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اتاق  رشته تحصیلی:
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 خانن نیّری  هذرس:
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 هذف کلی

 (PACUراقبت های پس از بیهوشی )بخش ه در  استانذاردهای هراقبت از بیوار آشنایی فراگیراى با
 

شماره 

 جلسه

اهداف میانی  )رئوس  تاریخ

 مطالب(

اهداف ویژه )بر اساس سه حیطه اهداف آموزشی: 

 شناختی، عاطفی، روان حرکتی(

طبقه هر 

 حیطه

 روش یاددهی

 یادگیری

مواد و وسایل 

 آموزشی

زمان 

 جلسه
 ارزشیابینحوه تکالیف دانشجو
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30/11/98 

اظتاًذاردّای اتاق  آؼٌایی تا
هرالثت پط از تیَْؼی 

(PACU) 

 داًؽجَ تتَاًذ
 حیطِ ؼٌاختی:

را  PACUتجْیسات ٍ ٍظایل  ،اظتاًذارد طراحی اتاق عول

 تؽٌاظذ

 اظتاًذاردّای هرالثت از تیوار پط از تیَْؼی را تیاى ًوایذ.
 حیطِ عاطفی:

 تا اًگیسُ در حیي تذریط تِ درض گَغ کٌذ.

 هؽارکت داؼتِ تاؼذدر هثاحث هطرح ؼذُ 

 ؼٌاختی
 عاطفی

پرظػ  -ظخٌراًی
 ٍ پاظخ

ًوایػ  -ٍایت ترد
 اظالیذ

 آزهَى ٍرٍدی حضَر فعال 120

2 

7/12/98 

 یعوَه یّاهرالثتآؼٌایی تا 
 یتعذ از عول در اتاق تْثَد

 داًؽجَ تتَاًذ
 حیطِ ؼٌاختی:

  تؽٌاظذّای عوَهی تعذ از عول در اتاق تْثَدی را هرالثت  

 یتَریٌگ  تیوار در اتاق عول را تَضیح دّذًحَُ هاً
 حیطِ عاطفی:

 ؼٌاختی
 

 عاطفی

پرظػ  -ظخٌراًی
 ٍ پاظخ

 تحث گرٍّی

ًوایػ  -ٍایت ترد
 اظالیذ

120 
 حضَر فعال

ؼرکت در تحث 
 گرٍّی

ای یا هرحلِ
 تکَیٌی

                                                 

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


يت در مًرد تسلط یب تراکمی )پبیبن یک ديرٌ یب مقطع آمًزضی بب َذف قضب ویای یب تکًیىی )در فرایىذ تذریس بب َذف ضىبسبیی قًت ي ضعف داوطجًیبن( ي آزمًن پبیبتًاوىذ بٍ صًرت آزمًن يريدی )آگبَی از سطح آمبدگی داوطجًیبن( مرحلٍَب بر اسبس اَذاف میآزمًن  

 داوطجًیبن( برگسار گردد.
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 در راتطِ تا ًحَُ پَؼػ تیوار تعذ از عول ًظر خَد را تیاى ًوایذ
 تا اًگیسُ در حیي تذریط تِ درض گَغ کٌذ.

 در هثاحث هطرح ؼذُ هؽارکت داؼتِ تاؼذ

3 

14/12/98 

 یّاهرالثتآؼٌایی تا 
 تعذ از عول یاختصاص

 داًؽجَ تتَاًذ
 حیطِ ؼٌاختی:

 را تیاى ًوایذ جراحی ّای چؽنهرالثت اختصاصی تعذ از 

را جراحی ّای گَغ ٍ حلك ٍ تیٌی هرالثت از تیوار تحت ًحَُ 
 تَضیح دّذ
 هرالثت ًوایذ جراحی ّای فک ٍ صَرتت از تیوار تح

 را رکر کٌذ جراحی ّای عرٍلیعَارض تعذ از عول در تیوار تحت 
 را ؼرح دّذ جراحی ّای للة تازهرالثت از تیوار تحت 

 را ًام تثرد جراحی ّای لفعِ ظیًٌِحَُ ارزیاتی تیواراى تحت 
 را رکر کٌذ اطفالتَجْات ٍیصُ در تیواراى 

در ریکاٍری را  جراحی ّای هغس ٍ اعصابذ از هرالثت ّای الزم تع
 ًام تثرد

 حیطِ عاطفی:
 تا اًگیسُ در حیي تذریط تِ درض گَغ کٌذ.
 در هثاحث هطرح ؼذُ هؽارکت داؼتِ تاؼذ

 ؼٌاختی
  عاطفی

 
 
 
 
 

پرظػ  -ظخٌراًی
 ٍ پاظخ

 

 ٍایت ترد
 هاشیک

 ٍیذئَ پرٍشکتَر
 کتاب، همالِ

 Powerًرم افسار 

point 

 حضَر فعال 120
ای یا هرحلِ

 تکَیٌی

4 

21/12/98 

هرالثت ّای ٍیصُ تعذ آؼٌایی تا 
 از جراحی

 

 داًؽجَ تتَاًذ
 حیطِ ؼٌاختی:

ّای اختصاصی تعذ از عول ؼاهل هاًیتَریٌگ هرالثت 
ّوَدیٌاهیک، کٌترل ریتن للثی، پالط اکعیوتری ٍ کاپٌَهتری را 

 تَضیح دّذ.
 ضیح دّذ.رٍغ ّای تْاجوی کٌترل فؽار خَى ؼریاًی را تَ

 اًذیکاظیَى ّای کاتتر ٍریذ هرکسی را ًام تثرد.
 اّویت لرارگیری کاتتر ؼریاى ریَی را تَضیح دّذ.

 حیطِ عاطفی:
 تا اًگیسُ در حیي تذریط تِ درض گَغ کٌذ.
 در هثاحث هطرح ؼذُ هؽارکت داؼتِ تاؼذ

 ؼٌاختی
  عاطفی

 
 
 

پرظػ  -ظخٌراًی
 ٍ پاظخ

 
 حضَر فعال 120 ًوایػ اظالیذ

ای یا لِهرح
 تکَیٌی

5 

20/01/98 

  تاز   یّا   رٍغ   اًَاعآؼٌایی تا 
   ییَّا   راُ   کردى 

 داًؽجَ تتَاًذ 
 حیطِ ؼٌاختی:

 .ؼَد آؼٌا ٍ َّایی راُ کردى تاز ّای رٍغ اًَاع تا 

 تراپی را ًام تثرد اًَاع رٍغ ّای اکعیصى

 کارترد هاظک تا کیعِ رخیرُ را تیاى کٌذ

 ؼٌاختی
 عاطفی

پرظػ  -ظخٌراًی
 ٍ پاظخ

 تحث گرٍّی

 ٍایت ترد
 هاشیک

 ٍیذئَ پرٍشکتَر
 کتاب، همالِ

 Powerًرم افسار 

120 
 حضَر فعال

ؼرکت در تحث 
 گرٍّی

ای یا هرحلِ
 تکَیٌی
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 ی تا هاظک ًٍچَری را  تیاى کٌذهیساى اکعیصى رظاً

 فَایذ کاتتر ًازال را ًام تثرد

 اًذیکاظیَى اظتفادُ از چادر اکعیصى را تَضیح دّذ.

 حیطِ عاطفی:

 تِ اظتفادُ از اًَاع رٍغ ّای اکعیصى تراپی عاللِ ًؽاى دّذ. 
 تا اًگیسُ در حیي تذریط تِ درض گَغ کٌذ.

 در هثاحث هطرح ؼذُ هؽارکت داؼتِ تاؼذ

point 

6 

27/01/98 

 یَْؼیعَارض تآؼٌایی تا 

 داًؽجَ تتَاًذ
 حیطِ ؼٌاختی:

 ر ریکاٍری را ًام تثرد.هؽکالت تٌفعی ٍ للثی ٍ عرٍلی تیوار د

ًحَُ هذیریت هؽکالت تٌفعی ٍ للثی ٍ عرٍلی تیوار در ریکاٍری 

 را تیاى کٌذ.

 علل ٍ درهاى تَْع ٍ اظتفراغ تیوار در ریکاٍری را رکر ًوایذ.
 حیطِ عاطفی:

 تا اًگیسُ در حیي تذریط تِ درض گَغ کٌذ.

 در هثاحث هطرح ؼذُ هؽارکت داؼتِ تاؼذ

 ؼٌاختی
 عاطفی

پرظػ  -ًیظخٌرا
 ٍ پاظخ

 

ًوایػ  -ٍایت ترد
 اظالیذ

120 
 حضَر فعال

ؼرکت در تحث 
 گرٍّی

ای یا هرحلِ
 تکَیٌی

7 

3/02/98 

 درد کٌترل ّای رٍغآؼٌایی تا 
 ترًاهِ ترخیصی

 داًؽجَ تتَاًذ
 حیطِ ؼٌاختی:

  ؼَد آؼٌا غیردارٍیی کٌترل درد ّای رٍغ تا

 را ًام تثرد  دارٍیی کٌترل درد ّای رٍغ

ترخیصی تیوار از تخػ هرالثت ّای پط از تیَْؼی  ترًاهِ

 تَضیح دّذ.

 هعیار آلذرت را تَضیح دّذ

 حیطِ عاطفی:

 ًظر خَد را در راتطِ تا درد تیواراى تیاى کٌذ
 تا اًگیسُ در حیي تذریط تِ درض گَغ کٌذ.

 در هثاحث هطرح ؼذُ هؽارکت داؼتِ تاؼذ

 ؼٌاختی
 عاطفی

پرظػ  -ظخٌراًی
 ٍ پاظخ

 

ًوایػ  -ٍایت ترد
 اظالیذ

120 
 حضَر فعال

ؼرکت در تحث 
 گرٍّی

ای یا هرحلِ
 تکَیٌی

8 

10/02/98 

 دارٍّای ریکاٍریآؼٌایی تا 

 داًؽجَ تتَاًذ 
 حیطِ ؼٌاختی:

 دارٍّای هَرد اظتفادُ در ریکاٍری را تؽٌاظذ. 
 عَارض دارٍّای هَرد اظتفادُ در ریکاٍری را ًام تثرد

 حیطِ عاطفی:
 ریط تِ درض گَغ کٌذ.تا اًگیسُ در حیي تذ

 ؼٌاختی
 عاطفی

پرظػ  -ظخٌراًی
 ٍ پاظخ

 120 ًوایػ اظالیذ

 حضَر فعال
ؼرکت در تحث 

 گرٍّی
 ارائِ کٌفراًط

- 
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 در هثاحث هطرح ؼذُ هؽارکت داؼتِ تاؼذ

9  
جمع بىذی کلی مطبلب ي 

 رفع مشکل

 داوشجً بتًاوذ 

 مسبئل مختلف ارائٍ شذٌ در طًل ترم را حل ومبیذ. .1

ئٍ ایه ياحذ درسی را بٍ خًبی درک کردٌ َذف از ارا .2

 ببشذ.

 بب اوگیسٌ ي اشتیبق در امتحبن پبیبن ترم شرکت کىذ. .3

-شىبختی

 عبطفی

، حل مسئلٍ

 اوجبم آزمبیش
---- 121 

حل مسبئل دادٌ  

 شذٌ
 آزمًن پبیبوی
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