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شتي ردماني جهرم گاه علوم زپشكي و خدمات بهدا  دا نش

 

 

 طرح درس

 
 

 

 (99ق عمل اشنایی اتکار)
  

 

 واحد درسی

  مهارت های بالینیاصول و فنون 

 تهیه کنندگـــان 

مرکز مطالعات   با همکاری کمیته طرح درس پرستاریاساتید گروه 

 پزشكيعلوم و توسعه آموزش 

 تدوین کننده 

 یمحمد علی منتصر

    عبدیان  طاهرهمهسا ایمانیان ، 

0011 شهریور  
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 پرستاريگروه دانشگاه علوم پزشكي جهرم ـ 
  عملی -واحد  نظری 0 تعداد واحد : مهارت های بالینیاصول و فنون نام درس : 

 یک ترم تحصیلیمدت زمان ارائه درس :   کارشناسی اتاق عملرشته و مقطع تحصیلي :  

 . یمنتصر یمحمد عل ه :استاد/ اساتید گرو
 .مهسا ایمانیان ،  عبدیانها : طاهره خانم 

 8/2/0011الی  72/6/0011  اجرا : زمان
   صبح و عصر 

    ندارد پیشنیاز : 

 
 هدف نهایي دوره: 

 
نایی اساسی مرتبط با ارائه مراقبت های فوری به مددجویان و کسب توابا  مفاهیم  فوریت های پزشکی  اندانشجویآشنایی 

های الزم به منظور اجرای دستورالعمل های بالینی پایه با تکیه بر رعایت قوانین ، مقررات ، اخالق حرفه ای و بکار گیری 
     . احکام اسالمی 

 

  :دوره اهداف

 بخش تئوری
 دانشجو در پایان دوره بتواند : 

 را توضیح دهد .مفهوم سالمت و بیماری  -0
 را تشریح نماید .گیری  عالئم حیاتی و روش های اندازه -7
 ، مراحل کار و مالحظات (. زاتیکند ) کاربرد ، تجه انیخون و ادرار را ب ینمونه ها یروش جمع آور -3
 کند . انی(  ب یرا ) کاربرد ، توجهات ، مراحل کار ، کنترل برون ده ادرار یادرار ینحوه لوله گذار -0
 از انتقال عفونت را شرح دهد . یریشگیاصول پ -5
 بیان کند . ) کاربرد ، توجهات ، مراحل کار(  را له گذاری معدهنحوه لو -6
 انواع پانسمان و روش اجرای آن را توضیح دهد ) کاربرد ، تجهیزات ، مراحل کار و مالحظات ( . -2
 نحوه انجام انما را شرح دهد ) کاربرد ، تجهیزات ، مراحل کار و مالحظات ( . -8
 حل کار و مالحظات (  و نحوه سرم درمانی را توضیح دهد . روش وصل سرم ) کاربرد ، تجهیزات ، مرا  -9

 دهد . حی( را توض قاتیدارو) انواع تزر زیاصول و روش آماده کردن و تجو -01
 کند . انیدر ارتباط با مرگ و مراقبت از جسد را ب یاصول اخالق -00

 
 

 بخش عملی
 دانشجو در پایان دوره بتواند :

 به نمایش بگذارد.کنترل و ثبت صحیح عالیم حیاتی را  -0
 نشان دهد .خون و ادرار را  ینمونه ها یجمع آور نحوه -7
 موالژ نشان دهد . یدر مثانه را بر رو ینحوه سوند گذار -3

 را بر روی موالژ نشان دهد . معده ای و شستشوی معده  –وارد کردن سوند بینی نحوه  -0
 را به طرز صحیحی انجام دهد . از درن  شست و شو ، تمیز کردن و پانسمان زخم و مراقبتنحوه  -5
 بر روی موالژ نشان دهد . نحوه انجام انما را  -6

 را نمایش دهد .جهت برقراری انفوزیون مداوم صحیح رگ گیری نحوه  -2
بله روش تزریق دارو به روش داخلل جللدی ، زیلر جللدی ، داخلل عضلالنی و وریلدی و   آماده سازی دارونحوه  -8

 د .صحیح اجرا نمای
 

 روش و استراتژیهاي تدریس : 
و  عملی پروسیجرها نمایش نمایش فیلم ، ، پرسش و پاسخ ، بحث گروهی ، تدریس این واحد درس به روش سخنرانی

 خواهد بود.تمرین در اتاق پراتیک 

 
 محل آموزش : 

 دانشگاه علوم پزشکی جهرم پراتیککالس درس و آزمایشگاه 
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 شرایط اجرا :  
 این واحد را انتخاب نموده اند  در این دوره شرکت می نمایند .اتاق عمل که  ارشنایکدانشجویان  

 
 

  امكانات آموزشي بخش :

 کالس درس   -
 ) ویدئو پروژکتور (  وسایل کمک آموزشی -
 آزمایشگاه فن پرستاری و مهارتهای بالینی -

 
 محمد علی منتصری:  آموزش دهنده

 
 

 منابع درسي :
1-Poter & Perry . Stockert – Hall. Fundamentals of Nursing . Eight Edition . Elsevire . 
Mosby . Vo,1,2 : 2013.  

 

اصول و فنون پرستاري پوتر و پري ، ترجمه دكتر طاهره نجفي و گروه مترجمين ) عضو هيئت علميي دانگيهاه عليو   -2

 .2932پزشكي ايران ( ، چاپ اول : نگر سالمي، 

 . 2932،  انتگارات بگريمهسا شريفي نودهي . ويرايش سو  : ترجمه . ري تيلور اصول پرستا -9

راهنماي پرستاري در روشهاي باليني ، مترجم منير نوبهار ) عضوهيئت علميي دانگيهاه عليو  پزشيكي سيمنان ( ،   -4

 .   2932انتگارات بگري چاپ اول ، 

هيئت علمي دانگكده پرستاري و مامايي دانگهاه  .تاليف اعضاي2122اصول ومهارت هاي پرستاري ،تايلور  -5

 . 2932تهران،انتگارات انديگه رفيع ،

روش هاي آموزش و ارزيابي مهارت هاي باليني . مولفين :  صديقه نجفي پور، دكتر رحيم رئوفي و اعضاي هيئت علمي  -6

 . 2932دانگهاه علو  پزشكي جهر  . انتگارات اميد ، 

. ترجمه امير سلطاني و مهسيا شيريفي  2121مايگهاهي برونر و سودارث . ويرايش دوازدهم تست هاي تگخيصي و آز -7

 . 2932نودهي . چاپ اول : انتگارات بگري ، 

. ترجمه دكتر مهرداد صلاحي . چاپ اول  2113كاملترين مرجع تست هاي تگخيصي و آزمايگهاهي پاگانا ويرايش نهم  -8

 . 2988: انتگارات جعفري2988

،  يكار گر جهرم هي، مرض يمنتصر ي، محمد عل يپرستار ينيبال يمهارت ها يدر كارآموز يو تفكر انتقاد نيرتم -3

 . 2935،  يمدبر ، چاپ اول : انتگارات بگر نيشهره جواد پور ، دكتر محمد حس

 

 :نحوه ارزشیابي 
 

 ارزشیابي نظري :
 د داد.نپایان ترم پاسخ خواهبه سئواالت نظری شامل امتحان  یانوجدر این زمینه، دانش -
چند گزینه ای و بلند پاسخ  ، کوتاه پاسخ ، جور کردنی ، سئواالت صحیح و غلطسناریوها ، سئواالت ارزشیابی ترکیبی از  -

 خواهد بود.
 

 ارزشیابي عملي :  
 مشاهده انجام روشهای پرستاری توسط دانشجو در فرصتهای تمرین و تکرار  -
 وره آزمون آسکی پایان د -
 

 : کل درس  نحوه محاسبه نمره
  % 51  امتحان پایان ترم                                    -
  %05    و کتاب تفکر انتقادی سامانه  -
  % 35                         امتحان عملی  -
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 مقررات : 
 تبی  را کسب نمایند .نمره ک % 51نمره عملی و %25الزم به ذکر دانشجویان باید حداقل حد نمره قبولي : 

 عایت آیین نامه حضور و غیاب در كالس درس ر
 ـ نمره حدنصاب قبولي بر اساس آیین نامه كل دانشكده پزشكي مي باشد.

 
 

 طرح درس روزانه
  0011مهارت های بالینی  اتاق عمل ترم مهر اصول و فنون 

 صبح و عصر      8/2/0011الی  72/6/0011  زمان اجرا :
شماره 

 اتجلس

 نحوه ارائه درس حيطه  رئوس مطالب  تاريخ 

  سخنران

 شنبه  2

27/6/2411 

 صبح 21-8

 مفهو  سلامت  و بيماري  -

 نيازهاي اساسي انسان -

 از انتقال عفونت را شرح دهد . يريگهياصول پ

 ( : زولهي)ايجداساز يها کيتكن

 كردن زولهياهداف ا -                    زولهيا فيتعر -

 دست  يشست شو -     زولهيمختلف ا يها روش -

، نقيا   نيکيكاربرد محافظ ها ) گان ، ماسک ، دسيتكش ، ع -

 صورت (

 رعايت نكات ايمني -

 : منتصري  سخنران دانش

 روهيگ بحث -

 پرسش و پاسخ -

 نمايش فيلم -

 شنبه  2

27/6/2411 

 صبح 22-21

 : معده شستگوي و اي معده –وارد كردن سوند بيني  -

 .)اهداف ، كاربرد ، توجهات ، مراحل كار(           

 .) كاربرد ، تجهيزات ، مراحل كار و ملاحظات (نحوه انجا  انما :  -

 : منتصري  سخنران دانش

 روهيگ بحث -

 پرسش و پاسخ -

 نمايش فيلم -

يک شنبه  9

28/6/2411 

 صبح21-8

 :اصول و روش آماده كردن و تجويز دارو 

 درماني  اصل دارو 5رعايت  -

 آماده سازي دارو  -

تزريق دارو به روش داخل جلدي ، زير جلدي ، داخل عضلاني و  -

 وريدي

 : منتصري  سخنران دانش

 روهيگ بحث -

 پرسش و پاسخ -

 نمايش فيلم -

يک شنبه  4

28/6/2411 

 صبح 22-21

  جلسه اول اتاق پراتيک  :

 . و ثبت آنهاBPو   TPR يريكسب مهارت در اندازه گ -2

 نمونه گيري خون . -2

،  مدرسين : خانم ايمانيان  مهارت

 خانم عبديان

 دوشنبه  5

23/6/2411 

 صبح 8-21

 ) كاربرد ، توجهات ، مراحل كار ،(   يادرار كارگذاري سوند

 خارج كردن فولي،  يكنترل برون ده ادرار

  

 : منتصري  سخنران دانش

 روهيگ بحث -

 پرسش و پاسخ -

 نمايش فيلم -

 دوشنبه 6

32/6/2411 

 صبح22-21

  جلسه اول اتاق پراتيک  :

 . و ثبت آنهاBPو   TPR يريكسب مهارت در اندازه گ -2

 نمونه گيري خون . -2

،  مدرسين : خانم ايمانيان  مهارت

 خانم عبديان

 : منتصري  سخنران دانش  سه شنبه  7
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91/6/2411 

 صبح 21-8

 انواع سر  و روش رگ گيري :

  ) دسيته بنيدي سير  هيا انواع سر  -اهداف سر  درماني     -

، سير    %21و  %5مزاياي ، معايب ، موارد استفاده  ، سر  قنيدي 

، سير  قنيدي نمكيي ، ميانيتول ، رينهير  9/2 9/2قندي نمكي 

 لاكتات ، كلرورسديم ، هماكسل ، آمينواسيدي (

 روهيگ بحث -

 پرسش و پاسخ -

 نمايش فيلم -

 شنبه  سه  8

91/6/1124 

 صبح 22-21

  اتاق پراتيک  : دو جلسه 

مربوطه به دستهاه گوارش  يكسب مهارت در انجا  مهارت ها -2

 نمونه مدفوع هيو ته اي معده– ينيشامل  انما ،  و سوند ب

و گييرفتن نمونييه  يسييوند ادرار يكسييب مهييارت كارگييذار -2

U/A,U/C . 

،  مدرسين : خانم ايمانيان  مهارت

 منتصريآقاي  

رشنبه چها 3

92/6/2411 

 صبح  21-8

 اصول وصل سر ) كاربرد ، تجهيزات ، مراحل كار و ملاحظات (   -

 مراقبت از بيمار -عوارض رگ گيري    - 

 

 : منتصري  سخنران دانش

 روهيگ بحث -

 پرسش و پاسخ -

 نمايش فيلم -

چهارشنبه  

92/6/2411 

22-21 

 صبح

  اتاق پراتيک  : دو جلسه 

مربوطه به دستهاه گوارش  يانجا  مهارت هاكسب مهارت در  -2

 نمونه مدفوع هيو ته اي معده– ينيشامل  انما ،  و سوند ب

و گييرفتن نمونييه  يسييوند ادرار يكسييب مهييارت كارگييذار -2

U/A,U/C . 

،  مدرسين : خانم ايمانيان  مهارت

 خانم عبديان

 پنج شنبه  21

2/7/2411 

 صبح 21-8

تميييرين هييياي : ، فصيييل آزمايگيييات  جلسيييه اول كتيييا 

 45و96و23و28و27و26و24و22و7و2

 : منتصري  سخنران دانش

 روهيگ بحث -

 پرسش و پاسخ -

 نمايش فيلم -

 شنبه  پنج 

2/7/2411 

 صبح 22-21

 اتاق پراتيک  : سو جلسه 

، IM ،IV ،IDمختليف ) يدارو به روش ها زيكسب مهارت تجو -2

SQ)، 

 .وصل سر   -2

،   مدرسين : خانم ايمانيان مهارت

 خانم عبديان

شنبه  22

9/7/2411 

 صبح 21-8

 .در ارتباط با مرگ و مراقبت از جسد ياصول اخلاق

 

 : منتصري  سخنران دانش

 روهيگ بحث -

 پرسش و پاسخ -

 نمايش فيلم -

شنبه  22

9/7/2411 

 صبح 22-21

 اتاق پراتيک  : سو جلسه 

 ،IM ،IV ،IDمختليف ) يدارو به روش ها زيكسب مهارت تجو -2

SQ)، 

 وصل سر   -2

،  مدرسين : خانم ايمانيان  مهارت

 خانم عبديان

 يک شنبه  29

4/7/2411 

25-29 

 عصر

، فصيييل سييير  هيييا تميييرين هييياي :  لسيييه دو  كتيييا ج

 42و98و92و23و22و28و27و29و22و3و5و4و9و2و2

 : منتصري  سخنران دانش

 روهيگ بحث -

 پرسش و پاسخ -
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 شنبه  يک 24

4/7/2411 

 صبح 22-21

 چهار   اتاق پراتيک : جلسه

 يفيرد يمحيافظ هيا دنيپوشي، گان و دسيتكش  دنيپوش -2

(PPE. ) 

 پانسمان و بانداژانجا   -2

 

،  مدرسين : خانم ايمانيان  

 خانم عبديان

 دوشنبه 

5/7/2411 

   اربعين

 سه شنبه  27

6/7/2411 

 صبح 21-8

فصيييل داروهيييا تميييرين هييياي : جلسيييه سيييو  كتيييا   

 212و34و84و82و74و79و42و98و99و23و25و21و29و7و4و2

 : منتصري  سخنران 

 روهيگ بحث -

 پرسش و پاسخ -

 نمايش فيلم -

 سه شنبه   28

6/7/2411 

 صبح 22-21

 جلسه چهار   اتاق پراتيک :

 يفيرد يمحيافظ هيا دنيپوشي، گان و دسيتكش  دنيپوش -2

(PPE. ) 

 پانسمان و بانداژانجا   -2

 

 ، مدرسين : خانم ايمانيان  مهارت

 خانم عبديان

 21و  23

 

 چهارشنبه

7/7/2411 

 صبح 21-8

 و

 صبح 22-21

 تمرين تمامي مهارت هاي باليني .  تمامي گروه ها

    

 

،  مدرسين : خانم ايمانيان  مهارت

كاظميان خانم ،  عبديانخانم 

 آقاي منتصري،

 پنج شنبه  22و22

8/7/2411 

 صبح 22-8

،  درسين : خانم ايمانيان م عملي  آزمون آسكي مهارت هاي باليني 

كاظميان خانم ،  عبديانخانم 

 آقاي منتصري،
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 1044-1041( نیمسال اول  99برنامه آموزش در اتاق پراتیک ) گروه اتاق عمل

 اساتید / گروه / مکان / ساعت جلسه / تاریخ

 جلسه اول      

 شنبه یک

28/6/0011 

02-01 

 استاد ایمانیان 

 Aگروه 

 0تیک شماره اتاق پرا

 علائم حیاتی 

 استاد عبدیان

 Bگروه 

 2اتاق پراتیک شماره

 نمونه گیری خون 

 جلسه اول

 شنبه دو

29/6/0011 

02- 01    

 استاد ایمانیان 

 Bگروه 

 0اتاق پراتیک شماره 

 علائم حیاتی 

 استاد عبدیان

 Aگروه 

 2اتاق پراتیک شماره

 نمونه گیری خون 

 جلسه دوم     

 شنبهسه 

01/6/0011 

02-01 

 استادایمانیان

 +A0گروه

 0اتاق پراتیک شماره 

 معده ای-انما و سوند بینی

 استادمنتصری

 -0)پسران(Bگروه 

 2اتاق پراتیک شماره 

 اینترنال فولی و نمونه گیری ادرار

 جلسه دوم

 شنبهچهار

00/6/99 

02-01 

 استادایمانیان

 -B0گروه

 0اتاق پراتیک شماره 

 ای معده-انما و سوند بینی

 استاد عبدیان

 +0)دختران(Aگروه 

 2اتاق پراتیک شماره 

 اینترنال فولی و نمونه گیری ادرار

 جلسه سوم       

 پنج شنبه

 0/7/0011 

02-01  

 استاد ایمانیان 

 Aگروه 

 0اتاق پراتیک شماره 

 اصول دارودرمانی 

 استاد عبدیان

 Bگروه 

 2اتاق پراتیک شماره

 وصل سرم

 جلسه سوم          

 شنبه

 0/7/0011 

02-01          

 استاد ایمانیان 

 Bگروه 

 0اتاق پراتیک شماره 

 اصول دارودرمانی 

 استاد عبدیان

 Aگروه 

 2اتاق پراتیک شماره

 وصل سرم

 

 



 8 

 

 

 اساتید / گروه / مکان / ساعت جلسه / تاریخ

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 جلسه چهارم      

 شنبهیک

 0/7/0011 

02-01 

 استاد ایمانیان

 Aگروه 

 2تیک شماره اتاق پرا

 پوشیدن گان و دستکش  

 ( PPE) یفرد یمحافظ ها دنیپوش

 استاد عبدیان

 Bگروه 

 0اتاق پراتیک شماره

 انجام پانسمان وبانداژ

 جلسه چهارم

 شنبهسه 

6/7/0011 

02-01 

 استاد ایمانیان

 Bگروه 

 2اتاق پراتیک شماره 

 پوشیدن گان و دستکش

  ( .PPE) یفرد یمحافظ ها دنیپوش

 عبدیاناستاد 

 Aگروه 

 0اتاق پراتیک شماره

 انجام پانسمان وبانداژ

 چهارشنبه

7/7/0011 

 01-02و 01-8

 تمرین تمامی مهارت های بالینی .  تمامی گروه ها

 خانم کاظمیان ،آقای منتصری،  خانم عبدیان،  مدرسین : خانم ایمانیان   

 پنج شنبه

8/7/0011 

02-8  

 آزمون آسکی مهارتهاری بالینی 

 خانم کاظمیان ،آقای منتصری،  خانم عبدیان،  درسین : خانم ایمانیان م 
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 لیست حضور غیاب

 1041-1044نیمسال اول سال تحصیلی 

 

 

 

 

                 Aگروه 

                 زهرا اسمعیلی قنات

                 فاطمه جمشیدی

                 حدیث زارع

                 یمعصومه صدیق

                 عاطفه کدیور

                 فائزه کرمی

                 فاطمه کشاورز

                 Bگروه 

                 جوادمحمدی

                 محمدمنفرد

                 ریحانه هاشمی

                 فاطمه وفا

                 آیدا محمدی

                 محمددهقانی

                 مجتبی رستگار


