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  پرستاریرشته تحصیلی:
 

کارشناسی  هقطع تحصیلی دانشجویاى:
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 هحل ترگزاری: 

 ساختواى کالس ها

  هدرس:
 خانن نیّری

-98تحصیلی  اولنیوسال 
9397 

 هدف کلی
 ا ارائه هراقثت ته هددجویاىآشنایی فراگیراى تا هفاهین اساسی هرتثط ت

 

شماره 

 جلسه
 تاریخ جلسه

اهداف میانی  )رئوس 

 مطالب(

اهداف ویژه )بر اساس سه حیطه اهداف آموزشی: 

 شناختی، عاطفی، روان حرکتی(
 حیطه

 روش یاددهی

 یادگیری

مواد و وسایل 

 آموزشی
 زمان جلسه

تکالیف و وظایف 

 دانشجو
 ارزشیابینحوه

1 9/7/1397 

 مقذمٍ درس
شىاسایی  ،بٍ اکسیژن ویاز

مفاَیم مرتبط با اکسیژن 

 رساوی

 

 ؿٌبختی

قؼوت ّبی هختلف دػتگبُ تٌفؼی )فَقبًی ٍ تحتبًی(  -
 هَثش دس اکؼیظى سػبًی سا ثِ طَس هختصش ؿشح دّذ2

اصطالحبت هشثوَ  ثوِ اوگَّوبی تٌفؼوی سا ثوِ طوَس        -
 صحیح تؼشیف کٌذ2

 هشاکض تٌظین تٌفغ دس ثذى سا ثِ طَس صحیح ًبم ثجشد2  -

هؼیبسّبی ؿشٍع اکؼیظى سػبًی ٍ ػالئون ّیوَکؼوی سا    -
 ؿشح دّذ2 ثِ طَس کبهل 

 ػَاهل هَثش دس اکؼیظى سػبًی سا ؿشح دّذ2 -

 اًَاع سٍؽ ّبی اکؼیظى سػبًی سا هقبیؼِ ًوبیذ2 -

 ػَاسض اکؼیظى سػبًی هَسد ؿشح دّذ2 -

اًَاع سٍؽ ّبی ثبصکشدى ساُ َّایی سا ثوِ طوَس کبهول     -

 شىاختی
 عاطفی

 

 -سخىراوی
 اسخپرسش ي پ

 -يایت برد
 ومایش اسالیذ

90 
 حضًر فعال

شرکت در بحث 
 گريَی

 آغازیهزمًن آ

                                                 

 گشدؽ ػلوی، آصهبیـی  –پشػؾ ٍ پبػخ  –حل هؼئلِ  –گشٍّی کَچک، ًوبیـی  –ای تَاًذ ؿبهل: ػخٌشاًی، هجبحثِیبدگیشی هی –سٍؽ یبددّی   


یب تشاکوی )پبیبى یک دٍسُ یب هقطغ آهَصؿی ثب ّذف قضبٍت دس هَسد تؼلط  ًیای یب تکَیٌی )دس فشایٌذ تذسیغ ثب ّذف ؿٌبػبیی قَت ٍ ضؼف داًـجَیبى( ٍ آصهَى پبیبٍدی )آگبّی اص ػطح آهبدگی داًـجَیبى( هشحلِتَاًٌذ ثِ صَست آصهَى ٍسّب ثش اػبع اّذاف هیآصهَى  

 داًـجَیبى( ثشگضاس گشدد2
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 ؿشح دّذ2

-  

 ػبطفی
 داًـجَ قبدس ثبؿذ ثب اًگیضُ دس کالع دسع ؿشکت ًوبیذ

2 30/7/1397 
ویاز بٍ امىیت ي تأمیه امىیت 

مفُددًت تعددادل  ،مددذدیًیان
  ، دفعَا تیي الکتريل عاتیما

 ؿٌبختی

 دجَ سا ثِ طَس صحیح تَضیح دّذ2هفَْم اهٌیت هذ -

ػَاهل خطشػبص ثشای اهٌیت هذدجَ سا ثِ دسػتی ؿشح  -
 دّذ2

پیـگیشی اص خطشات ثشای هذدجَ سا ثِ طَس  چگًَگی -
 کبهل ثیبى کٌذ2

 ًقؾ هبیؼبت سا دس ثذى ثِ طَس خالصِ ؿشح دّذ2 -

خالصِ ای اص ًقؾ اوکتشٍویت ّبی هْن دس اػوبل  -
 حیبتی ثذى سا ثیبى کٌذ2

ئن ٍ ػَاسض آى سا ثِ طَس خالصِ ؿشح کن آثی، ػال -
 دٌّذ2

سٍؽ ّبی جبیگضیٌی آة ٍ اوکتشٍویت ّبی ثذى سا ثِ  -
 طَس خالصِ ؿشح دٌّذ2

اّویت دفغ ادساس طجیؼی ثشای هذدجَ سا ثِ دسػتی ؿشح  -
 دّذ2

 چگًَگی دفغ طجیؼی ادساس سا ثِ طَس خالصِ ثیبى کٌذ2 -

هـکالت ؿبیغ دفغ ادساسی سا ثِ طَس صحیح تَضیح  -
 2دّذ

ثشًبهِ سیضی جْت سفغ هـکالت دفغ ادساس سا ثِ طَس  -
 کبهل ؿشح دّذ2

اّویت دفغ هذفَع طجیؼی دس ػالهتی هذد جَ سا ثِ  -
 دسػتی ثیبى کٌذ2

چگًَگی دفغ طجیؼی هذفَع سا ثِ طَس خالصِ ثیبى  -
 کٌذ2

 شىاختی
 عاطفی

 -سخىراوی
 پرسش ي پاسخ

 -يایت برد
 ومایش اسالیذ

90 
 حضًر فعال

شرکت در بحث 
 گريَی

-کًیىی ت
 تشخیصی
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هـکالت ؿبیغ دفغ هذفَع سا ثِ طَس صحیح تَضیح  -
 دّذ2

ع سا ثِ طَس ثشًبهِ سیضی جْت سفغ هـکالت دفغ هذفَ -
 کبهل ؿشح دّذ2

 ػبطفی
 داًـجَ قبدس ثبؿذ ثب اًگیضُ دس کالع دسع ؿشکت ًوبیذ

3 7/8/1397 
شناسایی هفاهین 

 خواب و استراحت

 ؿٌبختی

 تشاحت سا ؿشح دّذ2هفبّین خَاة ٍ اػ -

 ػولکشد خَاة سا تَضیح دّذ2 -

 هکبًیؼن تٌظین خَاة سا ثیبى کٌذ2 -

 هشاحل طجیؼی خَاة سا تَصیف کٌذ2 -

 ػَاهلی هَثش ثش خَاة سا ثیبى کٌذ2 -

 اختالالت سایج خَاة سا تَضیح دّذ2 -

چگًَگی ثشًبهِ سیضی ثشای هذدجَی دچبس اختالل  -
 خَاة سا تَضیح دّذ2

 ػبطفی
دس ثحو   ثْذاؿوت خوَاة    ،هختلف تذسیغ فشاگیش دس هشاحل

 ّبی گشٍّی فؼبالًِ ؿشکت ًوبیذ

 شىاختی
 عاطفی

 -سخىراوی
 پرسش ي پاسخ

 -يایت برد
 ومایش اسالیذ

90 
 حضًر فعال

شرکت در بحث 
 گريَی

-کًیىی ت
 تشخیصی

4 14/8/1397 
درد ي  ش،یبٍ آسا ازیمفًُت و

  هیتسک

 ؿٌبختی

دسػتی تؼشیف  هفبّین آػبیؾ، دسد ٍ تؼکیي سا ثِ -
 ًوبیذ2

 فیضیَوَطی دسد سا ثِ طَس خالصِ ؿشح دّذ2 -

 ػَاهل هَثش ثش دسک دسد سا تَضیح دّذ2 -

 سٍؽ ّبی ثشسػی دسد سا تَصیف ًوبیذ2 -

 سٍؽ ّبی هختلف تؼکیي دس د سا تَضیح دّذ2 -

هشاقجت ّبی پشػتبسی دس سٍؽ ّبی تؼکیي دسد سا  -
 ؿشح دّذ2

 ػبطفی

 شىاختی
 عاطفی

 -سخىراوی
 پرسش ي پاسخ

 -يایت برد
 ومایش اسالیذ

90 
 حضًر فعال

شرکت در بحث 
 گريَی

-کًیىی ت
 تشخیصی
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کووالع دسع داًـووجَ قووبدس ثبؿووذ ثووب اًگیووضُ دس 
 ؿشکت ًوبیذ

  یبُذاشت یازَایمفًُت و 21/8/1397 5

 ؿٌبختی

پَػت، پبّب ٍ ًبخي، دّبى ًیبصّبی ثْذاؿتی هذدجَ )دس  -
 ( سا ثیبى کٌذ2ٍ دًذاى، هَ، پشیٌِ

شاقجت ّبی ثْذاؿتی اص پَػت، پبّب ٍ ًبخي، دّبى ٍ ه -
 دًذاى، هَ ٍ پشیٌِ سا دس هذدجَیبى ؿشح دّذ2 

دس هَسد ؿشایطی کِ هَجت اختالل دس ثْذاؿت هذدجَ  -
 هی گشدًذ، ثح  ًوبیذ2

پَػت، پبّب ٍ ًبخي، دّبى ٍ دًذاى، هـکالت هشثَ  ثِ  -
 ٍ پشیٌِ، ٍ اقذاهبت هشثَطِ ثِ آى سا فْشػت کٌذ2 هَ

ٍؽ ّبی ثْذاؿتی سا دس هشاقجت اص پَػت ، پشیٌِ ، س -
 پبّب ٍ ًبخي ّب ، دّبى چـن ، گَؽ ٍ ثیٌی ویؼت کٌذ2

 ػبطفی
فشاگیش دس توبم هشاحل هختلف تذسیغ ثوب حشکوبت   
ػش ٍ ثشقشاسی استجب  چـوی ًؼوجت ثوِ هَضوَع    

 تَجِ ًـبى دّذ ثْذاؿت هذدجَیبى

 شىاختی
 عاطفی

 -سخىراوی
 پرسش ي پاسخ

 -يایت برد
 ومایش اسالیذ

90 
 حضًر فعال

شرکت در بحث 
 گريَی

-کًیىی ت
 تشخیصی

6 28/8/1397 
مفُددًت پیشدد یری ي کىتددرل 

 عفًوت

 ؿٌبختی

 ػفًَت سا تؼشیف ًوبیذ2 -

 فشآیٌذ ػفًَت سا ؿشح دٌّذ2 -

 ػَاهل هَثش ثش ثشٍص ػفًَت سا ثشؿوبسًذ2 -

 چگًَگی دفبع ثذى دس هقبثل ػفًَت سا تَضیح دٌّذ2 -

 یشی ٍ کٌتشل ػفًَت سا ؿشح دٌّذ2چگًَگی پیـگ -

چگًَگی طجقِ ثٌذی ٍػبیل سا جْت ضذ ػفًَی  -
 تَضیح دٌّذ2

 ػبطفی
 داًـجَ قبدس ثبؿذ ثب اًگیضُ دس کالع دسع ؿشکت ًوبیذ

 شىاختی
 عاطفی

 -سخىراوی
 پرسش ي پاسخ

 -يایت برد
 ومایش اسالیذ

90 
 حضًر فعال

شرکت در بحث 
 گريَی

-کًیىی ت
 تشخیصی

-کًیىی ت حضًر فعال 90 -يایت برد -سخىراوی شىاختی ؿٌبختیمراقبت َدای قبدو ي بعدذ از     5/9/1397 7
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اًَاع طجقوِ ثٌوذی اػووبل جشاحوی سا ثوب رکوش هثوبل ٍ         - یراحیعمو 
 اصطالحبت هشثَ  ثِ ّشیک ثِ طَس خالصِ ؿشح دّذ2

 ثشسػی ّبی هذدجَ قجل اص ػول جشاحی سا  ثیبى ًوبیذ2 -

ًکبت اػبػی دس ٌّگبم گشفتي سضبیتٌبهِ قجول اص ػوول    -
 سا ثشؿوشد2

 ل اص ػول سا  طشاحی کٌذ2یک طشح آهَصؽ قج -

 ًحَُ آهبدُ ػبصی ثیوبس سا ثشای جشاحی ثیوبس ؿشح دّذ2 -

 ثشسػی ّبی هذدجَ ثؼذ اص ػول جشاحی سا ثیبى ًوبیذ2 -

هشاقجت ّبی پشػتبسی ثالفبصلِ ثؼذ اص ػول جشاحوی سا   -
 رکش ًوبیذ2

اقذاهبت پشػتبسی کِ ثشای پیـگیشی اص ػَاسض ثؼذ اص  -
 ّذ2ػول تؼییي ؿذُ اًذ سا ؿشح د

 ػبطفی
فشاگیش دس توبم هشاحول هختلوف توذسیغ ثوب حشکوبت ػوش ٍ       

هشاقجووت اص ثشقووشاسی استجووب  چـوووی ًؼووجت ثووِ هَضووَع   
 تَجِ ًـبى دّذ هذدجَیبى

شرکت در بحث  ومایش اسالیذ پرسش ي پاسخ عاطفی
 گريَی

 تشخیصی

8 12/9/1397 
ي تددرخی   تقددال، اوپددریر 
   -بیمار 

 ؿٌبختی

 اصَل پزیشؽ ثیوبس سا ثِ دسػتی تَضیح دّذ2 -

هشاقجت ّبی پشػتبسی دس صهبى پزیشؽ ثیوبس سا ثِ طَس  -
 کبهل ؿشح دّذ2

 اصَل تشخیص ثیوبس سا ثِ دسػتی تَضیح دّذ2 -

هشاقجت ّبی پشػتبسی دس صهبى تشخیص ثیوبس سا ثِ طَس  -
 کبهل ؿشح دّذ2

 اصَل اًتقبل ثیوبس سا ثِ دسػتی تَضیح دّذ2 -

هشاقجت ّبی پشػتبسی دس صهبى اًتقبل ثیوبس سا ثِ طَس  -
 کبهل ؿشح دّذ2

 ػبطفی
 داًـجَ قبدس ثبؿذ ثب اًگیضُ دس کالع دسع ؿشکت ًوبیذ

 شىاختی
 عاطفی

 -سخىراوی
 پرسش ي پاسخ

 -يایت برد
 ومایش اسالیذ

90 
 حضًر فعال

شرکت در بحث 
 گريَی

-کًیىی ت
 تشخیصی
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9 19/9/1397 
آمددًز  بددٍ مددذدیً/بیمار ي 

 خاوًادٌ
  

 ؿٌبختی

ؿجبّت ٍ تفبٍت ّبی ثیي تذسیغ ٍ یوبدگیشی سا ؿوشح    -
 دّذ2

ًحَُ ثکبسگیشی اصَل استجب  دس آهَصؽ ثِ هذدجَ سا ثِ  -
 طَس خالصِ ؿشح دّذ2

حیطِ ّبی یبدگیشی سا ثش اػبع طجقوِ ثٌوذی ثلوَم ثوب      -
 رکش هثبل ؿشح دّذ2

آهَصؽ دس هشاقجت ّبی پشػتبسی سا ثوشای یوک    اّذاف -
 ثیوبس فشضی تحلیل کٌذ2 

فشآیٌذ آهَصؽ ثِ ثیوبس سا ثشای یک ثیوبس فشضی ثب رکش  -
 کلیِ هشاحل ثِ کبس گیشد2

 اصَل آهَصؽ ثِ ثیوبس سا ؿشح دّذ2   -

ّبی اسصؿیبثی یبدگیشی سا ثشای یک ثیوبس فشضی  سٍؽ -
 آهَصؿی تؼییي کٌذ2

 ػبطفی
م هشاحول هختلوف توذسیغ ثوب حشکوبت ػوش ٍ       فشاگیش دس توب

 آهوَصؽ ثوِ ثیووبس   ثشقشاسی استجب  چـوی ًؼجت ثِ هَضوَع  
 تَجِ ًـبى دّذ

 شىاختی
 عاطفی

 -سخىراوی
 پرسش ي پاسخ

 -يایت برد
 ومایش اسالیذ

90 
 حضًر فعال

شرکت در بحث 
 گريَی

-کًیىی ت
 تشخیصی

10 26/9/1397 
اخددال ، قددًاویه ي مقددررات   

اسدالمی در   پرستاری احکدات 
 مراقبت از مذدیًیان

 ؿٌبختی

 احکبم هـبّذُ ٍ ووغ ثیوبس سا ؿشح دّذ2 -

 احکبم ًجبػبت سا ؿشح دّذ2 -

 احکبم ًوبص ثیوبس سا ؿشح دّذ2 -

 احکبم هیت سا ؿشح دّذ2 -

 دس هَسد آییي ًبهِ اخالق پشػتبسی تَضیح دّذ2 -

 اصَل اخالق دس پشػتبسی سا ًبم ثجشد2 -

 ا ؿشح دّذ2قَاًیي هشثَ  ثِ حقَق ثیوبس س -

هَاسد پیـگیشی اص ثشٍص خطب ٍ اؿتجبُ دس کبس پشػتبسی سا  -
 تَضیح دّذ2

 شىاختی
 عاطفی

 -سخىراوی
 پرسش ي پاسخ

 -يایت برد
 ومایش اسالیذ

90 
 حضًر فعال

شرکت در بحث 
 گريَی

-کًیىی ت
 تشخیصی



 

 حیدریهتربت  علوم پسشکی دانشگاه پسشکی ه آموزشو توسع اتمرکس مطالع          
 

 

 

7 

 ػبطفی
 داًـجَ قبدس ثبؿذ ثب اًگیضُ دس کالع دسع ؿشکت ًوبیذ

 کالسی یمع بىذی مطالب  11

 اوتظار می ريد داوشجً بتًاوذ،
 ا بخًبی فرا گرفتٍ باشذ.مطالب ارائٍ شذٌ در طًل ترت ر -
 َذف از ارائٍ ایه ياحذ درسی را بٍ خًبی درک کردٌ باشذ. -
 با او یسٌ ي اشتیا  در امتحان پایان ترت شرکت کىذ. -

، شىاختی
 عملی

 آزمًن پایاوی - - - -

 

 نحوه ارزشیابی:

 گشدد2 هبًذُ دس اهتحبى پبیبى تشم هحبػجِ هی% ثبقی80% کل ًوشُ ثب اػتفبدُ اص کَئیض ٍ 0.اسصؿیبثی ثِ صَست کتجی کِ 
 فعال و هرتة حضور

 اسبه نمره کل:نحوه مح

 % کل ًوش80ُ   آصهَى پبیبى تشم
 % کل ًوش0ُ.  کَئیض ٍ تکبویف دسػی
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