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 مشخصات درس  (0

  کارآموزی مهارت های بالینیعنوان درس : -

 ....... ساعت .......  واحد ......  ساعت .......    ، عملي ..............  واحد نظري نوع و میزان واحد به تفکیک: -

   ساعت 112  واحد 2کارآموزی

 اصول و فنون مهارت هاي بالیني درس: همنیاز -

 7:31-13:31ساعت روزهای شنبه تا پنج شنبهزمان درس:   -

 بیمارستان مطهری  2و 1 داخلیهای ، بخش بیمارستان پیمانیه  1و2بخش های جراحی مکان آموزش :  -

   مشخصات مدرس: (2
 طاهره عبدیان: مسئول درسنام و نام خانوادگي  -

 43450704045 :درس  مسئول داخلي و شماره تماسپست الکترونیکي  -

 مهسا ایمانیانمدرسین همکار: نام و نام خانوادگي  -

 )این اهددا  بدا توجده بده اهددا  کلی موجود در کوری ولوب مرددوو درن مورد نمر تنمی   اهددا  كیی آموزش: (3

بر اسااس سرفص  آموزشي مصو  درس و تززهه هر هک از اهداف للي  تنظی  مي گردد.  اختصااصايیوه(ه اهداف . می گردد

 به وگردد حرلتي با توجه به اهداف اختصااصي تنظی  مي  -اهداف رفتاري/ اجراهي در حیطه هاي شاناختي، عاففي و رواني

 .باشند ارزشیابي قاب   و مشاهده قاب   مدرس توسط له گردد مي تدوهن نحوي
 

 اهداف رفتاري/ اجراهي اختصاصي یوه(ه اهداف  آموزشي  للياهداف 

 حرلتي -یدر سه حیطه شناختي، عاففي و رواني
 آشناهي دانشزوهان با 4

ساختار و امکانات بخش 
 پیمانیه هاي  بیمارستان

 و مطهري

 رفتار اخالقي و علمي اصول ، قوانین ، مقررات ااا4 پروسیزرها مشاهده و بخش محیط با آشناهي

 .نماهد بیان را عم  اتاق و بخش در

 .نماهد مشارلت بیماران اولیه نیازهاي رفع در ا 2

 را افرافیان و بیمار با مناسب ارتباط اهمیت اااا 7

 مناسااب ارتباط همکاران و بیمار با ، داده توضاای 

 .نماهد برقرار

 امر اهن در ، داده توضی  را بیمار پذهرش نحوه ااا0

 .نماهد مشارلت

 .دهد انزام را بستري بیمار از اولیه ارزهابي ا 5

 تزهیزات و فیزهکي فضاااي ضاادعفوني اصااول -6

 .نماهد همکاري و بیان را بخش

  انزام اصااول علمي و 2

عملي عالئ  حیاااتي و 
 ثبت آن

 تمشارل بیمار حیاتي عاله  ثبت و لنترل در اااا4 حیاتي عالئ  چارت و چک

 .نماهد

 موارد غیرفبیعي را گزارش دهد. -2

لاناترل عفوناات ،   7

یانواع اهزوالسااایون  و 

روش هاي پیشاااییري 

از مخااافرات شااا لي، 

 تفکیک زباله 

 هاي آساایب از پیشااییري و فردي حافظت اصااول رعاهت اصول لنترل عفونت و استفاده از وساه  حفاظتي

 مودهن بیان را بیمارستان در عفونت انتقال و ش لي

 .دهد انزام و

 



اصااول علمي و   انزام 0
 برقراري راه ورهدي عملي

 و تزرهقات

 
 

 پوستي داخ  و پوستي زهر عضالني، داخ  تزرهقات
 سرم محاسبات

 سرم وص   

 داروهي محاسبات
 ها سرم انواع

 همکاري ماهعات تزرهق و ورهدي راه برقراري در ا4

 .نماهد

 توضی  را اهمني نکات و درماني دارو اصاول اااا 2

 .دهد

و اصااول مربوط به زرهقات   درماني دارو در ااااا7

داخ  رگي، داخ  عضااالني، زهر پوسااتي و داخ  

 .نماهد همکاري شده آموخته اصول فبق پوستي،

 و پرونده با   آشناهي5

 اج بیمار، پذهرش نحوه

 ت ییر و جاهي به

 انتقال اصول و وضعیت

 بیمار

 بیمار با ارتباط برقراري
 بیمار پذهرش نحوه و پرونده با آشناهي

 

 با بیمار ارتباط صحی  برقرار نماهد. -4

 شرح حال لام  از بیمار درهافت نماهد. -2

 اعمال براي بیمار پرونده ساااازي آماده نحوه -7

 قوانین به توجه با امر اهن در داده، شارح را جراحي

 .نماهد مشارلت بخش
 گرفتن تحوه  اصول   6

 از پس الزم اقدامات و
 عم  اتاق از بیمار انتقال

  بخش به

 رد بیمار  پوزهشنی  وضعیت ت ییر و جابزاهي اااا4 بیمار انتقال اصول و وضعیت ت ییر و جاهي به جا

 .دهد انزام را تخت

 برانکارد و چرخدار صندلي با بیمار حم  اصول ااا2

 .نماهد مشارلت ، داده توضی  را

 ده،دا توضی  را عم  اتاق به بیمار انتقال اصول ا7

 .نماهد مشارلت امر اهن در

آزماهشاااات روتین،   3

محاااسااابااات داروهي، 

 تزرهقااات خاوناییري،

 زهر عضاااالني، داخ 

 پوستي داخ  و پوستي

نحوه ي صحی  محاسبات  -آگاهي از نرمال آزماهشاات روتین
 داروهي

 لوله هاي آزماهش را بشناسد. -4

 محاسبات داروهي را به نحو صحی  انزام دهد. -2

 پوستي زهر عضاالني، تزرهقات به صاورت داخ  -7

 پوستي به نحو صحی  انزام دهد. داخ  و

نحوه ي ترانسفیوژن   8

خون و فرآورده هاااي 

لانافارانس  خاوناي، 

اختصاااااصاااي بخش 

یترانسااافیوژن خون و 

 فرآورده هاي خوني 

 انواع فرآورده هاي خوني را بشناسد. -4 انواع فرآورده هاي خوني و نحوه ي تزرهق آنها با آشناهي

آزماهشات الزم جهت آماده لردن فرآورده هاي  -2

 خوني انزام دهد.

ناااشاااي از تزرهق خون و فرآورده هاااي عالئ   -7

 خوني را بشناسد.

اقدامات الزم قب  و بعد از ترانساافیوژن را انزام  -0

 دهد.
 و علمي اصاول انزام  9

ساااوناد و لاتتر  عملي
 گیري نمونااه و ادراري

UA , UC 
 

 

 سوند ادراري دائ   گذاشتن
  دائ  ادراري سوند لردن خارج

  موقت ادراري سوند  گذاشتن

 موقت ادراري سوند لردن خارج
 I&O چک

 ، ودهنم استفاده درستي استره  به دستکش از اا4

 شاارلت صااحی  فور به اسااتره  عملیات انزام در

 .نماهد

در انزام  اصااول علمي و عملي سااونداژ ادراري  -2

 مشارلت لند.

خارج لردن  عملي و علمي اصاااول  انزام در -7

 .لند مشارلت ادراري سونداژ

گزارش موارد غیر فبیعي در ساونداژ و ها خارج  -0

 لردن سوند ادراري



اصول علمي و   انزام 44
عملي بخیه و پانسااامان 

 زخ 
 

 درن لردن خارج و آن چک و  درن پانسمان
 پانسمان و آن چک و همووگ لردن خارج

  زخ  شستشوي 

 سوچر
 پانسمان خشک و مرفو 

 استفاده درستي به دستکش و گان ، ماسک از ااا4

 صااحی  فور به اسااتره  عملیات انزام در ، نموده

 .نماهد شرلت

شاساتشاوي زخ  را به درستي انزام داده و با  -2

توجه به نوع و وساااعت زخ  پانسااامان مرفو  ها 

 خشک را انزام دهد.

در انزام رعاهت اصااول بخیه زدن و مشااارلت  -7

 آن.
اصول علمي و   انزام 44

 ، انماعملي سونداژ معده
 
 

 معدي -بیني لوله لردن خارج و گذاشتن

 انماصحی  پروسیزر انزام 
 انزام در و لرده آماده را معده سنداژ وسااه  اااا4

 .نماهد مشارلت لار

چک لردن سااونداژ معده از نظر مح  صااحی   -2

 قرارگیري را انزام دهد.

 لرده آماده را معده خارج لردن سنداژ وسااه  -7

 .نماهد مشارلت لار انزام در و

 استفاده درستي به دستکش و گان ، ماسک از ااا0

 صاحی  فور به آساتتیک عملیات انزام در ، نموده

 .نماهد شرلت

 اصول علمي و عملي انما مشارلت لند. -5

اصاااول عملي گرفتن نمونه مدفوع را به بیمار و  -6

 آموزش دهد.همراه بیمار 

 

 روش آموزش : (0

 (bedside teachingبا بیمار واقعی) آموزش     

 کنفرانس های درون بخشی    

  آموزش در گروه کوچك  

 ...................................... سایر موارد)در صورت وجود قید گردد(:  
 

 روش ارزشيابی فراگير: (5

نام برده شاااده الزامي نبوده و نظر آموزش دهندگان در اهن زمینه تعیین لننده مي  یاساااتفاده از همه روش هاي ارزشااایابي

              باشد. 

 نمره روش ارزشيابی

Log book 1 نمره 

پایان هر دوره کتبیهای آزمون   نمره 3 

.کنفرانس درون بخشی   نمره 2 

 نمره 5/7 صفات اختراصی

.صفات عمومی   نمره 5/6 

.نمرهجمع    نمره 21 



 آموزشی مورد نياز:كمک وسایل  (6

 بخشها واقعی محیط (1

 

 فراگير:  تکاليف (7

 نجابا شایسته نحو به مقرر تاریخهای در را نمایند می مشخص مربیان که ت الیفی و کنفرانسها است موظف دانشجو د  

 .دهد

 .برساند مربوطه مربی امضاء به بخش هر اتماب از پس را خود log book  است موظف دانشجو د

 در نمر گرفته شده است. 12نمره قبولی  -

 یك جلسه غیبت غیر موجه نمره صفر در نمر گرفته می شود. -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ( جدول كارنما:8

 

 4044-4044اول جدول زمان بندي ارائه برنامه درس نیمسال 

 

مباااحاال بااالیني در هر جلسااااه  ساعت تارهخ ردهف

 لارآموزي/لارورزي

آمادگي الزم دانشااازوهان قب   مدرس

 از شروع لالس

4 44/3/4044 

44/3/4044 

3:74-

47:74 

ارتباط با آشاااناهي با محیط بخش  و 

 بیمار، گرفتن شرح حال

چک و چارت عالئ  حیاتي، لنفرانس 

 اختصاصي بخشیعالئ  حیاتي 

خااان  هااا 

 عبدهان

 اهمانیان

 

مطالعه رفرنس ها و حضااور در 

 بخش

2 42/43/4044 

47/43/4044 

3:74-

47:74 

 پذهرش نحوه و پرونده با آشاااناهي

 و وضعیت ت ییر و جاهي به جا بیمار،

 بیمار انتقال اصول

خااان  هااا 

 عبدهان

 اهمانیان

 

و موضاااوع  ها رفرنس مطالعه

 بخش در حضور لنفرانس و

7 40/43/4044 

 

3:74-

47:74 

لنترل عفونت ، یانواع اهزوالساایون  و 

مخافرات روش هااي پیشاااییري از 

 ش لي، تفکیک زباله 

خااان  هااا 

 عبدهان

 اهمانیان

 

و موضاااوع  ها رفرنس مطالعه

 بخش در حضور لنفرانس و

0 45/43/4044 3:74-

47:74 

الهن، محاسااابات سااارم،  IVگرفتن 

وصاا  ساارم، لنفرانس اختصاااصااي 

 بخش یانواع سرم ها 

خااان  هااا 

 عبدهان

 اهمانیان

 

و موضاااوع  ها رفرنس مطالعه

 بخش در حضور لنفرانس و

5 43/43/4044 3:74-

47:74 

اقادامات قب  و بعداز عم  جراحي و 

نحوه تحوهاا  دادن و تحوهاا  گرفتن 

بایامااار از اتاااق عاماا ، لنفرانس 

اختصاصي بخش یاقدامات قب  و بعد 

 از عم  جراحي 

خااان  هااا 

 عبدهان

 اهمانیان

 

 موضاااوع و ها رفرنس مطالعه

 بخش در حضور و لنفرانس

6 48/43/4044 3:74-

47:74 

آزماهشاات روتین، محاسبات داروهي، 

 عضااالني، داخ  تزرهقات خونییري،

 پوستي داخ  و پوستي زهر

خااان  هااا 

 عبدهان

 اهمانیان

 

 موضاااوع و ها رفرنس مطالعه

 بخش در حضور و لنفرانس

3 49/43/4044 3:74-

47:74 

نحوه ي ترانساافیوژن خون و فرآورده 

لنفرانس اختصاااصاااي  هاي خوني، 

یترانسااافیوژن خون و فرآورده بخش 

 هاي خوني 

خااان  هااا 

 عبدهان

 اهمانیان

 

 موضاااوع و ها رفرنس مطالعه

 بخش در حضور و لنفرانس

8 24/43/4044 3:74-

47:74 

 ادراري سوند لردن خارج و گذاشاتن

 I&O چک و دائ  و موقت

خااان  هااا 

 عبدهان

 اهمانیان

 

 موضاااوع و ها رفرنس مطالعه

 بخش در حضور و لنفرانس



9 24/43/4044 3:74-

47:74 

یپانسااامان درن  و چک آن و خارج 

لردن درن، خااارج لردن همووگ و 

چک آن و پانسامان، شستشوي زخ  

و ساااوچر و پاانساااماان ، لنفرانس 

اختصااصي بخشیانواع پانسمان هاي 

 عفوني و غیرعفوني 

خااان  هااا 

 عبدهان

 اهمانیان

 

 موضاااوع و ها رفرنس مطالعه

 بخش در حضور و لنفرانس

44 22/43/4044 3:74-

47:74 

 لوله لردن خارج و گذاشاااتن انما،

 معدي -بیني

 

خااان  هااا 

 عبدهان

 اهمانیان

 

و موضاااوع  ها رفرنس مطالعه

 بخش در حضور لنفرانس و

 

                    

 )شامل کتاو، مقاالت  به روز، جزوه آموزشی، فیل  های آموزشی(: درس كمکی( منابع 9

 .مهارت های بالینی تألیف ملیحه سادات موسویکتاو اصول و فنون و  (1

 .گاید الین مهارت های بالینی تألیف محمد علی منترری (2

 تألیف محمد علی منترری. کتاو تمرین، ت لیف و تف ر انتقادی در کارآموزی مهارت های بالینی (3

 

 

 

 

  :مسئول درسامضا 


