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 بیمارستان

 1 :جلسه شماره

 آشنایی با روشهای استقرار بیمار بر روی تخت عمل :اهداف کلی



 رفتار ویژه عینی )اهداف رفتاری(  ردیف

 .انواع روشهای استقرار بیمار بر روی تخت عمل را توضیح دهد 1

 .های استقرار بر روی تخت عمل را توضیح دهدعوارض و توجهات الزم در انواع روش 2
 

 2 :جلسه شماره

 ایآشنایی با بیحسی ناحیه :اهداف کلی

 رفتار ویژه عینی )اهداف رفتاری(  ردیف

 .روشهای انجام بیحسی ناحیه ای و بروز عوارض احتمالی را بیان نماید 1

 .وسایل و تجهیزات مورد نیاز برای انجام بی حسی های ناحیه ای را نام ببرد 2

 .داروهای مورد نیاز برای انجام بی حسی های ناحیه ای را نام ببرد 3

 .در آماده سازی وسایل، تجهیزات و داروهای مورد نیاز برای انجام بی حسی های ناحیه ای مشارکت نماید 4

 .در مراقبت از بیمار در حین و بعد از بی حسی های ناحیه ای مشارکت نماید 5
 

 3 :جلسه شماره

 های عصبی محیطیآشنایی با بلوک :اهداف کلی

 رفتار ویژه عینی )اهداف رفتاری(  ردیف

 .روشهای انجام بلوکهای عصبی محیطی را توضیح دهد 1

 .وسایل و تجهیزات الزم را به منظور انجام بلوکهای عصبی محیطی آماده نماید 2

 .عوارض بلوکهای عصبی محیطی را توضیح دهد 3

 .مراقبتهای الزم پس از انجام بلوکهای عصبی محیطی را توضیح دهد 4
 

 4 :جلسه شماره

 آشنایی با بیهوشی در سالمندان :اهداف کلی

 ی )اهداف رفتاری(رفتار ویژه عین  ردیف

 .اصول کلی بیهوشی در مراقبت از بیماران سالمند را شرح دهد 1

 .تدابیر و تمهیدات الزم در مراقبت از بیماران سالمند تحت بیهوشی عمومی را انجام دهد 2

 .ای را انجام دهدتدابیر و تمهیدات الزم در مراقبت از بیماران سالمند تحت بیحسی ناحیه 3
 

 5 :جلسه شماره

 های عمومیآشنایی با بیهوشی در جراحی :اهداف کلی

 رفتار ویژه عینی )اهداف رفتاری(  ردیف

1 
های عمومی آماده سازی بیمار، وسایل، تجهیزات و داروهای بیهوشی، بانوجه به روش بیهوشی انتخابی در جراحی

 .را با نظر متخصص بیهوشی انجام دهد

 .های جراحی عمومی را پایش نمایدهای حیاتی و صحنه عملارگان 2

 .در آماده سازی بیمار برای استقرار وضعیت مناسب برای عمل جراحی عمومی مشارکت نماید 3
 

 6 :جلسه شماره

 آشنایی با بیهوشی در جراحی چشم :اهداف کلی



 رفتار ویژه عینی )اهداف رفتاری(  ردیف

1 
های چشم آماده سازی بیمار، وسایل، تجهیزات و داروهای بیهوشی، باتوجه به روش بیهوشی انتخابی در جراحی

 .را با نظر متخصص بیهوشی انجام دهد

2 
های انسدادی ریوی، قلب و عروق، های همراه ) بیماریتدابیر و تمهیدات الزم در بیهوشی بیماران مبتال به بیماری

 .ان نمایددیابت و...( را بی

 .در آماده سازی بیمار برای استقرار وضعیت مناسب برای عمل جراحی چشم مشارکت نماید 3
 

 7 :جلسه شماره

 های گوش و حلقآشنایی با بیهوشی در جراحی :اهداف کلی

 رفتار ویژه عینی )اهداف رفتاری(  ردیف

1 
های گوش را آماده سازی بیمار، وسایل، تجهیزات و داروهای بیهوشی، باتوجه به روش بیهوشی انتخابی در جراحی

 .با نظر متخصص بیهوشی انجام دهد

 .های جراحی گوش مشارکت نمایددر آماده سازی بیمار برای استقرار وضعیت مناسب برای عمل 2

3 
های روهای بیهوشی، باتوجه به روش بیهوشی انتخابی در جراحیآماده سازی بیمار، وسایل، تجهیزات و دا

 .آدنوئیدکتومی و تانسیلکتومی را با نظر متخصص بیهوشی انجام دهد

 .های جراحی آدنوئیدکتومی و تانسیلکتومی مشارکت نمایددر استقرار دادن وضعیت مناسب پس از عمل 4
 

 8 :جلسه شماره

 های بینیآشنایی با بیهوشی در جراحی :اهداف کلی

 رفتار ویژه عینی )اهداف رفتاری(  ردیف

1 
های بینی را آماده سازی بیمار، وسایل، تجهیزات و داروهای بیهوشی، بانوجه به روش بیهوشی انتخابی در جراحی

 .با نظر متخصص بیهوشی انجام دهد

 .نماید های حیاتی و صحنه عمل جراحی بینی را پایشارگان 2

 .های جراحی بینی مشارکت نمایددر آماده سازی بیمار برای استقرار وضعیت مناسب برای عمل 3
 

 9 :جلسه شماره

 آشنایی با بیهوشی در اطفال :اهداف کلی

 رفتار ویژه عینی )اهداف رفتاری(  ردیف

 .اصول کلی بیهوشی در مراقبت از کودکان را شرح دهد 1

 .در رگیری وریدهای محیطی در کودکان مشارکت نماید 2

3 
هوایی اطفال مشارکت های بیهوشی، وسایل و تجهیزات مورد نیاز برای دستیابی به راهسازی سیستمدر آماده

 .نماید
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