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 ورهفرم طرح د                      

                                                                                                                                                                                                       
گساالن/ پرستاری بزر : نام درس
 اتاق  عمل -3سالمندان

 0.5 واحد: تعداد

 جلسه 5تعداد جلسات:

 رشته تحصیلی:
 پرستاری  

  مقطع تحصیلی دانشجویان:
 کارشناسی

  مدرس:
 خانم سمیه نیّری

 1400-1401تحصیلی اول نیمسال 

 
 ق عملتدابیر پرستاری برای بیماران مراجعه کننده به اتا : آشنایی فراگیر با کلیاتهدف کلی درس

 
 

شماره 

 جلسه
 مدرس

 تاریخ
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

و  تکالیف

 دانشجو وظایف
 ارزشیابینحوه

 خانم نیّری 1

3/7/1400 

 ارائه طرح دوره 
 یی با تاریخچه آشنا

آشنایی با فضای فیزیکی 
 اتاق عمل

 

 حیطه شناختی

 دانشجو بتواند:
 دبا تاریخچه اتاق عمل آشنا شو

 دبا فضای فیزیکی اتاق عمل آشنا شو

ل را همراه وسایل و تجهیزات اتاق عم 

 دبا کاربرد آن نام ببر

طرز استفاده از وسایل برقی و 
 دغیربرقی را شرح ده

 شناختی

 عاطفی

محتوای 

 مجازی

پرسش و 

 پاسخ

 بحث گروهی

سامانه نوید 

کامپیوتر یا 

گوشی تلفن 

 همراه

آمادگی جهت 

 پرسش و پاسخ 
 سنجش آغازین

                                                 
   مایشی گردش علمی، آز –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 پایاتوانند به صورت آزمون ورودی )آگاهی از سطح آمادگی دانشجویان( مرحلهها بر اساس اهداف میآزمون
 ان( برگزار گردد.دانشجوی
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 حیطه عاطفی 
 جو بتواند:دانش

 نسبت به موضوع درس عالقه نشان دهد

 در بحث گروهی شرکت کند

 خانم نیّری 2

10/7/1400 

آشنننننننایی بننننننا 
 استریلیزاسیون

ش آشنننایی بننا انننواع رو
 های استریلیزاسیون

 

 حیطه شناختی
 دانشجو بتواند:

مفهوم استریلیزاسیون را بدون اشکال 
 تعریف نماید

سه مورد انواع روش های شیمیایی 

 استریلیزاسیون را نام ببرد

استریل کردن با حرارت خشک و مرطوب 

با چه دستگاهی صورت می گیرد و مزایا و 
 معایب هرکدام چیست؟

 حیطه عاطفی 
 و بتواند:دانشج

 نسبت به موضوع درس عالقه نشان دهد

 در بحث گروهی شرکت کند
 استریلیزاسیونمطالعه بیشتر در رابطه با 

 داشته باشد

 شناختی

 عاطفی

 

محتوای 

 مجازی

پرسش و 

 پاسخ

 بحث گروهی

 نمایش فیلم

سامانه نوید 

کامپیوتر یا 

گوشی تلفن 

 همراه

مطالعه به 

موقع محتوای 

 درسی

آمادگی جهت 

یز در کوئ

 جلسه آتی

 تکوینی

 خانم نیّری 3

17/7/1400 

 آشنایی با تیم جراحی
آشنایی با طبقنه بنندی 

 اعمال جراحی
 

 حیطه شناختی
 دانشجو بتواند:

آشنا  اعضاء تیم جراحی و بیهوشیبا 
 شود

 را نام ببرد طبقه بندی اعمال جراحی

 را تعریف کند بیهوشی و انواع آن

را  داروهای بیهوشیاندیکاسیون 

 شناختی

 عاطفی

 

محتوای 

 مجازی

پرسش و 

 پاسخ

 بحث گروهی

 

سامانه نوید 

کامپیوتر یا 

گوشی تلفن 

 همراه

مطالعه به 

موقع محتوای 

 درسی

آمادگی جهت 

کوئیز در 

 جلسه آتی

 تکوینی
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 توضیح دهد

 حیطه عاطفی 

 دانشجو بتواند:

 نسبت به موضوع درس عالقه نشان دهد
 در بحث گروهی شرکت کند

 نیّری خانم 4

24/7/1400 

آشنایی با وضعیت دهنی 
 به بیمار

آشنایی با مراقبنت قبنل 
 حین و بعد از عمل

 

 حیطه شناختی

 دانشجو بتواند:
 به بیمار با اهمیت وضعیت دادن مناسب

   شود آشنا

صدمات وخطرات وضعیت دادن در طول  
   را ذکر کند عمل جراحی

انواع پوزیشن های جراحی و توجهات قبل 
 جراحی را توضیح دهدعدازعمل ،حین وب

 حیطه عاطفی
 دانشجو بتواند:

با عالقه و انگیزه در بحث گروهی شرکت 

 نماید
 در جلسه پرسش و پاسخ شرکت نماید

 دانشجو با عالقه به سواالت پاسخ دهد

 شناختی

 عاطفی

محتوای 

 مجازی

پرسش و 

 پاسخ

 بحث گروهی

سامانه نوید 

کامپیوتر یا 

گوشی تلفن 

 همراه

به مطالعه 

موقع محتوای 

 درسی

آمادگی جهت 

کوئیز در 

 جلسه آتی

 تکوینی

 خانم نیّری 5

1/8/1400 

آشنایی بنا نحنوه آمناده 
سازی بیمار جهت عمنل 

 جمع بندی 
 رفع اشکال

 حیطه شناختی
 دانشجو بتواند:

بیمار کاندید مراحل بستری و آماده سازی 
 جراحی را به ترتیب ذکر کند

از اعمال  مراقبت عمومی از بیماران پس

 را شرح دهد جراحی

 حیطه عاطفی

 شناختی

 عاطفی

محتوای 

 مجازی

پرسش و 

 پاسخ

 بحث گروهی

سامانه نوید 

کامپیوتر یا 

گوشی تلفن 

 همراه

مطالعه به 

موقع محتوای 

 درسی

 

 تکوینی
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 فراگیر بتواند:
 در جلسه پرسش و پاسخ شرکت نماید

 دانشجو با عالقه به سواالت پاسخ دهد

 منابع 

 
 

 ه ارزشیابی:نحو

 نمره 2 هرجلسه نیم نمره حضور در بحث گروهی •

 کوتاه پاسخ(-)چهارگزینه ای       نمره 8                              آزمون پایانی •

  
 


