
 

 

 

 

   س يدرجامع ت طرح

 

 اتاق عمل پيوسته 1ان ترم  ي:  دانشجوگروه فراگير                                                                                               و فنون مهارت های بالینی اصول  عنوان درس :       

 بصيری  دکتر نام استاد :                                                                                                                                           1400-1401  يليتحص سالاول  نيمسال :        

 از: ندارد يش نيپ                                                                                                                                                        عملی-یواحد نظر 1  تعداد واحد :         

                                    

 

 

 شرح درس:
 عملی می آموزد.با نیازها و آمادگی های بیمار قبل از عمل آشنا شده و چگونگی انجام آنها را به صورت تئوری و در این درس دانشجو 

 

 هــدف کلــي:

 اصول و فنون مهارت های بالینی جهت آماده سازی بیمار برای عمل جراحیبا شنایی دانشجو  آ

 :درس اهــداف ويژه

 از دانشجويان انتظار مي رود در پايان اين درس بتوانند:
 .سالمتی را از دیدگاه  سازمان جهانی بهداشت تعریف کند.1

 ن را بر اساس هرم مازلو بیان کند. .نیازهای اساسی انسا2

 .درجه حرارت بدن را بدرستی اندازه گیری کند . 3

 . ضمن توجه داشتن به میزان طبیعی تنفس تنفس بیمار را اندازه گرفته و ارزیابی کند. 4

 .انواع نبض را روی مانکن نشان دهد. 5

 نجام دهد. اندازه گیری فشار خون را بدرستی ا .طریقه 6

 نشان دهد.  م سونداژ طبق اصول پرستاری را روی موالژ.نحوه ی انجا7

 را شرح دهد. NGTموارد کاربرد .8

 . تکنیک گذاشتن سوند بینی معدی را بدرستی برای موالژ انجام دهد.9

 .اصول اولیه دارو درمانی را شرح داده وهنگام دارو دادن ان را رعایت کند. 10

 زیرجلدی داخل جلدی(بدرستی و طبق اصول انجام دهد.-ریدیو-.تزریقات به شیوه های مختلف را )عضالنی11

 .روش های مختلف برقراری راه وریدی را بدرستی انجام دهد. 12

 .نحوه پانسمان جراحی را بدرستی انجام دهد. 13

 . کاربرد انما را شرح داده و چگونگی انجام  انما را عمال انجام دهد. 14

 . مراقبت از جسد را شرح دهد.15

 

 

 
 



 

 

 ول زمان بندی ارائه جلساتجد
 

 اهداف  موضوع  جلسه
 سنجش آغازین، تبیین انتظارات و اهداف  1

 )تئوری( و بیماری مفاهیم سالمتی و بهبودی

 سالمتی را از دیدگاه  سازمان جهانی بهداشت تعریف کند. 

 نیازهای اساسی انسان را بر اساس هرم مازلو بیان کند. 

 عوامل موثر برسالمتی را شرح دهد. 

 
 ارزشیابی تشخیصی  2

 )تئوری(عالیم حیاتی

 الیم حیاتی را بیان کند. لزوم کنترل ع

 عوامل موثربر فشار خون را نام ببرد. 

 علل هایپر تانسیون را توضیح دهد. 

 تاکی پنه را تعریف کند. 

 اختالالت تنفس را شرح دهد. 

 فشار نبض را توضیح دهد.  

 میزان طبیعی درجه حرارت از راههای مختلف را بیان کند. 
 را توضیح دهد. انواع دستورات دارویی  دارودرمانی اصول  3

 انواع فراورده های دارویی را تعریف کند. 

 اقدامات ایمنی هنگام اماده کردن دارو را شرح دهد. 

 فارماکودینامیک و فاماکوکینتیک دارو رابایکدیگر مقایسه کند.

 دارو ها را شرح دهد.  زیتجو  ی نحوه 

 
و داخل   4 ، وریدی، زیر جلدی  تزریقات عضالنی 

 جلدی و سرم تراپی 

 آزمون تکوینی 

 کند.  انیرا بعضالنی  قاتیدر تزر قیقابل تزر  ناطقم

 اندیکاسیون و کنتراندیکاسیون هر عضله را شرح دهد. 

 مناطق تزریق وریدی را نام ببرد. 

 اندیکاسیون تزریقات وریدی را شرح دهد.

 کند.  انیرا بزیر جلدی   قاتیدر تزر قیقابل تزر  مناطق

 کند.  انیرا بداخل جلدی  قاتیدر تزر قیقابل تزر  مناطق

 مالحظات مربوط به این تزریقات را شرح دهد. 

 روش های برقراری راه وریدی را شرح دهد. 

 انواع محلول های تزریقی و کاربرد آنها را بیان کند. 
 ضمن توجه داشتن به میزان طبیعی تنفس تنفس بیمار را اندازه گرفته و ارزیابی کند.  کار عملی : گرفتن درجه حرارت و تنفس   5

 ه حرارت بدن را بدرستی اندازه گیری و چارت نماید. درج

 
 طریقه اندازه گیری فشار خون را بدرستی لنجام دهد   کار عملی: فشار خون و نبض  6

 انواع نبض را روی مانکن نشان دهد. 

 نبض بیمار را بدرستی اندازه گیری و ثبت کند. 
   کند.  انیلف را ب مخت  قاتیدر تزر قیقابل تزر  مناطق دارودرمانی کار عملی:  7

 تزریق عضالنی در عضالت مختلف را بدرستی انجام دهد. 

 تزریق زیر جلدی را طبق اصول پرستاری انجام دهد. 
 تزریقات وریدی را بدرستی انجام دهد.  کار عملی : دارو درمانی  8

 تزریق داخل جلدی را طبق اصول انجام دهد. 
 ریدی را شرح دهد. روش های برقراری راه و سرم تراپیکار عملی:  9

 انواع محلول های تزریقی و کاربرد آنها را بیان کند. 

 روش های مختلف برقراری راه وریدی را عمال به کار بندد.  



 

 

 اصول انجام سونداژمثانه را بدرستی بکار بندد.   سونداژمثانه  کار عملی:  10

 
 سونداژمعده را بدرستی انجام دهد.  سونداژمعدهکار عملی:  11
 انما  ار عملی: ک 12

 مراقبت از جسد 

 کاربرد انما را شرح دهد. 

 اصول انجام انما را بدرستی بکار بندد. 

 نحوه مراقبت از جسد و مالحظات اخالقی را بیان کند.  

و    13
14  

 OSCEازمون 

 آزمون تراکمی مباحث تئوری 

 ارزشیابی پیشرفت تحصیلی دانشجو

 

 

 روش تدريس:

به صورت آفالین و آنالین از طریق    این درس به صورت سخنرانی و پرسش و پاسخوری  تئ به منظور دستیابی به اهداف آموزشی تعیین شده مباحث  

تدریس میگردد. از   ایفای نقشبه صورت  و  برگزار خواهد گردید. مباحث عملی حضوری    زینومیت  و  ، ادوب کانکتسامانه نوید و اسکای روم

 لب استفاده خواهد شد. وسایل کمک آموزشی )شامل :تابلو، اورهد، پروژکتور، موالژ، فیلم( به تناسب د ر ارا ئه مطا

 پیش سازمان دهنده  :الگوی تدریس

 وظایف و تکالیف دانشجو: 

 دانشجویان می بایست بطور منظم و راس ساعت مقرر در کالس درس حاضر باشند. -1

 . دانشجویان با مطالعه منابع معرفی شده و با امادگی قبلی در کالس درس حاضر شده و در مباحث درس شرکت فعال داشته باشند-2

 در رابطه با مهارت های بالینی بدرستی ایفای نقش نمایند.  -3

 روش ارزشیابی دانشجو: 

 

 نمره درصد  شرح فعالیت  ردیف 

 2 10 حضور منظم و شرکت فعال در مباحث 1

 OSCE 40 8آزمون  2

 10 50 ازمون تراکمی  3

 

 مطالعه:اصلی منابع 

 1392پرستاری مامایی ایران  تهران نشر سالمی کده شپوتر وپری.اصول و فنون پرستاری ترجمه اساتید دان-1

 1392اصول پرستاری تایلور ترجمه مهدوی زهرا.تهران .بشری . -2

 :منابع برای مطالعه بیشتر

 1382تایلور .اصول پرستاری مهارتهای بالینی.مهدوی زهرا.تهران بشری -3

                      

 

 

 

 

 



 

 

 


