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شماره 

 جلسه
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 مطالب(

اهداف ویژه )بر اساس سه حیطه اهداف آموزشی: 

 شناختی، عاطفی، روان حرکتی(
 حیطه

 روش یاددهی

 یادگیری

مواد و وسایل 

 آموزشی
 ارزشیابینحوه تکالیف دانشجو زمان جلسه

1 

 معارفه

 ارائه طرح دوره

ایی با نقش فرد سیرکولر آشن

 در اتاق عمل

 دانشجو قادر باشد: 

 حیطه شناختی

 با نقش فرد سیرکولر در اتاق عمل آشنا شود

 نحوه گرفتن شرح حال از بیمار را شرح دهد

 حیطه عاطفی

 با عالقه به درس گوش دهد

 به اتفاقاتی که در کالس می افتد توجه نشان دهد

 شناختی

 عاطفی

 -سخنرانی

 سخپرسش و پا

 سامانه نوید

 نمایش اسالید
120 

مشارکت فعال 

 در کالس
 آزمون ورودی

2 

آشنایی با پذیرش بیماار در 

 اتاق عمل

آشنایی باا پاذیرش ماوارد 

 خاص در اتاق عمل

 

 دانشجو قادر باشد: 

 حیطه شناختی

 نحوه پذیرش بیمار در اتاق عمل را بیان کند 

 نحوه پذیرش بیماران سالمند را توضیح دهد

 گی پذیرش اطفال را توضیح دهدچگون

 حیطه عاطفی

 شناختی

 

 عاطفی

 -سخنرانی

 پرسش و پاسخ

 بحث گروهی

 سامانه نوید

 نمایش اسالید
120 

شرکت در بحث 

 گروهی
 ای یا تکوینیمرحله

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

  یا تراکمی )پایان یک دوره یا مقطع آموزشی با هدف قضاوت در مورد تسلط  نیس با هدف شناسایی قوت و ضعف دانشجویان( و آزمون پایاای یا تکوینی )در فرایند تدریتوانند به صورت آزمون ورودی )آگاهی از سطح آمادگی دانشجویان( مرحلهها بر اساس اهداف میآزمون
 دانشجویان( برگزار گردد.
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 با عالقه به درس گوش دهد

 به اتفاقاتی که در کالس می افتد توجه نشان دهد

3 

آشنایی با نقل و انتقال بیماار 

 راحیتحت ج

 

آشنایی با نحوه پوزیشن دهی 

 بیمار تحت جراحی

 

 دانشجو قادر باشد: 

 حیطه شناختی

نحوه انتقال بیمار از برانکار به تخات جراحای را 

 بیان کند

نحوه پوزیشن دهی باه بیمااران تحات جراحای 

 عمومی و قلب و توراکس را بیان کند

نحوه پوزیشن دهی باه بیمااران تحات جراحای 

 را بیان کندارولوژی و زنان 

نحوه پوزیشن دهی به بیماران تحت جراحی مغازو 

 اعصاب را بیان کند

نحوه پوزیشن دهی به بیماران تحت جراحی چشا  

 را بیان کند ENTو  

نحوه پوزیشن دهی باه بیمااران تحات جراحای 

 ارتوپدی را بیان کند

 حیطه عاطفی

 با عالقه به درس گوش دهد

 وجه نشان دهدبه اتفاقاتی که در کالس می افتد ت

 شناختی

 عاطفی 

 

 

 

 

 

 -سخنرانی

 پرسش و پاسخ

 

  سامانه نوید

 کتاب، مقاله

نرم افزار 
Power point 

120 
مشارکت در 

 پرسش و پاسخ
 ای یا تکوینیمرحله

4 

ایمنی بیمار در اتاق آشنایی با 

عمل )برااس دساتورالعمل و 

 گایدالین ها(

 

 دانشجو قادر باشد: 

 حیطه شناختی

 بیمار در اتاق عمل آشنا شود با ایمنی

نکات ایمنی که باید در محیط اتاق عمل جهت ایمن 

 ماندن خود و پرسنل رعایت کند را نام ببرد 

 استانداردهای ایمنی در اتاق عمل را شرح دهد

 حیطه عاطفی

 با عالقه به درس گوش دهد

 شناختی

 عاطفی

 -سخنرانی

 پرسش و پاسخ

 سامانه نوید

 نمایش اسالید
120 

 حضور فعال

شرکت در بحث 

 گروهی

 تکوینی،

 آزمون پایانی
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 به اتفاقاتی که در کالس می افتد توجه نشان دهد

5 

نحوه آماده آشنایی با 

کردن پوست ناحیه عمل 

 )پرپ( جراحی

 دانشجو قادر باشد: 

 حیطه شناختی

نحوه آمادگی پوست در جراحی های عماومی را 

 فراگیرد

نحوه آمادگی پوست در جراحی های ارتوپادی را 

 شرح دهد

نحوه پرپ کردن در جراحی های مغز و اعصاب را 

 توضیح دهد

را  ENTنحوه پارپ در  جراحای هاای چشا  و 

 فراگیرد

نحوه پرپ کردن در جراحی های زنان و ارولوژی 

 را شرح دهد

 حیطه عاطفی

 با عالقه به درس گوش دهد

 می افتد توجه نشان دهدبه اتفاقاتی که در کالس 

 شناختی

 عاطفی

 -سخنرانی

 پرسش و پاسخ

 سامانه نوید

 نمایش اسالید
120 

 حضور فعال

شرکت در بحث 

 گروهی

 تکوینی،

 آزمون پایانی

6 

آشنایی باا نحاوه شامارش 

 گازها و ابزار 

نحوه اضافه کاردن ابازار و 

  وسایل به سطح استریل

 دانشجو قادر باشد: 

 حیطه شناختی

 دمان میز جراحی را توضیح دهدنحوه چی

 چگونگی شمارش سوزن ها و گازها را شرح دهد

نحوه اضافه کردن مایع و ابزار به سطح اساتریل را 

 فراگیرد

 حیطه عاطفی

 با عالقه به درس گوش دهد

 به اتفاقاتی که در کالس می افتد توجه نشان دهد

 شناختی

 عاطفی

 -سخنرانی

 پرسش و پاسخ

 سامانه نوید

 الیدنمایش اس
120 

 حضور فعال

شرکت در بحث 

 گروهی

 تکوینی،

 آزمون پایانی

7 
نحاوه مراقبات از آشنایی با 

 نمونه ها

 دانشجو قادر باشد: 

 حیطه شناختی

 شناختی

 عاطفی 

 -سخنرانی

 پرسش و پاسخ

 سامانه نوید

 کتاب، مقاله
120 

مشارکت در 

 پرسش و پاسخ
 ای یا تکوینیمرحله
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 نحوه نگهداری از بیوپسی را شرح دهد

 با چگونگی ارسال نمونه ها به آزمایشگاه آشنا شود

 حیطه عاطفی

 با عالقه به درس گوش دهد

 در کالس می افتد توجه نشان دهد به اتفاقاتی که

 

 

 

 

 

نرم افزار  
Power point 

8 

وظااایف فاارد آشاانایی بااا 

 سیرکولر در اتاق عمل

 

 دانشجو قادر باشد: 

 حیطه شناختی

 قبل از جراحی را نام ببردوظایف فرد سیار در 

 وظایف فرد سیار در حین جراحی را توضیح دهد

 وظایف فرد سیار در بعد از عمل را شرح دهد

 حیطه عاطفی

 به ایفای نقش فرد سیار عالقه نشان دهد

 به اتفاقاتی که در کالس می افتد توجه نشان دهد

 شناختی

 عاطفی

 -سخنرانی

 پرسش و پاسخ

 سامانه نوید

 دنمایش اسالی
120 

 حضور فعال

شرکت در بحث 

 گروهی

 تکوینی،

 آزمون پایانی

 پرسش و پاسخ-جمع بندی 9
 جمع بندی

 رفع اشکال
 

 -سخنرانی

 پرسش و پاسخ

 سامانه نوید

 نمایش اسالید
120 

 حضور فعال

شرکت در بحث 

 گروهی

 آزمون پایانی

 
 

 مقررات درس وانتظارات از دانشجو:

 نظری:

 س کال در فعال حضوربه موقع و  -

 قبل از جلسه درس اصطالحات مربوط به هر درسمطالعه  -

 مطالعه خالصه هر درس قبل از جلسه بعدی -

  مطالعات بر استناد با کالس گروهی های بحث در شرکت  -

 آموزشی محوله تکالیف انجام -

 نحوه ارزشیابی:

 نمره  4   شرکت در گفتگوو  پرسش و پاسخ  -

 نمره 4میان ترم   -
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