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 ورهفرم طرح د

                                                                                                                                                                            
تکنولوژی اتاق عول توراکس،  : نام درس

 های آىقلب و عروق و هراقبت
 5.1 احد:و تعداد

 اتاق عول رشته تحصیلی:
  هقطع تحصیلی دانشجویاى:

 کارشناسی
 هحل برگزاری:

 8کالس 

 هدرس:
 سویه نیّری

 5397-98تحصیلی  اول نیوسال

 های جراحی قلب و عروق و توراکسها و هراقبتی: آشنایی فراگیر با کلیات و هفاهین بیوارهدف کلی درس
 

شماره 

 جلسه
 تاریخ جلسه

انی  )رئوس اهداف می

 مطالب(

اهداف ویژه )بر اساس سه حیطه اهداف آموزشی: 

 شناختی، عاطفی، روان حرکتی(
 اهداف حیطه

 روش یاددهی

 یادگیری

مواد و وسایل 

 آموزشی
 زمان جلسه

 و وظایف تکالیف

 دانشجو
 ارزشیابینحوه

1 1/7/1397 

ارائههِرحههورر ٍرُرٍره و هه رر
ر رس

ارزیات رتیوهارربثهارازرلوهارررر
رجواح 

ًهههایَه رٍررآآضهههٌای رتهههاررر
ر یزیَلَژیریٌفس

رحیطِرضٌاخت 
ر اًطجَرتتَاًد:

ًحَُرارزیات رتیوارربثارازرجواح ریَراکسررارتیاىر
ر.کٌد

رّایرَّای ریحتاً رراریَضیحر ّدآًایَه رراُ
ر یزیَلَژیریٌفسررارتیاىرکٌد

رحیطِرلاحف 
ر اًطجَرتتَاًد:

رٍشرّایرکاّصراضطوابررارتوایرتیوارربثارازرلوار
رِرتکاررگیو جواح رتارلالب

 ضٌبختی
 عبطفی

 سخٌراًی
 پرسص ٍ پبسخ
 بحث گرٍّی

 ٍایت برد
، ًوبیص اسالیذ
 کتبة، هقبلِ

 دقیقِ 021
 حضَر فعبل

آهبدگی جْت کَئیس 
 در جلسِ آتی

 آزهَى آغبزیي

2 8/7/1397 
رّایریٌفس لالئنرتیواری
ره ایٌِرریِ

ریستْایریطخیص 

رحیطِرضٌاخت 
ر اًطجَرتتَاًد:
رتثو ّایریٌفس ررارًامرلالئنرتیواری

 ضٌبختی
 عبطفی

 رٍاًی حرکتی

 سخٌراًی
 پرسص ٍ پبسخ
 بحث گرٍّی
 ًوبیص فیلن

 ٍایت برد
، ًوبیص اسالیذ
 کتبة، هقبلِ

 دقیقِ 021
 حضَر فعبل

آهبدگی جْت کَئیس 
 در جلسِ آتی

آزهَى تکَیٌی ٍ 
 تطخیصی

                                                 

 گردش علوی، آزهبیطی  –پرسص ٍ پبسخ  –حل هسئلِ  –گرٍّی کَچک، ًوبیطی  –ای تَاًذ ضبهل: سخٌراًی، هببحثِیبدگیری هی –رٍش یبددّی   


یب تراکوی )پبیبى یک دٍرُ یب هقطع آهَزضی بب ّذف قضبٍت در هَرد تسلط  ًیبب ّذف ضٌبسبیی قَت ٍ ضعف داًطجَیبى( ٍ آزهَى پبیب ای یب تکَیٌی )در فرایٌذ تذریستَاًٌذ بِ صَرت آزهَى ٍرٍدی )آگبّی از سطح آهبدگی داًطجَیبى( هرحلِّب بر اسبس اّذاف هیآزهَى  

 داًطجَیبى( برگسار گردد.
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هَار رهَر رتورس ر ررهطاّدُرٍرلوسربفسِرسیٌِررار
رًامرتثو 

رصداّایرحثی  ریٌفسررارًامرتثو 
رصداّایرغیوحثی  ریٌفسررارًامرتثو 

ریستْایریطخیص ربثارازرلواررارضورر ّد.
رحیطِرلاحف 

رجَرتتَاًد: اًط
رجْتراًجامره ایٌِرریِرلالبِرًطاىر ّد

3 15/7/1397 
ریوهیٌَلَژیریٌفس

رّایریَراکستیواری

رِرضٌاخت حیط
ر اًطجَرتتَاًد:

ریوهیٌَلَژیرهوتَطرتِرسیستنریٌفسررارتیاىرکٌد.
ر یستَلرًایرراریَضیحر ّدر-1
رآیلکتازیرٍرتوًٍطکتازیرراری ویفرکٌد.ر-2
رتوًٍطیترهزهي/رآهفیزمرریَیرراری ویفرکٌد-3
رپٌَهَیَراکسرٍرلالینرآًوارضورر ّد.ر-4

رحیطِرلاحف 
ر اًطجَرتتَاًد:

ر ررتحثرگوٍّ رضوکترًوایدتارلالبِرٍراًگیزُر

 ضٌبختی
 عبطفی

 سخٌراًی
 پرسص ٍ پبسخ
 بحث گرٍّی

 ٍایت برد
، ًوبیص اسالیذ
 کتبة، هقبلِ

 دقیقِ 021
 حضَر فعبل

آهبدگی جْت کَئیس 
 در جلسِ آتی

 آزهَى تکَیٌی

4 22/7/1397 
ّایرتیواریآضٌای رتار
ریَراکس

رحیطِرضٌاخت 
ر اًطجَرتتَاًد:

ریوٍهایربفسِرسیٌِرٍرهدیویترآىررارتیاىرکٌد.
ریواریرهزهيراًسدا یرریَیررارًامرتثو للارت

رهٌظَررازرآهفیزمرٍرللارآىرراریَضیحر ّد
رلالئنرتوًٍطیترهزهيررارًامرتثو 

لَاهارخطورسازرتیواریرهزهيراًسدا یرریَیررارتیاىر
رکٌد

ررارضورر ّدرCOPD رهاىر ارٍی ر
رراریَضیحر ّدرجواح رکاّصر ٌّدُرحجنرریِ

 ضٌبختی
 عبطفی

 سخٌراًی
 پرسص ٍ پبسخ
 بحث گرٍّی

 ٍایت برد
، ًوبیص اسالیذ
 کتبة، هقبلِ

 دقیقِ 021
 حضَر فعبل

آهبدگی جْت کَئیس 
 در جلسِ آتی

 آزهَى تکَیٌی
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رللارپیًَدرریِررارًامرتثو 
رحف حیطِرلا

ر اًطجَرتتَاًد:
رتاراًگیزُر رسررارپیگیویرًواید

رتوشرّایریَراکسیفسیور 29/7/1397 5

رحیطِرضٌاخت 
ر اًطجَرتتَاًد:

ریَه ررارضورر ّد.توشرپَستوٍلتوالریَراکَر-1
رتوشراًتوٍلتوالریَراکَیَه رراررضحر ّد.ر-2
رتوشراگزیالریریَراکَیَه ررارضورر ّد.-3
ریَراکَیَه رزیورپستاً ربداه رچپررارضورر ّد.ر-4
ریَضیحر ّدتوشرکالهطاررارر-5
رتیاىرًوایدهدیيراستوًَیَه ررارللارر-6
ررارًامرتثو پارضیالرراستوًَیَه راًدیکاسیَىر-7
رشرپارااستوًَیَه ررارضورر ّد.تور-8
رتارضکاریَضیحر ّدتوشریَراکَاتدٍهیٌالررارًحَُرر-9
رتوشرسَپوارکالٍیکَالرررارضورر ّد.-10

رحیطِرلاحف 
ر اًطجَرتتَاًد:

رتارلالبِرٍراًگیزُر ررتحثرگوٍّ رضوکترًواید

 ضٌبختی
 عبطفی

 سخٌراًی
 پرسص ٍ پبسخ
 بحث گرٍّی

 ٍایت برد
، ًوبیص اسالیذ
 کتبة، هقبلِ

 دقیقِ 021
 حضَر فعبل

آهبدگی جْت کَئیس 
 در جلسِ آتی

 آزهَى تکَیٌی

6 6/8/1397 

یَجْاترٍرهوابثتْایربثارازر
رلوارجواح ریَراکس

ٍسایارٍریجْیزاتر -
هَر رًیازرجواح ر

ریَراکس

رحیطِرضٌاخت 
ر اًطجَرتتَاًد:

رارزیات ربثارازرلواررارًامرتثو .-1
رٍسایارٍریجْیزاترایاقرلواریَراکسررارتطٌاسد.-2

رحیطِرلاحف 
ر اًطجَرتتَاًد:

اّویترآضٌای رتاریجْیزاترجواح ریَراکسرررارتِر
رخَت ر رکرکو ُرتاضد

 ضٌبختی
 عبطفی

 سخٌراًی
 پرسص ٍ پبسخ
 بحث گرٍّی

 ٍایت برد
، ًوبیص اسالیذ
 کتبة، هقبلِ

 دقیقِ 021
 حضَر فعبل

آهبدگی جْت کَئیس 
 در جلسِ آتی

 آزهَى تکَیٌی

7 13/8/1397 
رآًایَه ربلةرٍرلوٍق

رلوٍقرهحیط آًایَه ر
رحیطِرضٌاخت 
ر اًطجَرتتَاًد:

 ضٌبختی
 عبطفی

 سخٌراًی
 پرسص ٍ پبسخ
 بحث گرٍّی

 ٍایت برد
، ًوبیص اسالیذ
 کتبة، هقبلِ

 دقیقِ 021
 حضَر فعبل

آهبدگی جْت کَئیس 
 در جلسِ آتی

 آزهَى تکَیٌی
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رآًایَه رٍر یزیَلَژیربلةرراریَضیحر ّد-1ر
ر ریچِرّایربلةررارضٌاسای رکٌدر-2
رگو شرخَىرکوًٍویررارتطٌاسد-3
رسیستنرّدایت ربلةرراریَضیحر ّد.ر-4
رساختاررٍراًایَه رلوٍقررارتطٌاسد.-5
رراریَضیحر ّدرسیستنرٍریدیٍرسیستنرضویاً ر-6

رحف حیطِرلا
ر اًطجَرتتَاًد:

رتارلالبِرٍراًگیزُر ررتحثرگوٍّ رضوکترًواید
ر

8 22/8/1397 

یوهیٌَلَژیرسیسهتنربلهةرٍررر
رلوٍق

یَجْاترٍرهوابثتْایرالوهالرر
راح ربلةجو

یَجْاترٍرابداهاتر
یطخیص ر ررالوالرجواح ر

رلوٍق
رابداهاتریطخیص 

رحیطِرضٌاخت 
ر اًطجَرتتَاًد:

ریوهیٌَلَژیرسیستنربلةرٍرلوٍقرآضٌارضَ .تار
ریَجْاترکل ر ررجواح رّایربلةررارضورر ّد.

َجْاترٍرابداهاتریطخیص ر ررالوالرجواح رلوٍقررارًامری
رتثو 

رایرلوٍقرهحیط ررارًامرتثو ابداهاتریطخیص ر ررتیواریْ
ر

رحیطِرلاحف 
ر اًطجَرتتَاًد:

رتارلالبِرٍراًگیزُر ررتحثرگوٍّ رضوکترًواید
ر

 ضٌبختی
 عبطفی

 سخٌراًی
 پرسص ٍ پبسخ
 بحث گرٍّی

 ٍایت برد
، ًوبیص اسالیذ
 کتبة، هقبلِ

 دقیقِ 021
 حضَر فعبل

آهبدگی جْت کَئیس 
 در جلسِ آتی

 آزهَى تکَیٌی

9 27/8/1397 
رٍسایارٍریجْیهزاترجواحه رر

ربلة

رحیطِرضٌاخت 
ر اًطجَرتتَاًد:

رٍسایارٍریجْیزاترلوارجواح ربلةررارتطٌاسد.ر-1

حیطِرپوٍیزّایرهَر راستفا ُر ررالوالربلث ررارًامرتثو .-2
رلاحف 

ر اًطجَرتتَاًد:
رتارلالبِرٍراًگیزُر ررتحثرگوٍّ رضوکترًواید

 ضٌبختی
 عبطفی

 سخٌراًی
 پرسص ٍ پبسخ
 بحث گرٍّی

 ٍایت برد
، ًوبیص اسالیذ
 کتبة، هقبلِ

 دقیقِ 021
 حضَر فعبل

آهبدگی جْت کَئیس 
 در جلسِ آتی

 آزهَى تکَیٌی
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ر

رّایربلةتیواریآضٌای رتار 11/9/1397 12

رحیطِرضٌاخت 
ر اًطجَرتتَاًد:

رتیواریْایرها رزا یربلةرراریَضیحر ّد
رتایرپسربلث رریَیرراریَضیحر ّد -1

ر

رحیطِرلاحف 
ر اًطجَرتتَاًد:

ردتارلالبِرٍراًگیزُر ررتحثرگوٍّ رضوکترًوای
ر

 ضٌبختی
 عبطفی

 سخٌراًی
 پرسص ٍ پبسخ
 بحث گرٍّی

 ٍایت برد
، ًوبیص اسالیذ
 کتبة، هقبلِ

 دقیقِ 021
 حضَر فعبل

آهبدگی جْت کَئیس 
 در جلسِ آتی

 آزهَى تکَیٌی

11 18/9/1397 
ّهایر ریچهِرررتیوارییَضیحر
ربلة

رحیطِرضٌاخت 
ر اًطجَرتتَاًد:

رتیواریْایر ریچِررارًامرتثو ر-1
رّدلوارجواح ررٍالَپالست رراریَضیحر -2
ررٍضْایری َیضر ریچِررارضورر ّد.-3
ر

رحیطِرلاحف 
ر اًطجَرتتَاًد:

توبواریریواسرچطو رًسثترتِرجواح ر ریچِرتار
ربلث رلالبِرًطاىر ّد

ر

 ضٌبختی
 عبطفی

 سخٌراًی
 پرسص ٍ پبسخ
 بحث گرٍّی

 ٍایت برد
، ًوبیص اسالیذ
 کتبة، هقبلِ

 دقیقِ 021
 حضَر فعبل

آهبدگی جْت کَئیس 
 در جلسِ آتی

 آزهَى تکَیٌی

رپیسرهیکوآضٌای رتارهفاّینر 25/9/1397 12

رحیطِرضٌاخت 
ر اًطجَرتتَاًد:

ًحَُری ثیِرپیسرهیکوٍرابداهاترهوابثت رآىررارضورر-1
ر ّد.
رریتوْایربثارٍرت درپیسرهیکوررارًطاىر ّد.ر-2
ر

رحیطِرلاحف 
ر اًطجَرتتَاًد:

 ضٌبختی
 عبطفی

 سخٌراًی
 پرسص ٍ پبسخ
 بحث گرٍّی

 ٍایت برد
، ًوبیص اسالیذ
 کتبة، هقبلِ

 دقیقِ 021
 حضَر فعبل

آهبدگی جْت کَئیس 
 در جلسِ آتی

 آزهَى تکَیٌی
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رتارلالبِرٍراًگیزُر ررتحثرگوٍّ رضوکترًواید
ر

راهتحاىرپایاىریوم  13

ر اًطجَرتتَاًدر
هسائارهختلفرارائِرضدُر ررحَلریومررارحار .1

رًواید.
ّدفرازرارائِرایيرٍاحدر رس ررارتِرخَت ر رکر .2

رکو ُرتاضد.
وکترتاراًگیزُرٍراضتیاقر رراهتحاىرپایاىریومرض .3

رکٌد.

 021 ---- حل هسئلِ عبطفی-ضٌبختی
حل هسبئل دادُ  

 ضذُ
 آزهَى پبیبًی

 نحوه ارزشیابی:

 گردد. هبًذُ در اهتحبى پبیبى ترم هحبسبِ هی% ببقی01% کل ًورُ بب استفبدُ از کَئیس ٍ 21ارزضیببی بِ صَرت کتبی کِ 
 نمره کل: نحوه محاسبه

 % کل ًور01ُ   آزهَى پبیبى ترم
 % کل ًور21ُ کَئیس ٍ تکبلیف درسی

 بع:منا

 


