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  نیاز
  تکالیف  حیطه  ارزیابی 

آشنایی با نحوه کنترل   اول            26/11/98
صحیح عالئم حیاتی و ثبت 

  آن در پرونده بیمار 

Case study 
  پروژه عملی
Project  

 بحث گروهی
Lecture  

ویزیت -1
  بیمار

  t پوستر-2

  پرسش و پاسخ
  

شناختی، روان 
  حرکتی

کنفرانس و کار 
  عملی

 O2با اصول آشنایی با   دوم            27/11/98
تراپی و روش هاي تجپیز 

  اکسیژن و عوارض آن

Case study 
  پروژه عملی
Project  

  بحث گروهی

ویزیت -1
  بیمار

  پوستر-2
 
  

شناختی، روان   پرسش و پاسخ
 حرکتی

کنفرانس و کار 
  عملی

آشنایی با با روش هاي   سوم            28/11/98
ساکشن را هوایی دهانی و 

بینی و عوارض و احتیاطات 
  مربوط به آن 

Case study 
  پروژه عملی
Project  

 بحث گروهی
Lecture  

ویزیت -1
  بیمار

  پوستر-2
3-power 

point  

شناختی، روان   پرسش و پاسخ
 حرکتی

کنفرانس و کار 
  عملی

هاي آشنایی با روش   چهارم            3/12/98
تجویز دارو(زیر جلدي و 
  وریدي و داخل جلدي)

Case study 
  پروژه عملی
Project  

  بحث گروهی

ویزیت -1
  بیمار

  پوستر-2
  

شناختی، روان   پرسش و پاسخ
 حرکتی

کنفرانس و کار 
  عملی

آشنایی با نحوه آماده   پنجم            4/12/98
سازي داروها خوراکی و 

وریدي و آماده سازي 
وسایل مربوط به تزریق 

  دارو ها  

Case study 
  پروژه عملی
Project  

  بحث گروهی

ویزیت -1
  بیمار

  پوستر-2
3-power  

شناختی، روان   پرسش و پاسخ
 حرکتی

کنفرانس و کار 
  عملی



    
مربوط آشنایی با عوارض   ششم            5/12/98

به تجویز داروهاي وریدي و 
اموزش احتیاطات الزم 

  حین تجویز داروها

Case study 
  پروژه عملی
Project  

 بحث گروهی
Lecture  

  

ویزیت -1
  بیمار

  پوستر-2
3-power 

point 
4-post test  

شناختی، روان   پرسش و پاسخ
 حرکتی

کنفرانس و کار 
  عملی

کاتترهاي وریدي آشنایی با   هفتم            10/12/98
  و اسکالپ

Case study 
  پروژه عملی
Project  

 بحث گروهی
Lecture  

 

ویزیت -1
  بیمار

  پوستر-2
3-power 

point 
4-post test  

شناختی، روان   پرسش و پاسخ
  حرکتی

کنفرانس و کار 
  عملی

با کاتتر گذاري آشنایی با   هشتم            11/12/98
  ورید محیطی، 

Case study 
  عملیپروژه 

Project  
 بحث گروهی
Lecture  

  

ویزیت -1
  بیمار

  پوستر-2
3-power 

point 
4-post test  

شناختی، روان   پرسش و پاسخ
 حرکتی

کنفرانس و کار 
  عملی

بررسی عوارض کانترهاي   نهم            12/12/98
وریدي و نصب و راه اندازي 

سرم داخل وریدي و باز 
کردن مسیر مسدود شده 

  وریدي

Case study 
  پروژه عملی
Project  

 بحث گروهی
Lecture  

 

ویزیت -1
  بیمار

  پوستر-2
3-power 

point 
4-post test 
  

شناختی، روان   پرسش و پاسخ
  حرکتی

کنفرانس و کار 
  عملی

با انواع آشنایی با   دهم            17/12/98
-محلولهاي تزریقی، سرم

هاي تغذیه غیر خوراکی و 
ترانسفوزیون خون در 

  بخش

Case study 
  پروژه عملی
Project  

 بحث گروهی
Lecture  

  

ویزیت -1
  بیمار

  پوستر-2
3-power 

point 
4-post test  

شناختی، روان   پرسش و پاسخ
  حرکتی

کنفرانس و کار 
  عملی

با شیوه انجام آشنایی با   یازدهمن            18/12/98
نمونه گیري از خون 

  وریدي و شریانی 

Case study 
  پروژه عملی
Project  

 بحث گروهی

ویزیت -1
  بیمار

  پوستر-2
  

شناختی، روان   پرسش و پاسخ
  حرکتی

کنفرانس و کار 
  عملی

آشنایی با تفاوت نمونه   دوازدهم            19/12/98
و  خون شریانی و وریدي

Case study 
  پروژه عملی

ویزیت -1
  بیمار

شناختی، روان   پرسش و پاسخ
  حرکتی

کنفرانس و کار 
  عملی



    
عوامل موثر بر تفسیر نتایج 

  آن ها
Project  

  بحث گروهی
  پوستر-2
  

آشنایی با اصول حفاظت   سیزدهم            24/12/98
فردي و راه هاي انتقال 

  میکروارگانیسم ها

Case study 
  پروژه عملی
Project  

 بحث گروهی

ویزیت -1
  بیمار

  پوستر-2
  

شناختی، روان   پرسش و پاسخ
  حرکتی

کنفرانس و کار 
  عملی

چهارده            25/12/98
  م

با نحوه درج سوند معده 
  آشنا شود.

Case study 
  پروژه عملی
Project  

 بحث گروهی
Lecture 

ویزیت -1
  بیمار

  پوستر-2
  

شناختی، روان   پرسش و پاسخ
  حرکتی

کنفرانس و کار 
  عملی

با نحوه درج سوند مثانه   پانزدهم            26/12/98
  آشنا شود.

Case study 
  پروژه عملی
Project  

 بحث گروهی
Lecture 

ویزیت -1
  بیمار

  پوستر-2
  

شناختی، روان   پرسش و پاسخ
  حرکتی

کنفرانس و کار 
  عملی

با مراقبت قبل و بعد از   شانزدهم            16/1/99
  عمل آشنا شود.

Case study 
  پروژه عملی
Project  

 بحث گروهی
Lecture 

ویزیت -1
  بیمار

  پوستر-2
  

شناختی، روان   پرسش و پاسخ
  حرکتی

کنفرانس و کار 
  عملی

با محیط بخش، بیماران،   هفدهم            17/1/99
پرسنل و مقررات بخش 

  آشنا شود.

Case study 
  پروژه عملی
Project  

 بحث گروهی
 

ویزیت -1
  بیمار

  پوستر-2
  

شناختی، روان   پرسش و پاسخ
  حرکتی

کنفرانس و کار 
  عملی

با محیط بخش، بیماران،   هجدهم            18/1/99
پرسنل و مقررات بخش 

  آشنا شود.

Case study 
  پروژه عملی
Project  

 بحث گروهی

ویزیت -1
  بیمار

  پوستر-2
  

شناختی، روان   پرسش و پاسخ
  حرکتی

کنفرانس و کار 
  عملی

  دانشجو ارزشیابی روش
               %نمر80نمره                     آزمون پایان ترم:  %20حضور فعال در کالس 


