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محل برگزاری:
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هدف کلی
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ضماره
جلسه

1

اهذاف میانی (رئوس مطالب)

آضنایی با مقررات و محیط فیسیکی بخص
همودیالیس

2

ثزلزاری ارتجبط ثب ثیمبران ي ضزح
حبل گزفته

3

مذاخلٍ در فزایىذ پزستبری

اهذاف ویژه (بر اساس سه حیطه اهذاف آموزضی :
ضناختی ،عاطفی ،روان حرکتی)

.1
.2
.3
.4

محل تزالی ايرصاوس ي دستگبٌ ضًن
ضىبسبیی اتبق Ro
ضىبسبیی محل داريَب
آضىبیی ثب ريوذ دیبلیش

.1

مطبلؼٍ پزيوذٌ ثیمبر ،ثزلزاری ارتجبط ي
گزفته ضزح حبل
صحجت در مًرد اػمبل ولیٍ وبرسبیی
حبد ي مشمه
ست وزدن دستگبٌ دیبلیش
تًسیه ثیمبر لجل ي ثؼذ اس دیبلیش ي
وىتزل ػالئم حیبتی لجل ،حیه ي ثؼذ
اس دیبلیش
صحجت در مًرد اصًل دیبلیش ،ممبیسٍ
صبفی َب ،مطبَذٌ محلًل اسیذی ي
َمًاستزیل
ست ي پزایم وزدن دستگبٌَب

.2
.3
.1

.2

.3



روش یاددهی
یادگیری

ثبسدیذ ي
تًضیح در َز
لسمت

مواد و وسایل
آموزضی

سخىزاوی ي
ثحث گزيَی

ثبسدیذ ي
تًضیح در َز
لسمت

سخىزاوی ي
ثحث گزيَی
دادن مسئًلیت
ثٍ داوطجً

ثبسدیذ ي
تًضیح در َز
لسمت

سخىزاوی ي
ثحث گزيَی
دادن مسئًلیت
ثٍ داوطجً

تکالیف دانطجو

نحوهارزضیابی
ودرصذ آن

ضزوت در
پزسص ي پبسخ

ضزوت در
پزسص ي پبسخ

ضزوت در
پزسص ي پبسخ

 ريش یبددَی – یبدگیزی میتًاوذ ضبمل :سخىزاوی ،مجبحثٍای – گزيَی وًچه ،ومبیطی – حل مسئلٍ – پزسص ي پبسخ – گزدش ػلمی ،آسمبیطی
 آسمًنَب ثز اسبس اَذاف میتًاوىذ ثٍ صًرت آسمًن يريدی (آگبَی اس سطح آمبدگی داوطجًیبن) مزحلٍای یب تىًیىی (در فزایىذ تذریس ثب َذف ضىبسبیی لًت ي ضؼف داوطجًیبن) ي آسمًن پبیبوی یب تزاومی (پبیبن یه ديرٌ یب ممطغ آمًسضی ثب َذف لضبيت در مًرد تسلظ
داوطجًیبن) ثزگشار گزدد.
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اهذاف ویژه (بر اررسی ساس سه حیطه اهذاف
آموزضی  :ضناختی ،عاطفی ،روان حرکتی)

.1

.2

4

افشایص فؼبلیت پزستبری در ثخص
ي تًجٍ ثیطتز ثٍ دستیبثی َبی
ػزيلی

.3

.4
.5

تًسیه ثیمبر لجل ي ثؼذ اس دیبلیش ي
وىتزل ػالئم حیبتی لجل ،حیه ي ثؼذ
اس دیبلیش
صحجت در مًرد دستیبثی َبی
ػزيلی ثیمبر ،لمس تزیل فیستًل،
سمغ سًفل فیستًل ،ثحث در مًرد
اوًاع فیستًل َب
ثزرسی اوًاع وبتتزَبی مًلت ي دائم
يفزاگیزی چگًوگی مزالجت اس آن َب،
یبدگیزی َپبریه الن وزدن وبتتزَب
ثزرسی گزافت َب ي اصًل وگُذاری
مىبست اس آنَب
مطبَذٌ ػًارض وبضی اس دستیبثی
َبی ػزيلی
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یادگیری
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 آسمًنَب ثز اسبس اَذاف میتًاوىذ ثٍ صًرت آسمًن يريدی (آگبَی اس سطح آمبدگی داوطجًیبن) مزحلٍای یب تىًیىی (در فزایىذ تذریس ثب َذف ضىبسبیی لًت ي ضؼف داوطجًیبن) ي آسمًن پبیبوی یب تزاومی (پبیبن یه ديرٌ یب ممطغ آمًسضی ثب َذف لضبيت در مًرد تسلظ
داوطجًیبن) ثزگشار گزدد.

5

آضىبیی ثب سیستم تصفیٍ آة دیبلیش

6

آضىبیی ثب ػًارض حیه دیبلیش

 .1ضىبسبیی اوًاع Ro
 .2آضىبیی ثب ريش وبر

.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

ثب ػًارض مختلف حیه دیبلیش آضىب
ضًد
در حیه افت فطبرخًن پًسیطه
مىبست ثٍ ثیمبر دَذ
ثتًاوذ ايلتزافیلتزاسیًن ثیمبر را تىظیم
وىذ
تًاوبیی گذاضته ثیمبر در پزفبیل
مىبست سذیم را داضتٍ ثبضذ
سبیز ػًارض حیه دیبلیش را تطخیص
دَذ
ثتًاوذ آوتی وًاگالوت (َپبریه) را در
سمبن مىبست تشریك وىذ
ثتًاوذ ثیمبر را ثٍ دستگبٌ يصل ي اس
دستگبٌ دیبلیش جذا وىذ

ثبسدیذ ي
تًضیح در َز
لسمت

سخىزاوی ي
ثحث گزيَی
دادن مسئًلیت
ثٍ داوطجً

ضزوت در
پزسص ي پبسخ
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اهذاف میانی (رئوس مطالب)

اهذاف ویژه (بر اساس سه حیطه اهذاف آموزضی :
ضناختی ،عاطفی ،روان حرکتی)

-1

ػلل آومی ،درمبنَب ي ػًارض آن را
ثذاوذ.
ػًارض استخًاوی ي راٌَبی درمبوی
را ثطىبسذ
تًاوبیی تفسیز آسمبیطبت ريتیه
ثیمبران را داضتٍ ثبضذ.
ريش استؼمبل داريَب را ثٍ ثیمبران
آمًسش دَذ.

.1
.2
.3

مًاد غذایی مفیذ ي مضز را ثطىبسذ
سطًح حیبتی الىتزيلیت َب را ثذاوذ
آمًسش مىبست رصیم غذایی را ثٍ
ثیمبر ثذَذ
ثتًاوذ تمبمی مزاحل دیبلیش را ضزح
دَذ
َمًیبلیش را ثب دیبلیش صفبلی ممبیسٍ
وىذ.

-2
7

ػًارض ثلىذ مذت وبرسبیی مشمه
ولیًی ي دیبلیش را ثطىبسذ

8

آضىبیی ثب اصًل تغذیٍ در دیبلیش
دیبلیش صفبلی

-3
-4

.4
.5



روش یاددهی
یادگیری

ثبسدیذ ي
تًضیح در َز
لسمت

ثبسدیذ ي
تًضیح در َز
لسمت

مواد و وسایل
آموزضی

سخىزاوی ي
ثحث گزيَی
دادن مسئًلیت
ثٍ داوطجً

سخىزاوی ي
ثحث گزيَی
دادن مسئًلیت
ثٍ داوطجً

تکالیف دانطجو

نحوهارزضیابی
ودرصذ آن

ضزوت در
پزسص ي پبسخ

ضزوت در
پزسص ي پبسخ

امتحبن ػملی
ي پزسطُبی
تئًری
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