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 ورهفرم طرح د

                                                                                                                                                                            
کار در اتاق پرستاری و هایمهارت: نام درس

 عمل

 واحد 1 واحد: تعداد
 نظری واحد 1 

 

  رشته تحصیلی:
 هوشبری

  مقطع تحصیلی:
 کارشناسی

  مدرس:
 خانم سمیه نیّری

-1401تحصیلی  اولنیمسال 
1400 

 

 واحد نظری
 پرستاری از بیمار و مهارت های آشنایی با مفاهیم اولیه و اصول  :هدف کلی درس

 
 

شماره 

 جلسه
 اهداف میانی  )رئوس مطالب(

داف اهداف ویژه )بر اساس سه حیطه اه

 آموزشی: شناختی، عاطفی، روان حرکتی(

 حیطه

 اهداف

 روش یاددهی

 یادگیری

مواد و وسایل 

 آموزشی

 و وظایف تکالیف

 دانشجو
 ارزشیابینحوه

1 

تعریف سالمتی و آشنایی با 
 بیماری

نیازهای اساسی  آشنایی با
 انسان

 حقوق بیمار آشنایی با 

 حیطه شناختی

 دانشجو بتواند:
دگاه سازمان جهانی سالمتی را از دی

 .بهداشت تعریف کند

 نیازهای اساسی انسان را نام ببرد .

 حقوق بیمار را شرح دهد .

 حیطه عاطفی

 شناختی

 عاطفی

 سخنرانی

 پرسش و پاسخ

 بحث گروهی

 نمایش اسالید

 پادکست

  کتاب

 حضور فعال

آمادگی جهت 

پرسش و پاسخ 

 در جلسه آتی

 سنجش آغازین

                                                 
   گردش علمی، آزمایشی  –پرسش و پاسخ  –حل مسئله  –گروهی کوچک، نمایشی  –ای ی، مباحثهتواند شامل: سخنرانیادگیری 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 پایاتوانند به صورت آزمون ورودی )آگاهی از سطح آمادگی دانشجویان( مرحلهها بر اساس اهداف میآزمون
 دانشجویان( برگزار گردد.
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 دانشجو بتواند:

دانشجو حین تدریس تماس چشمی برقرار 

 نماید و با توجه به درس گوش فرا دهد
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  بخش های بستریآشنایی با 
اعضاء تیم جراحیی و آشنایی با 

 بیهوشی

 حیطه شناختی

 دانشجو بتواند:
 بخش های بستری را نام ببرد

 ویژگی هر بخش بستری را ذکر کند
 اعضاء تیم جراحی و بیهوشیدانشجو با 

 آشنا شود
 طفیحیطه عا

 دانشجو بتواند:

 با انگیزه درس را پیگیری نماید

 شناختی

 عاطفی

 سخنرانی

 پرسش و پاسخ

 بحث گروهی

 نمایش اسالید

 پادکست

 کتاب

 حضور فعال

آمادگی جهت 

کوئیز در جلسه 

 آتی

 تکوینی

3 
آشنایی بیا بیمارسیتان و اوراق 

 پرونده بیمار

 حیطه شناختی
 دانشجو بتواند:

 ا ذکر کندویژگی برگه سیردرمانی ر
بخش های غیردرمانی بیمارستان را نام 

 ببرد
 حیطه عاطفی

 دانشجو با توجه به درس گوش فرا دهد

 شناختی

 عاطفی

 سخنرانی

 پرسش و پاسخ

 نمایش اسالید

 پادکست

 کتاب

 حضور فعال

آمادگی جهت 

کوئیز در جلسه 

 آتی

 تکوینی

 با گزارش نویسیآشنایی  4

 حیطه شناختی

 دانشجو بتواند:
 روش های گزارش نویسی را نام ببرد انواع

 اهمیت گزارش نویسی را شرح دهد
 ویژگی یک گزارش خوب را بیان کند

 حیطه عاطفی

 دانشجو بتواند:

 شناختی

 عاطفی

 سخنرانی

 پرسش و پاسخ

 بحث گروهی

 پادکست

 نمایش اسالید

 حضور فعال

آمادگی جهت 

کوئیز در جلسه 

 آتی

 یتکوین
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 با انگیزه درس را پیگیری نماید

5 

اصول پیییرش بیمیار آشنایی با 
 در بخش و اتاق عمل

مراحل بستری و نحوه آشنایی با 
آماده سازی بیمار جهیت عمیل 

 جراحی

 

 حیطه شناختی

 دانشجو بتواند:

اصول پییرش بیمار در اتاق عمل را شرح 

 دهد .

مراقبت عمومی از بیماران پس از عمل 

 جراحی را ذکر کند .
 حیطه عاطفی

 دانشجو بتواند:
 با انگیزه درس را پیگیری نماید

 شناختی

 عاطفی

 سخنرانی

 پرسش و پاسخ

 فیلمنمایش 

 فایل متنی

 کتاب

 حضور فعال

آمادگی جهت 

کوئیز در جلسه 

 آتی

 تکوینی

6 
آشنایی با تاریخچه اتاق عمیل  

 فضای فیزیکی اصول ایمنی

 حیطه شناختی

 دانشجو بتواند:

 شوندبا تاریخچه اتاق عمل آشنا 

 با فضای فیزیکی اتاق عمل آشنا شوند

وسایل و تجهیزات اتاق عمل را همراه با  

 کاربرد آن نام ببرند

طرز استفاده از وسایل برقی و غیربرقی را 

 شرح دهند

 حیطه عاطفی

 دانشجو با توجه به درس گوش فرا دهد

 شناختی

 عاطفی

 سخنرانی

 پرسش و پاسخ

 بحث گروهی

 وایت برد

 نمایش اسالید

 ضور فعالح

آمادگی جهت 

کوئیز در جلسه 

 آتی

 تکوینی

 آشنایی با استریلیزاسیون 7

 حیطه شناختی

در پایان این جلسه از فراگیران انتظار می 

 رود:

مفهوم استریلیزاسیون را بدون اشکال 

 تعریف نماید

سه مورد انواع روش های شیمیایی 

 شناختی

 عاطفی

 سخنرانی

 پرسش و پاسخ

 نمایش اسالید

 پادکست

 کتاب

 حضور فعال

آمادگی جهت 

کوئیز در جلسه 

 آتی

 تکوینی



 

 حیدریهتربت  علوم پزشکی دانشگاه پزشکی و توسعه آموزش اتمرکز مطالع          
 

4 

 

 استریلیزاسیون را نام ببرد

و مرطوب استریل کردن با حرارت خشک 

با چه دستگاهی صورت می گیرد و مزایا و 

 معایب هرکدام چیست؟

 حیطه عاطفی
 دانشجو بتواند:

 با انگیزه درس را پیگیری نماید

8 

آشنایی با مراقبیت هیای قبیل 

 و بعد از عملحین 
 آشنایی با انواع پوزیشن ها

 حیطه شناختی

 دانشجو بتواند:
 مراقبت های قبل از عمل را شرح دهد

مراقبت های حین و بعد از جراحی را 
 توضیح دهد

انواع پوزیشن ها و توجهات مربوط به 
 هرکدام را نام ببرد.

 حیطه عاطفی

 دانشجو بتواند:
 با انگیزه درس را پیگیری نماید

 تیشناخ

 عاطفی

 سخنرانی

 پرسش و پاسخ

 بحث گروهی

 نمایش اسالید

 پادکست

 کتاب

 حضور فعال

آمادگی جهت 

کوئیز در جلسه 

 آتی

 تکوینی

 امتحان پایان ترم 9

 دانشجو بتواند 

مسائل مختلف ارائه شده در طول ترم  .1
 را حل نماید.

هدف از ارائه این واحد درسی را به  .2

 خوبی درک کرده باشد.
اشتیاق در امتحان پایان با انگیزه و  .3

 ترم شرکت کند.

-شناختی

 عاطفی
 ---- حل مسئله

حل مسائل  

 داده شده
 آزمون پایانی
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 ارزشیابی نهایی

       نمره 4فعالیت در بخش گفتگو   

   نمره2کوئیز و تکلیف   
    نمره 14آزمون پایان ترم تئوری   

 


