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 به نام خـداوند جـان آفـرين

 
 لرستاندانشگاه علوم پزشکي 

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکي

 ريزی آموزشيواحد برنامه

 (Lesson Plan) روزانه درس حطر

 کالس درس در يک هفته( ساعت از دو)برای يک جلسه از درس، برای مثال 

 

 مت جامعه ، روانپرستاری و سالمندی:  سالگروه آموزشي   پرستاری و مامايي دانشکده:

 کارشناسي پرستاری تحصیلي: یو رشته مقطع  

 یش نیاز: پ  عملينوع واحد:   ./5تعداد واحد:   فوريتهای پرستاری، نام درس:

 ني آزمايشگاه مهارتهای بالی مکان برگزاری:                   -12-8:ساعت      سه شنبه-:روز      زمان برگزاری کالس:

 حسین آبادی مدرسین )به ترتیب حروف الفبا(:  دکتر حسین آبادی  مسئول درس:   35 تعداد دانشجويان:

  :رسشرح د

 

 ندیراتفکر خالق و ف یهااز مهارت یریگبا بهره ،هاتیدر فور یپرستار میدر مورد اصول و مفاه یدرس دانشجو ضمن کسب آگاه نیدر ا    

نس آشنا ر بخش اورژاد ای و مارستانیاورژانس در خارج از ب مارانیو ب نیبه مصدوم یبا نحوه ارائه مراقبت فور زین یحل مشکل به طور عمل

اهد ورژژانس خوبخش ا و یمارستانیب شیپ تیدر موقع مارانیدر ارائه مراقبت به ب یو عمل یکیتکن یواحد بر مهاتها نی.تمرکز اشدخواهد 

 بود

 

 

 (است ی طرح دورههمان هدف بینابین) :يهدف کل

 

 ندیو بحران هاا تاا رسا    ای، سوانح ، بالاز عوارض در حوادث یریشگیو پ نیجهت حفظ جان مصدوم یپرستار یبا ارائه خدمات فور ییآشنا

 در بخش اورژانس و جامعه . یپرستار یهاجهت انجام مراقبت یو آماده ساز یپزشک یکمک ها

 

رود:از فراگیر انتظار می رسدر پایان د  

 شناختی(هدف )  را ذکر نماید. انواع خونریزی  -

 را فهرست کند. )هدف شناختی(انواع زخم . -

 نحوه شستشوی  انواع زخم را را توضیح دهد.   -

 را توضیح دهد. )هدف شناختی(روش های کنترل خونریزی . -

 را تجزیه و تحلیل کند. )هدف شناختی( روش های برخورد با انواع زخم . -

 یزی و شستشوی زخم روی موالژ انجام دهد . روش های کنترل خونر -
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 ی مطالببندی ارائهنزماجدول 

 1جلسه

 مدت زمان)دقیقه(
 ارزشیابي ی تدريسشیوه رئوس مطالب موضوع درس

 روش برخورد با انواع زخم 40

انواع خونریزی ، انواع زخم  

و روش های کنترل 

روش های ، خونریزی

 برخورد با زخم

 پاسخپرسش و  سخنرانی

 انجام عملی تکنیک ها   60
کنترل خونریزی ، 

 شستشوی زخم 
  انجام عملی

 تمرین  120

تمرین مهارتها توسطتک 

تک دانشجویان با نظارت 

 مربی

 انجام عملی

مشاهده نحوه انجام  

تکنیک ها توسط 

 دانشجویان

 

 

 

 

 

 نگشتا يبلوک عصب ،يموضع يحس ينحوه ب ه،یانواع بخ :اهداف رفتاری جلسه دوم

از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  

 شناختی(هدف )  را ذکر نماید. اندیکاسیون ها و کنتر اندیکاسیون ها بخیه زخم ها در بخش اورژانس . -

 را فهرست کند. )هدف شناختی(انواع مختلف بخیه و کاربرد آنها  -

 اختیرا فهرست کند. )هدف شنانواع مختلف نخ بخیه، مشخصات و کاربرد آنها  -

 را توضیح دهد. )هدف شناختی(انواع بی حسی موضعی و کاربرد آنها  و  -

 را تجزیه و تحلیل کند. )هدف شناختی( دالیل بخیه و عدم انجام آن را در بخش اورژانس. -

 نحوه و تکنیک  انجام انواع بخیه را مشاهده نموده سپس به روش استریل روی موالژ انجام دهد -

 سی موضعی و بالک عصبی انگشت را مشاهده نموده و روی موالژانجام دهد.نحوه و تکنیک انجام بی ح -

 ی مطالببندی ارائهجدول زمان

 2جلسه

 مدت زمان)دقیقه(
 ارزشیابي ی تدريسشیوه رئوس مطالب موضوع درس

 بخیه و بیحسی موضعی 40

الیل و د -

اندیکاسیونهای بی 

 حسی موضعی

انواع بی حس کننده 

 های موضعی

بی حسی انواعروش 

 موضعی

انواع بخ هاب بخیه و 

 کاربرد آنها

انواع بخیه و کاربرد 

 پرسش و پاسخ 
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 انها

 

 تکنیک بیحسی موضعی و بخیه  30

انجام عملی روشهای 

بی حسی موضعی و 

بلوک عصبی با مطرح 

نمودن سناریو های 

 مختلف

انجام عملی انواع بخیه 

روی موالژ بوسیله 

مشابه سازی انواع 

 زخم ها

  

 تمرین  120

تمرین انواع بی حسی 

موضعی و بخیه تویط 

دانشجویان با نظارت 

 مربی 

 

مشاهده نحوه انجام  

تکنیک ها توسط 

 دانشجویان

 

 انواع  بانداژ های رايج در بخش اورژانس و در باليا و  حوادث اهداف رفتاری جلسه سوم:

 

از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  

 را فهرست کند. )هدف شناختی(انداژ آنها انواع مختلف انواع ب -

 (شناختیهدف )  را ذکر نماید. اندیکاسیون ها و کنتر اندیکاسیون ها در بخش اورژانس . -

 را فهرست کند. )هدف شناختیوسایل مورد نیاز  و کاربرد آنها  -

 را تجزیه و تحلیل کند. )هدف شناختی( دالیل انجام بانداژ را در بخش اورژانس. -

 رفتگی های مفاصل و نحوه جا اندازی برخی درفتگی ها مشاهده و با کمک مربی روی موالژ انجام دهدانواع در -

 نحوه و تکنیک  انجام انواع بانداژ را مشاهده نموده سپس روی موالژ انجام دهد -

 

 2جلسه

 مدت زمان)دقیقه(
 ارزشیابي ی تدريسشیوه رئوس مطالب موضوع درس

 انواع شایع درفتگی 40

ع درفتگی   ، انوا -

 شیوع انواع درفتگی ،

وسایل مورد نیاز، 

 اندیکاسیون های بانداژ 

 

 پرسش و پاسخ 

 تکنیک انجام جا اندازی رفتگی  30

انجام عملی  جااندازی 

درفتگی و بانداژ ها 

شامل بانداژ ولپو، ایت، 

جونز، اسلینگ ، 

 اسلینگ و ثواث 
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 تمرین  120

تمرین انواع انجام 

ازی عملی  جااند

درفتگی و بانداژ ها 

شامل بانداژ ولپو، ایت، 

جونز، اسلینگ ، 

 اسلینگ و ثواث

 

و ارزیابی  مشاهده  

نحوه انجام تکنیک ها 

 توسط دانشجویان

 

 

 اهداف رفتاری جلسه چهارم:

:انواع شکستگي ها  شايع و نحوه ثابت کردن شکستگي: از فراگیر انتظار می رود رسدر پایان د  

 را فهرست کند. )هدف شناختی(نواع شکستگی انواع مختلف ا -

 (شناختیهدف )  را ذکر نماید. اندیکاسیون ها و کنتر اندیکاسیون ها انواع آتل بخش اورژانس . -

 را فهرست کند. )هدف شناختیوسایل مورد نیاز برای انجام آتل و کاربرد آنها  -

 کند. )هدف شناختی(را تجزیه و تحلیل  اهداف و دالیل انجام آتل را در بخش اورژانس -

 نجام دهدنحوه آتل گیری اندام ها در انواع آسیب ها ، دررفتگی ها،  و شکستگی ها مشاهده و با کمک مربی روی موالژ ا -

 ی مطالببندی ارائهجدول زمان

 2جلسه

 مدت زمان)دقیقه(
 ارزشیابي ی تدريسشیوه رئوس مطالب موضوع درس

 شکستگی و انواع آنها 40

 انواع شکستگی

 عالئم انواه شکستگی

 انواع آتل و کاربرد انها)

 پرسش و پاسخ 

 انجام انواع آتل روی موالژ 60

بادی تیپینگ،   اولنار 

گیوتر، رادیال گیوتر، 

والر، تامب اسپایکا ، 

اتل بلندپشتی دست، 

سوگار تانگ، دابل 

سوگار تانگ، یو اسلب، 

کوتاه پا، بلند پا، 

 سیلندریک، توپلیت(

  

   ن انواع آتلتمری 120

مشاهده  و ارزیابی  

نحوه انجام تکنیک ها 

 توسط دانشجویان

 

 

 اهداف رفتاری جلسه پنجم:

از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  

 شناختی(هدف )  .. را ذکر نماید............................................................ -

 را فهرست کند. )هدف شناختی(.............. ............................................... -

 را توضیح دهد. )هدف شناختی(.............. ............................................... -
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 ............................................................ را تجزیه و تحلیل کند. )هدف شناختی( -

 

 ی مطالبارائه بندیجدول زمان

 2جلسه

 مدت زمان)دقیقه(
 ارزشیابي ی تدريسشیوه رئوس مطالب موضوع درس

     

     

     

 

 

 اهداف رفتاری جلسه ششم:

از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  

 شناختی(هدف )  .. را ذکر نماید............................................................ -

 را فهرست کند. )هدف شناختی(.............. ............................................... -

 را توضیح دهد. )هدف شناختی(.............. ............................................... -

 ............................................................ را تجزیه و تحلیل کند. )هدف شناختی( -

 

 ی مطالببندی ارائهجدول زمان

 2جلسه

 مدت زمان)دقیقه(
 ارزشیابي ی تدريسشیوه رئوس مطالب موضوع درس

     

     

     

 

 

 اهداف رفتاری جلسه هفتم:

یر انتظار می رود:از فراگ رسدر پایان د  

 شناختی(هدف )  .. را ذکر نماید............................................................ -

 را فهرست کند. )هدف شناختی(.............. ............................................... -

 را توضیح دهد. )هدف شناختی(.. ........................................................... -

 ............................................................ را تجزیه و تحلیل کند. )هدف شناختی( -

 

 ی مطالببندی ارائهجدول زمان

 2جلسه

 مدت زمان)دقیقه(
 ارزشیابي ی تدريسشیوه رئوس مطالب موضوع درس
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 جلسه هشتم:اهداف رفتاری 

از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  

 شناختی(هدف )  .. را ذکر نماید............................................................ -

 را فهرست کند. )هدف شناختی(.............. ............................................... -

 را توضیح دهد. )هدف شناختی(.............. ............................................... -

 ............................................................ را تجزیه و تحلیل کند. )هدف شناختی( -

 

 ی مطالببندی ارائهجدول زمان

 2جلسه

 مدت زمان)دقیقه(
 ارزشیابي ی تدريسشیوه رئوس مطالب موضوع درس

     

     

     

 

 

 اهداف رفتاری جلسه نهم:

از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  

 شناختی(هدف )  .. را ذکر نماید............................................................ -

 را فهرست کند. )هدف شناختی(.............. ............................................... -

 را توضیح دهد. )هدف شناختی(.............. ............................................... -

 ............................................................ را تجزیه و تحلیل کند. )هدف شناختی( -

 

 ی مطالببندی ارائهجدول زمان

 2جلسه

 مدت زمان)دقیقه(
 ارزشیابي ی تدريسشیوه لبرئوس مطا موضوع درس

     

     

     

 

 

 اهداف رفتاری جلسه دهم:

از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  

 شناختی(هدف )  .. را ذکر نماید............................................................ -

 را فهرست کند. )هدف شناختی(.. ........................................................... -

 را توضیح دهد. )هدف شناختی(.............. ............................................... -



 7 

 ............................................................ را تجزیه و تحلیل کند. )هدف شناختی( -

 

 ی مطالببندی ارائهجدول زمان

 2جلسه

 مان)دقیقه(مدت ز
 ارزشیابي ی تدريسشیوه رئوس مطالب موضوع درس

     

     

     

 

 

 

 اهداف رفتاری جلسه يازدهم:

از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  

 شناختی(هدف )  .. را ذکر نماید............................................................ -

 را فهرست کند. )هدف شناختی(.............. ............................................... -

 را توضیح دهد. )هدف شناختی(.............. ............................................... -

 ............................................................ را تجزیه و تحلیل کند. )هدف شناختی( -

 

 ی مطالببندی ارائهانجدول زم

 2جلسه

 مدت زمان)دقیقه(
 ارزشیابي ی تدريسشیوه رئوس مطالب موضوع درس

     

     

     

 

 اهداف رفتاری جلسه دوازدهم:

از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  

 اختی(شنهدف )  .. را ذکر نماید............................................................ -

 را فهرست کند. )هدف شناختی(.............. ............................................... -

 را توضیح دهد. )هدف شناختی(.............. ............................................... -

 تحلیل کند. )هدف شناختی(............................................................ را تجزیه و  -

 

 ی مطالببندی ارائهجدول زمان

 2جلسه

 مدت زمان)دقیقه(
 ارزشیابي ی تدريسشیوه رئوس مطالب موضوع درس
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 م:سیزدهاهداف رفتاری جلسه 

از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  

 شناختی(هدف )  .. را ذکر نماید............................................................ -

 را فهرست کند. )هدف شناختی(.............. ............................................... -

 را توضیح دهد. )هدف شناختی(.............. ............................................... -

 .................... را تجزیه و تحلیل کند. )هدف شناختی(........................................ -

 

 ی مطالببندی ارائهجدول زمان

 2جلسه

 مدت زمان)دقیقه(
 ارزشیابي ی تدريسشیوه رئوس مطالب موضوع درس

     

     

     

 

 دهم:چهاراهداف رفتاری جلسه 

از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  

 شناختی(هدف )  .. را ذکر نماید............................................................ -

 را فهرست کند. )هدف شناختی(.............. ............................................... -

 را توضیح دهد. )هدف شناختی(.............. ............................................... -

 .................................................... را تجزیه و تحلیل کند. )هدف شناختی(........ -

 

 ی مطالببندی ارائهجدول زمان

 2جلسه

 مدت زمان)دقیقه(
 ارزشیابي ی تدريسشیوه رئوس مطالب موضوع درس

     

     

     

 

 اهداف رفتاری جلسه پانزدهم:

ظار می رود:از فراگیر انت رسدر پایان د  

 شناختی(هدف )  .. را ذکر نماید............................................................ -

 را فهرست کند. )هدف شناختی(.............. ............................................... -

 توضیح دهد. )هدف شناختی(را .............. ............................................... -

 ............................................................ را تجزیه و تحلیل کند. )هدف شناختی( -

 

 ی مطالببندی ارائهجدول زمان
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 2جلسه                    

 مدت زمان)دقیقه(
 ارزشیابي ی تدريسشیوه رئوس مطالب موضوع درس

     

     

     

 

 

 

 اهداف رفتاری جلسه شانزدهم:

از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  

 شناختی(هدف )  .. را ذکر نماید............................................................ -

 را فهرست کند. )هدف شناختی(.............. ............................................... -

 را توضیح دهد. )هدف شناختی(.............. ............................................... -

 ............................................................ را تجزیه و تحلیل کند. )هدف شناختی( -

 

 ی مطالببندی ارائهجدول زمان

 2جلسه                     

 مدت زمان)دقیقه(
 ارزشیابي ی تدريسشیوه رئوس مطالب موضوع درس

     

     

     

 

 


