
 «باسمه تعالی»

 مدیریت مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی –معاونت آموزشی  –دانشگاه علوم پزشکی گیالن 

  اموزش مهارتهای بالینیموضوع درس: دوره کارورزیترم: بیهوشیرشته تحصیلی: تعداد واحد: لوله گذاری داخل تراشه درس:ن  عنوا 1طرح درس جلسه شماره:

هدف کلی:کسب دانش وتوانایی الزم برای برقراری راه هوایی مطمئن بدون اسیب رسانی به بیمار    تدوین کننده:دکتر محمد حقیقی گروه آموزشی:بیهوشی 

  فعالیتهای حین تدریس فعالیتهای قبل از تدریس

 هدفهای رفتاری: رئوس مطالب
 خواهد بود(قادر درس پایان از )فراگیرپس

 استاد * نحوه ارائه درس طبقه حیطه

 دانشجو

 رسانه  –روشها 

 وسیله

 زمان 

 «دقیقه»

فعالیتهای بعد از 

 تدریس

 مقدمه ای بر لوله گذاری-1

 اندیکاسیونهای لوله گذاری -2

 کنترااندیکاسیونهای لوله گذاری

تجهیزات مورد نیاز برای لوله -3

 گذاری

بیهوشی برای لوله -4

 (گذاری)داروهای مورد نیاز 

وضعیت مورد نیاز برای لوله -5

 گذاری

تکنیک لوله گذاری)شامل:انتخاب -6

تجهیزات ،ارزیابی راه هوایی،کنترول 

قرار نخاع گردنی،پره اکسیژنه کردن،

دادن الرنگوسکوپ داخل دهان بیمار، 

چگونگی وارد نمودن لوله 

تراشه،مانورهای الزم جهت  انجام 

الرنگوسکوپی،دیدن صحیح ورودی 

دیدن اپیگلوت.،تعبیه درست گلوت و 

واطمینان از جایگزاری  لوله تراشه

درست لوله تراشه(، فیکساسیون 

 درست لوله تراشه .

 عوارض تعبیه لوله تراشه-7
 

 

 

 

 دستهای خود را شسته و دستکش بدست نماید.-1

 

راه هوایی را بدقت پیش از لوله گذاری ارزیابی -2

 نماید.

را بدرستی انتخاب وسایل مرتبط با لوله گذاری -3

نماید.)الرنگوسکوپ،پنس مگیل،ماسک صورت،لوله 

تراشه با سایز مناسب ،ساکشن،امبو بگ با مخزن 

اکسیژن،ایروی ،باند ولکوپالست،سرنگ مخصوص 

 کاف،گوشی پزشکی(

 

 وسایل مرتبط با لوله گذاری را بدرستی بکار گیرد.-4

 

سرو گردن را در هنگام لوله گذاری در وضع -5

 قرار دهد.درست 

بیمار را -تخت را در وضعیت مناسب قرار داده.-6

 بطور مناسب پره اکسیژنه نماید.

 

الرنگوسکوپ را بدرستی در دست گرفته و در دهان -8

 قرار دهد.

نموده و تیغه الرنگوسکوپ را بدرستی وارد دهان -9

 اپیگلوت را بدرستی تشخیص دهد.

 

 ار برد.اقدامات الزم را جهت سالمت دندانها بک-10

 طنابهای صوتی را بدرستی تشخیص بدهد. -11

با انجام مانور سلیک لوله را وارد تراشه نموده از -12

 .محل  صحیح ان مطمئن شود
 به منبع اکسیژن وصل نماید. حلوله تراشه را بطور صحی-13

 

 .لوله تراشه را توسط باند یا چسب ثابت نماید.14

 

 نشان دهد. چگونگی تهویه صحیح را روی مانکن-15

 

مراحل اکستوباسیون را با اماده سازی ساکشن کردن -16

 دهان انجام دهد.

 

 پس از باد کردن امبو لوله تراشه را خارج نماید.– 17

 

حضور و غیاب احوالپرسی،ذکر نام خداوند،  -1  

 روانی و عاطفی کالس و... –بررسی وضعیت 

 سازی )ایجاد انگیزه(آماده  -2

 جدیدارائه درس  -3

 : ارزشیابی تشخیصی)سنجش آغازین(1-3

 های رفتاری جدید: تدریس هدف2-3

 ارزشیابی تکوینی برای هدف)حد تسلط(:  3-3

 بندی پایان درسجمع:  4-3

 : ارزشیابی پایان درس5-3

 )تشخیص هدف کلی طرح درس(

 : تعیین فعالیتهای تکمیلی دانشجویان6-3
 

 

 

 استاد

 

 
" 

 

" 

 

 

 

" 

 

 

" 

سخنرانی 

ویدئو توسط 

 پروژکتور،

lab top   کار

 های ،موالژبا 

اموزشی 

 و مربوطه

وسایل مرتبط 

با این درس 

 اموزشی 

براساس  

لوگ 

بوکهای تهیه 

شده توسط 

کار اموزان و 

روش 
DOPS 

 دقیقه 30همدت جلسه: skill lab مرکز عرصه آموزش: 30/9/87تاریخ تنظیم: 2005میلر منابع:



1 

 «تعالیباسمه »

 مدیریت مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی –معاونت آموزشی  –دانشگاه علوم پزشکی گیالن 

  موضوع درس:اموزش مهارتهای بالینی ترم:دوره کارورزی رشته تحصیلی:بیهوشی تعداد واحد: گذاشتن راه هوایی عنوان درس: 2طرح درس جلسه شماره:

بینی-دهانی  در تعبیه درست ایر وی های اشنایی ویاد گیری کار اموزهدف کلی:    تدوین کننده:دکتر محمد حقیقی گروه آموزشی:بیهوشی 

  فعالیتهای حین تدریس فعالیتهای قبل از تدریس

 هدفهای رفتاری: رئوس مطالب
 خواهد بود(قادردرس  از پایان)فراگیرپس 

 استاد * نحوه ارائه درس طبقه حیطه

 دانشجو

 رسانه  –روشها 

 وسیله

 زمان 

 «دقیقه»

فعالیتهای بعد از 

 تدریس

 

 -دهانی حلقی    -واع  : ان

 بینی حلقی 

 اندازه :  : -حلقی  ایروی دهانی 

  3-4- 5   بالفین 

 ≤ 0 -1-2 اطفال      

  

روبه راست و سپس  -جاگذاری  

درجه معکوس و سپس  90چرخش 

 درجه   180چرخش 

-سرفه ، استفراغ     :عوارض    

 الرنگواسپاسم برونکواسپاسم 

 انسداد بیشتر ، تورم زبان 

اندازه  : ازنوک بینی  -ایروی بینی : 

 تامئاتوس گوش 

 عمود جاگذاری : * به صورت - 

ره فنیل افرین یا قط*     

 ژل لیدوکائین 

: کنتراندیکاسیونها 

ده شکستگی قاع-کوآکولوپاتی 

  عفونت یا تغییر شکل بینی -جمجمه 

 

 

 

  

 

 

 

كاراموز در پایان درس قادر خواهد 

 بود:

راه هوایي دهاني حلقي را -1

 بشناسد.

 راه هوایي بیني حلقي را بشناسد.-2

اندازه هاي این دو راه هوایي را -3

 بداند.

اندیكاسیونهاي استفاده از هر یك  -4

 از این راههاي هوایي را بداند.

ممنوعیتهاي استفاده از این -5

 بداند.راههاي هواییرا 

چگونگي وارد سازي راههاي  -6

هوایي را در بیمار بیهوش بیان 

 نموده ودر عمل انجام بدهد.

با عوارض ناشي از تعبیه -7

نادرست این راههاي هوایي اشنا 

 شده باشد 

قادر به درمان  عوارض ناشي  -8

از تعبیه نادرست این راههاي هوایي 

 باشد.

ذکر نام خداوند، احوالپرسی،حضور و غیاب  -1  

 روانی و عاطفی کالس و... –بررسی وضعیت 

 سازی )ایجاد انگیزه(آماده  -2

 ارائه درس جدید -3

 : ارزشیابی تشخیصی)سنجش آغازین(1-3

 های رفتاری جدید: تدریس هدف2-3

 : ارزشیابی تکوینی برای هدف)حد تسلط( 3-3

 بندی پایان درس: جمع 4-3

 : ارزشیابی پایان درس5-3

 )تشخیص هدف کلی طرح درس(

 : تعیین فعالیتهای تکمیلی دانشجویان6-3
 

 

 

 استاد

 

 
" 

 

" 

 

 

 

" 

 

 

" 

سخنرانی 

توسط ویدئو 

 پروژکتور،

lab top   کار

با ،موالژهای  

اموزشی 

 مربوطه و

وسایل مرتبط 

با این درس 

 اموزشی 

براساس  

لوگ 

بوکهای تهیه 

شده توسط 

کار اموزان 

 و روش

ارزیابی 

مهرت بالینی 

با مشاهده 

 مستقیم

DOPS     و 

OSCE 

 دقیقه 15مدت جلسه: skill lab عرصه آموزش:مرکز  30/9/87تاریخ تنظیم: 2005منابع:میلر 

 «گذاری، سازماندهی ارزشها، درونی شدن ارزشدریافت، واکنش، ارزش»)نگرش و...(حیطه عاطفی -2« دانش، ادراک، کاربرد، تجزیه و تحلیل، ترکیب، ارزشیابی »حیطه شناختی -1

 «شدنتقلید، اجرای مستقل، دقت و سرعت، هماهنگی حرکات، عادی »حرکتی حیطه روان -2



 

 مدیریت مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی –معاونت آموزشی  –دانشگاه علوم پزشکی گیالن  »

 

 «گذاری، سازماندهی ارزشها، درونی شدن ارزشدریافت، واکنش، ارزش»)نگرش و...(حیطه عاطفی -2« دانش، ادراک، کاربرد، تجزیه و تحلیل، ترکیب، ارزشیابی »حیطه شناختی -1

 «شدنتقلید، اجرای مستقل، دقت و سرعت، هماهنگی حرکات، عادی »حرکتی حیطه روان -2

 

 

  موضوع درس:اموزش مهارتهای بالینی ترم:دوره کارورزی رشته تحصیلی:بیهوشی تعداد واحد: احيائ قلبي ريوي پايه عنوادرس: 1طرح درس جلسه شماره:

کسب دانش وتوانایی الزم برای برقراری صحیح ،مطمئن،و سریع راه هوایی،تهویه بیمار ،وبرقراری گردش خونهدف کلی:    تدوین کننده:دکتر محمد حقیقی گروه آموزشی:بیهوشی 

  فعالیتهای حین تدریس تدریسفعالیتهای قبل از 

 هدفهای رفتاری: رئوس مطالب
 خواهد بود(قادردرس  از پایان)فراگیرپس 

 استاد * نحوه ارائه درس طبقه حیطه

 دانشجو

 رسانه  –روشها 

 وسیله

 زمان 

 «دقیقه»

فعالیتهای بعد از 

 شامل: تدریس

ازمون و مهارت 

 عملی

 یل توقف ضربان قلب دال-1

 زنجیره بقا.اشنایی با -2

 را در A,B,C توالی انجام -3

CPR شامل استفاده از مانور های مر ا

 بوطه

4-CPR  در بزرگسال 

5-CPR ونوزادان در اطفال 

 تكنیكهای فشار بر قفسه سینه-6

7-CPR موفقیت امیز 

 یك نفره  CPRمراحل -8

 دو نفره  CPR مراحل -9

 CPR عوارض -10

 

 

 

درست رعایت  BLS زمان الزم را در  -1

 كند.

 اصول كار تیمي را رعایت نماید. -2

روشهاي باز كردن راه هوایي را در عمل   -3

 انجام بدهد.

 تننس دهان به دهان را بداند. -4

روش كار با امبو بگ و  ماسك گیري را  -5

 بدرستي انجام بدهد.

پر بودن شكم بیمار را در نظر داشته باشد  -6

 و اصول برخورد با ان را بداند.

ب قرار گیري دستها وبازو مكان مناس -7

وامتاد صحیح بدن فرد احیاگر را نسبت به 

 فرد مصدوم بداند

مكان درست فشردن قفسه سینه را بداند  -8

 ودر عمل اجرا نماید.

میزات وتعداد فشردگي قفسه سینه را در  -9

 فرد بزرگسال و كودك بیان نماید.

تعداد ماساژ یك نفره ودو نفره را دانسته در  -10

 اجراي ان باشد.عمل قادر به 

میزان فشردگي مناسب  قفسه سینه را در  -11

 عمل انجام خواهد داد.

 كنترول نبض بیمار را انجام میدهد. -12

وسایل الزم جهت تهویه بیمار را نام برده  -13

 در عمل قادر به استفاده باشد.

 را نام ببرد.  CPRعوارض  -14

ذکر نام خداوند، احوالپرسی،حضور و غیاب  -1  

 روانی و عاطفی کالس و... –بررسی وضعیت 

 سازی )ایجاد انگیزه(آماده  -2

 ارائه درس جدید -3

 : ارزشیابی تشخیصی)سنجش آغازین(1-3

 های رفتاری جدید: تدریس هدف2-3

 : ارزشیابی تکوینی برای هدف)حد تسلط( 3-3

 بندی پایان درس: جمع 4-3

 : ارزشیابی پایان درس5-3

 )تشخیص هدف کلی طرح درس(

 تعیین فعالیتهای تکمیلی دانشجویان: 6-3
 

 

 

 استاد

 

 
" 

 

" 

 

 

 

" 

 

 

" 

سخنرانی 

توسط ویدئو 

 پروژکتور،

lab top   کار

با ،موالژهای  

اموزشی 

 مربوطه و

وسایل مرتبط 

با این درس 

 اموزشی 

براساس  

لوگ 

بوکهای تهیه 

شده توسط 

کار اموزان 

و روش 
DOPS 

 دقیقه 30مدت جلسه:ه skill lab عرصه آموزش:مرکز  30/9/87تاریخ تنظیم: 2005منابع:میلر 



 مدیریت مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی –معاونت آموزشی  –دانشگاه علوم پزشکی گیالن  »

 

 «گذاری، سازماندهی ارزشها، درونی شدن ارزشدریافت، واکنش، ارزش»)نگرش و...(حیطه عاطفی -2« دانش، ادراک، کاربرد، تجزیه و تحلیل، ترکیب، ارزشیابی »حیطه شناختی -1

 «شدنتقلید، اجرای مستقل، دقت و سرعت، هماهنگی حرکات، عادی »حرکتی حیطه روان -2

 

  درس:اموزش مهارتهای بالینیموضوع  ترم:دوره کارورزی رشته تحصیلی:بیهوشی تعداد واحد: بلوك عصبي مينور عنوادرس: 1طرح درس جلسه شماره:

اشنایی با بلوکهای موضعی با تزریق زیر جلدی لیدوکایین صورت  هدف کلی   تدوین کننده:دکتر محمد حقیقی گروه آموزشی:بیهوشی 

  فعالیتهای حین تدریس فعالیتهای قبل از تدریس

 هدفهای رفتاری: رئوس مطالب
 .خواهد بود(قادردرس  از پایان)فراگیرپس 

 استاد * نحوه ارائه درس طبقه حیطه

 دانشجو

 رسانه  –روشها 

 وسیله

 زمان 

 «دقیقه»

فعالیتهای بعد از 

 شامل: تدریس

ازمون و مهارت 

 عملی

 اندیكاسیونهای بلوک عصبی – 1

 تجهیزات مربوط به بلوک عصبی -2

 ممنوعیتهای بلوک عصبی -3

 شمناخت لكال انستتیكها -4

انستزی روش مربوط به لكال -5

وداروهای مورد استفاده در بهبود 

 وضعیت بلوک عصبی

استفاده از داروهای  -6

 وازوکانستریكتور

اعوارض ناشی از تجویز داروی  -7

 انستتیك و اداره  عوارض ان

داروهای رایج مورد استفاده در  -8

 ارامبخشی بیماران

 

 

 

 

پرونده مربوط به بیمار را از نظر مسائل همراه طبي -1

 ه مینماید..مطالع

با بیمار احوالپرسي میكندو در مورد انجام بلوك به  -2

 وي توضیح میدهد.

دستهاي خود را بروش استریل شسته وبا رعایت -3

 شرایط استریل دستكش میپوشد.

.وسایل مورد نیاز را در ظرف مخصوص تنضیم مي 4

 كند.

تحت شرایط استریل محلول بیحسي را از ویال -5

 مربوطه میكشد.

 باب هوا را از سرنگ خالي میكند.ح-6

 میكند.  PREP &DRAPEمنطقه مورد نظر را -7

در هنگام تزریق، پوست رادر جهت موازات زخم -8

 میكشد.

محلول لكال انستتیك رادر لبه زخم و داخل ان تزریق -9

 مینماید.

 زمان كافي جهت تثبیت بلوك میدهد.-10

 از نظر كرخت شدن ناحیه را بررسي میكند.-11

 ازنظر عالیم مسمومیت بیمار را بررسي مینماید. -12

در صورت نیاز داروي ارامبخشي مناسب را به -13

 بیمار تزریق میكند.

ذکر نام خداوند، احوالپرسی،حضور و غیاب  -1  

 روانی و عاطفی کالس و... –بررسی وضعیت 

 سازی )ایجاد انگیزه(آماده  -2

 ارائه درس جدید -3

 یصی)سنجش آغازین(: ارزشیابی تشخ1-3

 های رفتاری جدید: تدریس هدف2-3

 : ارزشیابی تکوینی برای هدف)حد تسلط( 3-3

 بندی پایان درس: جمع 4-3

 : ارزشیابی پایان درس5-3

 )تشخیص هدف کلی طرح درس(

 : تعیین فعالیتهای تکمیلی دانشجویان6-3
 

 

 

 استاد

 

 
" 

 

" 

 

 

 

" 

 

 

" 

سخنرانی 

توسط ویدئو 

 پروژکتور،

lab top   کار

با ،موالژهای  

اموزشی 

 مربوطه و

وسایل مرتبط 

با این درس 

 اموزشی 

براساس  

لوگ 

بوکهای تهیه 

شده توسط 

کار اموزان 

و روش 
DOPS 

 دقیقه 30مدت جلسه:ه skill lab عرصه آموزش:مرکز  30/9/87تاریخ تنظیم: 2005منابع:میلر 


