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 به نام خـداوند جـان آفـرين

 
 لرستاندانشگاه علوم پزشکي 

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکي

 )برای يک جلسه درسي( Lesson Planفرم طرح درس روزانه يا 

 درس مشخصات کلي

 اصول و مهارت های پرستاریعنوان درس:

 کنترل عفونت :اين جلسهموضوع 

 :شماره طرح درس

 ندارد پيش نياز:

 يک حلسه مدت جلسه:

 دانشجويان کارشناسي پرستاری گروه مخاطب:

 نفره 31سه گروه  تعداد فراگيران:

 2/32/99 تشکيل کالس:تاريخ 

مرکز مهارت های  مکان تشکيل کالس:

 باليني

 ه بنويسيد. برای يکي از اهداف ويژه، طرح درس روزان

    . کارگيرند به را ايزوالاسيون و عفونت از پيشگيری اصول .3

 رود:از فراگير انتظار مي رسدر پايان د: حرکتي( –حيطه شناختي، عاطفي و رواني  ه)در س اهداف رفتاری

 :ی شناختيحيطهالف( 

 توضيح دهد. را  ايزوالاسيون و عفونت از پيشگيری اصول

 توضيح دهد.  را استريل پروسيجرهای اصول استريليزاسيون در اتاق عمل و حين انجام

 

 ی نگرشي، عاطفيحيطهب( 

  .کند شرکت کامل عالقه با و فعاالنه گروهي تمرينات  دردانشجو  (1

 د. نمفهوم استريليزاسيون را در اتاق عمل درک کن (2

 د.  نانجام مراقبت پرستاری به شستشوی دست ها به روش طبي اهميت دهقبل از  ريفراگ  (3

 

  ی رواني حرکتيحيطهج( 

 د. نبشويدست ها را به روش طبي  .3

 د. ندست ها را به روش جراحي اسکراب کن .2

 د.نماسک را به روش صحيح بپوش .1

 د.نگان استريل را به روش صحيح بشوي .4

 د.ندستکش های جراحي را به روش استريل بپوش .5

 

 :(مناسب (های)رسانه انتخاب) ناسب با اهداف موضوع تدريستپيش بيني فضا و وسايل آموزشي م

 

 وايت بوردو  ماژيک های باليني، وابزارموجود در واحد مهارتتجهيزات ، ماکت 
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 های تدريس:روش

  نمايش عملي، سخنراني ،کار گروهي و تمرين

                   

 فراگيران بايد: :مورد انتظار فراگيران رفتار ورودی

   اصول کنترل عفونت که در واحد تئوری گذرتنيده اند آشنا باشند.  با  .3

 .آشنا باشند اصول و مفهوم استريليزاسيون. با 2

 

 گرفته ادي خوبي به را قبلي درس مطالب و مفاهيم فراگيران کنيم پيدا اطمينان تا قبل درس از فراگيران از پرسش ارزشيابي تشخيصي: )

  دارند( جديد درس يادگيری برای کافي آمادگي و اند

 اصول کنترل عفونت را  بيان کنيد.  (3

 توضيح دهيد. ايدخوانده تاکنون کهمطالب تئوری اصول و فنون پرستاری  به توجه با را از روش های استريليزاسيون مورد چند (2

 :)دقيقه(  99 زمان                                                                                                    :ارائه درس

                     :گيرینتيجهبندی و جمع

  :ارزشيابي تکويني

 *سوال از فراگيران 

         *مشاهده تکرار و تمرين پروسيجرها توسط فراگيران و دادن بازخورد به آنها

          :فراگيران ليفاتک

 هامرين و تکرار پروسيجرت (1

 تهيه چک ليست از پروسيجرها (2
 


