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 دورهفرم طرح                       

                                                                                                                                                                                                       
حی، خدمات اقدامات جرا : نام درس

درمانی و ملزومات مصرفی  ،تشخیصی
 پزشکی
 تئوری واحد 1 واحد: تعداد

 جلسه 8تعداد جلسات: 

فناوری اطالعات  رشته تحصیلی:
 سالمت

 مقطع تحصیلی دانشجویان:
 (5)ترمکارشناسی پیوسته

سامانه نوید محل برگزاری: 
 )مجازی(

 خانم نیّری  مدرس:
تحصیلی  اولنیمسال 

1401-1400 

 
 : آشنایی فراگیران با خدمات تشخیصی و درمانی رایج و ملزومات مصرفی پزشکیکلی درسهدف 

فراگیران با خدمات تشخیصی و درمانی رایج و ملزومات پزشکی جهت بررسی کامل فرم های اعمال جراحی برای اختصاص کدهای مربوط به شرح درس: آشنایی 
انشجو بتواند تعرفه این اقدامات را با استفاده از کتاب ارزش های نسبی خدمات و مراقبت های سالمت در سیستم های طبقه بندی اقدامات جراحی به نحوی که د

 بیماران بستری و سرپایی محاسبه نماید.

 

شماره 

 جلسه

اهداف میانی  )رئوس 

 مطالب(

اهداف ویژه )بر اساس سه حیطه اهداف آموزشی: 

 شناختی، عاطفی، روان حرکتی(

طبقه هر 

 حیطه

 یاددهیروش 

 یادگیری

مواد و وسایل 

 آموزشی

زمان 

 جلسه
 ارزشیابینحوه تکالیف دانشجو

1.  

آشنایی با اقدامات 
نوار  -پاراکلینیکی: نوار قلب

 -تست ورزش-مغز
 اکوکاردیوگرافی

 فراگیر قادر باشد:

 حیطه شناختی 

 هدف از انجام نوارم قلب را شرح دهد

 کاربردهای  نوار قلب را نام ببرد

 های تست ورزش را توضیح دهدکاربرد 

 اندیکاسیون های انجام اکوکاردیوگرافی را نام ببرد

 کاربرد نوار مغز را نام ببرد

 حیطه عاطفی

 شناختی
 عاطفی

مبتنی بر وب 
پرسش  -سخنرانی

 و پاسخ

 -رایانه -اینترنت
  -سامانه نوید

90 
در شرکت فعال 

 کالس
 سنجش آغازین

                                                 
   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  نیای یا تکوینی )در فرایند تدریس با هدف شناسایی قوت و ضعف دانشجویان( و آزمون پایاز سطح آمادگی دانشجویان( مرحلهتوانند به صورت آزمون ورودی )آگاهی اها بر اساس اهداف میآزمون
 دانشجویان( برگزار گردد.
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 با دقت به مطالب گوش دهد

 نسبت یه مطالب عالقه نشان دهد

2.  

آشنایی با اقدامات 
 -پاراکلینیکی: ادیومتری

نوار  -اسپیرومتری -اپتومتری
 عصب و عضله

 فراگیر قادر باشد:

 حیطه شناختی 

 با نحوه کار ادیومتری آشنا شود

 کاربردهای  ادیومتری را نام ببرد

 کاربردهای اپتومتری را نام ببرد

 دهداندیکاسیون اسپیرومتری را توضیح 

 کاربرد نوار عصب و عضله را شرح دهد

 حیطه عاطفی

 با عالقه به مطالب گوش دهد

نسبت به فراگیری مطالب توجه نشان دهد و در بحث 

 کالسی شرکت کند

 شناختی
 عاطفی

مبتنی بر وب 
پرسش  -سخنرانی

 و پاسخ

 -رایانه -اینترنت
 -سامانه نوید

90 
 -شرکت در گفتگو

 پرسش و پاسخ
ای یا مرحله

 ینیتکو

3.  
آشنایی با اقدامات 
تست  -پاراکلینیکی: دیالیز

 شیمی درمانی -های آلرژن

 فراگیر قادر باشد:

 حیطه شناختی 

 انواع دیالیز را نام ببرد

 کاربرد دیالیز را شرح دهد

 موارد بکارگیری شیمی درمانی را توضیح دهد

 انواع تست های آلرژن را شرح دهد

 حیطه عاطفی

 هدبا دقت به مطالب گوش د

 نسبت یه مطالب عالقه نشان دهد

 شناختی
 عاطفی

مبتنی بر وب 
پرسش  -سخنرانی

 و پاسخ

 -رایانه -اینترنت
 -سامانه نوید

90 
 -شرکت در گفتگو

 پرسش و پاسخ
ای یا مرحله

 تکوینی

4.  
آشنایی باا اقادامات درماانی: 

 تزریقات

 فراگیر قادر باشد:

 حیطه شناختی 

 انواع تزریقات را نام ببرد

 زریق عضالنی را توضیح دهدنحوه ت

 نحوه تزریق وریدی را شرح دهد

 محل های تزریق زیر جلدی را نام ببرد

 حیطه عاطفی

 با عالقه به مطالب گوش دهد

نسبت به فراگیری مطالب توجه نشان دهد و در بحث 

 کالسی شرکت کند

 شناختی
 عاطفی

مبتنی بر وب 
پرسش  -سخنرانی

 و پاسخ

 -رایانه -اینترنت
 -سامانه نوید

90  
 -شرکت در گفتگو

 پرسش و پاسخ
ای یا مرحله

 تکوینی
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5.  

آشنایی با اقدامات درمانی: 
خدمات طب اورژانس، 

مراقبت بحران در اورژانس و 
 سایر خدمات رایج

 فراگیر قادر باشد:

 حیطه شناختی 

با خدمات رایج در بیمار تحت شرایط اورژانسی آشنایی 

 پیدا کند

 نحوه خدمات رایج در شرایط اورژانس را توضیح دهد

 حیطه عاطفی

 با دقت به مطالب گوش دهد

 نسبت یه مطالب عالقه نشان دهد

 شناختی
  عاطفی

 
 
 
 
 

مبتنی بر وب 
پرسش  -سخنرانی
 و پاسخ 

 -رایانه -اینترنت
 -سامانه نوید

90 
مشارکت در 

 پرسش و پاسخ
ای یا مرحله

 تکوینی

6.  

 ژنتیک آشنایی با مشاوره
آشنایی با ملزومات مصرفی 

پزشکی )ملزومات اتاق عمل، 
بخش های کلینیکی و 

 پاراکلینیکی(

 فراگیر قادر باشد:

 حیطه شناختی 

 کاربرد مشاوره ژنتیک را توضیح دهد

 با انواع وسایل مصرفی اتاق عمل آشنا شود

 حیطه عاطفی

 با عالقه به مطالب گوش دهد

ان دهد و در بحث نسبت به فراگیری مطالب توجه نش

 کالسی شرکت کند

 شناختی
  عاطفی

 
 
 

مبتنی بر وب 
پرسش  -سخنرانی
 و پاسخ 

 -رایانه -اینترنت
 -سامانه نوید

 پرسش و پاسخ 90
ای یا مرحله

 تکوینی

7.  

 آشنایی با مشاوره ژنتیک
آشنایی با ملزومات مصرفی 

پزشکی )ملزومات اتاق عمل، 
بخش های کلینیکی و 

 پاراکلینیکی(

 ر قادر باشد:فراگی

 حیطه شناختی 

 کاربرد انواع وسایل مصرفی اتاق عمل را شرح دهد

کاربرد وسایل مصرفی بخش های پاراکلینیکی را 

 توضیح دهد

 حیطه عاطفی

 با دقت به مطالب گوش دهد

 نسبت یه مطالب عالقه نشان دهد

 شناختی
 عاطفی

مبتنی بر وب 
پرسش  -سخنرانی

 و پاسخ

 -رایانه -اینترنت
 -نوید سامانه

90 
شرکت در بحث 

 گروهی
ای یا مرحله

 تکوینی

8.  

 آشنایی با مشاوره ژنتیک
آشنایی با ملزومات مصرفی 

پزشکی )ملزومات اتاق عمل، 
بخش های کلینیکی و 

 پاراکلینیکی(

 فراگیر قادر باشد:

 حیطه شناختی 

 کاربرد وسایل مصرفی بخش های کلینیکی را شرح دهد

 ردانواع وسایل مصرفی را نام بب

 حیطه عاطفی

 با عالقه به مطالب گوش دهد

نسبت به فراگیری مطالب توجه نشان دهد و در بحث 

 کالسی شرکت کند

 شناختی
 عاطفی

مبتنی بر وب 
پرسش  -سخنرانی
 و پاسخ 

 -رایانه -اینترنت
 -سامانه نوید

90 
شرکت در بحث 

 گروهی
ای یا مرحله

 تکوینی
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 شرکت در آزمون پایانی آزمون پایانی  .9
 ختیشنا

 عاطفی
 - - - شرکت در آزمون

 آزمون 
 پایانی

 
 
 

 منبع: 

 اصول جراحی شوارتز آخرین ویرایش

 کامل ترین مرجع تست های تشخیصی و آزمایشگاهی ترجمه دکتر مهرداد صالحی و دکتر محمد درخشان آخرین ویرایش

 کنفرانس+ فعالیت کالسی تکالیف:

 نحوه ارزشیابی:

 نمره 2شرکت در گفتگو 

 نمره 2و تکالیف  آزمون •

 نحوه محاسبه نمره کل:

 نمره 16از  آزمون پایان ترم


