
 

 حیدریهتربت  علوم پسشکی دانشگاه پسشکی شو توسعه آموز اتمرکس مطالع          
 

 دورهفرم طرح 

                                                                                                                                                                            
رستبری و کبر در اتبق مهبرت هبی پ : نام درس

  عمل

 )نظری(1واحد: تعداد

 هوضبری رشته تحصیلی:

 

  مقطع تحصیلی دانشجویان:
 کارشناسی پیوسته

 

 محل برگساری: 

ساختمان کالس های 
 آموزشی

  مدرس:
 امیر رکبء

 

 9397-98تحصیلی  اولنیمسال 

 
 اتاق عمل تجهیسات و محیط مهارت های پرستاری وآشنایی دانشجو  با  هدف کلی درس:

شماره 

 جلسه
 تاریخ جلسه

اهداف میانی  )رئوس 
 مطالة(

اهداف ویژه )بر اساس سه حیطه اهداف آموزشی: 

 شناختی، عاطفی، روان حرکتی(

طبقه هر 

 حیطه

 روش یاددهی

 یادگیری

مواد و وسایل 

 آموزشی
 ارزشیابینحوه تکالیف دانشجو زمان جلسه

1 3/7/97 

 ،خچِیتارآضٌایی با 
 یهقررات، فضا ٍ يیقَاً

 ساتیٍ تجْ لیٍسا یکیسیف
 اتاق عول

 دانشجو تتواند

 شناختی: 
 ّذف از ارائِ درس را بیاى ًوایذ.

 را ضرح دّذ. اتاق عول خچِیتار
 را بیاى ًوایذ.اتاق عول  ٍ هقررات يیقَاً
 را بیاى کٌذ. اتاق عول ساتیٍ تجْ لیٍسا یکیسیف یفضا

 عاطفی:
 داضتِ باضذ. در هطالب هطرح ضذُ هطارکت فعال

 .در زهاى کالس تَجِ بِ هَارد هَرد بحث داضتِ باضذ

-ضٌاختی
 عاطفی

، حل سخٌراًی
هسالِ،پرسص ٍ 

 پاسخ

-وایت ترد

-کتاب-اسالید

فیلم-عکس  

120 
ضرکت در بحث 

 گرٍّی
 آغازیي
 

2 10/7/97 
استاًذاردّا ٍ اصَل آضٌایی با 

 کار یٍ حفاظت یوٌیا

 دانشجو تتواند

 شناختی: 
 ّای ایوٌی هحیط کار را ضرح دّذ.استاًذارد 

 را بیاى ًوایذ. کار یٍ حفاظت یوٌیاصَل ا

 عاطفی:
 در هطالب هطرح ضذُ هطارکت فعال داضتِ باضذ.

 در زهاى کالس تَجِ بِ هَارد هَرد بحث داضتِ باضذ.

-ضٌاختی
 عاطفی

سخٌراًی، حل 
هسالِ،پرسص ٍ 

 پاسخ

-وایت ترد

-کتاب-اسالید

فیلم-عکس  

120 
 ضرکت در بحث

 گرٍّی
ای یا هرحلِ

 تکَیٌی،

                                                 

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


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

 دانطجویبن( برگسار گردد.
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3 17/7/97 
ٍ  یجراح نیتآضٌایی با 

 یَْضیب

 دانشجو تتواند

 شناختی: 
 را بیاى ًوایذ. یجراح نیتکار ٍ چیٌص 

 را تعریف ًوایذ. کار تین  بیَْضی

 عاطفی:
 در هطالب هطرح ضذُ هطارکت فعال داضتِ باضذ.

 در زهاى کالس تَجِ بِ هَارد هَرد بحث داضتِ باضذ.

 

-ضٌاختی
 عاطفی

سخٌراًی، حل 
هسالِ،پرسص ٍ 

 پاسخ

-وایت ترد

-کتاب-اسالید

فیلم-عکس  

120 
ضرکت در بحث 

 گرٍّی
ای یا هرحلِ

 تکَیٌی،

4 24/7/97 

اصَل رٍابط حرفِ ضٌاخت 

ٍ کار  یرفتار حرفِ ا ،یا

 یگرٍّ

 دانشجو تتواند

 شناختی: 
 را تعریف کٌذ.ی رفتار حرفِ ا ٍ یاصَل رٍابط حرفِ ا

 را ضرح دّذ. یکار گرٍّ حیح ٍ هسایا  ًحَُ ص

 عاطفی:
 در هطالب هطرح ضذُ هطارکت فعال داضتِ باضذ.

 در زهاى کالس تَجِ بِ هَارد هَرد بحث داضتِ باضذ.

-ضٌاختی
 عاطفی

سخٌراًی، حل 
هسالِ،پرسص ٍ 

 پاسخ

-وایت ترد

-کتاب-اسالید

فیلم-عکس  

120 
ضرکت در بحث 

 گرٍّی
ای یا هرحلِ

 تکَیٌی،

5 1/8/97 

بستِ  یرٍش ّاآهَزش 

ٍ استفادُ از  یًگْذار ،یبٌذ

  لیاستر لیٍسا

 دانشجو تتواند

 شناختی: 
 را بیاى کٌذ. لیاستر لیٍسا یبستِ بٌذ یرٍش ّا

 ذ.دّ ضرحرا  لیاستر لیٍ استفادُ از ٍسا یًگْذار ًحَُ 

 

 عاطفی:
 در هطالب هطرح ضذُ هطارکت فعال داضتِ باضذ.

 در زهاى کالس تَجِ بِ هَارد هَرد بحث داضتِ باضذ.
 

-ضٌاختی
 عاطفی

سخٌراًی، حل 
هسالِ،پرسص ٍ 

 پاسخ

-وایت ترد

-کتاب-اسالید

فیلم-عکس  

120 
ضرکت در بحث 

 گرٍّی
ای یا هرحلِ

 تکَیٌی،

6 8/8/97 

با اًَاع ٍ طبقِ  یکل ییآضٌا

ٍ  یاعوال جراح یبٌذ

 اصطالحات هربَطِ

 دانشجو تتواند

 : شناختی
 را بیاى کٌذ. اًَاع اعوال جراحی

 را بیاى ًوایذ. اصطالحات کلی هربَطِ بِ اعوال جراحی

 عاطفی:
 در هطالب هطرح ضذُ هطارکت فعال داضتِ باضذ.

 در زهاى کالس تَجِ بِ هَارد هَرد بحث داضتِ باضذ.

-ضٌاختی
 عاطفی

سخٌراًی، حل 
هسالِ،پرسص ٍ 

 پاسخ

-وایت ترد

-کتاب-اسالید

فیلم-عکس  

120 
ضرکت در بحث 

 گرٍّی
ای یا هرحلِ

 تکَیٌی،

ٍ  یاصَل ضذعفًَآضٌایی با  15/8/97 7
 دانشجو تتواند

 شناختی: 

-ضٌاختی
 عاطفی

سخٌراًی، حل 
هسالِ،پرسص ٍ 

 120-وایت ترد
ضرکت در بحث 

 گرٍّی
ای یا هرحلِ

 تکَیٌی،
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 را بیاى کٌذ. در اتاق عول َىیساسیلیٍ استر یاصَل ضذعفًَ در اتاق عول َىیساسیلیاستر

 ًحَُ ضذعفًَی ٍ استریلیساسیَى در اتاق عول را ضرح دّذ.

 عاطفی:
 هطارکت فعال داضتِ باضذ. در هطالب هطرح ضذُ

 در زهاى کالس تَجِ بِ هَارد هَرد بحث داضتِ باضذ.

-کتاب-اسالید پاسخ

فیلم-عکس  

8 22/8/97 
جوع بٌذی کلی هطالب ٍ رفع 

 هطکل

 دانشجو تتواند

 شناختی: 
 را بیاى کٌذ. ِ هطالب ارائِ ضذُ در طَل ترم خالص

 با هفاّین کلی درس بِ درستی آضٌا ضذُ باضذ

 ّذف از ارائِ ایي ٍاحذ درسی را بِ خَبی درک کردُ باضذ.

 عاطفی:
 در هطالب هطرح ضذُ هطارکت فعال داضتِ باضذ.

 در زهاى کالس تَجِ بِ هَارد هَرد بحث داضتِ باضذ.

-ضٌاختی
 عاطفی

سخٌراًی، حل 
هسالِ،پرسص ٍ 

 پاسخ

-وایت ترد

-کتاب-اسالید

فیلم-عکس  

120 
ضرکت در بحث 

 گرٍّی
ای یا هرحلِ

 تکَیٌی،

 آزهَى پایاى ترم - 9
 دانشجو تتواند

 را حل ًوایذ.هسائل هختلف ارائِ ضذُ 
 با اًگیسُ ٍ اضتیاق در اهتحاى پایاى ترم ضرکت کٌذ.

-ضٌاختی
 عاطفی

 120 - حل هسالِ
حل هسائل دادُ 

 ضذُ
 آزهَى پایاًی

 

 نحوه ارزشیابی:

 گردد. مبنذه در امتحبن پبیبن ترم محبسبه می% ببقی02% کل نمره بب استفبده از کوئیس و 02به صورت کتبی که  ارزضیببی
 

 نحوه محاسبه نمره کل:

 % کل نمره02   آزمون پبیبن ترم
 % کل نمره02 کوئیس و تکبلیف درسی 

 

 منابع:
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