معاونت آموزشی  -مرکس مطالعات و توسعه آموزش پسشکی دانشگاه آزاد اسالمی واحد شاهرود
فرم طرح درس
نام درس :

نیمسال تحصیلی

کبرآموزی اصول و مهبرتهبی پرستبری)

هیزاى واحد1:

رشته

تحصیلی:پرستبری

هحل برگزاری :بیوارستاى
خاتن

هقطع تحصیلی دانشجویاى:کارشناسی

دوم 95 -96

هدرس:نعیوی

درس :آشنایی با بیوار و واحد هراقبتی بیوار

هدف کلی
هنابع اصلی درس………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… :
شماره

تاریخ

جلسه

جلسه

اهداف میانی (رئوس مطالب)

اهداف ویژه (بر اساس سه حیطه اهداف آموزشی :
شناختی ،عاطفی ،روان حرکتی)

روش یاددهی
یادگیری

-1شناختی

نمابش،

-2عاطفی

سخنرانی ،

1

عالئم حیاتی بیماران را بطرز
صحیح کنترل و چارت نمایند.

2

قطرات سرم را طبق دستور
پزشک محاسبه  ،تنظیم و کنترل
کند.

3

از بیمارانی که اکسیژن دریافت می
کنند به نحو صحیحی مراقبت به
 -3روان حرکتی
عمل آورد

-3روان حرکتی

آزمایش،پرسش

...

و پاسخ

 -1شناختی

نمابش،

 -2عاطفی

سخنرانی ،

 -3روان حرکتی

آزمایش،پرسش

...

و پاسخ

 -1شناختی

نمابش،

 -2عاطفی
...



سخنرانی ،
آزمایش،پرسش

مواد و وسایل

تاریخ جلسه

آموزشی

وزمان

امکانات بیمارستان

امکانات بیمارستان

امکانات بیمارستان

 6ساعت

 6ساعت

 6ساعت

تکالیف دانشجو

کار در بخش ،
کنفرانس

کار در بخش ،
کنفرانس

کار در بخش ،
کنفرانس

نحوهارزشیابی
ودرصد آن
ورودی  ،تکوینی ،
تراکمی

ورودی  ،تکوینی ،
تراکمی

ورودی  ،تکوینی ،
تراکمی

و پاسخ

 روش یبددهی – یبدگیری میتوانذ ضبمل :سخنرانی ،مببحثهبی – گروهی کوچک ،نمبیطی – حل مسئله – پرسص و پبسخ – گردش علمی ،آزمبیطی
 آزمونهب بر اسبس اهذاف میتواننذ به صورت آزمون ورودی (آگبهی از سطح آمبدگی دانطجویبن) مرحلهبی یب تکوینی (در فراینذ تذریس بب هذف ضنبسبیی قوت و ضعف دانطجویبن) و آزمون پبیبنی یب تراکمی (پبیبن یک دوره یب مقطع آموزضی بب هذف قضبوت در مورد تسلط
دانطجویبن) برگسار گردد.

معاونت آموزشی  -مرکس مطالعات و توسعه آموزش پسشکی دانشگاه آزاد اسالمی واحد شاهرود
فرم طرح درس
نام

نیمسال تحصیلی

درس :کبرآموزی اصول و مهبرتهبی پرستبری

هدف کلی

رشته تحصیلی :پرستاری

درس………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… :

شماره

تاریخ

جلسه

جلسه

اهداف میانی (رئوس مطالب)
با رعایت اصول ایمنی بیمار جهت انتقال
بیمار از تخت به صنذلی چرخذار و
بلعکس کمک نمایذ

5

6

هقطع تحصیلی دانشجویاى :کارشناسی

هدرس :نعیوی

درس :آشنایی با بیوار و واحد هراقبتی بیوار

هنابع اصلی

4

هحل برگزاری :بیوارستاى
خاتن

دوم 95 -96

اهداف ویژه (بر اساس سه حیطه اهداف آموزشی :
شناختی ،عاطفی ،روان حرکتی)

روش یاددهی



یادگیری

مواد و وسایل

زمان جلسه

آموزشی

(دقیقه)

 -1شناختی

نمابش،

 -2عاطفی

سخنرانی ،

امکانات

آزمایش،پرسش

بیمارستان

 -3روان حرکتی
...

و پاسخ

 -1شناختی

نمابش،

در صورت نیاز شرح حال مختصری از

 -2عاطفی

سخنرانی ،

امکانات

وضعیت کنونی بیمار بطور شفاهی بذهذ

 -3روان حرکتی

آزمایش،پرسش

بیمارستان

....

و پاسخ

 -1شناختی

نمابش،

معانی اصطالحات و اختصارات رایج در

 -2عاطفی

سخنرانی ،

امکانات

گسارش پرستاری را بذانذ

 -3روان حرکتی

آزمایش،پرسش

بیمارستان

....

 6ساعت

 6ساعت

 6ساعت



تکالیف دانشجو

نحوه ارزشیابی
ودرصد آن

کار در بخش ،

ورودی  ،تکوینی

کنفرانس

 ،تراکمی

کار در بخش ،

ورودی  ،تکوینی

کنفرانس

 ،تراکمی

کار در بخش ،

ورودی  ،تکوینی

کنفرانس

 ،تراکمی

و پاسخ

 روش یبددهی – یبدگیری میتوانذ ضبمل :سخنرانی ،مببحثهبی – گروهی کوچک ،نمبیطی – حل مسئله – پرسص و پبسخ – گردش علمی ،آزمبیطی
 آزمونهب بر اسبس اهذاف میتواننذ به صورت آزمون ورودی (آگبهی از سطح آمبدگی دانطجویبن) مرحلهبی یب تکوینی (در فراینذ تذریس بب هذف ضنبسبیی قوت و ضعف دانطجویبن) و آزمون پبیبنی یب تراکمی (پبیبن یک دوره یب مقطع آموزضی بب هذف قضبوت در مورد تسلط
دانطجویبن) برگسار گردد.

معاونت آموزشی  -مرکس مطالعات و توسعه آموزش پسشکی دانشگاه آزاد اسالمی واحد شاهرود
فرم طرح درس
نام

نیمسال تحصیلی

درس :کبرآموزی اصول و مهبرتهبی پرستبری

هدف کلی

رشته تحصیلی:پرستاری

هحل برگزاری :بیوارستاى
خاتن

هقطع تحصیلی دانشجویاى :کارشناسی

دوم 95 -96

هدرس :نعیوی

درس :آشنایی با بیوار و واحد هراقبتی بیوار

هنابع اصلی

درس………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… :

شماره

تاریخ

یادگیری

آموزشی

(دقیقه)

جلسه

جلسه

7

با انواع سرمها و کاربرد آنها آشنا شود

 -1شناختی
 -2عاطفی
 -3روان حرکتی
...

نمابش ،سخنرانی ،
آزمایش،پرسش و
پاسخ

امکانات بیمارستان

8

جای وسایل اولیه و مورد نیاز در بخش را
بذانذ

 -1شناختی
-2عاطفی
 -3روان حرکتی
...

نمابش ،سخنرانی ،
آزمایش،پرسش و
پاسخ

امکانات بیمارستان

اهداف میانی (رئوس مطالب)

اهداف ویژه (بر اساس سه حیطه اهداف آموزشی :
شناختی ،عاطفی ،روان حرکتی)

روش یاددهی



مواد و وسایل

زمان جلسه

 6ساعت

 6ساعت

تکالیف دانشجو

نحوهارزشیابی
ودرصد آن

کار در بخش ،
کنفرانس

ورودی  ،تکوینی ،
تراکمی

کار در بخش ،
کنفرانس

ورودی  ،تکوینی ،
تراکمی

 روش یبددهی – یبدگیری میتوانذ ضبمل :سخنرانی ،مببحثهبی – گروهی کوچک ،نمبیطی – حل مسئله – پرسص و پبسخ – گردش علمی ،آزمبیطی
 آزمونهب بر اسبس اهذاف میتواننذ به صورت آزمون ورودی (آگبهی از سطح آمبدگی دانطجویبن) مرحلهبی یب تکوینی (در فراینذ تذریس بب هذف ضنبسبیی قوت و ضعف دانطجویبن) و آزمون پبیبنی یب تراکمی (پبیبن یک دوره یب مقطع آموزضی بب هذف قضبوت در مورد تسلط
دانطجویبن) برگسار گردد.

