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 ورهفرم طرح د                      

                                                                                                                                                                                                       
و   زناناق عمل تکنولوژی ات : نام درس

 های آنمراقبت
 0.5 واحد: تعداد

 جلسه 4تعداد جلسات: 

 رشته تحصیلی:
 اتاق عمل تکنولوژی 

  مقطع تحصیلی دانشجویان:
 کارشناسی

 محل برگزاری:
مبتنی بر وب )سامانه 

 نوید(

  مدرس:
 سمیه نیّری

 تحصیلی  دومنیمسال 
1400-1401 

 
 زنانهای جراحی و مراقبت تکنیک ها: آشنایی فراگیر با هدف کلی درس

 
 

شماره 

 جلسه
 اهداف میانی  )رئوس مطالب(

اهداف ویژه )بر اساس سه حیطه اهداف آموزشی: 

 شناختی، عاطفی، روان حرکتی(

 حیطه

 اهداف

 روش یاددهی

 یادگیری

مواد و وسایل 

 آموزشی
 زمان جلسه

 و وظایف تکالیف

 دانشجو
 ارزشیابینحوه

1 

رارائههطرحههورر ورمروری و هه 
ر رس

آشنای ربارآناتوی ر ستگامر

تناسل رخارج ،ررحمرور
رتخمدانرها

ر

رحیططرشناخت 

ر انشجوربتواند:

اندامرتناسل رخارج ر،اعصابر،رشویانرر
های رکطرنقشرخونوسان ربطرآنهاررار ار ر

 بیانرکند.

اندامرتناسل ر اخل راعصابر،رشویانر

های رکطرنقشرخونوسان ربطرآنهارورنقشر
رثلررار ار ربیانرکند.هورکدامر ررتولیدری

انواعرلیگایانرهایر ستکامرتناسل ر اخ ر

 شناختی

 عاطفی

 سخنرانی

 پرسش و پاسخ

 بحث گروهی

 سامانه نوید

 نمایش اسالید
 دقیقه 120

 حضور فعال

دگی جهت آما

پرسش و پاسخ 

 در جلسه آتی

 سنجش آغازین

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

  یا تراکمی )پایان یک دوره یا مقطع آموزشی با هدف قضاوت در مورد تسلط  نیو آزمون پایا ای یا تکوینی )در فرایند تدریس با هدف شناسایی قوت و ضعف دانشجویان(توانند به صورت آزمون ورودی )آگاهی از سطح آمادگی دانشجویان( مرحلهها بر اساس اهداف میآزمون
 دانشجویان( برگزار گردد.
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ررارنامرببو 

رحیططرعاحف 

ر انشجوربتواند:
 انشجورحینرتدریسرتماسرچشم ربوقوارر

رنمایدروربارتوجطربطر رسرگوشر وار هد

2 
توجهههاالرم مر ررجواحهه ر

رژنیکولوژی

رحیططرشناخت 
ر انشجوربتواند:

توجهاالرعموی ر ررجواح رژنیکولوژیررارر

 بیانرنماید

خصوصیاالرویژمرجواح رژنیکولوژیررارنامر

رببو 
رروشرهایرتشخیص رررارتوضیحر هدر

رحیططرعاحف 
ر انشجوربتواند:

حینرتدریسرتماسرچشم ربوقوارر انشجور

نمایدروربارتکانر ا نرسوربطر رسرعالقطرنشانر
ر هد

 شناختی

 عاطفی

 

 سخنرانی

 پرسش و پاسخ

 بحث گروهی

 نمایش فیلم

 سامانه نوید

 نمایش اسالید
 دقیقه 120

 حضور فعال

آمادگی جهت 

کوئیز در جلسه 

 آتی

 تکوینی

3 
آشنای ربهاراعمهاجرجواحه ر

رواژن

رحیططرشناخت 

ر انشجوربتواند:
رباراعماجرجواح رولورآشنارشو 

تکنیکرجواح رولورراربطرتوتیه رتوضهیحر
  هد

راعماجرجواح رواژنررارشورر هد

رحیططرعاحف 
ر انشجوربتواند:

ربارعالقطرورانگیزمر رربحثرگووه رشوکترنماید

 شناختی

 عاطفی

 سخنرانی

 پرسش و پاسخ

 بحث گروهی

 سامانه نوید

 نمایش اسالید
 دقیقه 120

 حضور فعال

آمادگی جهت 

کوئیز در جلسه 

 آتی

 تکوینی
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ر

4 

آشنای ربارپووسیجوهایر

یایائ رورجواح رهایر
رسوویکس

رحیططرشناخت 
ر انشجوربتواند:

 بار یستوجرهایرتناسل رآشنارشو 

رانواعرجواح رهایرسوویکسررارنامرببو 

توجهاالرحینرورب درا رپووسیجوهایر
ریایائ ررارشورر هد

رورر هدحایلگ راکتوپیکررارش

رحیططرعاحف 
ر انشجوربتواند:

ربارانگیزمر رسررارپیگیویرنماید

 شناختی

 عاطفی

 سخنرانی

 پرسش و پاسخ

 بحث گروهی

 سامانه نوید

 نمایش اسالید
 دقیقه 120

 حضور فعال

آمادگی جهت 

کوئیز در جلسه 

 آتی

 تکوینی

رجمعربندی 

انواعرتکنیکرهایرجواح رراریتناس ربارنوعر
رجواح رشورر هد

رگیزمربطرسوامالریطوررشدمرپاسخر هدباران
 

 پرسش و پاسخ

 بحث گروهی

 سامانه نوید

 
 دقیقه 120

 حضور فعال

 
 آزمون پایانی

 نحوه ارزشیابی:

 نمره  3 کوئیز-و پرسش و پاسخ )گفتگو( حضور در بحث گروهی •

•  

 نحوه محاسبه نمره کل:

   نمره 17   آزمون پایان ترم
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