
 تسمٍ تعالی

 داوشگاٌ علًم پسشکی ي خذمات تُذاشتی درماوی استان تًشُر

 مرکس تًسعٍ آمًزش پسشکی

 دفتر وظارت ي ارزشیاتی

 درس فرم طرح
 

فلًشیپ تیًُشی :       :                                  آخریه مدرک تحصیلیدکتر عثذالرسًل اوًری پًر: وبم ي وبم خبوًادگی مدرس

                                                      يیژٌ تخصص تیًُشی ي مراقثتُای: رشتٍ تحصیلیقلة                                                                          

   تیًُشی :            گريٌ آمًزشیاستادیار:    رتبٍ داوشگبَی
 

                                             تیًُشی- 2تالک جراحی :                                         مقطغپسشکی   داوشجًیان:    رشتٍ تحصیلی فراگیران

 :        تؼداد فراگیران :ترم

 

 تعییه ریسک تیًُشی ي عًارض تىفسی: ػىًان درس بٍ طًر کبمل

 :          تؼداد ياحد                  □کبر آمًزی                                  ػملی□ تئًری:                 وًع درس

:                                          تبریخ امتحبن میبن ترم صثح12:                 زمبن خبتمٍ کالس صثح10:    زمبن شريع کالس

 :پبیبن ترم

 

  □                تکًیىی   □مراحل ارزشیببی                     مرحلٍ ای  

 درصد از ومرٌ وُبیی20فؼبلیت داوشجً اوجبم تکبلیف حضًر ي غیبة 
درصد از ومرٌ وُبیی ...........................................................امتحبن میبن ترم

 درصد از ومرٌ وُبیی........................................................کًئیسَبی اوجبم شدٌ
 درصد از ومرٌ وُبیی..............................................................امتحبن پبیبن ترم

                 □            صحیح ي غلط□                  چىد گسیىٍ ای   □           تشریحی  □وًع امتحبن میبن ترم        شفبَی 
  □جًر کردوی

                 □            صحیح ي غلط □     تشریحی                    چىد گسیىٍ ای         □وًع امتحبن پبیبن ترم        شفبَی 
   □جًر کردوی

 

 : شرحی از  درس

آشىایی داوشجًیان پسشکی تا ریسک ي عًارض تیًُشی ي وحًٌ تعییه مخاطرات قثل از تیًُشی ي َمچىیه 
. شىاخت عًارض تىفسی پس از تیًُشی ي اعمال جراحی

   
 



 :مىببغ اصلی تدریس درس مًرد وظر

      رفراوس تخصص تیًُشی–کتاب میلر 
 

 
 

 

: اهداف كلي درس

 

شٌاخت عَاهل زهیٌِ ای پرخطر قبل از بیَْشی - 1  

ًحَُ تعییي ریسک بیَْشی قبل از اعوال جراحی  - 2  

شٌاخت عَارض تٌفسی پس از بیَْشی  - 3  

 راّْای پیشگیری از برٍز عَارض تٌفسی - 4  

 جلسِ اٍل*

 عبذالرسَل اًَری پَر: ًام هذرس

 شٌاخت عَاهل زهیٌِ ای پرخطر :  عٌَاى هبحث

 : اّذاف اختصاصی

 .استاًذاردّای تعییي ریسک قبل از بیَْشی را رکر کٌیذ -1

 .عَاهل پرخطر در پیذایش عَارض پس از بیَْشی ٍ اعوال جراحی را ًام ببریذ -2

هعیارّا ٍ شاخص ّای تعییي ریسک بیَْشی بر اساس هعیار َاًجوي بیَْشی اهریکا  -3

 . را ًام ببریذ

 .هعیارّای تست اسپیرٍ هتری قبل از اًجام اعوال جراحی چیست -4

شاخص ّای کاربردی تست  اسپیرٍهتری در تعییي شذت بیواری ّای تٌفسی را رکر  -5

 .کٌیذ

 .اثرات هضر سیگار بر رٍی سیستن ّای هختلف را ًام ببریذ -6

اثرات ترک سیگار بر سیستن تٌفسی قبل از بیَْشی در کَتاُ هذت ٍ دراز هذت را  -7

 .رکر کٌیذ

 .راّْای هفابلِ با هشکالت تٌفسی قبل از بیَْشی را رکر کٌیذ -8



 

 

 □                       رواني حركتي□                    عاطفي   **شناختي :   حيطه 

 power point و  اسالیذ:روش آموزشي

 

 


