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 اتاق عمل  رشته تحصیلی:
 

  مقطع تحصیلی دانشجویان:
 کارشناسی

معاونت محل برگزاری:
آموزشی دانشگاه علوم 

  پزشکی تربت حیدریه
 

ملیحه  مدرس:
 اسحاق زاده

 

 1398-99تحصیلی دوم نیمسال 

 

 ای حرفه اخالق بررعایت تاکید با پرستاری فرآیند چوب چهار در بیمار به بالینی خدمات ارائه و انجام جهت پرستاری های مهارت و اصول درس از شده کسب های آگاهی حیطه در مهارت کسب :هدف کلی درس

.اسالمی احکام گیری بکار و  

شماره 

 جلسه
 تاریخ جلسه

اهداف میانی  )رئوس 

 مطالب(

اهداف ویژه )بر اساس سه حیطه اهداف آموزشی: 

 شناختی، عاطفی، روان حرکتی(
 اهداف حیطه

 روش یاددهی

 یادگیری
 زمان جلسه موزشیمواد و وسایل آ

 و وظایف تکالیف

 دانشجو
 ارزشیابینحوه

1 12/11/98 

آشنایی با مسائل 

بهداشت روان در اتاق 

 عمل 

 
 

 دانشجو باید بتواند:

 :حیطه شناختی

 .تعریف کندرا  سالمت روانیمعیارهای  .1
 را بیان کند.  اهداف و برنامه های بهداشت روانی .2
 .بکار ببردرا بهداشت روانی خانواده  .3

 حیطه عاطفی :
 با انگیزه در حین تدریس به درس گوش کند.

 در مباحث مطرح شده شرکت داشته باشد .

 شناختی،عاطفی

سخنرانی، 

پرسش و 

پاسخ،بحث 

 گروهی

نمایش کلیپ،استفاده 

از 

فلوچارت،اسالیدهای 

تهیه شده در نرم 

 افزار 

 دقیقه120

حضور منظم در 

شرکت  کالس،

در بحث های 

گروهی در 

جمه و کالس،تر

 ارائه یک مقاله

 ستجش آغازین

 استرس آشنایی با   19/11/98 2

 دانشجو باید قادر باشد:

 حیطه شناختی:
 را بیان کند . مفهوم استرس .1

 شناختی،عاطفی
سخنرانی، 

پرسش و 

اسالیدهای تهیه شده 

در نرم افزار 
 دقیقه 120

حضور منظم در 

کالس،شرکت 
 تکوینی

                                                 

 گردش علمی، آزمایشی  –پرسش و پاسخ  –حل مسئله  –گروهی کوچک، نمایشی  –ای ثهتواند شامل: سخنرانی، مباحیادگیری می –روش یاددهی   


کمی )پایان یک دوره یا مقطع آموزشی با هدف قضاوت در مورد تسلط یا ترا نیای یا تکوینی )در فرایند تدریس با هدف شناسایی قوت و ضعف دانشجویان( و آزمون پایاتوانند به صورت آزمون ورودی )آگاهی از سطح آمادگی دانشجویان( مرحلهها بر اساس اهداف میآزمون  

 دانشجویان( برگزار گردد.



 

 تربت حیدریه علوم پزشکی دانشگاه پزشکی و توسعه آموزش اتمرکز مطالع          
 

 .تعریف کندرا  عوامل استرس زا .2
به  واکنش هاس فیزیولوژیکی و روان شناختی .3

بکار را  استرس و راهبردهای مدیریت استرس
 .ببرد

 حیطه عاطفی :
 گیزه در حین تدریس به درس گوش کند.با ان

 در مباحث مطرح شده شرکت داشته باشد .

پاسخ،بحث 

 گروهی

در بحث های  پاورپوینت،کتاب

گروهی در 

کالس،ترجمه و 

 ارائه یک مقاله

3 26/11/98 
و نیازهاااا انسااان   

 ارتباط و ارتباط درمانی

 دانشجو باید قادر باشد:

 حیطه شناختی:
 را بیان کند . نیازهای اساسی انسان .1
 . تعریف کندرا  مفهوم ارتباط و ارتباط درمانی .2
ارتباطات اجتماعی و مهارت های برقراری  .3

 .بکار ببردرا  ارتباط

 حیطه عاطفی :
 درس گوش کند.با انگیزه در حین تدریس به 

 در مباحث مطرح شده شرکت داشته باشد .

 شناختی،عاطفی

سخنرانی، 

پرسش و 

پاسخ،بحث 

 گروهی

پاورپوینت،کتاب و 

 مقاله
 دقیقه 120

حضور منظم در 

کالس،شرکت 

در بحث های 

گروهی در 

کالس،ترجمه و 

 ارائه یک مقاله

 تکوینی

4 3/12/98 

شارحا   آشنایی باا   
روانپزشاا ی و ننااانه 

م اخاتل  در  هاا مها 
تف ر،ادراک ،هیجاان  

 حرکت،هوشیارا 

 دانشجو باید قادر باشد:

 حیطه شناختی:
 در تفکر را با ذکر مثال نشانه های مهم اختالل  .1

 .بکار ببرد
نشانه های مهم اختالل در ادراک را با ذکر مثال  .2

 .تعریف کند 
نشانه های مهم اختالل در هیجان را با ذکر مثال  .3

 .تعریف کند
ای مهم اختالل در ادراک را با ذکر مثال نشانه ه .4

 بیان کند .
نشانه های مهم اختالل در هوشیاری را با ذکر  .5

 .بکار ببردمثال 

 حیطه عاطفی :

 شناختی،عاطفی

سخنرانی، 

پرسش و 

پاسخ،بحث 

 گروهی

ه نمایش کلیپ،استفاد

از 

فلوچارت،اسالیدهای 

تهیه شده در نرم 

افزار 

پاورپوینت،کتاب و 

 مقاله

 دقیقه 120

حضور منظم در 

کالس،شرکت 

در بحث های 

گروهی در 

کالس،ترجمه و 

 ارائه یک مقاله

 تکوینی
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 با انگیزه در حین تدریس به درس گوش کند.
 در مباحث مطرح شده شرکت داشته باشد .

5 10/12/98 

خصوصیات آشنایی با  
اختلالت نوروتیا  و  

سای وتی  ،اختلالت 
 اضطرابی 

 دانشجو باید قادر باشد:

 حیطه شناختی:
خصوصیات اختالالت نوروتیک و سایکوتیک را  .1

 بیان کند .
خصوصیات اختالالت اضطرابی را مورد بحث  .2

 .بکار ببردقرار دهد و اهمیت آن را در اتاق عمل 

 حیطه عاطفی :
 با انگیزه در حین تدریس به درس گوش کند.

 در مباحث مطرح شده شرکت داشته باشد .

 شناختی،عاطفی

 سخنرانی،

پرسش و 

پاسخ،بحث 

 گروهی

پاورپوینت،کتاب و 

 مقاله
 دقیقه 120

حضور منظم در 

کالس،شرکت 

در بحث های 

گروهی در 

کالس،ترجمه و 

 ارائه یک مقاله

 تکوینی

6 17/12/98 

اخاتلالت  آشنایی باا  
شاااابه  ساااامی  

 ،اختلالت روان تنی 

 دانشجو باید قادر باشد:

 حیطه شناختی:
خصوصیات اختالالت شبه جسمی را مورد بحث   .1

تعریف کند  را در اتاق عملقرار دهد و اهمیت آن 
. 

خصوصیات اختالالت روان تنی را توضیح دهد و  .2
 اهمیت آن را در اتاق عمل بیان کند.

 حیطه عاطفی :
 با انگیزه در حین تدریس به درس گوش کند.

 در مباحث مطرح شده شرکت داشته باشد .

 اطفیشناختی،ع

سخنرانی، 

پرسش و 

پاسخ،بحث 

 گروهی

نمایش کلیپ،استفاده 

از 

فلوچارت،اسالیدهای 

تهیه شده در نرم 

 افزار 

 دقیقه 120

حضور منظم در 

کالس،شرکت 

در بحث های 

گروهی در 

کالس،ترجمه و 

 ارائه یک مقاله

تکوینی یا 

 تشخیصی

7 16/1/99 

اخاتلالت  آشنایی باا  
روانی عضوا ،کااربرد  

 انپزش ی داروهاا رو

 دانشجو باید قادر باشد:

 حیطه شناختی:
خصوصیات اختالالت روانی عضوی را مورد بحث  .1

 .قرار دهد و اهمیت آن را در اتاق عمل بیان کند
 .بکار ببردکاربرد داروهای روانپزشکی را  .2

 حیطه عاطفی :
 با انگیزه در حین تدریس به درس گوش کند.

 شناختی،عاطفی

سخنرانی، 

پرسش و 

پاسخ،بحث 

 گروهی

پاورپوینت،کتاب و 

 مقاله
 دقیقه 120

حضور منظم در 

کالس،شرکت 

در بحث های 

گروهی در 

کالس،ترجمه و 

 ارائه یک مقاله

تکوینی یا 

 تشخیصی
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 در مباحث مطرح شده شرکت داشته باشد .

8 23/1/99 

درمان هاا آشنایی با 
غیاار دارویی،آرآینااد 

 مرگ و اندوه

 دانشجو باید قادر باشد:

 ناختی:حیطه ش
 درمان هاا غیر دارویی را توضیح دهد.  .1

فرآیند مرگ و اندوه را مورد تجزیه و تحلیل قرار  .2
 دهد .

 حیطه عاطفی :
 با انگیزه در حین تدریس به درس گوش کند.
 در مباحث مطرح شده شرکت داشته باشد .

 شناختی،عاطفی

سخنرانی، 

پرسش و 

پاسخ،بحث 

 گروهی

استفاده از 

فلوچارت،اسالیدهای 

تهیه شده در نرم 

 افزار 

 دقیقه 120

حضور منظم در 

کالس،شرکت 

در بحث های 

گروهی در 

کالس،ترجمه و 

 ارائه یک مقاله

 تکوینی

9 30/1/99 
 مااب بناادا ک اای   

 مطالب و رآب اش ا  

 دانشجو قادر باشد:
 .مطالب ارائه شده در طو  ترم را توضیح  امب  بدهد

 .حل نماید مسائل مخت ف ارائه شده در طو  ترم را 
هدف از ارائه این واحد درس  را به خوب  درک   

 .کرده باشد
 .با انگیزه و اشتیاق در امتحان پایان ترم شرکت کند

 

 دقیقه 120 ..... حل مسئله شناختی،عاطفی
حل مسائل 

 داده شده
 پایانی یابیارزش

 نحوه ارزشیابی:

 گردد. مانده در امتحان پایان ترم محاسبه می% باقی80وئیز و % کل نمره با استفاده از ک20ارزشیابی به صورت کتبی که 
 نحوه محاسبه نمره کل:

 % کل نمره80   آزمون پایان ترم
 % کل نمره20  کوئیز و تکالیف درسی
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