروجيس اٌسارجركحّىي ارزياةي، روش ةيِّطي، اداره ةيِّطي و ىالخظات خيً ةيِّطي در ةيياران جدث -7-1

 دوم جهصَ

 (2ةا روش ةیِّطی در جراحی كهب) داٌظجّیان  ُرف کهی: آطٍایی

 اُراف ویژه:
 درپايان داٌظجّ كادر ةاطس

 را جّطيح دُس. CABGپروجکم درىان كاُض ريصک كهتي خيً غيم -1-2

 غّارض ٌاطي از كارةرد ُّطترُاي اشحٍظاكي در خيً جراخي ةيياران كهتي را ةيان كٍس. -2-2

 دشحگاه پيپ كهتي ريّي را جّطيح دُس.روش كار  -3-2

 غّارض ٌاطي از دشحگاه پيپ كهتي ريّي را ٌام ةترد. -4-2

 را طرح دُس.CABGو ىاٌيحّريٍگ ةييار جدث جراخي  ٌدّه انلا، اداره ةيِّطي، داروُاي ىّرد اشحفاده -5-2

 جهصَ شّم

 (3) در جراحی كهب ُرف کهی: آطٍایی داٌظجّیان ةا روش ةیِّطی

 ویژه:اُراف 
 ةاطسدر پايان داٌظجّ كادر 

 پاجّفيزيّنّژي ةيياريِاي دريچَ اي كهتي را ةيان كٍس. -1-3

 اٌّاع دريچَ ُاي ىصٍّغي كهب را ةيان كٍس. -2-3

 چگٌّگي انلاء ةيياران ةاگرفحاري دريچَ ُاي كهتي را جّطيح دُس. -3-3

 كهب را ةيان كٍس. درىان ارحالالت ُيّديٍاىيک خيً ةيِّطي ةيياران دريچَ اي -4-3

 را ٌام ةترد. ػس از غيم )ريکاوري( ةيياران جدث جراخي دريچَ اية كتم، خيً و  در دورهةيِّطي ىالخظات اداره، ٌگِساري و -5-3

 جهصَ چِارم

 (1ُرف کهی: آطٍایی داٌظجّیان ةا روش ةیِّطی در جراحی جّراکس )

 اُراف ویژه:
 در پايان داٌظجّ كادر ةاطس

 پايَ در جراخي ُاي جّراكس را ةساٌساصّل  -1-4

 (  را جّطيح دٍُس.CXR، ىػايٍات ةانيٍي، PFTٌدّه آىاده شازي ةيياركتم از غيم جراخي جّراكس) جصحِاي آزىايظگاُي ،  -2-4

 را طرح دُس جغييرات فيزيّنّژيک در طي جراخي جّراكس -2-4

 سرا طرح دُ ادرات داروُاي ةيِّطي در فيزيّنّژي ريَ ُا -3-4

 طرح  دُس.جراخي كفصي شيٍَ را اداره و ٌگِساري ةيِّطي خيً ةّ ةػس از چگٌّگي  -4-4

 جهصَ پٍجو

 (2ُرف کهی: آطٍایی داٌظجّیان ةا روش ةیِّطی در  جراحی جّراکس )
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 اُراف ویژه:
 در پايان داٌظجّ كادر ةاطس

 را طرح دُس. One lung ventilationو جِّيَ  آىاده شازي ةييار -1-5

 س.را جّطيح دُ One lung ventilationاٌسيکاشيّن ُا ي اٌجام  -2-5

 س.را جّطيح دُ  One lung ventilationٌدّه اٌجام  -3-5

 سشحفاده از ُر كسام را جّطيح دُةظٍاشٍس و ىّارد او نّنَ داةم نّىً One lung ventilationدر  وشايم ىّرد اشحفاده  -4-5

 س.سيکاشيٌِّاي ُر كسام را طرح دُغيم و اٌروطِاي كٍحرل درد ةػس از  -5-5

 اداره و ٌگِساري ةيِّطي در دوره خيً و ةػس از غيم در ايً ةيياران را ةيان كٍس. -6-5

 جهصَ طظو

 (1ُرف کهی: آطٍایی داٌظجّیان ةا روش ةیِّطی در جراحی غيّىی)

 اُراف ویژه:
 در پايان داٌظجّ كادر ةاطس

 ةتردىّارد طايع جراخي غيّىي را ٌام  -1-6

 .ٌدّه ةررّرد ةا ةيياران طکو پر را جّطيح دُس  -2-6

 .اٌّاع روش ُاي ةيِّطي در جراخي غيّىي را غٍّان كٍس -3-6

 پّزيظً ُا و ىالخظات در ةيِّطي در جراخي غيّىي را طرح دُس.  -4-6

 .آىادگي الزم در ةيِّطي در جراخي اشپهٍکحّىي را طرح دُس -4-6

 .ٌيايس ةيانجراخي غيّىي را  خيً و ةػس از ةيِّطي ادراهانلا، ٌگِساري و  -5-6

 روش ُاي كٍحرل درد در ةيياران جدث جراخي غيّىي را طرح دُس. -6-6

 جهصَ ُفحو

 (2ُرف کهی: آطٍایی داٌظجّیان ةا روش ةیِّطی در جراحی غيّىی)

 اُراف ویژه:
 در پايان داٌظجّ كادر ةاطس

 را ةظٍاشس.اٌّاع اغيال جراخي غيّىي  -1-7

 س.ي در ةيياري كتسي را جّطيح دٌُدّه اداره ةيِّط -1-7

 س.ه و ٌدّه كٍحرل آٌِا را طرح دُادي در طي غيم جراخي را جّطيح دادلغهم ايجاد ارحالالت اٌػ -2-7

 س.را طرح دُجراخي ىجاري صفراويدر خيً و ةػس از ةيِّطي  ٌدّه اٌجام ةيِّطي ، داروُاي ىّرد اشحفاده و چگٌّگي اداره -3-7

 را طرح دُس. و الپاراجّىي خيً و ةػس از ةيِّطي در جراخي ُاي الپاراشکّپيک داروُاي ىّرد اشحفاده و چگٌّگي ادارهٌدّه اٌجام ةيِّطي، -7 -4

 جهصَ ُظحو

 (1ُرف کهی: آطٍایی داٌظجّیان ةا روش ةیِّطی در جراحی ىغز و  اغصاب)

 اُراف ویژه:
 در پايان داٌظجّ كادر ةاطس

 شيصحو غصتي ىركزي را طرح دُس.  آٌاجّىي -1-8

در جريان  PaO2,PaCO2، چگٌّگي رّدجٍظييي آن و ادر  CBF  ،CMR  ،CPPفيزيّنّژي شيصحو غصتي ىركزي راجّطيح دٍُس )  -2-8

 رّن ىغز (

 را جّطيح دُس. ICPفيزيّنّژي فظار دارم جيجيَ را طرح داده و ادر داروُاي ةيِّطي روي آن و روش ُاي كٍحرل افزايض  -3-8

 را طرح دُس.  صتي در طي ةيِّطيچگٌّگي پايض شيصحو غ -4-8

 را جّطيح دُس. شٍجض شطح ُّطياري  -5-8

 جهصَ ٌِو
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 (2ُرف کهی: آطٍایی داٌظجّیان ةا روش ةیِّطی در جراحی ىغز و اغصاب )

 اُراف ویژه:
 در پايان داٌظجّ كادر ةاطس

 كٍس. جظريحچگٌّگي آىاده شازي ةييار  را  -1-9

 طي ةيِّطي( ىٍاشب را جّطيح دُس. ىٌّيحّريٍگ ) ٌدّه پايض در -2-9

 ه و غّارض ُر كسام را جّطيح دُس.ىّرد اشحفاده در جراخي اغصاب را جظريح كرد Positioningاٌّاع  -3-9

 طي در جراخي اغصاب را جّطيح دُسٌدّه اٌجام انلاي ةيِّطي و چگٌّگي اداره ةيِّ -4-9

 ده در جراخي اغصاب را جّطيح دُس.كٍحرل درد ةػس از غيم و روش ُاي ىّرد اشحفاٌدّه  -5-9

در ىّارد ويژه ) جّده دارم جيجيَ ، آٌّريصو ىغزي ، ىانفّرىاشيّن ُاي غروكي ، ةيياري  خيً و ةػس از غيم اداره ةيِّطيانلا،  چگٌّگي  -6-9

 يح دُس.( را جّط، جراخي ُاي ديصک شحّن فلرات كاروجيس

 صَ دُوجه

 (1چظو ، گّش، حهق، ةیٍی )ُرف کهی: آطٍایی داٌظجّیان ةا روش ةیِّطی در جراحی 

 اُراف ویژه:
 در پايان داٌظجّ كادر ةاطس

 چظو را فرا گيرد. وفيزيّنّژي آٌاجّىي ةا ىزحصر آطٍايي -1-11

 چظو را ةظٍاشس. ُاي وجراخي ةيياريِاي -2-11

 چظو را ةظٍاشس. اُييث و فاكحّرُاي ىّدر ةر فظار دارم - 3-11

 رفهکس چظيي كهتي را ةظٍاشس. -4-11

 طرح دُس.ةيياران را  غيم خيً وكٍحرل ةيياران ةيِّطي اداره ،ىٍاشب ةيِّطي روش اٌحزاب -5-11

 جّيظح دُس.اداره ةيِّطي در جراخي طتکيَ، گهّكّم و اشحراةيصو را  -6-11

 طرح دُس.ىراكتث ُاي پس از غيم چظو را  -7-11

 یازدُوجهصَ 

 (2چظو ، گّش، حهق، ةیٍی )ُرف کهی: آطٍایی داٌظجّیان ةا روش ةیِّطی در جراحی 

 اُراف ویژه:
 در پايان داٌظجّ كادر ةاطس

 گّش را ةظٍاشس. ُاي جراخيةاةيياريِا و  آطٍايي -1-11

 را طرح دُس. گّش و اجّالرٌگّنّژي راص ُاي در جراخي ةيِّطي اداره -2-11

 ىظکالت راه ُّايي را فرا گيرد. و  در جراخي شر و گردنىالخظات راص  -3-11

 طرح دُس.ىراكتث ُا و غّارض ةػس از غيم  ىيرٌگّجّىي را در ايً ةيياران را  -4-11

 جهصَ دوازدُو

 (3چظو ، گّش، حهق، ةیٍی)ُرف کهی: آطٍایی داٌظجّیان ةا روش ةیِّطی در جراحی 

 اُراف ویژه:
 در پايان داٌظجّ كادر ةاطس

 وخهق ٌيازىٍس جراخي را ةظٍاشس. دُان ُاي ةيياري -1-12

 .درجراخي ُاي جاٌصيهکحّىي و آدٌّئيسكحّىي را ةظٍاشس ىٍاشب روش ةيِّطي اٌحزاب -2-12

 دُان و خهق را فرا گيرد. ُاي درجراخي اداره ةيِّطي -3-12

 و شيٍّشِارا ةظٍاشس ةيٍي ٌاخيَ ُاي ُاوجراخي ةاةيياري آطٍايي  -4-12

 طرح دُس.ةيِّطي در ايً ةيياران ديصکصيّن گردٌي و جراخي جيروئيس پاراجيروئيس و پاروجيس را  واداره ةيِّطي روش اٌجام -5-12
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 جهصَ شیزدُو

 (1ُرف کهی: آطٍایی داٌظجّیان ةا روش ةیِّطی در جراحی اشحذّان و ىفاصم)

 اُراف ویژه:
 در پايان داٌظجّ كادر ةاطس

 (آرجريث روىاجّئيس،اشپٌّسيهيث اٌکيهّزان)پاجّفيزيّنّژي ةيياري ُاي روىاجّنّژيک را جّطيح دٍُس  -1-13

 جغييرات راه ُّايي و شحّن فلرات گردٌي در ايً ةيياران را ةظٍاشس. -2-13

 ىٍاشب در جراخي ارجّپسي را جّطيح دٍُس.پّزيظً  -3-13

 ارجّپسي را طرح دُس.اٌّاع روش ُاي ةيِّطي و ةي خصي ةراي جراخي  -4-13

 انلا، ٌگِساري و اداره خيً و پس از ةيِّطي در ةيياران جدث جراخي ارجّپسي را طرح دُس. -5-13

 جهصَ چِاردُو

 (2ُرف کهی: آطٍایی داٌظجّیان ةا روش ةیِّطی در جراحی اشحذّان و ىفاصم)

 اُراف ویژه:
 در پايان داٌظجّ كادر ةاطس

 پسي را جّطيح داده و اٌسيکاشيّن اشحفاده از ُر كسام را طرح دٍُس.ىٌّيحّريٍگ الزم در جراخي ارجّ -1-14

 ةيان كٍس.را Hipچگٌّگي ةيِّطي در طکصحگي ُاي  -2-14

 طي در جػّيض ىفاصم را جّطيح دُس.چگٌّگي ةيِّ -3-14

 روش ُاي ُاي اٌجام ةي خصي ىّطػي در جراخي ُاي ارجّپسي را فرا گيرد. -4-14

 غيم در جراخي ُاي اجّپسي و راه ُاي كاُض ريصک آن را طرح دُس. اٌّاع غّارض خيً و ةػس از-5-14

 جهصَ پاٌزدُو

 (3ُرف کهی: آطٍایی داٌظجّیان ةا روش ةیِّطی در جراحی اشحذّان و ىفاصم)

 اُراف ویژه:
 در پايان داٌظجّ كادر ةاطس:

 گيرد.در جراخي ُاي ارجّپسي را  فرا و راه ُاي كاُض آن غّارض خيً غيم)رٌّريزي(  -1-15

 .غّارض اشحفاده از شييان اشحزّاٌي و جّرٌيکث و ٌدّه اداره آن در ةيياران جدث جراخي ارجّپسي را طرح دُس -2-15

 اداره درد در ايً ةيياران را طرح دُس. -3-15

 غّرض ةػس از غيم و ٌدّه اداره آن در ةيياران جدث جراخي ارجّپسي را طرح دُس.-4-14
 

 جهصَ طاٌزدُو

 طٍایی داٌظجّیان ةا روش ةیِّطی در جراحی پالشحیک، فک و صّرتُرف کهی: آ

 اُراف ویژه:
 در پايان داٌظجّ كادر ةاطس:

 فک و صّرت و پالشحيک را ةظٍاشس. ٌياز ةَ جراخي ُاي يو جروىاُا  ةيياري -1-16

 ىظکالت راه ُّايي و اداره آن در ايً ةيياران را فرا گيرد  -2-16

 را طرح دُس. ىرةّطَ در جراخي ُاي خيً و پس از ةيِّطي ةيِّطي ادارهو  ىٍاشب يِّطي اٌحزاب روطب -3-16

 روش ُاي اداره درد در ايً ةيياران را طرح دُس.-4-16

 
 

 ) از آدریً جرجيَ ُای ىّجّد ٌیز ىی جّان اشحفاده کرد(ىٍاةع:
 

1‐Basics of Anesthesia. Robert K.Stoelting, Ronald D.Miller.Latested. 

2‐ Anesthesia and Co‐Exisiting disease. Robert K.Stoelting& et al Latest ed. 
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3‐Nurse Anesthesia.Nagelhout J. & et al Latest ed. 

4‐Handbook of Nurse Anesthesia.Nagelhout J. & et al Latest ed 

5- medical – surgical nursing. 2012 

 رریس: ج روش
 ذ ، ةدخ گروُي شزٍراٌي . پرشض و پاش

 

 رشاٌَ ُای کيک آىّزطی: 
 كاىپيّجر و ايٍحرٌث، جزحَ وايث ةرد، ويسئّپروژكحّر

 

 شٍجض و ارزطیاةی

 شاغث جاریخ ٌيره روش آزىّن آزىّن

 14 12/8/95 درصر ٌيره کم 15 چِار گزیٍَ ای  کّئیز

 14-14:31 17/9/95 درصر ٌيره کم 25 چِار گزیٍَ ای  آزىّن ىیان دوره

  8:31 -11:31 29/11/95 درصر ٌيره کم 51 چِار گزیٍَ ای آزىّن پایان جرم

   درصر ٌيره کم 11 - فػانیحِای آىّزطی

 

 ىلررات درس واٌحظارات از داٌظجّ:
 رشي ةَ ٌکات زير جّجَ فرىاييس. س داز داٌظجّيان ىدحرم اٌحظار ىيرودكَ ةا جّجَ ةَ اُييث درس و جٍّع ىٍاةع و جّجَ ةَ ىدسوديث زىاٌي جِث ُر چَ ةِحر ةرگزار طسن ايً واخ  

 خظّر ىٍظو و دكيق در كالس  – 1  

 طركث در فػانيحِاي دارم كالشي و ةدخ گروُي  – 2

 رجّع ةَ ىٍاةع ىػرفي طسه  – 3

 ىطرح كردن شّاالت جهصَ كتم در اةحساي جهصَ ةػسي  – 4

 راىّش كردن جهفً ُاي ُيراه -5

 در صّرت غسم جظکيم كالس ةَ ُر غهحي، كالس جتراٌي ةا ُياٍُگي آىّزش جظکيم رّاُس طس-6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3روش ةیِّطی  درسجرول زىاٌتٍری 
 9کالس ،  14-16شاغث  چِارطٍتَ ُا شاغث جهصَ:  روز و
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