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 آفـرين جـان خـداوند نام به

 
 لرستاندانشگاه علوم پزشکي 

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکي

 آموزشي ریزیواحد برنامه

 طرح درس ترمی

 

 

 ی،تکنولوژی اتاق عمل، فوریت های پزشکیپرستار  گروه آموزشی:         پرستاری الیگودرز دانشکده:

 پزشکی های فوریت، کاردانی عمل  اتاق کارشناسی ،ستاریکارشناسی پر تحصیلی: یرشتهو مقطع 

 -  یش نیاز:پ                     نظری د:نوع واح          1       تعداد واحد: مهارت های زندگینام درس: 

 سالن کنفرانس ها مکان برگزاری:  10-12 :ساعت        شنبهیک :زمان برگزاری كالس: روز

 )استادیار دانشگاه علوم پزشکی لرستان(دکتر سعید فروغی :مدرس   دکتر سعید فروغی ل درس:مسئو تعداد دانشجویان:

  شرح دوره:

 و انستانی رتباطتاتا پیچیتده و گستترده شبکه،  خانواده ساختار تغییر،  فرهنگی اجتماعی سریع تغییرات،  امروز زندگی نیازهای       

 بتا متثرر مقابلته كته تاس نموده روبرو متعددی فشارهای و هااسترس،  چالشها با را ها انانس اطالعاتی منابع هجوم و گستردگی،  تنوع

 .  باشد می اجتماعی -روانی هایتوانمندی نیازمند آنها

 در را آنهتا و نمتوده رپتيی آستی  مشتکالت و مستال  با مواجهه در را افراد اجتماعی و روانی،  عاطفی تواناییهای و مهارتها فقدان       

 بتا مقابله كه است ای هگون به اجتماعی روانی مشکالت ماهیت طرفی از.  دهدمی قرار رفتاری و اجتماعی،  روانی اختالالت انواع معرض

 بتر متالی مستای  و نستانیا نیتروی نظر از را ایمالحظه قاب  هایهزینه تنها نه(  رالث و رانویه پیشگیری)  مداخله بعدی سطوح در آن

 .  است ناچیز مواردی در حتی و محدود بسیار نیز آن كارآمدی و بخشی ارر بلکه،  كندمی تحمی  جوامع

 عبتارت دفتر یت  شناختی روان ظرفیت. شودمی اشخاص " شناختی روان ظرفیت " افزایش موج  زندگی مهارتهای یادگیری      

 و تربتاال شتناختی روان ظرفیتت ایت  قتدر هتر.  " روزمره زندگی های سختی و انتظارات با مواجهه در شخص توانایی " از است

،  مثبتت ای هشتیو بته و دارد نگته بهتتری سطح در را خود رفتاری – روانی سالمت بود خواهد قادر شخص اندازه همان به باشد بیشتر

 . بپردازد مشکالت فص  و ح  به كارآمد و سازگارانه

  ******************************************* 

 )لطفا شرح دهید(لی: هدف ک

 در.  دهنتدمی یشافتزا را کارآمدد و مثبت رفتار و سازگاری قدرت كه هستند هاتوانایی از ای مجموعه شام  زندگی مهارتهای      

 بتا و بپتيیرد را ودخت اجتمتاعی نقتش به مربوط هایمسئولیت،  بزند صدمه دیگران یا خود به كه ای  بدون شودمی قادر شخص نتیجه

  . شود روروبه مثرر شک  به زندگی روزانه مشکالت و هاچالش

 بتا تتوانیم كته استت كلتی مهتارت یت  ماننتد صتحیح كردنزنتدگی بیاموزند دانشجویان كه است ای  درسی واحد ای  از هدف      

 فتردی مثابته هبت و یافتت تدس ارامش و رضایت احساس به... (  و منفی هیجانهای با مقابله،همدلی،خودآگاهی) آن اجزاء در ماهرشدن

 .نمود عم  جامعه در مثرر و مثبت

 .نفس به اعتماد تقویت -1

 .همکاری و مشاركت روحیه تقویت -2

 .انسانی عواطف تقویت و رشد -3

 .مقاوم روحیه ایجاد -4

 .احساسات بیان و شناسایی به كم  -5

 .روانی بهداشت و جسمی سالمت تأمی  -6

 .یارتباط های مهارت تقویت -7

 .اجتماعی مقبول و متعادل شهروند ی  ساخت  -8
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 .آمیزمسالمت همزیستی روحیه تقویت -9

 اشزندگی محیط و دیگران با خودش با فرد سازگاری ارتقاء -10

 

 

  ******************************************* 

 (واقع همان اهداف کلی طرح درس است )در بینابینی:اهداف 
 .نفس عزت تقویت -1

 .همکاری و مشاركت روحیه تقویت -2

 .انسانی عواطف تقویت و رشد -3

 .مقاوم روحیه ایجاد -4

 .احساسات بیان و شناسایی به كم  -5

 .روانی بهداشت و جسمی سالمت تأمی  -6

 .ارتباطی های مهارت تقویت -7

 .اجتماعی مقبول و متعادل شهروند ی  ساخت  -8

 .آمیزمسالمت همزیستی روحیه تقویت -9

 اشزندگی محیط و دیگران با خودش با فرد سازگاری ارتقاء -10

   ******************************************** 

 های تدریس:شیوه

  پرسش و پاسخ   سخنرانی برنامه ریزی شده    سخنرانی

  (TBL) یادگیری مبتنی بر تیم   (PBL) یادگیری مبتنی بر ح  مسئله بحث گروهی 

 :سایر موارد

*******************  ************************ 

 )لطفا شرح دهید( وظایف و تکالیف دانشجو:

 :یه  دانشجو موظف است -

 ناختیشحیطه  دریافت مطال  درسی اراله شده)در فضای مجازی یا واقعی( و مرور و یادگیری كام  تا سطوح باالی -1

 ميكور موارد ی اراله شده در فضای مجازی یا واقعی و  تحوی  روزآمداجرای روزآمد فعالیت های یادگیری تکوین -2

 گی نمایندههماهن اراله پسخوراند مناس  از یادگیری و پرسش و رفع اشکال توسط استاد مربوطه)جلسات رفع اشکال با -3

 دانشجویان در فضای مجازی یا واقعی تشکی  شده و از قب  اطالع رسانی خواهد شد.

  كافی و شركت در كولیزها و امتحانات در زمان مقرر شده كس  آمادگی قبلی -4

 اجراو اراله ی فرآیند آموزشی تعیی  شده در مهلت مقرر در پایان ترم -5

   *************************************** 

 وسایل کمک آموزشی:  

 در صورت اجرای كالس ها در فضای واقعی: 

         كامپیوتر               پروژكتور ویدلو   وایت برد

ور ر در حیطته مزبتو نرم افزارهای روزآمتد متورد نظت ..( و تبلت، رایانه مانند)در صورت اجرای كالس ها در فضای مجازی سخت افزارها

 ..(  و سامانه نوید، فضای اسکای روم مانند)

  ************************************** 

 ره کل()از نم :درصد نمرهنحوه ارزشیابی و 

   نمره درصد  30  : آزمون پایان ترم   نمره درصد 30  :آزمون میان ترم

 نمره درصد  10 درس:  شركت فعال در كالس    نمره درصد  30 :انجام تکالیف
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 نمتره و شتد خواهتد بازگردانتده ایشتان به و تصحیح روزآمد صورت به دانشجو توسط شده اراله یادگیری های فعالیت تمامی -

 .گردید خواهد اعالم( عملی  و نظری واحدهای)تجمیعی صورت به شده لحاظ

  *************************************** 

 نوع آزمون

  غلط -صحیح جور كردنی          ایچندگزینه       پاسخ كوتاه      تشریحی

  **************************************  

 :منابع 
 :منابع انگلیسی

1- .. 

2-  

3-  

 

 
 

 منابع فارسی:

1- ... 

2- ... 
 

 

 .همچنین منابع اضافی و کمکی مورد استفاده، در هر جلسه بطور جداگانه در فایل ارائه درس هفتگی معرفی خواهد شد 
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 ی درسجدول هفتگی کلیات  ارائه

 مدرس عنوان جلسه تاریخ ردیف

1  
ری کنترل خویشتن+یادگیری حقوق هستم+یادگی منحصر به فرد "من"یادگیری اینکه  : خودآگاهیمهارت 

 ."من"های اساسی و مسئولیت

 دکتر سعید فروغی

 دکتر سعید فروغی تاب آوری : مهارت  2

3  
 بین هایتفاوت هب گذاشتن احترام یادگیری+همدیگر با هاانسان هایتفاوت و هاشباهت فهم : همدلی مهارت

 .نیازمند افراد به توجه و مراقبت+  هانانسا میان تبعیض و پیشداوری از اجتناب+  هاانسان

 دکتر سعید فروغی

 دکتر سعید فروغی مهارت کنترل هیجانات و خشم  4

5  
 در گیریتصمیم+دشوار هایموقعیت در گیریتصمیم+گیریتصمیم مراحل یادگیری :  گیریتصمیم مهارت

 .عملی تمرین+زندگی اصلی مسایل مورد

 دکتر سعید فروغی

  : رات مندیج مهارت  6

7  
 حل+زندگی سخت مشکالت برای حلراه تعیین+مسئله حل مراحل یادگیری : مسئله حل مهارت

 .عملی تمرین+هاتعارض

 دکتر سعید فروغی

8  

 : نقادانه تفکر مهارت

 یا    -و  

 تطابق و سازگاری+مهم مسایل مورد در جدید عقاید ارایه+خالقانه تفکر توانایی افزایش : خالق تفکر مهارت

 .عملی تمرین+متغیر اجتماعی شرایط با

 دکتر سعید فروغی

 

 


