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 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 معاونت آموزشی

 پزشکیعلوم مرکز مطالعات و توسعه آموزش 

 

 مراقبت های پس از بیهوشی درس )ترکیبی/مجازی( دوره طرح فرم

 

 اطالعات مربوط به واحد درسی

 پیش نیاز درس کد عنوان کامل درس
 تعداد کل واحد

 نیمسال تحصیلی دورهمه زمان خات دورهزمان شروع 
 عملی نظری

مراقبت های پس از 

 بیهوشی
۳۵۱۹ 

تکنیک های 

بیهوشی و اداره 

 درد

 ۱۳۹۹- ۱۴۰۰اول  ۳۰/۱۰/۹۹ ۱۵/۰۶/۹۹ .......  ۲

 

 اطالعات مربوط به استاد)اساتید(
نام و نام خانوادگی استاد مسئول و 

 درس استاد)اساتید( همکار
آخرین مدرک  و 

 یرشته تحصیل
 رتبه

 دانشگاهی
 شماره تلفن همراه پست الکترونیک گروه آموزشی

 پریسا اسکندری -۱ استاد مسئول
پرستاری داخلی ارشد 

 جراحی
 Parisa.es61@gmail.com ۰۹۱۷۷۷۲۷۶۴۹ هوشبری مربی

استاد )اساتید( 
 همکار
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اطالعات مربوط به 

جلسات نحوه برگزاری 

 کالس

 ) لینک کالس ( محل تشکیل برگزاری ساعتتاریخ و  تعداد کالس جلسات

 حضوری
 ۱- 

۲- 

۳- 

 

 *غیر حضوری همزمان

 جلسه ۳
جلسه اول: آشنایی با درس 

 و نحوه کار در ترم جاری 

 

 ۴جلسه دوم: رفع اشکال 

 تا پنجم لسه اولج

غیرحضوری ارائه شده به 

صورت مولتی مدیا در 

  سامانه نوید

 

 ۴جلسه سوم: رفع اشکال  

 ششم تا دهمجلسه 

غیرحضوری ارائه شده به 

صورت مولتی مدیا در 

 سامانه نوید

 

 ۱۸ساعت    ۲۶/۶/۹۹   -۱

 ۱۸ساعت     ۲۸/۷/۹۹  -۲

  ۱۸ساعت      ۳-۱/۹/۹۹

 ۱۸ساعت   ۲۰/۹/۹۹ -۴

https://bbb.bpums.ac.ir/b/par-9gr-ra7 

 اطالعات مربوط به فراگیران
 ادتعد ترم تحصیلی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی

 ۹ ۲ کارشناسی ناپیوسته هوشبری
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: رفع اشکال چهارمجلسه 

دهم تا شانزدهم جلسه  ۴

غیرحضوری ارائه شده به 

صورت مولتی مدیا در 

 نویدسامانه 

 

غیر حضوری غیر 

 **همزمان

 ۱۶-۱۸ساعت   ها شنبهسه  -۱ 

۲- 

۳- 

 سامانه نوید
https://bpumsnavid.vums.ac.ir/courseteacher-

teacher/edit/1847 
 : جلسات آنالین که دانشجو و مدرس بصورت همزمان در فضای مجازی حضور دارند*

 ، لینک و ....CDپوینت، پادکست ، پاورمولتی مدیا ، در اختیار قرار دادن محتوا در قالب  یاجلسات آفالین  بصورت: **

 

 

 

 دوره کلیاطالعات مربوط به شرح درس، هدف 

 شرح درس

و با ساختار، وسایل، تجهیزات،استانداردها و نحوه اداره واحد مراقبت های پس از بیهوشی آشنا شده و مراقبت مطلوب از بیماران در این درس دانشج

 یبستری که نیازمندتوجه ویژه هستند را فرا می گیرد. همچنین قادر خواهد بود عوارض احتمالی پس ازعمل جراحی را درک نموده و آن را بدرست

 گزارش نماید.

 هدف کلی
فراگیری اصول کار و اداره بخش مراقبت های پس از بیهوشی و مراقبت از بیماران بستری در واحد مراقبت های پس از بیهوشی، پایش و گزارش 

 عوارض احتمالی پس از عمل جراحی
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 ارزشیابی دورهاطالعات 
 summative evaluation  )) پایانی ارزشیابی        ( formative evaluation)  تکوینی ارزشیابیمراحل ارزشیابی                  

 درصد از نمره نهایی ۲ : فعالیت دانشجو
 درصد از نمره نهایی  ۳حضور و غیاب: 

 درصد از نمره نهایی ۲۰:  امتحان میان ترم
 درصد از نمره نهایی ۵: کوئیزهای انجام شده

 درصد از نمره نهایی ۷۰: امتحان پایان ترم
 درصد از نمره نهایییف دوره.................................................................... تکال

 درصد از نمره نهایی ........................................................تکلیف  نهایی درس
 

 ...........................سایر ........    □جور کردنی              □غلطو صحیح             ند گزینه ای   چ              □تشریحی            □شفاهی        :نوع امتحان میان ترم
 ........................سایر ........   □جور کردنی               □غلط و صحیح            چند گزینه ای                  □تشریحی            □شفاهی        :نوع امتحان پایان ترم
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 دوره های آزمون به مربوط اطالعات

 پایان دوره های میان دوره و آزمون طول دوره )کوئیزهای(آزمون های

تعدا

 د

 موضوع

 تاریخ
ساع

 ت
 نحوه برگزاری

 تاریخ
ساع

 ت

نحوه 

برگزار

 ی

 ) لینک ( مکان

 اب ییانشآ ۴

 شخب

PACU ، 

اهدرادناتسا

 ، PACU ی

 هوحن

 و شریذپ

 رد صیخرت
PACU 

۳۰/۷/۹

۹ 

۱۳ https://bpumsnavid.vums.ac.ir/courseteac
teacher/edit/1847-her 

 آنالین

۸/۹/۹۹ 

 )میانترم(

 

 

۶/۱۱/۹

۹ 

)پایانترم

) 

۱۳ 
 
 
 
 

۱۳ 
 

 آنالین
 
 
 
 

 آنالین
 

 سامانه نوید
https://bpumsnavid.vums.ac.ir/courseteac

teacher/edit/1847-her 
  آنالین

     
 فرادید                       

http://moes.bpums.ac.ir 

 ضراوع

 رد یسفنت
PACU 

 ضراوع و

 نوخ شدرگ

 PACU رد

۱/۸/۹۹ ۱۳ https://bpumsnavid.vums.ac.ir/courseteac
teacher/edit/1847-her 

 آنالین

 و عوهت

 رد  غارفتسا
PACU 

 و مویریلد و

 یرارق یب

 ماگنه

 ندمأ شوهب

۵/۹/۹۹ ۱۳ https://bpumsnavid.vums.ac.ir/courseteac
teacher/edit/1847-her 

 آنالین

https://bpumsnavid.vums.ac.ir/courseteacher-teacher/edit/1847
https://bpumsnavid.vums.ac.ir/courseteacher-teacher/edit/1847
https://bpumsnavid.vums.ac.ir/courseteacher-teacher/edit/1847
https://bpumsnavid.vums.ac.ir/courseteacher-teacher/edit/1847
http://moes.bpums.ac.ir/
https://bpumsnavid.vums.ac.ir/courseteacher-teacher/edit/1847
https://bpumsnavid.vums.ac.ir/courseteacher-teacher/edit/1847
https://bpumsnavid.vums.ac.ir/courseteacher-teacher/edit/1847
https://bpumsnavid.vums.ac.ir/courseteacher-teacher/edit/1847
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 ضراوع

 سپ یویلک

  لمع زا

 سپ درد و

 و لمع زا

 ریاس

 ضراوع

 لمع زا سپ

۳۰/۹/۹

۹ 
۱۳ https://bpumsnavid.vums.ac.ir/courseteac

teacher/edit/1847-her 
 آنالین

    

    

 

 

 

 لیف دورهاتک

 شیوه ارسال درصد نمره اختصاص داده شده تاریخ تحویل نهایی موضوع

    

 

 

 

 

https://bpumsnavid.vums.ac.ir/courseteacher-teacher/edit/1847
https://bpumsnavid.vums.ac.ir/courseteacher-teacher/edit/1847
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 منابع درس
 کمکی اصلی

1- Robert K.Stoelting, Ronald D.Miller. Basic of Anesthesia. 
Churchil livingstone Latest ed. 

2- Nagelhout J. and zaglaniczny k. Nurse Anesthesia. 
Sunders/Elsevier. Lastest ed. 

3- Richard D, & et al. Respiratory care Equipment. Lastest ed. 
4- A.R.Aitkenhead, G.Smith. Textbook of Anesthesia. Lastest ed. 

    

 

  

 

 

 انتظارات از دانشجو
اقبت مطلوب از بیماران بستری که نیازمندتوجه آشنا شده باشد و مر دانشجو با ساختار، وسایل، تجهیزات،استانداردها و نحوه اداره واحد مراقبت های پس از بیهوشی

 گرفته باشد ویژه هستند را فرا 

 ده و آن را بدرستی گزارش نماید.عوارض احتمالی پس ازعمل جراحی را درک نمو باشدهمچنین قادر  و 

 شرکت در کالس های آنالین در نظر گرفته شده برای رفع اشکال

 انجام تکالیف و شرکت در آزمون های آنالین در نظر گرفته شده
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 جلسات درس

 

 *جلسه اول

 پریسا اسکندری نام مدرس:

 PACUآشنایی با بخش  عنوان مبحث:

 اهداف اختصاصی:

 را تعریف کند.  PACUد واح -1

 را شرح دهد. PACUتاریخچه واحد  -2

 چگونگی طراحی این واحد را توضیح دهد. -3

 مشخصات کارکنان این واحد را ذکر کند. -4

 وسایل و تجهیزات مورد نیاز این واحد را ذکر کند. -5

 

 □روانی حرکتی                       □عاطفی                       حیطه :   شناختی 

 مولتی مدیا و پاورپوینت ش آموزشی:رو

 لپ تاپ وسیله کمك آموزشی:

 جواب به سواالت تشریحی از بحث تدریس شده  تکلیف جلسه:
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 *جلسه دوم

 پریسا اسکندری نام مدرس:

 PACUاستانداردهای بخش  عنوان مبحث:

 اهداف اختصاصی:

 را توضیح دهد. PACUاستاندارد های واحد  -1

 ا شرح دهد.نحوه اداره این واحد ر -2

 نحوه حمل بیمار به این واحد را شرح دهد. -3

 

 □روانی حرکتی                       □عاطفی                      حیطه :   شناختی 

 مولتی مدیا و پاورپوینت روش آموزشی:

 لپ تاپ وسیله کمك آموزشی:

 جواب به سواالت تشریحی از بحث تدریس شده  تکلیف جلسه:
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 وم*جلسه س

 پریسا اسکندری نام مدرس:

 PACUنحوه پذیرش بیمار در واحد  عنوان مبحث:

 اهداف اختصاصی:

 را بیان نماید. PACUمعیار های پذیرش بیمار در  -1

 نحوه پذیرش در این واحد را بیان نماید. -2

 به پرسنل این واحد باید داده شود را بیان نماید. PACUاطالعاتی که در زمان پذیرش بیمار در  -3

 

 □روانی حرکتی                       □عاطفی                      یطه :   شناختی ح

 مولتی مدیا و پاورپوینت روش آموزشی:

 لپ تاپ وسیله کمك آموزشی:

 جواب به سواالت تشریحی از بحث تدریس شده  تکلیف جلسه:
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 *جلسه چهارم

 پریسا اسکندری نام مدرس:

 شرایط و معیارهای الزم برای ترخیص بیمار عنوان مبحث:

 اهداف اختصاصی:

 را ذکر کند. PACUشرایط و معیارهای الزم برای ترخیص بیمار از  -1

  را شرح دهد. PACUنمونه هایی از فرم های نمره گذاری جهت ترخیص بیماران از  -2

 

 □انی حرکتیرو                       □عاطفی                      حیطه :   شناختی 

 مولتی مدیا و پاورپوینت روش آموزشی:

 لپ تاپ وسیله کمك آموزشی:

 جواب به سواالت تشریحی از بحث تدریس شده  تکلیف جلسه:
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 *جلسه پنجم

 پریسا اسکندری نام مدرس:

 ریکاوری بیماران سرپائی و تدابیر الزم جهت ترخیص به منزل عنوان مبحث:

 اهداف اختصاصی:

 قبت اختصاصی در بیماران تخت جراحیهای سرپائی را بیان نماید.نحوه مرا  -1

 معیارهای خاص برای ترخیص بیماران سرپائی به منزل را بیان نماید. -2

 

 

 □روانی حرکتی                       □عاطفی                      حیطه :   شناختی 

 مولتی مدیا و پاورپوینت روش آموزشی:

 لپ تاپ وسیله کمك آموزشی:

 جواب به سواالت تشریحی از بحث تدریس شده  تکلیف جلسه:
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 جلسه ششم

 پریسا اسکندری نام مدرس:

 PACUعوارض تنفسی در  عنوان مبحث:

 اهداف اختصاصی:

 را بیان نماید. PACUعلل انسداد را هوایی فوقانی پس از بیهوشی در  -1

 بیان نماید. را PACUراههای درمان انسداد راه هوایی فوقانی را در  -2

 

 □روانی حرکتی                       □عاطفی                      حیطه :   شناختی 

 مولتی مدیا و پاورپوینت روش آموزشی:

 لپ تاپ وسیله کمك آموزشی:

 جواب به سواالت تشریحی از بحث تدریس شده  تکلیف جلسه:
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 مهفت*جلسه 

 پریسا اسکندری نام مدرس:

 PACUوارض تنفسی در ع عنوان مبحث:

 اهداف اختصاصی:

 علل هیپوکسمی بعد از بیهوشی را بیان نماید. -1

 راههای درمان هیپوکسمی شریانی بعد از بیهوشی را بیان نماید.  -2

 

 □روانی حرکتی                       □عاطفی                      حیطه :   شناختی 

 مولتی مدیا و پاورپوینت روش آموزشی:

 لپ تاپ ه کمك آموزشی:وسیل

 جواب به سواالت تشریحی از بحث تدریس شده  تکلیف جلسه:
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 هشتم جلسه

 پریسا اسکندری نام مدرس:

 PACUعوارض تنفسی در  عنوان مبحث:

 اهداف اختصاصی:

 فاکتورهایی که به هیپوونتیالسیون بعد از عمل می انجامد را ذکر کند. -1

 یون را ذکر کند.نحوه تشخیص و درمان هیپوونتیالس -2

 نحوه پیشگیری و درمان آسپیراسیون پس از بیهوشی را ذکر کند. -3

 

 □روانی حرکتی                       □عاطفی                      حیطه :   شناختی 

 مولتی مدیا و پاورپوینت روش آموزشی:

 لپ تاپ وسیله کمك آموزشی:

 تدریس شده جواب به سواالت تشریحی از بحث  تکلیف جلسه:
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 منهجلسه 

 پریسا اسکندری نام مدرس:

 PACUعوارض گردش خون در  عنوان مبحث:

 اهداف اختصاصی:

 عوارض گردش خونی معمول پس از بیهوشی را ذکر کند. -1

 علل افت فشارخون بعد از بیهوشی را ذکر نماید. -2

 نحوه درمان هیپوتانسیون پس از بیهوشی را بیان نماید. -3

 

 □روانی حرکتی                       □عاطفی                      حیطه :   شناختی 

 مولتی مدیا و پاورپوینت ی:روش آموزش

 لپ تاپ وسیله کمك آموزشی:

 جواب به سواالت تشریحی از بحث تدریس شده  تکلیف جلسه:
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 مهدجلسه 

 پریسا اسکندری نام مدرس:

 PACUعوارض گردش خون در  عنوان مبحث:

 اهداف اختصاصی:

 از بیهوشی را ذکر نماید. علل هیپرتانسیون بعد -1

 نحوه درمان هیپرتانسیون پس از بیهوشی را بیان نماید. -2

 

 □روانی حرکتی                       □عاطفی                      حیطه :   شناختی 

 مولتی مدیا و پاورپوینت ی:روش آموزش

 لپ تاپ وسیله کمك آموزشی:

 جواب به سواالت تشریحی از بحث تدریس شده  تکلیف جلسه:
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 دهمزایجلسه 

 پریسا اسکندری نام مدرس:

 PACUعوارض گردش خون در  عنوان مبحث:

 اهداف اختصاصی:

 دیس ریتمی های قلبی شایع پس از بیهوشی را ذکر کند. -1

 های قلبی را بیان کنددرمانهای دیس ریتمی  -2

 

 □روانی حرکتی                       □عاطفی                      حیطه :   شناختی 

 مولتی مدیا و پاورپوینت روش آموزشی:

 لپ تاپ وسیله کمك آموزشی:

 جواب به سواالت تشریحی از بحث تدریس شده  تکلیف جلسه:
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 دهمزاودجلسه       

 ندریپریسا اسک نام مدرس:

 تهوع و استفراغ پس از عمل عنوان مبحث:

 اهداف اختصاصی:

 فاکتورهایی که با افزایش بروز تهوع و استفراغ بعد از عمل همراه هستند را ذکر کند. -1

 راههای کاهش شیوع تهوع و استفراغ پس از بهوشی را بیان نماید. -2

 اید.داروهای ضد تهوع و استفراغ مورد استفاده پس از بیهوشی را ذکر نم -3

 

 □روانی حرکتی                       □عاطفی                      حیطه :   شناختی 

 مولتی مدیا و پاورپوینت روش آموزشی:

 لپ تاپ وسیله کمك آموزشی:

 جواب به سواالت تشریحی از بحث تدریس شده  تکلیف جلسه:
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 دهمزیسجلسه       

 پریسا اسکندری نام مدرس:

 لیریوم پس از عمل و بی قراری هنگام به هوش آمدند عنوان مبحث:

 اهداف اختصاصی:

 .دنک فیرعت ار لمع زا سپ مویریلد -1

 .دهد حیضوت ار لمع زا سپ مویریلد مسیناکم -2

 .دنک رکذ ار لمع زا سپ مویریلد زاسرطخ لماوع -3

 .را بیان کند لمع زا سپ مویریلد یاه درمان -4

 .دنک فیرعت ار ندمآ شوه هب ماگنه یرارق یب -5

 
 

 □روانی حرکتی                       □عاطفی                      حیطه :   شناختی 

 مولتی مدیا و پاورپوینت روش آموزشی:

 لپ تاپ وسیله کمك آموزشی:

 جواب به سواالت تشریحی از بحث تدریس شده  ف جلسه:تکلی
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 دهمراهچجلسه 

 پریسا اسکندری نام مدرس:

 PACUعوارض کلیوی در  عنوان مبحث:

 اهداف اختصاصی:

 عوارض شایع کلیوی بعد از عمل را توضیح دهد. -1

 □روانی حرکتی                       □عاطفی                      یطه :   شناختی ح

 مولتی مدیا و پاورپوینت روش آموزشی:

 لپ تاپ وسیله کمك آموزشی:

 جواب به سواالت تشریحی از بحث تدریس شده  تکلیف جلسه:
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 زدهمناپ جلسه

 پریسا اسکندری نام مدرس:

 سایر عوارض معمول پس از بیهوشی عنوان مبحث:

 اهداف اختصاصی:

 علل تغییرات درجه حرارت بدن و لرز پس از عمل را ذکر کند. -1

 هوشی را بیان نماید.راههای پیشگیری ودرمان اتالف حرارت و لرز پس از بی -2

 

 □روانی حرکتی                       □عاطفی                      حیطه :   شناختی 

 وینتمولتی مدیا و پاورپ روش آموزشی:

 لپ تاپ وسیله کمك آموزشی:

 جواب به سواالت تشریحی از بحث تدریس شده  تکلیف جلسه:
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 نزدهمشاجلسه 

 پریسا اسکندری نام مدرس:

 درد پس از عمل عنوان مبحث:

 اهداف اختصاصی:

 د.فاکتورهای موثر در شیوع و شدت درد بعد از عمل را ذکر کن -1

 تکنیك های موثر در رفع درد پس از بیهوشی را شرح دهد. -2

 

 □روانی حرکتی                       □عاطفی                      حیطه :   شناختی 

 مولتی مدیا و پاورپوینت روش آموزشی:

 لپ تاپ وسیله کمك آموزشی:

 جواب به سواالت تشریحی از بحث تدریس شده  تکلیف جلسه:
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