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شتي ردماني جهرم  دااگشنه علوم زپشكي و خدمات بهدا

(دوره طرح )غیرحضوری  

Course plan           
 

 

  

 

 تهيه کنندگان:

  بيهوشی  اساتيد گروه

و    

کاری   و مرکز آموزش مجازی   توسعه آموزش زپشكي مرکز مطالعات و ربانهم رزیی ردسي  كميته با هم

 دکتر کحکدصادق صنيع تدوين کننده:استاد 

 

1911سال  

 پزشکی دانشگاه / دانشکده
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 واحد 3 تعداد واحد :  کار آموزی بیهوشی نام درس :

  یک ماه مقطع کارآموزی مدت زمان ارائه درس :  مقطع کارآموزی-دکترای حرفه ای:  رشته و مقطع تحصیلی 

 ابتدای ماه الی انتهای ماه زمان شروع و پایان : دکتر قانعی-دکتر صنیع:  و استاد مربوطه اساتید همکار ،مسئول درس 

 آموزش غیر حضوری : استفاده از سامانه مدیریت  آموزش:فضای   مقدمات پزشکی تئوری و عملی-فیزیوپاتولوژی-دروس علوم پایهپیشنیاز :

و در طی این درس متناسب با ساعات لحاظ شده بهه تهدریم محتهوای مجهاری در سهامانه یهادگیری        بصورت تیمی )چنداستاد(بصورت غیرحضوری ارائه می گردد 49ت دانشجویان ورودی دراین درس جهشرح دوره : 

یافت بارخورد و ارائه بارخورد ار استاد به منظور ارریابی تکوینی ار یادگیری دانشجو انجام خواهد گرفت الکترونیک به صورت افالین یا آنالین قرار می گیرد شایان ذکر است براساس این طرح دوره تعامالت دانشجویان و در

 و پس آرمون نهایی متناسب با شرایط به صورت آنالین و یا حضوری برگزار خواهد شد. .
 

 ف نهایی دوره: اهدا
 

 ف نهایی دورهاهدا ردیف
 امل با بیمار و پرسنل و اساتید،توجه به اصل مهم راز داری در اتاق عمل وز با محیط اتاق عمل،تعمآشنایی کار آ 1
 آشنایی تئوری و عملی با اداره راه هوایی )ونتیالسیون ،الرنگوسکوپی(  2
 ،کاپنوگرافی(BP،SPO2،EKGآشنایی با اصول مانیتورینگ بیمار ) 3
 LPملی برای انجام جهت کسب مهارت عرژیونال آشنایی تئوری و عملی با تکنیک های  9

 AHA-ACLبر اساس آخرین گایدالین های  CPRآشنایی کامل با مقوله  5

 برقراری راه وریدی و آنژیوکتبرای   کسب مهارت کامل 6
 آشنایی با داروهای بیهوشی )خواب آورهایا مخدرها،شل کننده های عضالنی( 7
 سب علیه بیماری هاآشنایی کامل با اهمیت رعایت استریلیتی و پروتکشن منا 8
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 جدول زمانبندي دروس
روش ها و مدلهای ارائه درس بصورت غیر **** سرفصل مطالب

 مجازی 

 نوع محتوا*

 

ابزارهای تعاملی استاد ***

با دانشجو جهت ارائه 

 محتوای درس

ساعت  )فضای آموزش غیرحضوری( 

 ارائه

آموزشهای حمایتی و **

 مکمل 

 روش ارزشیابی

)تکوینی و 

 (پایانی

 سطح یادگیری

***** 

امووشزب بوور  ووشری درووشر   ر    آشنایی با ارزیابی قبل از عمل 

 گروهها  کشچک 

سووا ک کنفوورانس ا ووا   مشالژ کنفرانس

 عمل

انجووووا  و  E BOOK-وا ساپ 1

ارزیووووابی 
DOPS 

 کاربر 

 ارزیابی راه هشایی

 

 ش ور  -امبشبگ-مشالژ کارگاه درشر -آمشزب  ر گروهها  کشچک

 پالرنگشسکش- راشر

 

 EDOاسوووکلل  ووو  

 بلمارستان پلمانلر

انجووووا  و  E BOOK-وا ساپ 2

ارزیووووابی 

DOPS  ر 

مرکز و دلک 

 کشلک

 کاربر 

ادلوواق قیبووی ریووش  پایوور و  

پلشرفتر  ر با غلک و کش کان و 

 نشزا ان

 

-کنفوووورانس درشر  و وا ساپ-مدل  رکلبی

 کارگاه

- ش ور  راشور  -مشالژ

   -الرنگشسوووکشپ

-سووووی شووووش  

 امرجنسی باکس

کارگوواه و -کنفوورانس EDO       2    اسکلل
EBOOK 

DOPS 

Mini osce 
و امتحوووان 

 پایان بخش

 کاربر 

  هشیر مکانلکی

 

-آمووشزب  ر گروههووا  کشچووک   

 درشر 

-کنفوووورانس

 کارگاه

- ش ور  راشور  -مشالژ

-الرنگشسوووووکشپ 

 سووتگاه -امبشبووگ

-ونتلال وووووووووشر

-کووووووواپنشگرا 

 گمانلتشرین

و  EDOاسووکلل  وو   

 ICUبخش 

کارگوواه و -کنفوورانس 2
EBOOK 

DOPS 

Mini osce 
و امتحوووان 

 پایان بخش

 کاربر 

  رانسفشزیشن

 

کارگوواه و -کنفوورانس 2 وا ساپ درشر  ر کالس کنفرانس مشزب درشر   ر گروهها  کشچکآ
EBOOK 

DOPS 

Mini osce 
و امتحوووان 

 پایان بخش

-کوووواربر 

فهملووودن و 

  حیلل و نقد
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  هشیر مکانلکی
 

-سکنفووووران مشزب درشر   ر گروهها  کشچکآ

 کارگاه

- ش ور  راشور  -مشالژ

  ستگاه ونتلال شر

و  EDOاسووکلل  وو   

 ICUبخش 

کارگوواه و -کنفوورانس 2
EBOOK 

DOPS 

Mini osce 
و امتحوووان 

 پایان بخش

 کاربر 

 اختالالی اسلد و باز 

 

و  EBOOK  DOPS 2 وا ساپ-پا کست  وا ساپ کنفرانس آمشزب درشر   ر گروهها  کشچک

امتحووووان 

 پایان بخش

 کاربر 

 نارسایی  نفسی

 

 EBOOK Mini osce 2 وا ساپ-پا کست  وا ساپ کنفرانس آمشزب درشر   ر گروهها  کشچک
و امتحان 

 پایان بخش

 کاربر 

و  EBOOK DOPS 2 وا ساپ-پا کست  وا ساپ کنفرانس آمشزب درشر   ر گروهها  کشچک  ر  دا  و مزمک

امتحووووان 

 پایان بخش

 کاربر 

 EBOOK Mini osce 2 وا ساپ-پا کست  وا ساپ کنفرانس آمشزب درشر   ر گروهها  کشچک ا شل اخال  پزشکی
و امتحان 

 پایان بخش

نقد -کاربر 

و  حیلل 

 فهملدن 

 (و شکبه های اجتماعیadobe connect ، ،آمورش آنالینپادکست، ویدئوکست،مالتی مدیا، آرمونهای آنالین )نوع محتوا: شامل : *
  

 (،استفاده ار کتابخانه های دیجیتال استفاده ار شبکه اجتماعی )واتساپ، اینستا، تلگرام،آرمان و ایبوک ها)تی و مکمل : آمورشهای حمای **
 

  (fcc،اسکایپ،روم ،روم ،اسکایکانکتادوب اده ار محیط استف)ابزارهای تعاملی استاد با دانشجو:  ***

 (... و pbl، مدلهای یادگیری ترکیبی ، فلیپ ، ورش در گروههای کوچک آم)روشها و مدلهای ارائه درس بصورت غیرمجاری : **** 

 (سطح یادگیری : دانش:)به یادسپاری، فهمیدن، کاربرد، تجلیل، نقد وارریابی ، ترکیب قضاوت***** 

 (حیطه نگرش عاطفی :)دریافت و توجه ، واکنش نشان دادن ، اررشگذاری، سارماندهی اررشها، درونی ساری 

 
   |
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، کمتژیاای سپرینگ  ، نرم افزاراسنگیت  م افزار بکارگرفته شده در تولید محتوا : به عنوان مثال صداگذاری روی اسالیدنر

 استوری الین
 

 

 

 منابع درسی : 

 (Basic of Anesthesiaکتاب اصول بیهوشی میلر)-1

 بیهوشی و بیماری های همراه-2

 

 

 :نحوه ارزشیابی 

 پایانی :  ارزشیابی تکوینی و ارزشیابی

 در صورت رعایت مالک های ریر .... درصد نمره در نمره نهایی لحاظ مهی شهود بهه دانشهجو تعله       ارزشیابی تکوینی : -

 می گیرد.

 

 
 

 پاسخ به موقع به تکالیف فردی ار فضای یادگیری الکترونیک -

 

 
 

 و تاالر گفتگوآنالین شرکت فعال در تعامالت  -

 
 

 

 ز های ثبت شده در سامانهمشارکت فعاالنه در کوئی -

 

 

 

 نحوه محاسبه نمره كل درس :
 

 ....درصد کسب شده )کوئیزهای برگزارشده در طول ترم ( 

 توسط هر دانشجو(... درصد کسب شده )از انجام تکالیف فردی انجام شده  

 )مشارکت فعال در تعامالت و تاالر گفتگو(...درصد کسب شده از انجام تکالیف گروهی  

 ب شده از آزمون میانترم بصورت غیر حضوری...درصد کس 

 .... درصد کسب شده در آزمون پایان ترم  

 )پورتفولیو، تحقیق و ...(......درصد کسب شده از پروژه های کالسی  

 نمره نهایی براساس جمع هرتعداد از آیتم های ذکر شده می باشد. 
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 مقررات : 
 نمره 11حد نمره قبولی : 

 رور بصورت مرخصی ار مدیر گروه 1: های آنالین غیبت در کالس تعداد دفعات مجار 

 مشارکت دانشجویان در کلیه آرمونهای حین ترم، کوئیزها و امتحان پایانی ضروری است 
 


