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1 22/8/29 

 یاصًل حفبظت فردآمًزش 
از خطرات  یریطگیي پ
 یکیسیف یَب بی)آس یضغل

 (یعفًو یبَ یمبریي ب
 

 دانشجو تتواند

 شناختی: 
 را ضرح دَذ. حفبظت فردی .مفًُم 

 را بیبن ومبیذ. خطرات ضغلی
 را بیبن کىذ. مفًُم بیمبری َبی عفًوی

 عاطفی: 
 در مطبلب مطرح ضذٌ مطبرکت فعبل داضتٍ ببضذ.

 .در زمبن کالس تًجٍ بٍ مًارد مًرد بحث داضتٍ ببضذ

 :روانی حرکتی
ا بطىبسذ ي بتًاوذ از آوُب بٍ ضیًٌ صحیح يسبیل حفبظت فردی ر

 استفبدٌ کىذ.
 مُبرت َب را بب رعبیت اصل پیطگیری از خطرات ضغلی اوجبم دَذ.

 

-ضىبختی
ريان  -عبطفی

 یحرکت

، حل سخىراوی
مسبلٍ،پرسص ي 

 ، ومبیصپبسخ

-وایت ترد

-کتاب-اسالید

فیلم-عکس  

120 

ضرکت در بحث 
ي تمریه  گريَی

مًارد آمًزش دادٌ 
 ضذٌ

 زیهآغب
 

2 6/2/29 

استفبدٌ از  ًٌیضآضىبیی بب 
گبن، مبسک،دستکص 

 لیاستر

 دانشجو تتواند

 شناختی: 
 را ضرح دَذ. لسيم استفبدٌ از گبن،مبسک ي دستکص استریل 

 عاطفی:

-ضىبختی
ريان  -عبطفی

 یحرکت

سخىراوی، حل 
مسبلٍ،پرسص ي 

 پبسخ، ومبیص

-وایت ترد

-کتاب-اسالید

فیلم-عکس  

120 

کت در بحث ضر
گريَی ي تمریه 

مًارد آمًزش دادٌ 
 ضذٌ

ای یب مرحلٍ

 تکًیىی،

                                                 

 گردش علمی، آزمبیطی  –پرسص و پبسخ  –له حل مسئ –گروهی کوچک، نمبیطی  –ای توانذ ضبمل: سخنرانی، مببحثهیبدگیری می –روش یبددهی   


ب هذف قضبوت در مورد تسلط یب تراکمی )پبیبن یک دوره یب مقطع آموزضی ب نیای یب تکوینی )در فراینذ تذریس بب هذف ضنبسبیی قوت و ضعف دانطجویبن( و آزمون پبیبتواننذ به صورت آزمون ورودی )آگبهی از سطح آمبدگی دانطجویبن( مرحلههب بر اسبس اهذاف میآزمون  

 دانطجویبن( برگسار گردد.
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 در مطبلب مطرح ضذٌ مطبرکت فعبل داضتٍ ببضذ.

 .در زمبن کالس تًجٍ بٍ مًارد مًرد بحث داضتٍ ببضذ

 :روانی حرکتی
 صحیح  بپًضذ.ضیًٌ  بٍ  را سک ي دستکص استریلگبن،مب

 گبن،مبسک ي دستکص استریل را بٍ ريش صحیح خبرج ومبیذ.
اصًل استریل را َىگبم استفبدٌ از دستکص ي گبن استریل رعبیت 

 ومبیذ.

3 13/2/29 
اوًاع پبوسمبن ي آمًزش 

 اصًل آن

 دانشجو تتواند

 شناختی: 
 را ضرح دَذ. اوًاع پبوسمبن .

 را بیبن ومبیذ. اصًل پبوسمبن صحیح 

 عاطفی: 
 در مطبلب مطرح ضذٌ مطبرکت فعبل داضتٍ ببضذ.

 .جٍ بٍ مًارد مًرد بحث داضتٍ ببضذدر زمبن کالس تً

 :روانی حرکتی
 .بٍ ريش صحیح پبوسمبن ومبیذرعبیت اصًل استریل ي بب 

 پبوسمبن َبی مختلف را بٍ ضیًٌ صحیح اوجبم بذَذ.
 

-ضىبختی
ريان  -عبطفی

 یحرکت

سخىراوی، حل 
مسبلٍ،پرسص ي 

 پبسخ، ومبیص

-وایت ترد

-کتاب-اسالید

فیلم-عکس  

120 

ضرکت در بحث 
ي تمریه گريَی 

مًارد آمًزش دادٌ 
 ضذٌ

ای یب مرحلٍ

 تکًیىی،

4 20/2/29 

 یاز ري مبریاوتقبل بآمًزش 

تخت بٍ براوکبرد ي برعکس ي 

 مبریحمل ب
 

 دانشجو تتواند

 شناختی: 
 را ضرح دَذ. ريش َبی اوتقبل بیمبر از تخت بٍ براوکبرد 
 را ضرح دَذ. ريش َبی اوتقبل بیمبر از براوکبرد بٍ تخت 

 ی:عاطف
 در مطبلب مطرح ضذٌ مطبرکت فعبل داضتٍ ببضذ.

 .در زمبن کالس تًجٍ بٍ مًارد مًرد بحث داضتٍ ببضذ

 :روانی حرکتی
 .بیمبر را بب رعبیت اصًل صحیح از تخت بٍ براوکبرد مىتقل ومبیذ
 .بیمبر را بب رعبیت اصًل صحیح از براوکبرد بٍ تخت مىتقل ومبیذ

-ضىبختی
ريان  -عبطفی

 یحرکت

وی، حل سخىرا
مسبلٍ،پرسص ي 

 پبسخ، ومبیص

-وایت ترد

-کتاب-اسالید

فیلم-عکس  

120 

ضرکت در بحث 
گريَی ي تمریه 

مًارد آمًزش دادٌ 
 ضذٌ

ای یب مرحلٍ

 تکًیىی،

5 29/2/29 

دادن  تیيضع رییتغآمًزش 

تخت ي وکبت  یبر ري مبریب

 یمىیا

 دانشجو تتواند

 شناختی: 
 را ضرح دَذ. علت ویبز بٍ تغییر يضعیت بیمبر  .

 .اصًل صحیح تغییر يضعیت بیمبر را بیبن ومبیذ
 .وکبت ایمىی مربًط بٍ بیمبر بستری بٍ ريی تخت را بیبن ومبیذ

 

 عاطفی: 

-ضىبختی
ريان  -عبطفی

 یحرکت

سخىراوی، حل 
مسبلٍ،پرسص ي 

 پبسخ، ومبیص

-وایت ترد

-کتاب-اسالید

فیلم-عکس  

120 

ضرکت در بحث 
گريَی ي تمریه 

مًارد آمًزش دادٌ 
 ضذٌ

ای یب مرحلٍ

 تکًیىی،
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 در مطبلب مطرح ضذٌ مطبرکت فعبل داضتٍ ببضذ.

 .در زمبن کالس تًجٍ بٍ مًارد مًرد بحث داضتٍ ببضذ
 

 :روانی حرکتی
 ی تخت تغییر يضعیت دَذ.بیمبر را بب رعبیت اصًل صحیح بري

 وکبت ایمىی مربًط بٍ بیمبر را َىگبم تغییر يضعیت رعبیت ومبیذ.
 

6 4/10/29 
 ،یکیسیف یفضبآضىبیی بب 

 اتبق عمل ساتیي تجُ لیيسب

 دانشجو تتواند

 شناختی: 
 ضرح دَذ. کبربرد يسبیل  ي تجُیسات مًجًد را .

 .استبوذارد َبی فضبی فیسیکی اتبق عمل را بیبن کىذ.
 

 عاطفی:
 در مطبلب مطرح ضذٌ مطبرکت فعبل داضتٍ ببضذ.

 .ببضذدر زمبن کالس تًجٍ بٍ مًارد مًرد بحث داضتٍ 

 :روانی حرکتی
 بب يسبیل مًجًد در اتبق عمل کبر کىذ.

 کىترل يسبیل ي تجُیسات مربًطٍ را بٍ وحًٌ صحیح اوجبم دَذ.

-ضىبختی
ريان  -عبطفی

 یحرکت

سخىراوی، حل 
مسبلٍ،پرسص ي 

 پبسخ، ومبیص

-وایت ترد

-کتاب-اسالید

فیلم-عکس  

120 

ضرکت در بحث 
گريَی ي تمریه 

مًارد آمًزش دادٌ 
 ضذٌ

ای یب حلٍمر

 تکًیىی،

7 11/10/29 
 فیيظب ضرحآضىبیی بب 

 یکبرضىبس ًَضبر

 دانشجو تتواند

 شناختی: 
 .يظبیف کبرضىبس ًَضبری را وبم ببرد..

 عاطفی:
 در مطبلب مطرح ضذٌ مطبرکت فعبل داضتٍ ببضذ.

 .د بحث داضتٍ ببضذدر زمبن کالس تًجٍ بٍ مًارد مًر
 

 :روانی حرکتی
داوطجً ببیذ برخی از يظبیف آمًزش دادٌ ضذٌ را بٍ صًرت ومبدیه 

 در مرکس مُبرت َبی ببلیىی اوجبم دَذ.

-ضىبختی
ريان  -عبطفی

 یحرکت

سخىراوی، حل 
مسبلٍ،پرسص ي 

 پبسخ، ومبیص

-وایت ترد

-کتاب-اسالید

فیلم-عکس  

120 

ضرکت در بحث 
گريَی ي تمریه 

ًزش دادٌ مًارد آم
 ضذٌ

ای یب مرحلٍ

 تکًیىی،

 مريری بر مطبلب کل ترم 18/10/29 8

 دانشجو تتواند

 شناختی:
 مسبئل مختلف ارائٍ ضذٌ در طًل ترم را حل ومبیذ.

 بٍ سًاالت ي مُبرت َبی گفتٍ ضذٌ در طًل ترم پبسخ دَذ.
 

 عاطفی:
 در مطبلب مطرح ضذٌ مطبرکت فعبل داضتٍ ببضذ.

-ضىبختی
ريان  -عبطفی

 یحرکت

حل  ،یسخىراو
مسبلٍ،پرسص ي 

 صیپبسخ، ومب

-وایت ترد

-کتاب-اسالید

فیلم-عکس  

120 
اوجبم مُبرت َبی 

 خًاستٍ ضذٌ
 آزمًن پبیبوی
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 .د بحث داضتٍ ببضذدر زمبن کالس تًجٍ بٍ مًارد مًر
 

9  
 
 

 امتحان پایان ترم 

 دانشجو تتواند:
 حیطه شناختی:

  مسائل مختلف ارائٍ شذٌ در طًل ترم را حل
 ومایذ.

  َذف از ارائٍ ایه ياحذ درسی را بٍ خًبی درک
 کردٌ باشذ.

 حیطه عاطفی:
  با اوگیسٌ ي اشتیاق در امتحان پایان ترم شرکت

 کىذ.

 
و  شناختی

 اطفیع

 
 

 حل مسئلٍ

 
---- 

 
 دقیق20ٍ

 
 

حل مسبئل دادٌ 
 ضذٌ

 

 آزمون پایانی
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