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 اروميهدانشگاه علوم پزشكي 

 ) Course Plan( نظري عملكرد فرد سيار اصول و فنون دورهطرح درس 
 

 93-94 سال تحصيلي اولنيمسال اصول و فنون عملكرد فرد سيار                                                      : معرفي درس  
 هوشبري و اتاق عمل: گروه آموزشي                                                                  اروميه             پيراپزشكي: دانشكده
 اتاق عملكارشناسي  :رشته و مقطع تحصيلي                                                )نظري(اصول و فنون عملكرد فرد سيار    :نام درس

 واحد 5/1: تعداد واحد                                                      14-16سه شنبه ها ساعت  :روز و ساعت برگزاري
 دقيقه 90: مدت زمان كالس درس                          چيمن قادري                                                            :مدرس

 عملكرد و وظايف فرد سيار در اتاق عملآشنايي با اصول  :هدف كلي درس

 :بتواند  دوره دانشجو در پايان : اهداف اختصاصي درس
 .دهد حيرا توض ياتيح ميو كنترل عال ينيبال يمهارتها .1
 .دينما انيدارو را ب زيتجو يها روش .2
 .دينما انياتاق عمل و روش كار در اتاق عمل را ب زاتيو تجه التيتشك .3
 .دينما انيبالفاصله قبل از عمل را ب ماريب يهايو آمادگ ازهاين .4
 
 :منابع 

 

 .تهران، انتشارات نشر جامعه نگر. چاپ اول. اتاق عمل يجامع پرستار يراهنما. انتظار، صمد. مژگان ،يلطف -1

 .يانتشارات بشر. كار در اتاق عمل ينيبال يمهارتها. يعل ،يديمج -2

  .چاپ اول. عيرف ي¬شهياند. تهران. و روش كاردر اتاق عمل ياصول پرستار. نجار، الدن. زهرا ،ياستاج. ايرو اكبرزاده، -3

  .چاپ اول. نشر جامعه نگر. تهران. روش كار در اتاق عمل. فاطمه ،يقارداش. هيرق زردشت، -4

5- Operating Room technique. Berry and kohn s . 9 th. E.2008. 
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 بسمه تعالي
 اروميهدانشگاه علوم پزشكي 

 ) Course Plan( نظرياصول و فنون عملكرد فرد سيار  طرح درس ترمي

  93-94سال تحصيلي  اول نيمسال                                         اصول و فنون عملكرد فرد سيار                                                 جدول زمان بندي ارائه برنامه درس 

 مدرس عنوان ساعت تاريخ رديف
وسايل كمك 

 آموزشي
آمادگي الزم دانشجويان 

 قبل از شروع كالس
روشهاي / روش 

 تدريس
 ارزيابي

1 
 -آشنايي با درس و وظايف پرستار سيار در اتاق عمل  16-14 8/7/93

 استانداردهاي ساختاري اتاق عمل 
چيمن 
 قادري

ويدئو  –كامپيوتر 
 -پروزكتور وايت بورد 

 ماژيك
- 

 سخنراني
 بحث گروهي

 

امتحان شفاهي و ثبت 
نمرات در دفتر ارزيابي 

 دانشجويان

2 
چيمن  حياتيبررسي عاليم   16-14 15/7/93

 قادري
ويدئو  –كامپيوتر 

 -پروزكتور وايت بورد 
 ماژيك

مطالعه مباحث قبل از 
كالس و شركت فعال در 

 بحث و پرسش و پاسخ

 سخنراني
 بحث گروهي

 

امتحان شفاهي و 
ثبت نمرات در دفتر 
 ارزيابي دانشجويان

3 
چيمن  ادامه بررسي عاليم حياتي  16-14 22/7/93

 قادري
ويدئو  –كامپيوتر 

 -پروزكتور وايت بورد 
 ماژيك

مطالعه مباحث قبل از 
كالس و شركت فعال در 

 بحث و پرسش و پاسخ

 سخنراني
 بحث گروهي

 

امتحان شفاهي و ثبت 
نمرات در دفتر ارزيابي 

 دانشجويان

4 
اشكال دارويي و نكات ايمني در ( اصول اوليه دارو درماني   16-14 29/7/93

 )استعمال دارويي
چيمن 
 قادري

ويدئو  –كامپيوتر 
-پروزكتور   -وايت بورد  

 ماژيك

مطالعه مباحث قبل از 
كالس و شركت فعال در 

 بحث و پرسش و پاسخ

 سخنراني
 بحث گروهي

 

امتحان شفاهي و ثبت 
نمرات در دفتر ارزيابي 

 دانشجويان

5 
چيمن  )روش هاي تجوير دارو( اصول اوليه دارو درماني   16-14 6/8/93

 قادري
ويدئو  –كامپيوتر 

 -پروزكتور وايت بورد 
 ماژيك

مطالعه مباحث قبل از 
كالس و شركت فعال در 

 بحث و پرسش و پاسخ

 سخنراني
 بحث گروهي

 

امتحان شفاهي و ثبت  
نمرات در دفتر ارزيابي 

 دانشجويان

6 
چيمن  )IM ،IV ،SQ ،ID(روشهاي تزريق   16-14 20/8/93

 قادري
ويدئو  –كامپيوتر 

 -پروزكتور وايت بورد 
 ماژيك

مطالعه مباحث قبل از 
كالس و شركت فعال در 

 بحث و پرسش و پاسخ

 سخنراني
 بحث گروهي

 

امتحان شفاهي و ثبت 
نمرات در دفتر ارزيابي 

 دانشجويان

7 
چيمن  معرفي اشكال و انواع مايعات و سرم ها  16-14 27/8/93

 قادري
ويدئو  –كامپيوتر 

 -پروزكتور وايت بورد 
 ماژيك

مطالعه مباحث قبل از 
كالس و شركت فعال در 

 بحث و پرسش و پاسخ

 سخنراني
 بحث گروهي

 

امتحان شفاهي و ثبت 
نمرات در دفتر ارزيابي 

 دانشجويان



۴ 
 

8 

 سوند گذاري معده و مثانه  16-14 4/9/93
 
 
 

چيمن 
 قادري

ويدئو  –كامپيوتر 
 -پروزكتور وايت بورد 

 ماژيك

مطالعه مباحث قبل از 
كالس و شركت فعال در 

 بحث و پرسش و پاسخ

 سخنراني
 بحث گروهي

 
 امتحان ميان ترم             

9 
چيمن  پوزيشنها و مالحظات آن  16-14 11/9/93

 قادري
ويدئو  –كامپيوتر 

 -پروزكتور وايت بورد 
 ماژيك

مطالعه مباحث قبل از 
كالس و شركت فعال در 

 بحث و پرسش و پاسخ

 سخنراني
 بحث گروهي

 

امتحان شفاهي و ثبت نمر  
 دفتر ارزيابي دانشجويان

10 
آماده كردن پوست براي اعمال جراحي، طبقه بندي زخمهاي   16-14 18/9/93

 جراحي،كنترل كردن ناحيه زخم
چيمن 
 قادري

ويدئو  –كامپيوتر 
 -پروزكتور وايت بورد 

 ماژيك

مطالعه مباحث قبل از 
كالس و شركت فعال در 

 بحث و پرسش و پاسخ

 سخنراني 
 بحث گروهي

امتحان شفاهي و ثبت 
نمرات در دفتر ارزيابي 

 دانشجويان

11 
چيمن  ، مراقبت از نمونه)بند آوردن خونريزي ( هموستاز   16-14 25/9/93

 قادري
ويدئو  –كامپيوتر 

 -پروزكتور وايت بورد 
 ماژيك

مطالعه مباحث قبل از 
كالس و شركت فعال در 

 بحث و پرسش و پاسخ

 سخنراني
 بحث گروهي

امتحان شفاهي و ثبت 
نمرات در دفتر ارزيابي 

 دانشجويان

12 
ويژگيها، شرح وظايف و محدوده اختيارات اعضاي تيم اتاق   16-14 9/10/93

 روابط حرفه اي آنهاو ) جراحي و بيهوشي(عمل
چيمن 
 قادري

ويدئو  –كامپيوتر 
 -پروزكتور وايت بورد 

 ماژيك

مطالعه مباحث قبل از 
كالس و شركت فعال در 

 بحث و پرسش و پاسخ

 سخنراني
 بحث گروهي

امتحان شفاهي و ثبت 
نمرات در دفتر ارزيابي 

 دانشجويان
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 بارم مربوط به هر ارزشيابي نحوه ارزشيابي دانشجو و:  

 %20     مداوم و بدون غيبت                                  فعال، حضور     .1
 % 20                                                                       ميان ترم .2
 %  60   امتحان پايان ترم                                                          .3

 
 پيش سازمان دهنده :الگوي تدريس 

 :از فراگيران انتظار ميرود :وظابف و تكاليف دانشجو 
  كالس د قيقه از ورود به  10ُدر تمام جلسات كالس درس بد ون تاخير حضور يابند و د ر صورت تاخير بيش از

 .اجتناب كرده و بد ين ترتيب در حفظ نظم كالس سهيم باشند
 در بحثهاي كالس بطور فعال شركت نمايند. 
  نمره صفر ، در صورت غيبت در آزمون ميان دوره، اگر غيبت غير موجه باشد(نمايند شركت در آزمون ميان د وره

و دئه گواهي معتبر الزم است دانشجو تا حد اكثر براي آن آزمون منظور خواهد شد و چنانچه غيبت موجه باشد، با ارا
در غير اينصورت نمره صفر منظور  هفته بعد از تاريخ آزمون براي انجام امتحان به استاد مربوطه مراجعه نمايند،

 ).خواهد شد
  ساعات كالس بيشتر باشد،در صورتيكه غيبت بيش از حد مجاز باشد4/ 17غيبت در كالس نبايد از حد مجاز: 

 .ف مي شوداغير موجه باشد ،آن واحد درسي حذغيبته2/1نچه بيش از چنا -

 .چنانچه غيبتها غير موجه باشد ،نمره صفر براي آن منظور خواهد شد -
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 بسمه تعالي
           نظري  عملكرد فرد سيارطرح درس روزانه واحد اصول و فنون              

 

 
 
 

  

و فنون صول ا :نام درس) 1
                           عملكرد فرد سيار

          
 ندارد :پيش نياز) 3 واحد 5/1: تعدادواحد)2

كارشناسي  :رشته)4
  اتاق عمل

 قادري: مدرس)8 نفر 35:تعداد دانشجو) 7 اول :نيمسال)6 كارشناسي:مقطع)5
   دقيقه 90:مدت تدريس ) 10 1: شماره جلسه) 9
 استانداردهاي ساختاري اتاق عمل -وظايف پرستار سيار در اتاق عمل : عنوان درس جلسه مذكور) 11

 استانداردهاي ساختاري اتاق عمل -درس و وظايف پرستار سيار در اتاق عمل  آشنايي با :هدف كلي) 12

  :انتظار مي رود فراگيران درپايان تدريس بتوانند :اهداف رفتاري) 13
 .پرستار سيركولر را قبل از عمل، حين عمل و بعد از عمل توضيح دهدوظايف  .1
 .محدوده هاي اتاق عمل را شرح دهد .2
 .ديوارها، سقف و كف اتاق عمل را توصيف نمايد .3
 .روشنايي اتاق عمل، تهويه، درجه حرارت و رطوبت آن را شرح دهد .4
 .رل آلودگي در اتاق عمل را آموخته و شرح دهدتكن .5

ري حيطه يادگي) 14
 شناختي

 دانش-شناختي .1
 دانش-شناختي .2
 دانش-شناختي .3
 دانش-شناختي .4
 دانش-شناختي .5
 

 :رفتارهاي ورودي) 15
 

 :سواالت سنجش آغازين) 16
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ستاد  مراحل تدريس  شجو  فعاليت هاي ا ك  روش تدريس  فعاليت هاي دان وسايل كم
 آموزشي 

 زمان 

معرفي درس ) 1
جديد و ايجاد 

 انگيزه 
 
 

سازمان  ارائه پيش
 دهنده

ارائه مقدمه جالب و 
 گيرا 

پاسخ به سواالت 
 پيش سازمان دهنده 

 گوش دادن 
 يادداشت برداري 

 وايت برد سخنراني 
ويدئو 

 پروژكتور

 دقيقه   5

تدريس )  2
 درس جديد

 
  

 سخنراني 
 ارائه اساليدها 

 پرسش و پاسخ 
مشاركت دادن 

 دانشجو در بحث 

 شركت در بحث 
 پاسخ به سواالت 

 گوش دادن 
 يادداشت برداري 

 سخنراني 
 نمايش اساليد 

 بحث گروهي 

 وايت برد
ويدئو 

 پروژكتور

 ساعت  1

ارزشيابي )  3
 تكويني 

 
 

ارائه سوال هايي از 
 دروس تدريس شده 

 پاسخ به سواالت 
 شركت در بحث 

بيان نقاط مبهم و 
 گنگ 

 تدريس 

 وايت برد پرسش و پاسخ 
ويدئو 

 پروژكتور

 دقيقه  5

جمع بندي و )  4
 نتيجه گيري 

 
 

برگشت به مطالب 
ارائه شده و ايجاد 

ارتباط بين قسمت 
هاي مختلف تدريس 

 و جمع بندي آنها 

 استماع 
 يادداشت برداري

 وايت برد سخنراني 
ويدئو 

 پروژكتور

 دقيقه  10

تعيين )  5
تكليف براي 

 جلسه بعد 
 
 

بيان موضوع جلسه 
 بعد 

بيان انتظارات از 
دانشجويان جهت 

 ورود به بحث آينده 
 ارائه تكليف

 استماع 
 يادداشت برداري

 وايت برد سخنراني 
ويدئو 

 پروژكتور

 دقيقه  5

معرفي منابع )  6
و ماخذ براي 

 مطالعه بيشتر 
 
 

معرفي منابع براي  
 مطالعه بيشتر 

معرفي منابع موجود 
 در كتابخانه دانشكده 

 وايت برد سخنراني  استماع 
ويدئو 

 پروژكتور

 دقيقه  5
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و فنون صول ا :نام درس) 1
                           عملكرد فرد سيار

          
 ندارد :پيش نياز) 3 واحد 5/1: تعدادواحد)2

كارشناسي اتاق  :رشته)4
  عمل

 قادري: مدرس)8 نفر 35:تعداد دانشجو) 7 اول :نيمسال)6 كارشناسي:مقطع)5
   دقيقه 90:مدت تدريس ) 10 2: شماره جلسه) 9
 عالئم حياتي: عنوان درس جلسه مذكور) 11

 آشنايي با عالئم حياتي انسان: هدف كلي) 12

 :انتظارمي رود فراگيران در پايان تدريس بتوانند:اهداف رفتاري) 13
 .مربوط به عالئم حياتي را ذكر كنند ياصطالحات و واژه ها.1
 . عاليم حياتي بدن را نام ببرند .2
 . را تعريف كنند )تب ،نبض ،تنفس و فشارخون (عاليم حياتي .3
 . عوامل مؤثر بر توليد ودفع دما را توضيح دهند .4
 . روشهاي بررسي دماي بدن را شرح دهند .5
 . محل هاي بررسي دماي بدن راذكر نمايند.6
 . ايعترين مشكالت افزايش درجه حرارت را مختصراتوضيح دهند ش.7
 . عاليم افزايش حرارت بدن را نام ببرند .8
 . عاليم كاهش دماي بدن را نام ببرند .9

 . اقدامات درماني در تغييرات دماي بدن را توضيح دهند .10
 . محل هاي مختلف بررسي نبض را بر اساس نماي بدن ذكر كنند .11
 . ات نبض طبيعي را ذكر كنند مشخص.12

 

 حيطه يادگيري) 14
 حيطه دانش . 1
 حيطه دانش.2
 حيطه دانش وتحليل.3
 حيطه دانش و تحليل.4
 حيطه دانش.5
 حيطه دانش .6
 حيطه دانش و تحليل.7
 جيطه دانش .8
 حيطه دانش .9

 حيطه دانش و تحليل.10
 جيطه دانش .11
 حيطه دانش.12

 
 :رفتارهاي ورودي) 15
 .ريتم هاي بيولوژيك و فيزيولوژيك بدن آشنايي داشته باشند با.1
 .انواع ريتم هاي بدن را ذكر نمايند. 2
 .عوامل موثر در ريتم هاي بدن را بشناسند.3
 

 :سواالت سنجش آغازين) 16
 ريتم هاي بدن را نام ببرند؟. 1
 عوامل موثر در ريتم هاي فيزيولوژيك بدن را نام ببرند؟.2
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ستاد  مراحل تدريس  شجو  فعاليت هاي ا ك  روش تدريس  فعاليت هاي دان وسايل كم
 آموزشي 

 زمان 

معرفي درس ) 1
جديد و ايجاد 

 انگيزه 
 
 

ارائه پيش سازمان 
 دهنده

ارائه مقدمه جالب و 
 گيرا 

پاسخ به سواالت 
 پيش سازمان دهنده 

 گوش دادن 
 يادداشت برداري 

 وايت برد سخنراني 
ويدئو 

 پروژكتور

 دقيقه   5

تدريس )  2
 درس جديد

 
  

 سخنراني 
 ارائه اساليدها 

 پرسش و پاسخ 
مشاركت دادن 

 دانشجو در بحث 

 شركت در بحث 
 پاسخ به سواالت 

 گوش دادن 
 يادداشت برداري 

 سخنراني 
 نمايش اساليد 

 بحث گروهي 

 وايت برد
ويدئو 

 پروژكتور

 ساعت  1

ارزشيابي )  3
 تكويني 

 
 

ارائه سوال هايي از 
 دروس تدريس شده 

 پاسخ به سواالت 
 شركت در بحث 

بيان نقاط مبهم و 
 گنگ 

 تدريس 

 وايت برد پرسش و پاسخ 
ويدئو 

 پروژكتور

 دقيقه  5

جمع بندي و )  4
 نتيجه گيري 

 
 

برگشت به مطالب 
ارائه شده و ايجاد 

ارتباط بين قسمت 
هاي مختلف تدريس 

 و جمع بندي آنها 

 استماع 
 يادداشت برداري

 وايت برد سخنراني 
ويدئو 

 پروژكتور

 دقيقه  10

تعيين )  5
تكليف براي 

 جلسه بعد 
 
 

بيان موضوع جلسه 
 بعد 

بيان انتظارات از 
دانشجويان جهت 

 ورود به بحث آينده 
 ارائه تكليف

 استماع 
 يادداشت برداري

 وايت برد سخنراني 
ويدئو 

 پروژكتور

 دقيقه  5

معرفي منابع )  6
و ماخذ براي 

 مطالعه بيشتر 
 
 

معرفي منابع براي  
 مطالعه بيشتر 

معرفي منابع موجود 
 در كتابخانه دانشكده 

 وايت برد سخنراني  استماع 
ويدئو 

 پروژكتور

 دقيقه  5

 
 

 



١٠ 
 

 

  

و فنون صول ا :نام درس) 1
                           عملكرد فرد سيار

          
 ندارد :پيش نياز) 3 واحد 5/1: تعدادواحد)2

كارشناسي اتاق  :رشته)4
  عمل

 قادري: مدرس)8 نفر 35:تعداد دانشجو) 7 اول :نيمسال)6 كارشناسي:مقطع)5
   دقيقه 90:مدت تدريس ) 10 3: شماره جلسه) 9
 عالئم حياتيادامه : عنوان درس جلسه مذكور) 11

 عالئم حياتي انسانآشنايي با  ادامه :هدف كلي) 12

 :انتظارمي رود فراگيران در پايان تدريس بتوانند:اهداف رفتاري) 13
 . مشخصات تنفس طبيعي را ذكر كنند.13
 .عوامل مؤثر در افزايش ميزان نبض و تنفس را ذكر كنند .14
 . شايع ترين مشكالت در نبض راتوضيح دهند .15
 .دهندشايع ترين مشكالت در تنفس را توضيح .16
 . روشهاي مختلف اندازه گيري فشارخون را نام ببرند.17
 . عوامل مؤثر بر فشارخون را شرح دهند .18
 . مشكالت شايع فشارخون را توضيح دهند .19
 .اصول صحيح كنترل فشارخون را ليست نمايند.20

 

 )شناختي( حيطه يادگيري) 14
 حيطه دانش  .1

 حيطه دانش.13
 حيطه دانش .14
 دانش و تحليلحيطه .15
 حيطه دانش و تحليل.16
 حيطه دانش .17
 جيطه دانش و تحليل.18
 حيطه دانش و تحليل.19
 حيطه دانش .20

 
 :رفتارهاي ورودي) 15

 
 

 :سواالت سنجش آغازين) 16
 



١١ 
 

ستاد  مراحل تدريس  شجو  فعاليت هاي ا ك  روش تدريس  فعاليت هاي دان وسايل كم
 آموزشي 

 زمان 

معرفي درس ) 1
جديد و ايجاد 

 انگيزه 
 
 

ارائه پيش سازمان 
 دهنده

ارائه مقدمه جالب و 
 گيرا 

پاسخ به سواالت 
 پيش سازمان دهنده 

 گوش دادن 
 يادداشت برداري 

 وايت برد سخنراني 
ويدئو 

 پروژكتور

 دقيقه   5

تدريس )  2
 درس جديد

 
  

 سخنراني 
 ارائه اساليدها 

 پرسش و پاسخ 
مشاركت دادن 

 دانشجو در بحث 

 شركت در بحث 
 پاسخ به سواالت 

 گوش دادن 
 يادداشت برداري 

 سخنراني 
 نمايش اساليد 

 بحث گروهي 

 وايت برد
ويدئو 

 پروژكتور

 ساعت  1

ارزشيابي )  3
 تكويني 

 
 

ارائه سوال هايي از 
 دروس تدريس شده 

 پاسخ به سواالت 
 شركت در بحث 

بيان نقاط مبهم و 
 گنگ 

 تدريس 

 وايت برد پرسش و پاسخ 
ويدئو 

 پروژكتور

 دقيقه  5

جمع بندي و )  4
 نتيجه گيري 

 
 

برگشت به مطالب 
ارائه شده و ايجاد 

ارتباط بين قسمت 
هاي مختلف تدريس 

 و جمع بندي آنها 

 استماع 
 يادداشت برداري

 وايت برد سخنراني 
ويدئو 

 پروژكتور

 دقيقه  10

تعيين )  5
تكليف براي 

 جلسه بعد 
 
 

بيان موضوع جلسه 
 بعد 

بيان انتظارات از 
دانشجويان جهت 

 ورود به بحث آينده 
 ارائه تكليف

 استماع 
 يادداشت برداري

 وايت برد سخنراني 
ويدئو 

 پروژكتور

 دقيقه  5

معرفي منابع )  6
و ماخذ براي 

 مطالعه بيشتر 
 
 

معرفي منابع براي  
 مطالعه بيشتر 

معرفي منابع موجود 
 در كتابخانه دانشكده 

 وايت برد سخنراني  استماع 
ويدئو 

 پروژكتور

 دقيقه  5

 
 

 
 
 
 



١٢ 
 

 

 
 
 
 
 
 

  

و فنون صول ا :نام درس) 1
                           عملكرد فرد سيار

          
 ندارد :پيش نياز) 3 واحد 5/1: تعدادواحد)2

كارشناسي  :رشته)4
  اتاق عمل

 قادري: مدرس)8 نفر 35:تعداد دانشجو) 7 اول :نيمسال)6 كارشناسي:مقطع)5
   دقيقه 90:مدت تدريس ) 10 4: شماره جلسه) 9
 )اشكال دارويي و نكات ايمني در استعمال دارويي( اصول اوليه دارو درماني  : عنوان درس جلسه مذكور) 11
 )اشكال دارويي و نكات ايمني در استعمال دارويي( اصول اوليه دارو درماني  :هدف كلي) 12
 :انتظارميرود فراگيران در پايان تدريس بتوانند:اهداف رفتاري)13

 . اصطالحات وواژه هاي مربوط به دارو و دارو دادن را بيان كنند  .1
 . را با مثالي نام ببرند  ، تزريقيانواع داروهاي خوراكي و موضعي .2

 .روش هاي معمول محافظت داروها را توضيح دهند  .3
 . عالمتهاي اختصاري دارو دادن و تجويز داروها را توضيح دهند  .4

 

 )شناختي(حيطه يادگيري) 14
 حيطه دانش  .1
 حيطه دانش .2
  تحليلحيطه  .3
 حيطه دانش و تحليل .4

 

 :رفتارهاي ورودي) 15
 .داشته باشند آشناييو گردش خون  و ادراري دستگاه گوارش و فيزيولوژي با آناتومي

  
 :سواالت سنجش آغازين) 16

 يدراههاي ورود و خروج مواد به بدن را نام ببر 
 يدچند مورد از علل مصرف داروها را نام ببر  



١٣ 
 

ستاد  مراحل تدريس  شجو  فعاليت هاي ا ك  روش تدريس  فعاليت هاي دان وسايل كم
 آموزشي 

 زمان 

معرفي درس ) 1
جديد و ايجاد 

 انگيزه 
 
 

ارائه پيش سازمان 
 دهنده

ارائه مقدمه جالب و 
 گيرا 

پاسخ به سواالت 
 پيش سازمان دهنده 

 گوش دادن 
 يادداشت برداري 

 وايت برد سخنراني 
ويدئو 

 پروژكتور

 دقيقه   5

تدريس )  2
 درس جديد

 
  

 سخنراني 
 ارائه اساليدها 

 پرسش و پاسخ 
مشاركت دادن 

 دانشجو در بحث 

 شركت در بحث 
 پاسخ به سواالت 

 گوش دادن 
 يادداشت برداري 

 سخنراني 
 نمايش اساليد 

 بحث گروهي 

 وايت برد
ويدئو 

 پروژكتور

 ساعت  1

ارزشيابي )  3
 تكويني 

 
 

ارائه سوال هايي از 
 دروس تدريس شده 

 پاسخ به سواالت 
 شركت در بحث 

بيان نقاط مبهم و 
 گنگ 

 تدريس 

 وايت برد پرسش و پاسخ 
ويدئو 

 پروژكتور

 دقيقه  5

جمع بندي و )  4
 نتيجه گيري 

 
 

برگشت به مطالب 
ارائه شده و ايجاد 

ارتباط بين قسمت 
هاي مختلف تدريس 

 و جمع بندي آنها 

 استماع 
 يادداشت برداري

 وايت برد سخنراني 
ويدئو 

 پروژكتور

 دقيقه  10

تعيين )  5
تكليف براي 

 جلسه بعد 
 
 

بيان موضوع جلسه 
 بعد 

بيان انتظارات از 
دانشجويان جهت 

 ورود به بحث آينده 
 ارائه تكليف

 استماع 
 يادداشت برداري

 وايت برد سخنراني 
ويدئو 

 پروژكتور

 دقيقه  5

معرفي منابع )  6
و ماخذ براي 

 مطالعه بيشتر 
 
 

معرفي منابع براي  
 مطالعه بيشتر 

معرفي منابع موجود 
 در كتابخانه دانشكده 

 وايت برد سخنراني  استماع 
ويدئو 

 پروژكتور

 دقيقه  5

 
 

 
 
 
 



١۴ 
 

و فنون صول ا :نام درس) 1
                           عملكرد فرد سيار

          
 ندارد :پيش نياز) 3 واحد 5/1: تعدادواحد)2

كارشناسي اتاق  :رشته)4
  عمل

 قادري: مدرس)8 نفر 35:تعداد دانشجو) 7 اول :نيمسال)6 كارشناسي:مقطع)5
   دقيقه 90:مدت تدريس ) 10 5: شماره جلسه) 9
 )روش هاي تجوير دارو( اصول اوليه دارو درماني : عنوان درس جلسه مذكور) 11
 )هاي تجوير داروروش ( اصول اوليه دارو درماني آشنايي با :هدف كلي) 12
 :انتظارمي رودفراگيران درپايان تدريس بتوانند:اهداف رفتاري)13

 انواع دستورات دارويي را ذكر كنند  .1
 پنج قانون صحيح آماده كردن دارو و دادن دارو را توضيح دهند .2

 . عوامل مؤثر در انتخاب سرنگ و سرسوزن را بيان كنند  .3
 . قدار محلول تزريقي در انواع تزريقات را شرح دهنداندازه سرنگ و سرسوزن، زاويه تزريق و م .4

 

 )شناختي(حيطه يادگيري) 14
 حيطه دانش  .1
 حيطه دانش  .2
 جيطه دانش و تحليل  .3
 حيطه دانش و تحليل .4

 :رفتارهاي ورودي) 15
 

 :سواالت سنجش آغازين) 16
 

 
  



١۵ 
 

 
 
 
 

ستاد  مراحل تدريس  شجو  فعاليت هاي ا ك  روش تدريس  فعاليت هاي دان وسايل كم
 آموزشي 

 زمان 

معرفي درس ) 1
جديد و ايجاد 

 انگيزه 
 
 

ارائه پيش سازمان 
 دهنده

ارائه مقدمه جالب و 
 گيرا 

پاسخ به سواالت 
 پيش سازمان دهنده 

 گوش دادن 
 يادداشت برداري 

 وايت برد سخنراني 
ويدئو 

 پروژكتور

 دقيقه   5

تدريس )  2
 درس جديد

 
  

 سخنراني 
 ارائه اساليدها 

 پرسش و پاسخ 
مشاركت دادن 

 دانشجو در بحث 

 شركت در بحث 
 پاسخ به سواالت 

 گوش دادن 
 يادداشت برداري 

 سخنراني 
 نمايش اساليد 

 بحث گروهي 

 وايت برد
ويدئو 

 پروژكتور

 ساعت  1

ارزشيابي )  3
 تكويني 

 
 

ارائه سوال هايي از 
 دروس تدريس شده 

 پاسخ به سواالت 
 شركت در بحث 

بيان نقاط مبهم و 
 گنگ 

 تدريس 

 وايت برد پرسش و پاسخ 
ويدئو 

 پروژكتور

 دقيقه  5

جمع بندي و )  4
 نتيجه گيري 

 
 

برگشت به مطالب 
ارائه شده و ايجاد 

ارتباط بين قسمت 
هاي مختلف تدريس 

 و جمع بندي آنها 

 استماع 
 يادداشت برداري

 وايت برد سخنراني 
ويدئو 

 پروژكتور

 دقيقه  10

تعيين )  5
تكليف براي 

 جلسه بعد 
 
 

بيان موضوع جلسه 
 بعد 

بيان انتظارات از 
دانشجويان جهت 

 ورود به بحث آينده 
 ارائه تكليف

 استماع 
 يادداشت برداري

 وايت برد سخنراني 
ويدئو 

 پروژكتور

 دقيقه  5

معرفي منابع )  6
و ماخذ براي 

 مطالعه بيشتر 
 
 

معرفي منابع براي  
 مطالعه بيشتر 

معرفي منابع موجود 
 در كتابخانه دانشكده 

 وايت برد سخنراني  استماع 
ويدئو 

 پروژكتور

 دقيقه  5

 
 



١۶ 
 

   

و فنون صول ا :نام درس) 1
                           عملكرد فرد سيار

          
 ندارد :پيش نياز) 3 واحد 5/1: تعدادواحد)2

كارشناسي  :رشته)4
  اتاق عمل

 قادري: مدرس)8 نفر 35:تعداد دانشجو) 7 اول :نيمسال)6 كارشناسي:مقطع)5
   دقيقه 90:مدت تدريس ) 10 6: شماره جلسه) 9
 )IM ،IV ،SQ ،ID(روشهاي تزريق   : عنوان درس جلسه مذكور) 11
 )IM ،IV ،SQ ،ID(روشهاي تزريق   آشنايي با : هدف كلي) 12

 :انتظارمي رود فراگيران در پايان تدريس بتوانند:رفتاري اهداف)13
 . محلهاي مناسب تزريق و طرز تزريق را شرح دهند  .1
 . عوارض تزريقات عضالني را توضيح دهند  .2
 . محل هاي تزريق وريدي را نام ببرند .3
 .عوامل موثر در تزريق وريدي را توضيح دهند .4
 دعوارض تزريقات وريدي رانام برده و توضيح دهن .5
 محل ها و نحوه تزريق داخل جلدي را توضيح دهند .6

 محل ها و نحوه تزريق زير جلدي را توضيح دهند .7

 

 حيطه يادگيري) 14
 حيطه شناختي

 حيطه دانش  .1
 حيطه دانش .2
 حيطه دانش  .3
 حيطه دانش  .4
 حيطه دانش  .5

 حيطه دانش  .6
 حيطه دانش .7
8.  

 :رفتارهاي ورودي) 15
 آشنايي با آناتومي پوست

 كنترل عفونتآشنايي با مفهوم 
 :سواالت سنجش آغازين) 16

  تزريق را مي توانيد نام ببريد؟چند نوع 



١٧ 
 

ستاد  مراحل تدريس  شجو  فعاليت هاي ا ك  روش تدريس  فعاليت هاي دان وسايل كم
 آموزشي 

 زمان 

معرفي درس ) 1
جديد و ايجاد 

 انگيزه 
 
 

ارائه پيش سازمان 
 دهنده

ارائه مقدمه جالب و 
 گيرا 

پاسخ به سواالت 
 پيش سازمان دهنده 

 گوش دادن 
 يادداشت برداري 

 وايت برد سخنراني 
ويدئو 

 پروژكتور

 دقيقه   5

تدريس )  2
 درس جديد

 
  

 سخنراني 
 ارائه اساليدها 

 پرسش و پاسخ 
مشاركت دادن 

 دانشجو در بحث 

 شركت در بحث 
 پاسخ به سواالت 

 گوش دادن 
 يادداشت برداري 

 سخنراني 
 نمايش اساليد 

 بحث گروهي 

 وايت برد
ويدئو 

 پروژكتور

 ساعت  1

ارزشيابي )  3
 تكويني 

 
 

ارائه سوال هايي از 
 دروس تدريس شده 

 پاسخ به سواالت 
 شركت در بحث 

بيان نقاط مبهم و 
 گنگ 

 تدريس 

 وايت برد پرسش و پاسخ 
ويدئو 

 پروژكتور

 دقيقه  5

جمع بندي و )  4
 نتيجه گيري 

 
 

برگشت به مطالب 
ارائه شده و ايجاد 

ارتباط بين قسمت 
هاي مختلف تدريس 

 و جمع بندي آنها 

 استماع 
 يادداشت برداري

 وايت برد سخنراني 
ويدئو 

 پروژكتور

 دقيقه  10

تعيين )  5
تكليف براي 

 جلسه بعد 
 
 

بيان موضوع جلسه 
 بعد 

بيان انتظارات از 
دانشجويان جهت 

 ورود به بحث آينده 
 ارائه تكليف

 استماع 
 يادداشت برداري

 وايت برد سخنراني 
ويدئو 

 پروژكتور

 دقيقه  5

معرفي منابع )  6
و ماخذ براي 

 مطالعه بيشتر 
 
 

معرفي منابع براي  
 مطالعه بيشتر 

معرفي منابع موجود 
 در كتابخانه دانشكده 

 وايت برد سخنراني  استماع 
ويدئو 

 پروژكتور

 دقيقه  5

 
 
 
 
 
 



١٨ 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

و فنون صول ا :درس نام) 1
                           عملكرد فرد سيار

          
 ندارد :پيش نياز) 3 واحد 5/1: تعدادواحد)2

كارشناسي  :رشته)4
  اتاق عمل

 قادري: مدرس)8 نفر 35:تعداد دانشجو) 7 اول :نيمسال)6 كارشناسي:مقطع)5
   دقيقه 90:مدت تدريس ) 10 7: شماره جلسه) 9
 معرفي اشكال و انواع مايعات و سرم ها  : عنوان درس جلسه مذكور) 11

 اشكال و انواع مايعات و سرم ها  آشنايي با : هدف كلي) 12

 :انتظارميرود فراگيران درپايان تدريس بتوانند:اهداف رفتاري)13
 .انواع محلول هاي تزريقي را نام ببرند .1
 .  انواع محلولها رابر اساس مواد تشكيل دهنده واسموالريته طبقه بندي نمايند .2
 .واژه هاي مربوط به ترانسفوزيون را شرح دهد .3
 .خوني را بداندهاي ه موارد استفاده از فرآورد .4
 .عوارض ترانسفوزيون خون و درمان آنها را شرح دهد .5

 حيطه يادگيري) 14
 حيطه دانش  .1
حيطه دانش و طبفه  .2

 بندي
 حيطه دانش  .3
 حيطه دانش  .4
 حيطه دانش  .5

 :رفتارهاي ورودي) 15
 .آشنايي داشته باشند گردش خون و مايعات بدنباآناتومي و فيزيولوژي . 1
 .باآناتومي و فيزيولوژي دستگاه ادراري آشنايي داشته باشند. 2
 

 :سواالت سنجش آغازين) 16
 تركيب مايعات بدن به چه صورت است. 
  يدرا نام ببر محلولها و خونچند مورد از علل مصرف 

 



١٩ 
 

 
 
 

ستاد  مراحل تدريس  شجو  فعاليت هاي ا ك  روش تدريس  فعاليت هاي دان وسايل كم
 آموزشي 

 زمان 

معرفي درس ) 1
جديد و ايجاد 

 انگيزه 
 
 

ارائه پيش سازمان 
 دهنده

ارائه مقدمه جالب و 
 گيرا 

پاسخ به سواالت 
 پيش سازمان دهنده 

 گوش دادن 
 يادداشت برداري 

 وايت برد سخنراني 
ويدئو 

 پروژكتور

 دقيقه   5

تدريس )  2
 درس جديد

 
  

 سخنراني 
 ارائه اساليدها 

 پرسش و پاسخ 
مشاركت دادن 

 دانشجو در بحث 

 شركت در بحث 
 پاسخ به سواالت 

 گوش دادن 
 يادداشت برداري 

 سخنراني 
 نمايش اساليد 

 بحث گروهي 

 وايت برد
ويدئو 

 پروژكتور

 ساعت  1

ارزشيابي )  3
 تكويني 

 
 

ارائه سوال هايي از 
 دروس تدريس شده 

 پاسخ به سواالت 
 شركت در بحث 

بيان نقاط مبهم و 
 گنگ 

 تدريس 

 وايت برد پرسش و پاسخ 
ويدئو 

 پروژكتور

 دقيقه  5

جمع بندي و )  4
 نتيجه گيري 

 
 

برگشت به مطالب 
ارائه شده و ايجاد 

ارتباط بين قسمت 
هاي مختلف تدريس 

 و جمع بندي آنها 

 استماع 
 يادداشت برداري

 وايت برد سخنراني 
ويدئو 

 پروژكتور

 دقيقه  10

تعيين )  5
تكليف براي 

 جلسه بعد 
 
 

بيان موضوع جلسه 
 بعد 

بيان انتظارات از 
دانشجويان جهت 

 ورود به بحث آينده 
 ارائه تكليف

 استماع 
 يادداشت برداري

 وايت برد سخنراني 
ويدئو 

 پروژكتور

 دقيقه  5

معرفي منابع )  6
و ماخذ براي 

 مطالعه بيشتر 
 
 

معرفي منابع براي  
 مطالعه بيشتر 

معرفي منابع موجود 
 در كتابخانه دانشكده 

 وايت برد سخنراني  استماع 
ويدئو 

 پروژكتور

 دقيقه  5

 
 
 



٢٠ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

و فنون صول ا :درسنام ) 1
                           عملكرد فرد سيار

          
 ندارد :پيش نياز) 3 واحد 5/1: تعدادواحد)2

كارشناسي  :رشته)4
  اتاق عمل

 قادري: مدرس)8 نفر 35:تعداد دانشجو) 7 اول :نيمسال)6 كارشناسي:مقطع)5
   دقيقه 90:مدت تدريس ) 10 8: شماره جلسه) 9
 سوند گذاري معده و مثانه  : عنوان درس جلسه مذكور) 11

 سوند گذاري معده و مثانه  آشنايي با : هدف كلي) 12

 :انتظارميرود فراگيران درپايان تدريس بتوانند:اهداف رفتاري)13
 .داليل انجام سونداژ را بيان نمايد .1
 .انواع سوند را برحسب كاركرد با هم مقايسه كند .2
 .سوند گذاري را توضيح دهدعوارض ناشي از  .3
 .داليل انجام لوله گذاري معده را بيان نمايد .4
 .دليل انجام انما را توضيح دهد .5
 .كولوستومي و مراقبت از آن را بيان نمايد .6

 حيطه يادگيري) 14
 حيطه دانش  -1
 تحليل حيطه دانش -2
 حيطه دانش -3

 حيطه دانش -4

 حيطه دانش -5

 حيطه دانش -6

 
 

 :رفتارهاي ورودي) 15
 .آشنايي داشته باشند و ادراري دستگاه گوارشبا آناتومي 

 .آشنايي داشته باشند و ادرار بامكانيسم عمل دفع
  

 :سواالت سنجش آغازين) 16
  را نام ببرند؟ و ادرارياجزاء دستگاه گوارش 

 



٢١ 
 

 
 
 
 

ستاد  مراحل تدريس  شجو  فعاليت هاي ا ك  روش تدريس  فعاليت هاي دان وسايل كم
 آموزشي 

 زمان 

معرفي درس ) 1
جديد و ايجاد 

 انگيزه 
 
 

ارائه پيش سازمان 
 دهنده

ارائه مقدمه جالب و 
 گيرا 

پاسخ به سواالت 
 پيش سازمان دهنده 

 گوش دادن 
 يادداشت برداري 

 وايت برد سخنراني 
ويدئو 

 پروژكتور

 دقيقه   5

تدريس )  2
 درس جديد

 
  

 سخنراني 
 ارائه اساليدها 

 پرسش و پاسخ 
مشاركت دادن 

 دانشجو در بحث 

 شركت در بحث 
 پاسخ به سواالت 

 گوش دادن 
 يادداشت برداري 

 سخنراني 
 نمايش اساليد 

 بحث گروهي 

 وايت برد
ويدئو 

 پروژكتور

 ساعت  1

ارزشيابي )  3
 تكويني 

 
 

ارائه سوال هايي از 
 دروس تدريس شده 

 پاسخ به سواالت 
 شركت در بحث 

بيان نقاط مبهم و 
 گنگ 

 تدريس 

 وايت برد پرسش و پاسخ 
ويدئو 

 پروژكتور

 دقيقه  5

جمع بندي و )  4
 نتيجه گيري 

 
 

برگشت به مطالب 
ارائه شده و ايجاد 

ارتباط بين قسمت 
هاي مختلف تدريس 

 و جمع بندي آنها 

 استماع 
 يادداشت برداري

 وايت برد سخنراني 
ويدئو 

 پروژكتور

 دقيقه  10

تعيين )  5
تكليف براي 

 جلسه بعد 
 
 

بيان موضوع جلسه 
 بعد 

بيان انتظارات از 
دانشجويان جهت 

 ورود به بحث آينده 
 ارائه تكليف

 استماع 
 يادداشت برداري

 وايت برد سخنراني 
ويدئو 

 پروژكتور

 دقيقه  5

معرفي منابع )  6
و ماخذ براي 

 مطالعه بيشتر 
 
 

معرفي منابع براي  
 مطالعه بيشتر 

معرفي منابع موجود 
 در كتابخانه دانشكده 

 وايت برد سخنراني  استماع 
ويدئو 

 پروژكتور

 دقيقه  5

 
 

 



٢٢ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

و فنون صول ا :نام درس) 1
                           عملكرد فرد سيار

          
 ندارد :پيش نياز) 3 واحد 5/1: تعدادواحد)2

كارشناسي  :رشته)4
  اتاق عمل

 قادري: مدرس)8 نفر 35:تعداد دانشجو) 7 اول :نيمسال)6 كارشناسي:مقطع)5
   دقيقه 90:مدت تدريس ) 10  9:شماره جلسه) 9
 پوزيشنها و مالحظات آن   : عنوان درس جلسه مذكور) 11

 پوزيشنها و مالحظات آن   آشنايي با : هدف كلي) 12

 :انتظارميرود فراگيران درپايان تدريس بتوانند:رفتارياهداف )13
 .مراقبت دقيق از قسمت هاي مختلف بدن و ممانعت از صدمات احتمالي را شرح دهد   -1
 .صدمات تنفسي، عصبي، صدمه به ستون فقرات و كشيدگي عضالت را شرح دهد -2
 .تداخل وضعيت دادن بيمار با بيهوشي را شرح دهد -3
 .مختلف تخت جراحي و اتصاالت آن را بداند قسمت هاي  -4
 .وضعيت هاي مختلف جراحي و عوارض آن را شرح دهد-5
 

 حيطه يادگيري) 14
 حيطه دانش  -1
 تحليل حيطه دانش -2
 حيطه دانش -3

 حيطه دانش -4

 حيطه دانش -5

 :رفتارهاي ورودي) 15
 .آشنايي داشته باشند و فيزيولوژي سيستم هاي مختلف بدنبا آناتومي 

 
 :سواالت سنجش آغازين) 16

 را نام ببرند؟ وضعيت هاي مختلف جراحي 

 



٢٣ 
 

 
ستاد  مراحل تدريس  شجو  فعاليت هاي ا ك  روش تدريس  فعاليت هاي دان وسايل كم

 آموزشي 
 زمان 

معرفي درس ) 1
جديد و ايجاد 

 انگيزه 
 
 

ارائه پيش سازمان 
 دهنده

ارائه مقدمه جالب و 
 گيرا 

پاسخ به سواالت 
 پيش سازمان دهنده 

 گوش دادن 
 يادداشت برداري 

 وايت برد سخنراني 
ويدئو 

 پروژكتور

 دقيقه   5

تدريس )  2
 درس جديد

 
  

 سخنراني 
 ارائه اساليدها 

 پرسش و پاسخ 
مشاركت دادن 

 دانشجو در بحث 

 شركت در بحث 
 پاسخ به سواالت 

 گوش دادن 
 يادداشت برداري 

 سخنراني 
 نمايش اساليد 

 بحث گروهي 

 وايت برد
ويدئو 

 پروژكتور

 ساعت  1

ارزشيابي )  3
 تكويني 

 
 

ارائه سوال هايي از 
 دروس تدريس شده 

 پاسخ به سواالت 
 شركت در بحث 

بيان نقاط مبهم و 
 گنگ 

 تدريس 

 وايت برد پرسش و پاسخ 
ويدئو 

 پروژكتور

 دقيقه  5

جمع بندي و )  4
 نتيجه گيري 

 
 

برگشت به مطالب 
ارائه شده و ايجاد 

ارتباط بين قسمت 
هاي مختلف تدريس 

 و جمع بندي آنها 

 استماع 
 يادداشت برداري

 وايت برد سخنراني 
ويدئو 

 پروژكتور

 دقيقه  10

تعيين )  5
تكليف براي 

 جلسه بعد 
 
 

بيان موضوع جلسه 
 بعد 

بيان انتظارات از 
دانشجويان جهت 

 ورود به بحث آينده 
 ارائه تكليف

 استماع 
 يادداشت برداري

 وايت برد سخنراني 
ويدئو 

 پروژكتور

 دقيقه  5

معرفي منابع )  6
و ماخذ براي 

 مطالعه بيشتر 
 
 

معرفي منابع براي  
 مطالعه بيشتر 

معرفي منابع موجود 
 در كتابخانه دانشكده 

 وايت برد سخنراني  استماع 
ويدئو 

 پروژكتور

 دقيقه  5

 
 
 

 



٢۴ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

و فنون صول ا :نام درس) 1
                           عملكرد فرد سيار

          
 ندارد :پيش نياز) 3 واحد 5/1: تعدادواحد)2

كارشناسي  :رشته)4
  اتاق عمل

 قادري: مدرس)8 نفر 35:تعداد دانشجو) 7 اول :نيمسال)6 كارشناسي:مقطع)5
   دقيقه 90:مدت تدريس ) 10  10:شماره جلسه) 9
 آماده كردن پوست براي اعمال جراحي، طبقه بندي زخمهاي جراحي،كنترل كردن ناحيه زخم    : عنوان درس جلسه مذكور) 11

 آماده كردن پوست براي اعمال جراحي، طبقه بندي زخمهاي جراحي،كنترل كردن ناحيه زخم    آشنايي با : هدف كلي) 12

 :انتظارميرود فراگيران درپايان تدريس بتوانند:رفتارياهداف )13
 .انواع زخم هاي جراحي را نام ببرد   -1
 .داليل منجر به عدم التيام زخم جراحي را نام ببرد -2
 .انواع درن ها و موارد كاربرد هر يك را در زخم جراحي بيان نمايد -3
 .داليل آمادگي پوست را بيان نمايد -4
 .ج در پرپ پوست را نام ببردمحلولهاي راي -5
 

 حيطه يادگيري) 14
 حيطه دانش  -1
 تحليل حيطه دانش -2
 حيطه دانش -3

 حيطه دانش -4

 حيطه دانش -5

 :رفتارهاي ورودي) 15
 .آشنايي داشته باشند پوست و مكانيسم هاي ترميم زخمو فيزيولوژي با آناتومي 

 
 :سواالت سنجش آغازين) 16

 مراحل ترميم زخم را نام ببريد. 

 



٢۵ 
 

ستاد  مراحل تدريس  شجو  فعاليت هاي ا ك  روش تدريس  فعاليت هاي دان وسايل كم
 آموزشي 

 زمان 

معرفي درس ) 1
جديد و ايجاد 

 انگيزه 
 
 

ارائه پيش سازمان 
 دهنده

ارائه مقدمه جالب و 
 گيرا 

پاسخ به سواالت 
 پيش سازمان دهنده 

 گوش دادن 
 يادداشت برداري 

 وايت برد سخنراني 
ويدئو 

 پروژكتور

 دقيقه   5

تدريس )  2
 درس جديد

 
  

 سخنراني 
 ارائه اساليدها 

 پرسش و پاسخ 
مشاركت دادن 

 دانشجو در بحث 

 شركت در بحث 
 پاسخ به سواالت 

 گوش دادن 
 يادداشت برداري 

 سخنراني 
 نمايش اساليد 

 بحث گروهي 

 وايت برد
ويدئو 

 پروژكتور

 ساعت  1

ارزشيابي )  3
 تكويني 

 
 

ارائه سوال هايي از 
 دروس تدريس شده 

 پاسخ به سواالت 
 شركت در بحث 

بيان نقاط مبهم و 
 گنگ 

 تدريس 

 وايت برد پرسش و پاسخ 
ويدئو 

 پروژكتور

 دقيقه  5

جمع بندي و )  4
 نتيجه گيري 

 
 

برگشت به مطالب 
ارائه شده و ايجاد 

ارتباط بين قسمت 
هاي مختلف تدريس 

 و جمع بندي آنها 

 استماع 
 يادداشت برداري

 وايت برد سخنراني 
ويدئو 

 پروژكتور

 دقيقه  10

تعيين )  5
تكليف براي 

 جلسه بعد 
 
 

بيان موضوع جلسه 
 بعد 

بيان انتظارات از 
دانشجويان جهت 

 ورود به بحث آينده 
 ارائه تكليف

 استماع 
 يادداشت برداري

 وايت برد سخنراني 
ويدئو 

 پروژكتور

 دقيقه  5

معرفي منابع )  6
و ماخذ براي 

 مطالعه بيشتر 
 
 

معرفي منابع براي  
 مطالعه بيشتر 

معرفي منابع موجود 
 در كتابخانه دانشكده 

 وايت برد سخنراني  استماع 
ويدئو 

 پروژكتور

 دقيقه  5

 
 
 
 
 
 



٢۶ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

و فنون صول ا :درس نام) 1
                           عملكرد فرد سيار

          
 ندارد :پيش نياز) 3 واحد 5/1: تعدادواحد)2

كارشناسي  :رشته)4
  اتاق عمل

 قادري: مدرس)8 نفر 35:تعداد دانشجو) 7 اول :نيمسال)6 كارشناسي:مقطع)5
   دقيقه 90:مدت تدريس ) 10  11:شماره جلسه) 9
 ، مراقبت از نمونه)بند آوردن خونريزي ( هموستاز      : عنوان درس جلسه مذكور) 11

 ، مراقبت از نمونه)بند آوردن خونريزي ( هموستاز      آشنايي با : هدف كلي) 12

 :انتظارميرود فراگيران درپايان تدريس بتوانند:اهداف رفتاري)13
 .را شرح دهدوظايف پرستار سيار حين نمونه برداري    -1
 .نمونه برداري، برچسب زدن و ارسال نمونه را شرح دهد -2
 .روش هاي ايجاد هموستاز را شرح دهد -3
 .انواع روشهاي هموستاز مصنوعي را با هم مقايسه نمايد -4
 

 حيطه يادگيري) 14
 حيطه دانش  -1
 حيطه دانش -2
 حيطه دانش -3

 تحليل  حيطه دانش -4

 :رفتارهاي ورودي) 15
 .آشنايي داشته باشند طبيعي هموستازروش با 
 

 :سواالت سنجش آغازين) 16
 چرا نمونه برداري انجام مي شود؟ 

 در حالت طبيعي روش بند آمدن خونريزي به چه صورت است؟ 

 



٢٧ 
 

 
ستاد  مراحل تدريس  شجو  فعاليت هاي ا ك  روش تدريس  فعاليت هاي دان وسايل كم

 آموزشي 
 زمان 

معرفي درس ) 1
جديد و ايجاد 

 انگيزه 
 
 

ارائه پيش سازمان 
 دهنده

ارائه مقدمه جالب و 
 گيرا 

پاسخ به سواالت 
 پيش سازمان دهنده 

 گوش دادن 
 يادداشت برداري 

 وايت برد سخنراني 
ويدئو 

 پروژكتور

 دقيقه   5

تدريس )  2
 درس جديد

 
  

 سخنراني 
 ارائه اساليدها 

 پرسش و پاسخ 
مشاركت دادن 

 دانشجو در بحث 

 شركت در بحث 
 پاسخ به سواالت 

 گوش دادن 
 يادداشت برداري 

 سخنراني 
 نمايش اساليد 

 بحث گروهي 

 وايت برد
ويدئو 

 پروژكتور

 ساعت  1

ارزشيابي )  3
 تكويني 

 
 

ارائه سوال هايي از 
 دروس تدريس شده 

 پاسخ به سواالت 
 شركت در بحث 

بيان نقاط مبهم و 
 گنگ 

 تدريس 

 وايت برد پرسش و پاسخ 
ويدئو 

 پروژكتور

 دقيقه  5

جمع بندي و )  4
 نتيجه گيري 

 
 

برگشت به مطالب 
ارائه شده و ايجاد 

ارتباط بين قسمت 
هاي مختلف تدريس 

 و جمع بندي آنها 

 استماع 
 يادداشت برداري

 وايت برد سخنراني 
ويدئو 

 پروژكتور

 دقيقه  10

تعيين )  5
تكليف براي 

 جلسه بعد 
 
 

بيان موضوع جلسه 
 بعد 

بيان انتظارات از 
دانشجويان جهت 

 ورود به بحث آينده 
 ارائه تكليف

 استماع 
 يادداشت برداري

 وايت برد سخنراني 
ويدئو 

 پروژكتور

 دقيقه  5

معرفي منابع )  6
و ماخذ براي 

 مطالعه بيشتر 
 
 

معرفي منابع براي  
 مطالعه بيشتر 

معرفي منابع موجود 
 در كتابخانه دانشكده 

 وايت برد سخنراني  استماع 
ويدئو 

 پروژكتور

 دقيقه  5

 
 
 
 
 



٢٨ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

و فنون صول ا :نام درس) 1
                           عملكرد فرد سيار

          
 ندارد :پيش نياز) 3 واحد 5/1: تعدادواحد)2

كارشناسي  :رشته)4
  اتاق عمل

 قادري: مدرس)8 نفر 35:تعداد دانشجو) 7 اول :نيمسال)6 كارشناسي:مقطع)5
   دقيقه 90:مدت تدريس ) 10  12:شماره جلسه) 9
 و روابط حرفه اي آنها) جراحي و بيهوشي(ويژگيها، شرح وظايف و محدوده اختيارات اعضاي تيم اتاق عمل  :عنوان درس جلسه مذكور) 11

 و روابط حرفه اي آنها) جراحي و بيهوشي(ويژگيها، شرح وظايف و محدوده اختيارات اعضاي تيم اتاق عمل      آشنايي با : هدف كلي) 12

 :انتظارميرود فراگيران درپايان تدريس بتوانند:اهداف رفتاري)13
 .در انجام كارهاي اتاق عمل شركت نموده و وظيفه اصلي يادگيري را بياموزد   -1
 .در آماده سازي اتاق عمل براي عمل جراحي با افراد گروه همكاري الزم را داشته باشد -2
آشنا .... به وظايف حرفه اي اتاق عمل از قبيل راستگويي، مسوليت پذيري، توانمندي، وقت شناسي و  -3

 .باشد
 .با يونيفرم اتاق عمل و لزوم ظاهر مرتب و آراسته آشنا باشد-4
 

 ريحيطه يادگي) 14
 حيطه دانش  -1
 حيطه دانش -2
 حيطه دانش -3

   حيطه دانش -4

 :رفتارهاي ورودي) 15
 

 :سواالت سنجش آغازين) 16
 



٢٩ 
 

ستاد  مراحل تدريس  شجو  فعاليت هاي ا ك  روش تدريس  فعاليت هاي دان وسايل كم
 آموزشي 

 زمان 

معرفي درس ) 1
جديد و ايجاد 

 انگيزه 
 
 

سازمان ارائه پيش 
 دهنده

ارائه مقدمه جالب و 
 گيرا 

پاسخ به سواالت 
 پيش سازمان دهنده 

 گوش دادن 
 يادداشت برداري 

 وايت برد  سخنراني
ويدئو 

 پروژكتور

 دقيقه   5

تدريس )  2
 درس جديد

 
  

 سخنراني 
 ارائه اساليدها 

 پرسش و پاسخ 
مشاركت دادن 

 دانشجو در بحث 

 شركت در بحث 
 پاسخ به سواالت 

 گوش دادن 
 يادداشت برداري 

 سخنراني 
 نمايش اساليد 

 بحث گروهي 

 وايت برد
ويدئو 

 پروژكتور

 ساعت  1

ارزشيابي )  3
 تكويني 

 
 

ارائه سوال هايي از 
 دروس تدريس شده 

 پاسخ به سواالت 
 شركت در بحث 

بيان نقاط مبهم و 
 گنگ 

 تدريس 

 وايت برد پرسش و پاسخ 
ويدئو 

 پروژكتور

 دقيقه  5

جمع بندي و )  4
 نتيجه گيري 

 
 

برگشت به مطالب 
ارائه شده و ايجاد 

ارتباط بين قسمت 
هاي مختلف تدريس 

 و جمع بندي آنها 

 استماع 
 يادداشت برداري

 وايت برد سخنراني 
ويدئو 

 پروژكتور

 دقيقه  10

تعيين )  5
تكليف براي 

 جلسه بعد 
 
 

بيان موضوع جلسه 
 بعد 

بيان انتظارات از 
دانشجويان جهت 

 ورود به بحث آينده 
 ارائه تكليف

 استماع 
 يادداشت برداري

 وايت برد سخنراني 
ويدئو 

 پروژكتور

 دقيقه  5

معرفي منابع )  6
و ماخذ براي 

 مطالعه بيشتر 
 
 

معرفي منابع براي  
 مطالعه بيشتر 

معرفي منابع موجود 
 در كتابخانه دانشكده 

 وايت برد سخنراني  استماع 
ويدئو 

 پروژكتور

 دقيقه  5

 
 
 
 
 
 



٣٠ 
 

 
                   ) Course Plan(  )عملي(دوره اصول و فنون عملكرد فرد سيار طرح درس                                  

 93-94 سال تحصيلي اولنيمسال اصول و فنون عملكرد فرد سيار                                                      : معرفي درس  
 هوشبري و اتاق عمل: گروه آموزشي                                                                  اروميه            پيراپزشكي : دانشكده
 كارشناسي اتاق عمل :رشته و مقطع تحصيلي           )                                      عملي(اصول و فنون عملكرد فرد سيار    :نام درس

 واحد 5/0: تعداد واحد                                                     16-18سه شنبه ها ساعت   :روز و ساعت برگزاري
 دقيقه 120: مدت زمان كالس درس                                                                                    چيمن قادري   :مدرس

 skill labانجام مراقبتهاي اساسي در  :هدف كلي درس
 :دانشجو در پايان دوره بتواند :  اهداف اختصاصي درس

 .عاليم حياتي را به طور صحيح اندازه گيري كند -1
 .اصول دارو دادن به روش خوراكي ، زير زباني و استنشاقي را رعايت كند -2
 .تزريق دارو به روش داخل جلدي ، زير جلدي ، داخل عضالني و وريدي را به روش صحيح انجام دهد -3
 .انواع سرمهاي داخل وريدي را بشناسد  -4
 رگ گيري جهت برقراي آنفوريون مداوم وريدي را انجام دهد  -5

 .معده اي و الواژ را به طور صحيح انجام دهد -د بينيوارد كردن سن -6
 .سند گذاري در مثانه و مراقبتهاي مربوطه را به طور صحيح انجام دهد -7

 :منابع 
 1382آينه سازان  -شهراب: تهران. عاليخاني ، مريم روشهاي پرستاري باليني .موسوي ، مليحه سادات  -1

 
2- Taylor,Lillis, lemone. The Art and Science of Nursing Care. 4th.ed. philadephia. Lippincote Co.2005 

 
 

 :روش ارزشيابي 

 skill labحضور فعال دانشجو در  -

 ارزشيابي تكويني -

 OSCEامتحان پايان ترم به روش  -

 
 :از فراگيران انتظار ميرود :وظابف و تكاليف دانشجو 

 د قيقه از ورود به كالس  10ُد ر صورت تاخير بيش از  در تمام جلسات كالس درس بد ون تاخير حضور يابند و
 .اجتناب كرده و بد ين ترتيب در حفظ نظم كالس سهيم باشند

  ساعات كالس بيشتر باشد،در صورتيكه غيبت بيش از حد مجاز باشد4/ 17غيبت در كالس نبايد از حد مجاز: 

 .شودغيبتهاغير موجه باشد ،آن واحد درسي حذف مي 2/1چنانچه بيش از  -

.شدنمره صفر براي آن منظور خواهد چنانچه غيبتها غير موجه باشد ، -
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