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عنوان دروس پیص نیاز  :پرستاری محل برگساری :زاًطكسُ پرستاری
تیواری ّای زاذلي ٍ جراحي ()3

نام مدرس:

خانم محمدیان

هدف کلی درس :زر ایي زرس زاًطجَ تا اذتالالت حسي آضٌا ضسُ ٍ هراقثت ّای پرستاری از تیوار زچار تیواری ّای چطن را هي آهَزز تا زر هحیظ ّای کارآ هَزی تِ کار تٌسزّ .وچٌیي ًحَُ تر ذَرز ٍ آهَزش تِ تیوار زچار
اذتالالت چطن را فرا هي گیرز .تا تا تیوار ٍ ذاًَازُ اٍ جْت سازگاری تا تیواری از پیطگیری تا ًَتَاًي ّوراّي ًوایس .
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ضماره

تاریخ

اهداف اختصاصی

جلسه

جلسه

(رئوس مطالب)
 .1هرٍری تر آًاتَهي
ٍ فیسیَلَشی چطن
 .2تررسي ،هؼایٌات
فیسیكي ٍ ارزیاتي
تطریصي چطن
 .3ػیَب اًكساری

ضماره

تاریخ

اهداف اختصاصی

جلسه

جلسه

(رئوس مطالب)
 .1آضٌایي ٍ هراقثت از
گلَکَم ٍ کاتاراکت
 .2آضٌایي ٍ هراقثت از
اذتالالت قرًیِ
 .3جراحي ّای
اًكساری
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1
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اهداف ویژه رفتاری (بر اساس سه حیطه اهداف

طبقه

روش یاددهی

مواد و وسایل

زمان

تکالیف

نحوه ارزضیابی

هر حیطه

یادگیری

آموزضی
ٍیسئَ پرشکتَر ٍ
لة تاج
ًوایص فیلن ٍ
Powerpoint

(دقیقه)
 2ساػت

دانطجو

و درصد آن

حضَر هٌظنٍ فؼال زر
جلسات
 ضرکت فؼالزر پرسص ٍ
پاسد

حضَر هٌظن ٍضرکت فؼال زر
جلسات %10
 پرسص ٍ پاسخ%10
 اهتحاى پایاى ترم%80

آموزضی :ضناختی ،عاطفی و روان حرکتی)
زاًطجَ پس از پایاى زرس قازر تاضس:
ضٌاذتي ()2
 .1فیسیَلَشی ٍ آًاتَهي چطن را تَضیح زّس.
ضٌاذتي ()1
 .2ػالین ٍ ًطاًِ ّای تالیٌي تیواری ّای چطن را لیست کٌس.
 .3رٍش ّای تطریصي ٍ تست ّای آزهایطگاّي زر هثتالی اى ضٌاذتي ()2
تِ اذتالالت چطن ٍ هراقثتْای هرتَط تِ آى را ضرح زّس.
 .4زیس کنً ،اتیٌایي ٍ تفاٍت تیي ًقصاى ػولكرزی ٍ کاّص زیس ضٌاذتي ()1
را تؼریف کٌس.
 .5رٍش ّای تررسي زیس کن ٍ راّكارّای زرهاى آى را فْرست
ضٌاذتي ()1
کٌس.
ضٌاذتي ()5
 .6اًَاع ػیَب اًكساری زر چطن را عثقِ تٌسی کٌس.

اهداف ویژه رفتاری (بر اساس سه حیطه اهداف
آموزضی :ضناختی ،عاطفی و روان حرکتی)
زاًطجَ پس از پایاى زرس قازر تاضس:
 .1هراقثت ٍ زرهاى زر اذتالالت گلَکَم را تَضیح زّس.
 .2هراقثت ٍ زرهاى زر اذتالالت کاتاراکت را تَضیح زّس.
 .3تیواری گلَکَم ٍ کاتاراکت را هقایسِ ًوایس.
 .4اذتالالت قرًیِ را لیست کٌس.
 .5اصَل هراقثت زر جراحي ّای قرًیِ را فْرست کٌس.
 .6اصَل هراقثت زر جراحي ّای اًكساری را فْرست کٌس.

استفازُ از هاشیک
ٍ ٍایت ترز

طبقه

روش یاددهی

مواد و وسایل

زمان

تکالیف

نحوه ارزضیابی

هر حیطه

یادگیری

آموزضی
ٍیسئَ پرشکتَر ٍ
لة تاج
ًوایص فیلن ٍ
Powerpoint

(دقیقه)
 2ساػت

دانطجو

و درصد آن

حضَرهٌظن ٍ فؼال
زر جلسات
 ضرکتفؼال زر
پرسص ٍ
پاسد

حضَر هٌظن ٍضرکت فؼال زر
جلسات %10
 پرسص ٍ پاسد%10
 اهتحاى پایاى ترم%80

ضٌاذتي ()2
ضٌاذتي ()2
ضٌاذتي ()4
ضٌاذتي ()1
ضٌاذتي ()1
ضٌاذتي ()1
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سرٌراًيپرسص ٍ پاسد-تحج گرٍّي

سرٌراًيپرسص ٍ پاسد-تحج گرٍّي
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ٍ ٍایت ترز
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ضماره

تاریخ

صاصی
اهداف اخت

اهداف ویژه رفتاری (بر اساس سه حیطه اهداف

طبقه

روش یاددهی

مواد و وسایل

زمان

تکالیف

نحوه ارزضیابی

جلسه

(رئوس مطالب)

آموزضی :ضناختی ،عاطفی و روان حرکتی)

هر حیطه

یادگیری

آموزضی

(دقیقه)

دانطجو

و درصد آن

جلسه
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 .1اذتالالت ضثكیِ
 .2ترٍهاّای چطن
 .3پیاهسّای چطوي
تیوا ری ّای
سیستویک

3

زاًطجَ پس از پایاى زرس قازر تاضس:
- 1ػلل جسا ضسگي ضثكیِ را لیست ًوایس
- 2ػالین جسا ضسگي ضثكیِ را تطٌاسس.
- 3هراقثت ّای پرستاری الزم پس از اػوال جراحي جسا
ضسگي ضثكیِ را تساًس.
- 4اذتالالت ػرٍقي ضثكیِ را عثقِ تٌسی کٌس.
- 5زرهاى ٍ هراقثت پرستاری اذتالالت ػرٍقي ضثكیِ را تساًس.
- 6ترریة ٍاتستِ تِ سي هاکَال را تَضیج زّس.
- 7ترٍهاّای چضوي را عثقِ تٌسی کٌس .
- 8هراقثت اٍرشاًس زر ترٍهاّای چطن را تیاى کٌس.
 - 9تیواری ّای چطوي ًاضي از تیواری ّای سیستویک را
لیست کٌس.

ضماره

تاریخ

اهداف اختصاصی

اهداف ویژه رفتاری (بر اساس سه حیطه اهداف

جلسه

جلسه
/7/16

(رئوس مطالب)
 .1ػفًَت ّا ٍ
تیواری ّای التْاتي
چطن
 .2تَهَرّای چطن
 .3اصَل زارٍ زرهاًي
زر چطن

آموزضی :ضناختی ،عاطفی و روان حرکتی)
زاًطجَ پس از پایاى زرس قازر تاضس:
- 1یَئیت را تَضیح زّس.
- 2سلَلیت چطوي را تطٌاسس.
- 3اصَل هراقثت ٍ زرهاى ػفًَت ّای چطوي را تساًس.
- 4اًَاع تَهَّای چطن را عثقِ تٌسی کٌس.
- 5اصَل هراقثت ٍ زرهاى تَهَرّای چطوي را تَضیح زّس.
- 6اصَل هصرف هصرف زارٍّای چطن را تَضیح زّس.
- 7تاحیرات زرهاًي زارٍّای چطوي را تَصیف ًوایس.
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 2ساػت

حضَرهٌظن ٍ فؼال
زر جلسات
 ضرکتفؼال زر
پرسص ٍ
پاسد

حضَر هٌظن ٍضرکت فؼال زر
جلسات %10
 پرسص ٍ پاسد%10
 اهتحاى جایاى ترم%80

طبقه

روش یاددهی

مواد و وسایل

زمان

تکالیف

نحوه ارزضیابی

هر حیطه

یادگیری

آموزضی
ٍیسئَ پرشکتَر ٍ
لة تاج
Powerpoint

(دقیقه)
 2ساػت

دانطجو

و درصد آن

حضَر هٌظنٍ فؼال زر
جلسات
 ضرکت فؼالزر پرسص ٍ
پاسد

حضَر هٌظن ٍضرکت فؼال زر
جلسات %10
 پرسص ٍ پاسد%10
 اهتحاى پایاىترم %80

ضٌاذتي ()1
ضٌاذتي ()1
ضٌاذتي ()1

سرٌراًيپرسص ٍ پاسد-تحج گرٍّي

استفازُ از هاشیک
ٍ ٍایت ترز

ضٌاذتي ()5
ضٌاذتي ()1
ضٌاذتي ()2
ضٌاذتي ()5
ضٌاذتي ()1
ضٌاذتي ()1

ضٌاذتي ()2
ضٌاذتي ()1
ضٌاذتي ()1
ضٌاذتي ()5
ضٌاذتي ()2
ضٌاذتي ()2
ضٌاذتي ()1
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