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 19/19/99تبریخ امتحبن میبن ترم:               پبیبن ترم:    11/19/99زمبن خبتمٍ کالس:        37/6/99زمبن شريع کالس: 

 

  □احل ارزشیببی                     مرحلٍ ای                     تکًیىیمر

 ........درصد از ومرٌ وُبیی19فؼبلیت داوشجً اوجبم تکبلیف حضًر ي غیبة .........
 ..............درصد از ومرٌ وُبیی39امتحبن میبن ترم.............................................

 .................درصد از ومرٌ وُبیی39م شدٌ.......................................کًئیسَبی اوجب
 ...................درصد از ومرٌ وُبیی09امتحبن پبیبن ترم...........................................

  □جًر کردوی              □غلطي ای          صحیح  چىد گسیىٍ           □تشریحی             □وًع امتحبن میبن ترم        شفبَی 
   □جًر کردوی               □غلط ي چىد گسیىٍ ای         صحیح            □تشریحی             □وًع امتحبن پبیبن ترم        شفبَی 

 

پایص بیًاراٌ قبم از بی ْٕضی ٔ إَاع بی بیٕٓضی آيادگی الزو قبم از ػًم رٔضٓای آضُایی داَطجٕ با رٔش ْای درس:  شرحی از 

 دسی ْای يٕظؼی 

 

 

 مىببغ اصلی تدریس درس مًرد وظر:
1- Basic of Anesthesia. Robert K.Stoelting, Ronald D.Miller. Latest ed. 

  3919میلر اصسل پبیٍ بیًُشی  -3

 بشری آخریه چبپ اختالل آة ي الکتريلیت َببريور پرستبری  -3

 
 

 

 

 

 



 

 : درش لياهداف ك
 آضُایی داَطجٕ با رٔش ْای بیٕٓضی آيادگی الزو قبم از ػًم رٔضٓای پایص بیًاراٌ قبم از بی ْٕضی ٔ إَاع بی دسی ْای يٕظؼی

 

 1/8/09تا  72/6/09تا ششن از    *جلسه اول

 خرٍیس عضذیًام هذرس: 

 آب ٍ الکسرٍلیر ّا ٍ اخسالل آًْاآضٌایی تا درس عٌَاى هثحث: 

 ی: اّذاف اخسصاص
 چٓار يٕرد از ٔظایف آب در بذٌ را بُٕیسیذ؟-1

 َذِٕ ي تٕزیغ آب در بذٌ را ضرح دْیذ؟-3

 دٔ فعاي ػًذِ ي بذٌ از َظر تٕزیغ آب َاو ببریذ؟-3

 اثر ظرفیت ٔیژِ آب در بذٌ را تٕظیخ دْیذ.؟-0

 درصذ تٕزیغ آب در فعاْاي يختهف را بُٕیسیذ؟-5

 سیذ؟فؼانیت انكترٔنیت ْا را در بذٌ بُٕی-6

 ٔادذْاي اَذازِ گیریٓاي انكترٔنیت ْا را در بذٌ بُٕیسیذ؟)دٔ يٕرد(-7

 هیساى طثیعی سذین را تٌَیسیذ؟-8

9-Hyponatremia را زعریف كٌیذ؟ 

19-Hypernatermia را زعریف كٌیذ؟ 

 را تِ زرزیة اّویر ركر كٌیذ؟ Hypo ٍHyperعَاهل زَلیذ كٌٌذُ -11

 را لیسر كٌیذ؟ Hypoعالئن -13

 را لیسر كٌیذ؟ Hyperعالئن -13

 تٌَیسیذ؟ hypoرٍضْای زطخیصی را در هَرد -10

 را تٌَیسیذ؟ Hyperرٍضْای زطخیصی در هَرد -15

 رٍضْای درهاًی در هَرد اخسالل سذین را تٌَیسیذ؟-16

 را تٌَیسیذ؟ Kهیساى طثیعی -17

 را زعریف كٌیذ؟ Kدٍ ًَع اخسالل در  -18

 اخسالل را تٌَیسیذ؟ عَاهل تَجَد آٍرًذُ ّر ًَع -19

 عالئن ّر ًَع اخسالل را ركر كٌیذ؟ -39

 رٍضْای درهاًی اخسالل خساسین را تٌَیسیذ؟ -31

 ًحَُ زثذیل هیلی اكی ٍاالى ٍ هیلی گرم را تٌَیسیذ؟--33

 گرم درصذ را زعریف ًواییذ؟-33

 عَاهل هَثر تر زاثیر سذین در تذى را ًام تثریذ؟-30

 را ضرح دّیذ؟ زاثیر َّرهَى آلذسسرٍى-35

 رٍی حفظ آب تذى را تٌَیسیذ؟ ADHزاثیر َّرهَى -36

 عَاهل هَثر تر حفظ خساسین در تذى را ضرح دّیذ؟-37

 را در تذى تٌَیسیذ؟ caسِ عاهل هْن در حفظ -38



 دٍ ًَع كلسین یًَیسُ ٍ غیر یًَیسُ را زعریف كٌیذ؟ -39

 تثریذ ؟عَاهل هَثر تر كلسین یًَیسُ ٍ غیرُ یًَیسُ را ًام -39

 زاثیر ّیدركالوی رٍی اسسفادُ از ضل كٌٌذُ ّای عضالًی را ضرح دّیذ؟-31

 افرادی كِ هی زَاًٌذ زحر زاثیر ّیدر كالوی تگیرًذ را لیسر كٌیذ؟-33

 اقذاهاذ الزم جْر خیطگیری از ّیدر كالوی را در تیواراى هسسعذ لیسر كٌیذ؟-33

 

 □رٍاًی حركسی                       □   عاطفی                    ✔حیطِ :   ضٌاخسی 

 سخٌراًی خرسص ٍ خاسخرٍش آهَزضی: 

 لح زاج ٍ ٍیذئَ خرٍشكسَرٍسیلِ كوك آهَزضی: 

 

 11/8/09تا  8/8/09هفتن و هشتن *جلسه 

 عضذیًام هذرس: 

 آضٌایی تاخَى ٍ كارترد آىعٌَاى هثحث: 

 اّذاف اخسصاصی:

 ؟اجساء زطکیل دٌّذُ خَى را ًام تثریذ-.-1

 اًَاع فراٍردُ ّای خًَی را ًام تثریذ؟-3

 اًَاع گرٍّْای خًَی را لیسر كٌیذ؟-3

0--WB را زعریف كٌیذ؟ 

5-P.C را زعریف كٌیذ؟ 

6-F.F.P را زعریف كٌیذ؟ 

 آلثَهیي را زعریف كٌیذ؟-7

 فاكسَرّای اًعقادی جذاضذُ از خَى را لیسر كٌیذ؟-8

 هَارد اسسفادُ از ّر كذام از فراٍردُ ّای تاال را لیسر كٌیذ؟  -9

 هراقثر ّای الزم در ٌّگام فراٍردُ ّای زیر را تٌَیسیذ؟-19

 سر ٍ لَازم الزم ترای اسسفادُ از ّر ًَع فراٍردُ را تٌَیسیذ؟ -11

 دٍ دسسِ از عَارض عوذُ ی زسریق خَى را تٌَیسیذ؟-13

 ری از عَارض آى را قثل از زسریق لیسر كٌیذ؟اقذاهاذ الزم جْر خیطگی -13

 اقذاهاذ الزم در حیي زسریق خَى چیسر؟ -10



 هطخص كردى عَارض زسریق خَى را لیسر كٌیذ؟ -15

 اقذاهاذ الزم در ٌّگام ترٍز عَارض را تٌَیسیذ؟-16

 كراس هچ را زَضیح دّیذ؟ -17

 ّیدَكسی تعذ از زسریق خَى تیص از حذ را زَضیح دّیذ؟ -18

 □رٍاًی حركسی                       □عاطفی                       ✔یطِ :   ضٌاخسی ح

 سخٌراًی خرسص ٍ خاسخرٍش آهَزضی: 

 لح زاج ٍ ٍیذئَ خرٍشكسَرٍسیلِ كوك آهَزضی: 

 

 22/8/09نهن *جلسه 

 اهتحان هیان ترم

 

 11/0/09تا  70/8/09از  سیسدهنجلسه دهن  تا 

 ..................ًام هذرس: .............

 ٍ اًَاع آىتی حسی هَضعی عٌَاى هثحث: 

 -اّذاف اخسصاصی

 َذِٕ پیذایص دارْٔاي بیذسي را بُٕیسیذ؟ .1

 َذِٕ تاثیر دارْٔاي بیذسي يٕظؼي را بُٕیسیذ؟- .3

 تقسیى بُذي اػصاب را بُٕیسیذ؟- .3

 دساسیت إَاع ػصبٓا بّ دارْٔاي بي دسي يٕظؼي را بُٕیسیذ؟- .0

 يُقبط كُُذِ ْاي ػرٔقي را بّ دارْٔاي بي دس كُُذِ ركر ًَاییذ؟ َذِٕ ي اظافّ كردٌ- .5

 ػٕارض جاَبي بي دس كُُذِ ْاي يٕظؼي را نیست كُیذ؟- .6

 َذِٕ يقابهّ با ػٕارض بي دسي يٕظؼي را بُٕیسیذ؟ - .7

 آَاتٕيي كاَال َخاػي را ضرح دْیذ؟ - .8

 الیّ ْاي يختهف پردِ ي يُُژ را بُٕیسیذ؟ - .9

 َخاػي را بُٕیسیذ؟ ابتذا ٔ اَتٓاي كاَال - .19

 إَاع بي دسي َخاػي را َاو ببریذ؟ - .11

 اقذايات الزو قبالز بي دسي اسپایُال را بُٕیسیذ؟ - .13

 پٕزیطٍ ْاي الزو در بي دسي اسپایُال را نیست كُیذ؟- .13

 يذم تسریق را در بي دسي َخاػي بُٕیسیذ؟ - .10

 َذِٕ پیذا كردٌ يذم تسریق را بُٕیسیذ؟ - .15

 قابم تسریق در اسپایُال را نیست كُیذ؟ َٕع دارْٔاي بي دسي يٕظؼي .16

 يذت زياٌ بي دسي براي ْر دارٔي بي دسي يٕظؼي در اسپایُال را ضرح دْیذ؟ - .17

 َذِٕ افسایص يذت زياٌ بي دسي را بُٕیسیذ؟ - .18



 ؟ذیسیُٕب ار يسد يب رد رثٕي ميإػ-�ْیپٕ ٔ ایسٔبار را تؼریف كُیذ؟-يذهٕل ْاي ْیپر- .19

 ػٕايم يٕثر در بي دسي را بُٕیسیذ؟- .39

 ٔي دريإَيٓا بُٕیسذ؟سطخ بي دسي را بتٕاَذ از ر- .31

 ػٕارض بي دسي اسپایُال را بُٕیسیذ؟ .33

 جٓت پیطگیري از افت فطار اقذايات قبم از بي دسي را بُٕیسیذ؟- .33

 جٓت پیطگیري از افت فطار اقذايات الزو در دیٍ بي دسي را بُٕیسیذ؟- .30

 دارْٔاي استفادِ ضذِ در دیٍ افت فطار را بُٕیسیذ؟- .35

 تٕتال اسپایُال را ضرح دْیذ؟- .36

 ػٕايم يٕثر بر تٕتال اسپایُال را بُٕیسیذ؟- .37

 اقذايات الزو جٓت پیطگیري از تٕتال را بُٕیسیذ؟- .38

 اقذايات درياَي در ُْگاو تٕتال را ركر كُیذ؟- .39

 بي دسي اپیذٔرال را ضرح دْیذ؟- .39

 ػٕايم يٕثر در اَتخاب بي دسي اپي دٔرال را بُٕیسیذ؟- .31

 را ركر كُیذ؟تفأتٓاي بیٍ بي دسي اسپایُال ٔ اپي دٔرال - .33

 دجى دارٔي بكار رفتّ در بیذسي اپي دٔرال را بُٕیسیذ؟- .33

 يذت زياٌ بیذسي اپي دٔرال را در رابطّ با بي دس كُُذِ ْا را نیست كُیذ؟- .30

 يذم اَجاو بي دسي اپیذٔرال را بُٕیسیذ؟- .35

 آيادگي قبم از بي دسي را نیست كُیذ؟- .36

 يراقبت ْاي دیٍ بي دسي اپیذٔرال را بُٕیسیذ؟- .37

 ٕارض بي دسي اپیذٔرال را نیست كُیذ؟ػ- .38

 اقذايات الزو جٓت ػٕارض بي دسي اپي دٔرال را بُٕیسیذ؟-

 
39.  

 □رٍاًی حركسی                       □عاطفی                       ✔حیطِ :   ضٌاخسی 

 سخٌراًی خرسص ٍ خاسخرٍش آهَزضی: 

 لح زاج ٍ ٍیذئَ خرٍشكسَرٍسیلِ كوك آهَزضی: 

 

 

 

  72/0/09تا  79/0/09دهن و پانسدهن هارچ*جلسه 

 ًام هذرس: 

 تلَک ّای عصثیعٌَاى هثحث: 

 اّذاف اخسصاصی:

 اْذاف بهٕك اػصاب يذیطي را بُٕیسیذ؟ -1

 يادِ ساي بیًار را براي بهٕك اػصاب يذیطي ركر كُیذ؟ -3



 پُج بهٕك يٕظؼي را َاو ببریذ؟- -3

 يٕارد زیر بّ ػُٕاٌ اْذاف ٔیژِ بُٕیسیٕ؟–ذي آگسیالري ٔ داخم ٔری –در يٕرد بهٕك اػصابطبكّ بازٔیي - -0

 يٕارد استفادِ از َٕع بي دسي را بُٕیسیذ؟ 

 يذت زياٌ بي دسي را با تٕجّ بّ َٕع دارٔ ركر كُیذ؟ 

 دارْٔاي يٕرد استفادِ جٓت ایٍ َٕع بي دسي را بُٕیسیذ؟ 

 رٔش اَجاو بي دسي را ركر كُیذ؟ 

 ػٕارض ادتًاني بي دسي را بُٕیسیذ؟ 

 1ػٕارض را َاو ببریذ؟رٔش دريا ٌ 

 □رٍاًی حركسی                       □عاطفی                       ✔حیطِ :   ضٌاخسی 

 سخٌراًی خرسص ٍ خاسخرٍش آهَزضی: 

 لح زاج ٍ ٍیذئَ خرٍشكسَرٍسیلِ كوك آهَزضی: 

 

 09/ 11/19و  4/19/09:شانسدهن هفدهن جلسه

 هاًیسَریٌگ

 

ى ّای طثیعی ٍ اقذاهاذ الزم ترای ّر كذام از هاًیسَریٌگ ّای زیر كارترد ،ًحَُ اسسفادُ ،هیسا -1

 را لیسر كٌذ

 EKG 

 BP 

 SPO2  

 CO2  
 


