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 سبزوار درمانی بهداشتی خدمات و پزشکی علوم دانشگاه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :درس شرح

 عمل تخت روی بیمار سرنوشت و هستند تجزیه غیرقابل و نزدیک همکاران دهنده بیهوشی و ها ماما امروزه

 تیم مساعی تشریک و آنها کارآیی و حمایت به بستگی کار نتیجه و است آنها توانای بدست آن از بعد و

 بیهوشی و بیحسی اصول از کلی و جامع اطالعاتی است الزم مامایی پرسنل کلیه طرفی از .دارد پزشکی

 در را الزم اطالعات درسی واحد این .نمایند کمک بیهوشی تیم به بیمار درد کاهش جهت در بتوانند لزوم صورت در تا باشند داشته

 حیحص اصول بردن بکار با بتوانند دانشجویان تا می دهد ارائه نوزاد و مادر احیاء و بیهوشی و حسی بی مختلف روشهای با ارتباط

 بپردازند خدمات ارائه به

 :درس کلی اهداف

 احتمالی خطرات از آگاهی و زنان و مامایی در عمومی بیهوشی و موضعی های حسی بی مختلف روشهای با آشنایی

 .الزم مراقبتهای و پیشگیری ، جنین و مادر در بیهوشی و بیحسی مختلف داروهای از استفاده

 :رفتاری اهداف

 :باشند قادر دانشجویان % 90 کالس پایان در

 .دهد توضیح را زن وخارجی داخلی تناسلی دستگاه مختلف قسمتهای فیزیولوژیک اعمال و آناتومی .

 را مربوطه مراقبتهای و درمان حسی بی داروهای از استفاده خطرات ، آن انواع و نموده تعریف را موضعی های حسی بی

 .دهد شرح

 .دهد توضیح را تنفسی دستگاه مختلف قسمتهای فیزیولوژیک اعمال و آناتومی

 .دهد شرح را مربوطه مراقبتهای و درمان بیهوشی داروهای از استفاده خطرات ، آن انواع و نموده تعریف رامختلف   های بیهوشی

 .کند بیان را ریکاوری اتاق در و هوشی بی حین الزم مراقبتهای عمومی هوشی بی مراحل

 .دهد توضیح را آنها از ناشی خطرات و و بیهوشی گازهای آنها، اثر مکانیسم ، هوشی بی داروهای

 مامایی  و پرستاری دانشکده

  مامایی در بیهوشی و بیحسی : درس عنوان

 نظری واحد 1 : واحد تعداد و نوع

 4ترم مامایی کارشناسی:)ترم مقطع، رشته،( فراگیران

 1900-099اول  نیمسال : تحصیلی یمسالن

 یکشنبه :کالس زمان

 زایمان و بارداری: نیاز پیش دروس  

 

 9 کالس :تشکیل مکان

 :فاضل درس مسئول

 



 .ببرند نام کامل بطور را بیهوشی نیاز مورد وسایل

 کنند بیان را بیهوشی نیار مورد وسایل کاربرد و بیهوشی دستگاه .

 .دهند شرح را مامایی در پاراسرویکال و اسپینال،اپیدورال،پودندال بیحسی های روش

 :تدریس شیوه

 باشد می سخنرانی درس این در تدریس اصلی روش

 فعال مشارکت و تصمیم برای بعالوه

 استفاده گروهی بحث امکان صورت در و تمرین پاسخ، و پرسش روشهای از یادگیری جریان در فراگیران

 .شد خواهد

 .باشند می Power Point اسالید ویژیوالیزر، اورهد، پروژکتور برد، وایت و ماژیک :آموزشی تجهیزات

 :ارزشیابی هر به مربوط بارم و دانشجو ارزشیابی نحوه

 5 غیاب و حضور و کالس در فعال مشارکت % 1.

 5 پژوهشی فعالیتهای در مشارکت % 2.

 90 ترم پایان آزمون در شرکت % 9.

 :دوره قوانین و ها سیاست

 11 از بیش غیبت(درس کالس جلسات تمام در غیبت بدون و موقع به فیزیکی حضور / می تلقی صفر 0 1.

 .باشد می کالس جلسه آن در غیبت معنی به درکالس دقیقه 5 از بیش تأخیر .)گردد

 .درس کالس در شده مطرح های پاسخ و پرسش در شرکت و فعال حضور 2.

 .ترم پایان و )کوئیز(کالس داخل آزمونهای در شرکت 9.

 .درسی واحد این در شدن قبول بمنظور نمره نصاب حد کسب 0.

 کالس از دانشجو اخراج سبب قانون این نکردن رعایت و است ممنوع کالس در همراه تلفن از استفاده 5.

 .گردد می

 ندارد وجود جبرانی امتحان و جبرانی کالس 6.
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