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 هقطع تحصیلی داًشجَیاى:
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 خاًن ًیّری  :یيهذرس 2ساختواى هحل برگساری: 

تحصیلی  دٍمًیوسال 
79-6971 

 درس هذف کلی
 (PACUبخش هراقبت های پس از بیهَشی ) در  استاًذاردهای هراقبت از بیوار آشٌایی فراگیراى با

 

شماره 

 جلسه

تاریخ 

 جلسه

ی  اهداف میان

 )رئوس مطالب(

اهداف ویژه )بر اساس سه حیطه اهداف آموزشی: 

 شناختی، عاطفی، روان حرکتی(

حیطه 

 اهداف

روش 

 یاددهی
 یادگیری

مواد و 

وسایل 
 آموزشی

زمان 

 جلسه

تکالیف و 

وظایف 
 دانشجو

 ارزشیابینحوه

1 03/11 

آشنایی با استاندارد 

طراحی تجهیسات و 

اتاق  PACUوسایل 

 عمل

 اختیحیطه شن 

 د  بتوان جلسه یانرود پس از پا یانتظار م فراگیراز  

 آضٌا ضَد.با استاًذارد طراحی اتاق ػول 

 را ًام ببرد.  PACUتجْیسات ٍ ٍسایل 

 حیطه عاطفی
 داًطجَ با تورکس حَاس در طَل کالس هسائل را پیگیری کٌذ

 باضذبا اًگیسُ در کالس هطارکت داضتِ  داًطجَ

ضنبختی 

 عبطفی

 -سخنرانی

 پرسص و پبسخ

 -وایت برد

 نوبیص اسالیذ
 آزهوى ورودی حضور فعبل 03

2 5/11 

آشنایی با 

مراقبت استانداردهای 

از بیمار پس از 

  حیطه شناختی 

 ذ بتَاً جلسِ یاىرٍد پس از پا یاًتظار ه فراگیراز 

 استاًذاردّای هراقبت از بیوار پس از بیَْضی را بیاى ًوایذ.

ضنبختی 

 عبطفی

 -سخنرانی

 پرسص و پبسخ
 حضور فعبل 03 نوبیص اسالیذ

ای یب هرحله

 تکوینی

                                                 

 گردش علمی، آزمبیطی  –پرسص ي پبسخ  –حل مسئلٍ  –گريَی کًچک، ومبیطی  –ای تًاوذ ضبمل: سخىراوی، مببحثٍیبدگیری می –ريش یبددَی   


یب تراکمی )پبیبن یک ديرٌ یب مقطع آمًزضی بب َذف قضبيت در مًرد تسلط  ویذ تذریس بب َذف ضىبسبیی قًت ي ضعف داوطجًیبن( ي آزمًن پبیبای یب تکًیىی )در فرایىتًاوىذ بٍ صًرت آزمًن يريدی )آگبَی از سطح آمبدگی داوطجًیبن( مرحلٍَب بر اسبس اَذاف میآزمًن  

 داوطجًیبن( برگسار گردد.



 

 حیذریهتربت  علوم پسضکی دانطگبه پسضکی و توسعه آهوزش بتهرکس هطبلع          
 

2 

 

 اًجوي بیَْضی را ًام ببرداستاًذاردّای  بیهوشی 

 حیطه عاطفی
 داًطجَ با تورکس حَاس در طَل کالس هسائل را پیگیری کٌذ

 داًطجَ با اًگیسُ در کالس هطارکت داضتِ باضذ

3 11/11 

 یهامراقبتآشنایی با 

ل در بعد از عم یعموم
 یاتاق بهبود

  حیطه شناختی  

 ذ بتَاًجلسِ  یاىرٍد پس از پا یاًتظار ه فراگیراز 

 ّای ػوَهی بؼذ از ػول در اتاق بْبَدی را بذاًذ. هراقبت

 هراقبت ّای ػوَهی را ًام ببرد

 حیطه عاطفی

جلسِ در رابطِ با ًحَُ  یاىرٍد پس از پا یاًتظار ه فراگیراز  

 ًظر خَد را بیاى ًوایذپَضص بیوار بؼذ از ػول 
 داًطجَ با تورکس حَاس در طَل کالس هسائل را پیگیری کٌذ

ضنبختی 

 عبطفی

 -سخنرانی

 پرسص و پبسخ

 بحث گروهی

 -وایت برد

 نوبیص اسالیذ
03 

 حضور فعبل

ضرکت در 

 بحث گروهی

ای یب هرحله

 تکوینی

4 10/11 
 یهامراقبتآشنایی با 

 بعد از عمل یاختصاص

 حیطه شناختی
 ذ بتَاً جلسِ یاىرٍد پس از پا یاًتظار ه فراگیرز ا.1

ّای اختصاصی بؼذ از ػول ضاهل هاًیتَریٌگ هراقبت
ّوَدیٌاهیک، کٌترل ریتن قلبی، پالس اکسیوتری ٍ کاپٌَهتری 

 را تَضیح دّذ.
. رٍش ّای تْاجوی کٌترل فطار خَى ضریاًی را تَضیح 2

 دّذ.
 ام ببرد.. اًذیکاسیَى ّای کاتتر ٍریذ هرکسی را 3ً
 . اّویت قرارگیری کاتتر ضریاى ریَی را تَضیح دّذ.4

 حیطه عاطفی
 داًطجَ بِ هباحث هطرح ضذُ ػالقِ ًطاى دّذ

ضنبختی 

 عبطفی

 -سخنرانی

 پرسص و پبسخ

 

 حضور فعبل 03 نوبیص اسالیذ
ای یب هرحله

 تکوینی

5 11/1 

  روش   انواعآشنایی با 
  راه   کاردن    بااز    یها 
   ییهوا 

 طه شناختیحی

  بتواند جلسه یانرود پس از پا یانتظار م فراگیراز 

 .ضَد آضٌا ٍ َّایی راُ کردى باز ّای رٍش اًَاع با.1

 تراپی را ًام ببرد . اًَاع رٍش ّای اکسیژى2

ضنبختی 

 عبطفی

 -سخنرانی

 پرسص و پبسخ

 بحث گروهی

 -وایت برد

 نوبیص اسالیذ

 نوبیص فیلن

03 

 حضور فعبل

ضرکت در 

 بحث گروهی

ای یب هرحله

 تکوینی
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 . کاربرد هاسک با کیسِ رخیرُ را بیاى کٌذ3

 . هیساى اکسیژى رساًی با هاسک ًٍچَری را  بیاى کٌذ4

 تر ًازال را ًام ببردفَایذ کات -. 5

. از فراگیر اًتظار هی رٍد در پایاى جلسِ بتَاًذ اًذیکاسیَى 6

 استفادُ از چادر اکسیژى را تَضیح دّذ.

 حیطه عاطفی
از فراگیر اًتظار هی رٍد در پایاى جلسِ بِ استفادُ از اًَاع رٍش 

 ّای اکسیژى تراپی ػالقِ ًطاى دّذ.
 داًطجَ با اًگیسُ در کالس هطارکت داضتِ باضذ

6 1/1 
عااوار  آشاانایی بااا 

 یهوشیب

 حیطه شناختی

  َاًذبت جلسِ یاىرٍد پس از پا یاًتظار ه فراگیراز 

هطکالت تٌفسی ٍ قلبی ٍ ػرٍقی بیوار در ریکاٍری را  .1

 ًام ببرد.

ًحَُ هذیریت هطکالت تٌفسی ٍ قلبی ٍ ػرٍقی بیوار - .2

 در ریکاٍری را بیاى کٌذ.

ػلل ٍ درهاى تَْع ٍ استفراؽ بیوار در ریکاٍری را رکر  .3

 ًوایذ.

 حیطه عاطفی
 در هباحث هطرح ضذُ در کالس هطارکت داضتِ باضذ

 تذریس با ػالقِ گَش دّذ در ٌّگام

ضنبختی 

 عبطفی

 -سخنرانی

 پرسص و پبسخ

 

 -وایت برد

 نوبیص اسالیذ
03 

 حضور فعبل

ضرکت در 

 بحث گروهی

ای یب هرحله

 تکوینی

7 1/1 

 های آشنایی با روش

 درد کنترل
آشاانایی بااا برنامااه  

 ترخیصی

 حیطه شناختی

 از فراگیر اًتظار هی رٍد در پایاى جلسِ بتَاًذ

  ضَد آضٌا غیردارٍیی کٌترل درد ّای رٍش با  .1

 را ًام ببرد  دارٍیی کٌترل درد ّای رٍش .2

از فراگیر اًتظار هی رٍد در پایاى جلسِ ًظر خَد را در  .3

 رابطِ با درد بیواراى بیاى کٌذ

برًاهِ ترخیصی بیوار از بخص هراقبت ّای پس از  .4

ضنبختی 

 عبطفی

 -سخنرانی

 پرسص و پبسخ

 

 -وایت برد

 نوبیص اسالیذ
03 

 حضور فعبل

ضرکت در 

 بحث گروهی

ای یب هرحله

 تکوینی
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 بیَْضی تَضیح دّذ.

 هؼیار آلذرت را تَضیح دّذ - .5

 حیطه عاطفی
 هباحث هطرح ضذُ در کالس هطارکت داضتِ باضذ در

 در ٌّگام تذریس با ػالقِ گَش دّذ

8 15/1 
آشنایی باا داروهاای   

 ریکاوری

 حیطه شناختی  
  بتَاًذ جلسِ یاىاز پا رٍد پس یاًتظار ه فراگیراز 

 دارٍّای هَرد استفادُ در ریکاٍری را بطٌاسذ.
 اًذیکاسیَى دارٍّای ریکاٍری را ًام ببرد.

 حیطه عاطفی
 داًطجَ با اًگیسُ بِ درس گَش دّذ

 ّای کالس ضرکت کٌذداًطجَ فؼاالًِ در بحث

ضنبختی 

 عبطفی

 -سخنرانی

 پرسص و پبسخ
 03 نوبیص اسالیذ

 حضور فعبل

 ضرکت در

 بحث گروهی

 ارائه کنفرانس

ای یب هرحله

 تکوینی

9  

جوغ بٌذی هطالب 

ٍ اهتحاى پایاى  کالسی

 ترم

 اًتظار هی رٍد داًطجَ بتَاًذ،
 ّذف از ارائِ ایي ٍاحذ درسی را بِ خَبی درک کردُ باضذ. -

 با اًگیسُ ٍ اضتیاق در اهتحاى پایاى ترم ضرکت کٌذ. -

-ضٌاختی
 113 - حل هسئله  ػاطفی

سبئل حل ه

 داده ضذه
 آزهَى پایاًی

 نحوه ارزضیببی:

 گردد. مبوذٌ در امتحبن پبیبن ترم محبسبٍ می% ببقی00% کل ومرٌ بب استفبدٌ از کًئیس ي 20ارزضیببی بٍ صًرت کتبی کٍ 
 نحوه هحبسبه نوره کل:

 % کل ومر00ٌ   آزمًن پبیبن ترم
 % کل ومر20ٌ  کًئیس ي تکبلیف درسی
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