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 شناخت تجهیزات بیهوشي و فراگیری طرز كار، نگهداری و كسب اطمینان از كاربرد آنها: درس اهداف كلي

 

 جلسه اول*

 پریسا اسکندرینام مدرس: 

گازهای هوشبری)سیلندرهای طبي، شبکه توزیع مرور و بررسي گازهای طبي، منابع حث: عنوان مب

 مركزی)سانترال( و نکات ایمني

 اهداف اختصاصي: 

 استاندارد رنگ كپسول گازهای طبي را بیان نماید. -1

 انواع گازهای طبي را شناسایي نماید. -2

 كپسول های گازهای طبي را شناسایي نماید. -3

 ش كار با كپسول ها را توضیح دهد.اصول نگهداری و رو -4

 نکات ایمني با كپسول های اكسیژن را شرح دهد. -5

 شبکه توزیع مركزی)سانترال( را شرح دهد. -6

 

 □رواني حركتي                       □عاطفي                       شناختي    حیطه :

 سخنراني و بحث گروهي روش آموزشي: .

 ویدئو پروژكتور وزشي: لپ تاپ ووسیله كمك آم

 

 جلسه دوم*

 پریسا اسکندرینام مدرس: 

، ورودی خط لوله بیمارستاني برای عنوان مبحث: اخطاردهنده ها، تنظیم كننده های فشار )رگوالتورها(

 ساكشن مركزی و گازهای فشرده مانند هوا، اكسیژن و نیتروس اكسید 

 اهداف اختصاصي:

 اصول كار فشارشکن ها را تشریح كند. -1

 ا یك فشارشکن را شناسایي كند.اجز -2

 انواع اخطار دهنده ها را شناسایي كند. -3

  شرایط فعال شدن اخطاردهنده ها را شرح دهد. -4

 □رواني حركتي                       □عاطفي                       حیطه :   شناختي 

 وش آموزشي: سخنراني و بحث گروهير

 روژكتورلپ تاپ و ویدئو پ وسیله كمك آموزشي:

 



 سوم *جلسه

 پریسا اسکندرینام مدرس: 

معرفي اجزا اصلي و و لوازم جانبي ماشین بیهوشي شامل فشارشکن های داخل دستگاه و عقربه عنوان مبحث: 

نمایشگر فشار، فلومترهای تنظیم گازها، دریچه های یك طرفه و دریچه های محدودكننده كننده فشار های 

 (APLقابل تنظیم )

 صاصي:اهداف اخت

 ماشین بیهوشي را توضیح دهد. -1

 اجزا دستگاه بیهوشي را شناسایي كند. -2

 نحوه كار و كاربرد دستگاه بیهوشي را شرح دهد. -3

 روش اتصال گازهای ورودی دستگاه را شرح دهد. -4

 اصول كار فلومترها را توضیح دهد. -5

 ه را بیان كند.فدریچه های یك طراساس كار  -6

 ر توضیح دهد. APLسیستم  -7

 

 □رواني حركتي                       □عاطفي                       شناختي    حیطه :

 وش آموزشي: سخنراني و بحث گروهير

 لپ تاپ و ویدئو پروژكتور وسیله كمك آموزشي:

 

 چهارم*جلسه 

 پریسا اسکندرینام مدرس: 

تیالتورهای بیهوشي، سیستم ادامه معرفي اجزا اصلي و لوازم جانبي ماشین بیهوشي شامل: ون عنوان مبحث:

  جذب دی اكسید كربن، سیستم تبخیر كننده دارو و لوله های خرطومي

 اهداف اختصاصي:

 قسمت های مختلف دستگاه تهویه مکانیکي در دستگاه بیهوشي را فرا گیرد. -1

 مکانیسم تهویه و گازهای بیهوشي در دستگاه بیهوشي را شرح دهد. -2

 فرا گیرد.نحوه تنظیمات دستگاه بیهوشي را  -3

 .انواع آالرم در دستگاه بیهوشي را شرح دهد -4

 اصول كار سیستم جذب كننده دی اكسید كربن را تشریح كند. -5

 زمان تعویض مواد جاذب دی اكسیدكربن را شرح دهد. -6

 تبخیر كننده ها را شناسایي و اصول كار آنها را توضیح دهد. -7

 جایگاه اتصال لوله های خرطومي را بیان كند. -8

 كردن دستگاه بیهوشي را لیست نماید. اهمیت چك -9



 قسمت های مختلف چك كردن دستگاه به صورت روزانه را شرح دهد. -10

 

 □رواني حركتي                       □عاطفي                     حیطه :   شناختي 

 وش آموزشي: سخنراني و بحث گروهير

 لپ تاپ و ویدئو پروژكتور وسیله كمك آموزشي:

 

 پنجم*جلسه 

 پریسا اسکندرینام مدرس: 

 و عملکرد سیستم حلقوی ، بسته(نیمه بسته )سیستم های بیهوشي باز، نیمه باز عنوان مبحث:

 اهداف اختصاصي:

 اصول و اساس سیستم بیهوشي را توضیح دهد. -1

 سیستم های باز و نیمه باز و بسته را تشریح كند. -2

 سیستم حلقوی را تشریح كند. -3

 را تشریح كند.مزایای سیستم حلقوی  -4

 سیستم ها را با یکدیگر مقایسه كند. -5

 

 

 □رواني حركتي                       □عاطفي                      حیطه :   شناختي 

 وش آموزشي: سخنراني و بحث گروهير

 لپ تاپ و ویدئو پروژكتور وسیله كمك آموزشي:

 

 ششمجلسه 

 پریسا اسکندرینام مدرس: 

 و مرطوب سازی راه هوایي پ ها و انواع ساكشن هاوسکوالرنگ عنوان مبحث:

 اهداف اختصاصي:

 اجزای الرنگوسکوپ ها را توضیح دهد. -1

 روش كار ساختاری انواع الرنگوسکوپ ها را تشریح كند. -2

 ساختار الرنگوسکوپ فیبرو اپتیك را توضیح دهد. -3

 انواع ساكشن های پزشکي را توضیح دهد. -4

 د.ساختار ساكشن ها را توضیح ده -5

 وسایل مود نیاز ساكشن لوه تراشه و و را هوایي را فرا گیرد. -6

 را شرح دهد. ساكشن روش نگهداری از دستگاه -7



 اهمیت مرطوب سازی راه هوایي در بیماران بیهوش را فرا گیرد. -8

روش های دارویي و غیر دارویي برای رقیق سازی ترشحات راه هوایي را فرا  -9

 گیرد.

 

 

 □رواني حركتي                       □عاطفي                     حیطه :   شناختي 

 وش آموزشي: سخنراني و بحث گروهير

 لپ تاپ و ویدئو پروژكتور وسیله كمك آموزشي:

 

 هفتم*جلسه 

 پریسا اسکندرینام مدرس: 

 دستگاه پالس اكسي متر  عنوان مبحث:

 اهداف اختصاصي:

 متری را شرح دهد. اهمیت و موارد استفاده از دستگاه پالس اكسي -1

 مکانیسم عملکرد دستگاه پالس اكسي منری را شرح دهد. -2

 دستگاه را فرا گیرد.از موارد مختل كننده حین استفاده  -3

 روش نگهداری از دستگاه را شرح دهد. -4

 

 □رواني حركتي                       □عاطفي                      حیطه :   شناختي 

 بحث گروهي وش آموزشي: سخنراني ور

 لپ تاپ و ویدئو پروژكتور وسیله كمك آموزشي:

 

 هشتمجلسه 

 پریسا اسکندرینام مدرس: 

 مانیتورینگ قلبيدستگاه  عنوان مبحث:

 اهداف اختصاصي:

 دستگاه مانیتورینگ قلبي را توضیح دهد. -1

 اجزای دستگاه مانیتورینگ را شرح دهد. -2

 وضیح دهد.اصول و طرز كار صحیح با دستگاه مانیتورینگ را ت -3

 روش نگهداری از دستگاه مانیتورینگ را تشریح كند. -4

 

 □رواني حركتي                       □عاطفي                      حیطه :   شناختي 



 وش آموزشي: سخنراني و بحث گروهير

 لپ تاپ و ویدئو پروژكتور وسیله كمك آموزشي:

 

 

 نهمجلسه 

 پریسا اسکندرینام مدرس: 

 دستگاه كاپنوگراف حث:عنوان مب

 اهداف اختصاصي:

 كاپنوگراف را تعریف كند. -5

 را شرح دهد. كاپنوگرافاجزای دستگاه  -6

 را توضیح دهد. كاپنوگرافاصول و طرز كار صحیح با  -7

 منحني طبیعي را شناسایي كند. -8

 را تشریح كند. كاپنوگرافيروش نگهداری از دستگاه  -9

 

 □رواني حركتي                       □في   عاط                  حیطه :   شناختي 

 وش آموزشي: سخنراني و بحث گروهير

 لپ تاپ و ویدئو پروژكتور وسیله كمك آموزشي:

 

 

 

 دهم جلسه

 پریسا اسکندرینام مدرس: 

 دستگاه دفیبریالتور عنوان مبحث:

 اهداف اختصاصي:

 اجزای دستگاه دفیبریالتور را شرح دهد. -1

 ا دفیبریالتور را توضیح دهد.اصول و طرز كار صحیح ب -2

 را شرح دهد. AEDاصول كار با دستگاه  -3

 روش نگهداری از دستگاه كاپنوگرافي را تشریح كند. -4

 

 □رواني حركتي                       □عاطفي                       حیطه :   شناختي 

 وش آموزشي: سخنراني و بحث گروهير

 و پروژكتورلپ تاپ و ویدئ وسیله كمك آموزشي:



 

 یازدهم جلسه

 پریسا اسکندرینام مدرس: 

 دستگاه پمپ انفوزیون عنوان مبحث:

 اهداف اختصاصي:

 اصول كار و اجزای دستگاه پمپ انفوزیون را توضیح دهد. -1

 آماده سازی و ایمني را شرح دهد. -2

 

 □يرواني حركت                       □عاطفي                      حیطه :   شناختي 

 وش آموزشي: سخنراني و بحث گروهير

 لپ تاپ و ویدئو پروژكتور وسیله كمك آموزشي:

 

 

 دوازدهم جلسه

 پریسا اسکندرینام مدرس: 

 برای فرآیند كنترل قبل از بیهوشي ASAدستگاه های جدید بیهوشي، توصیه های  عنوان مبحث:

 اهداف اختصاصي:

 دهد دستگاه های جدید بیهوشي و  ویژگي آنها را شرح -1

 موارد استفاده از دستگاه های جدید بیهوشي را شرح دهد. -2

 برای فرایندكنترل قبل از بیهوشي را شرح دهد. ASAتوصیه های  -3

 

 □رواني حركتي                       □عاطفي                      حیطه :   شناختي 

 وش آموزشي: سخنراني و بحث گروهير

 یدئو پروژكتورلپ تاپ و و وسیله كمك آموزشي:

 

 

 

 

 

 

 

 



 ) به صورت عملي( تا هجدهم سیزدهم جلسه

 پریسا اسکندرینام مدرس: 

یمارستان یا اتاق مهارت های در ب و كار با تجهیزات تمرین مطالب تدریس شده در واحد نظری عنوان مبحث:

 ينبالی

 اهداف اختصاصي:

 كند.را مشاهده ذكر شده  وسایل   -1

 .مشاهده كندرا  ه هادستگاه ها و اجزای دستگا -2

 نماید.را مشاهده ا تنظیم دستگاه ه -3

 تنظیم دستگاه ها را انجام دهد. -4

 

 

 

 

   رواني حركتي                       □عاطفي                      حیطه :   شناختي 

 و بحث گروهي ضیح بر اساس جلسات نظریتووش آموزشي: ر

 عملي وسیله كمك آموزشي:

 
 


