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میزان واحد:

رشته

تحصیلی:پزعتبری

مقطع تحصیلی دانشجویان:کارشناسی

محل برگزاری:

مدرس:

هدف کلی درس :تَاًوٌذ عبختي داًؾجَ در جْت بزقزاری ارتببط بب کل تین درهبى ،کبر گزٍّی ،هیزیت قغوتّبی هختلف بیوبرعتبى
منابع اصلی درس:
شماره
جلسه

اهداف میانی (رئوس مطالب)

1

آؽٌبیی بب بخؼّبی هختلف
بیوبرعتبى بب دیذگبُ هذیزیتی

2

ؽزٍع کبر در بخؼ بِ ػٌَاى
عزپزعتبر ٍ پزعتبر اعتف

3

کبر در بخؼ

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



روش یاددهی
یادگیری

-1داًؾجَ بخؼّبی هختلف یک بیوبرعتبى
اػن اس بخؼّبی درهبًی ،خذهبتی ،تبعیغبتی ٍ
ببسدیذ ٍ
اعتزاتضیک بیوبرعتبى را بؾٌبعذ
تَضیح در ّز
-2آؽٌبیی بب پزعٌل بیوبرعتبى ٍ هذیزاى ّز
قغوت
قغوت
-3آؽٌبیی بب قَاًیي ،عیبعتّب ٍ خظ هؾی ّب
 .1ؽزکت در تحَیل بخؼ
 .2تٌظین لیغت رٍساًِ فؼبلیتْبی پزعٌل
 .3تَجِ بِ ًیبسّبی هصزفی ٍ دارٍیی
بخؼ ،بزآٍرد ٍ تْیِ آى
ببسدیذ ٍ
 .4ارسیببی تبعیغبت ٍ ًظبرت بز عالهت
تَضیح در ّز
کبرکزد تجْیشات
قغوت
 .5بزقزاری ارتببط هَثز ٍ هٌبعب بب
بیوبراى ٍ پزعٌل
 .6پیگیزی اًجبم هؾبٍرُ ّب ٍ اقذاهبت
پبراکلیٌیکی
 .7عبسهبى دّی هٌبعب ًیزٍّب
 .1بزگشاری کالطّبی آهَسػ حیي

مواد و وسایل
آموزشی

تکالیف دانشجو

عخٌزاًی ٍ
بحث گزٍّی

ؽزکت در
پزعؼ ٍ پبعخ

عخٌزاًی ٍ
بحث گزٍّی
ًقؼ پذیزی
داًؾجَ

ؽزکت در
پزعؼ ٍ پبعخ

نحوهارزشیابی
ودرصد آن

 رٍػ یبددّی – یبدگیزی هیتَاًذ ؽبهل :عخٌزاًی ،هببحثِای – گزٍّی کَچکً ،وبیؾی – حل هغئلِ – پزعؼ ٍ پبعخ – گزدػ ػلوی ،آسهبیؾی
 آسهَىّب بز اعبط اّذاف هیتَاًٌذ بِ صَرت آسهَى ٍرٍدی (آگبّی اس عغح آهبدگی داًؾجَیبى) هزحلِای یب تکَیٌی (در فزایٌذ تذریظ بب ّذف ؽٌبعبیی قَت ٍ ضؼف داًؾجَیبى) ٍ آسهَى پبیبًی یب تزاکوی (پبیبى یک دٍرُ یب هقغغ آهَسؽی بب ّذف قضبٍت در هَرد تغلظ
داًؾجَیبى) بزگشار گزدد.

خذهت بزای پزعٌل بب تبکیذ بز هَارد
رایج
 .2گذاؽتي پیبمّبی عالهتی بِ رٍس ٍ
هٌبعب بب بخؼ هحل خذهت
 .3راًذ بخؼ ّوزاُ بب عزپزعتبر ٍ
عَپزٍایشر
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شماره
جلسه

4

اهداف میانی (رئوس مطالب)

سوپروایسر

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

 .1گشارػّبی هٌبعب اس ّوِ بخؼّب
داؽتِ ٍ ًغبت بِ هَارد خبؿ تَجِ
ٍیضُ داؽتِ ببؽذ
 .2بخؼّبی ٍیضُ بیوبرعتبى هثل
اٍرصاًظ ٍ ICU ،CCU ،دیبلیش را
بِ صَرت حضَری ًظبرت کٌذ.
 .3اس حضَر هغئَل فٌی بخؼّبی ٍیضُ
هغوئي ببؽذ



روش یاددهی
یادگیری

ببسدیذ ٍ
تَضیح در ّز
قغوت

مواد و وسایل
آموزشی

عخٌزاًی ٍ
بحث گزٍّی
ًقؼ پذیزی
داًؾجَ

تکالیف دانشجو

نحوهارزشیابی
ودرصد آن

ؽزکت در
پزعؼ ٍ پبعخ

 رٍػ یبددّی – یبدگیزی هیتَاًذ ؽبهل :عخٌزاًی ،هببحثِای – گزٍّی کَچکً ،وبیؾی – حل هغئلِ – پزعؼ ٍ پبعخ – گزدػ ػلوی ،آسهبیؾی
 آسهَىّب بز اعبط اّذاف هیتَاًٌذ بِ صَرت آسهَى ٍرٍدی (آگبّی اس عغح آهبدگی داًؾجَیبى) هزحلِای یب تکَیٌی (در فزایٌذ تذریظ بب ّذف ؽٌبعبیی قَت ٍ ضؼف داًؾجَیبى) ٍ آسهَى پبیبًی یب تزاکوی (پبیبى یک دٍرُ یب هقغغ آهَسؽی بب ّذف قضبٍت در هَرد تغلظ
داًؾجَیبى) بزگشار گزدد.

.1

5

هتزٍى

6

تجزبِی بخؼ ّبی ٍیضُ
بیوبرعتبى

.2
.3
.1
.2

.3

توبهی ٍظبیف هتزٍى اػن اس اعالع اس
ًیزٍّبی پزعتبری ،ػلَم
ببسدیذ ٍ
آسهبیؾگبّی ،اتبق ػول ٍ  ...را بذاًذ.
تَضیح در ّز
در جزیبى هؾکالت هذیزیتی
قغوت
بیوبرعتبى ببؽذ.
اس تؼذاد بیوبراى ٍ ؽزایظ آى هغلغ
ببؽذ
در بخؼّبی ٍیضُ بتَاًذ در ؽزایظ
بحزاى تصویوبت هٌبعبی بگیزد
بیوبراى ٍیضُ را تحت هزاقبت ٍیضُ
ببسدیذ ٍ
قزار دادُ ٍ کیفیت هذاخالت پزعتبری
تَضیح در ّز
را ارسیببی کٌذ.
قغوت
فزایٌذ پزعتبری هٌبعبی را عزح ریشی
کزدُ ٍ بتَاًذ در هزحلِی ارسیببی بِ
ًتبیج هٌبعبی بزعذ.

عخٌزاًی ٍ
بحث گزٍّی
ًقؼ پذیزی
داًؾجَ

عخٌزاًی ٍ
بحث گزٍّی
ًقؼ پذیزی
داًؾجَ

ؽزکت در
پزعؼ ٍ پبعخ

ؽزکت در
پزعؼ ٍ پبعخ
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شماره

اهداف میانی (رئوس مطالب)

اهداف ویژه (بر اساس سه حیطه اهداف آموزشی :

 رٍػ یبددّی – یبدگیزی هیتَاًذ ؽبهل :عخٌزاًی ،هببحثِای – گزٍّی کَچکً ،وبیؾی – حل هغئلِ – پزعؼ ٍ پبعخ – گزدػ ػلوی ،آسهبیؾی

روش یاددهی



مواد و وسایل

زمان جلسه

تکالیف دانشجو

نحوهارزشیابی

شناختی ،عاطفی ،روان حرکتی)

جلسه

.1
.2
7

کٌتزل ػفًَت

8

بزگشاری کبرگبُ ّبی آهَسؽی

.3
.1
.2
.3
.4

هَارد ؽبیغ ػفًَتّب را ؽٌبعبیی کٌذ
راُّبی کٌتزل ػفًَت را بزرعی کزدُ
ٍ در جْت بْتز ؽذى اقذاهبت
پیؾٌْبدات هٌبعبی ارائِ کٌذ.
الگَی هٌبعبی بزای کٌتزل ػفًَت
ببؽذ.
هَضَػبت هْن ٍ کلیذی هَرد ًیبس
پزعٌل را ؽٌبعبیی کٌذ
اس تجزبِ افزاد هٌبعب بزای بزگشاری
کالط ٍ کبرگبُ اعتفبدُ کٌذ
رًٍذ بزگشاری کالط ٍ کبرگبُ را
کٌتزل کٌذ
بزای ؽزکت کٌٌذگبى آسهَى هٌبعب
بزگشار کٌذ.

یادگیری

ببسدیذ ٍ
تَضیح در ّز
قغوت

ببسدیذ ٍ
تَضیح در ّز
قغوت

آموزشی

عخٌزاًی ٍ
بحث گزٍّی
ًقؼ پذیزی
داًؾجَ

عخٌزاًی ٍ
بحث گزٍّی
ًقؼ پذیزی
داًؾجَ

(دقیقه)

ؽزکت در
پزعؼ ٍ
پبعخ

ؽزکت در
پزعؼ ٍ
پبعخ

ودرصد آن

ببسدیذ ٍ تَضیح
در ّز قغوت

ببسدیذ ٍ تَضیح
در ّز قغوت

 آسهَىّب بز اعبط اّذاف هیتَاًٌذ بِ صَرت آسهَى ٍرٍدی (آگبّی اس عغح آهبدگی داًؾجَیبى) هزحلِای یب تکَیٌی (در فزایٌذ تذریظ بب ّذف ؽٌبعبیی قَت ٍ ضؼف داًؾجَیبى) ٍ آسهَى پبیبًی یب تزاکوی (پبیبى یک دٍرُ یب هقغغ آهَسؽی بب ّذف قضبٍت در هَرد تغلظ
داًؾجَیبى) بزگشار گزدد.

