
  

 
 

 

 

 (   اصول و فنون مهارت های بالینی)    (COURSE PLAN) ترکیبیدوره  طرح  

 99-00سال تحصیلی  دوم نیمسال

 

 

 مقدمه
و چگونگی انجام   د نجراحی آشنا می شوبا نیازها و آمادگی های بیمار قبل از عمل  یاندانشجودر این درس 

 د.نآن را به صورت نظری و عملی می آموز

 

 

 

 

 اتاق عمل  کارشناسی مقطع و رشته تحصیلی:              اتاق عمل دانشکده : پرستاری             گروه آموزشی: 

 واحد عملی(   5/0-واحد نظری  5/0) واحد  1 :  تعداد واحد اصول و فنون مهارت های بالینی    :   نام درس

 عملی -نظری   نوع واحد :

 10-12  و  14-16   شنبه ها  سه    روز و ساعت برگزاری کالس:   ---  پیش نیاز:

 در جدول زمانبندی ذکر شده است. 

 دانشکده پرستاری حضرت زینب)س(  مکان برگزاری:

 سرکار خانم سارا مقدم   مسئول برنامه :   

 sm.nursing@yahoo.com  آدرس پست الکترونیکی:                                           221شماره تماس دانشکده:   

 سرکار خانم سارا مقدم   -  جناب آقای اکبری    مدرسین) به ترتیب حروف الفبا(:  

 سرکار خانم سارا مقدم   تهیه و تنظیم :  

 1399ماه     اسفند  : تاریخ تدوین/ بازنگری

 دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی الرستان

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 واحد برنامه ریزی درسی و آموزشی

 



 : عناوين كلي اين درس شامل موارد زير مي باشد 
 مفهوم سالمتي و بیماری  ▪

 عاليم حیاتي  ▪

 تزريقات ▪

 لوله گذاری مجرای ادرار  ▪

 لوله گذاری معده  ▪

 پانسمان ▪

 انما ▪

 مسايل اخالقي در ارتباط با مرگ و مراقبت از جسد  ▪

 
 

 هدف كلي  ❖

 

 جراحی عمل آشنایی با اصول و مهارت های بالینی جهت آماده سازی بیمار برای 

 

 اصول و فنون مهارت های بالینی)نظری( 

 هدف كلي 

 مفاهیمی چون سالمت و بیماری را بشناسد. 

 اهداف اختصاصي   ❖
 پایان دوره باید بتواند : دردر    دانشجو

 نقش پرستاردر سالمتی و ناخوشی را مورد بحث قرار دهد.  .1

 سه سطح از مراقبت های پیشگیری کننده را مورد بحث قرار دهد.  .2

 های کل سالمتی را مورد بحث قرار دهد. اعتقاد به سالمتی، ارتقای سالمتی، نیازهای اساسی بشر و مدل  .3

 عوامل تعیین کننده سالمتی را تعیین نماید.  .4

 هدف كلي 
 عالیم حیاتی، اختالالت مربوطه و نحوه اندازه گیری را شرح دهد. 

  اهداف اختصاصي:  ❖

 پایان دوره باید بتواند : دردر    دانشجو

 اصول و مکانیسم های تنظیم کننده حرارت بدن را شرح دهد.  .1

 اقدامات پرستاری موثر بر حفظ و از دست دادن حرارت بدن را شرح دهد..  .2

 فیزیولوژی تنظیم فشار خون، نبض و تنفس را توضیح دهد.  .3

 محدوده قابل قبول عالیم حیاتی در نوزاد، کودک و فرد بالغ را توضیح دهد.  .4



 هدف كلي 

 با نحوه دارو دادن و محاسبات دارویی آشنا گردد.   

  اهداف اختصاصي:  ❖

 پایان دوره باید بتواند : دردر    دانشجو

 نقش و مسئولیت های پرستار در تجویز دارو را شرح دهد.  .1

 انواع مکانیسم های اثر دارویی را بیان نماید.  .2

 عوامل موثر بر مکانیسم اثر دارو را شرح دهد.  .3

 ارویی آشنا گردد. با انواع دستورات د  .4

 شش قانون تجویز دارو را ذکر نماید.  .5

 عواملی که هنگام تجویز دارو باید در نظر گرفت را توضیح دهد.  .6

 

 هدف كلي 
 با انواع زخم و پانسمان آشنا گردد. 

 اهداف اختصاصي:  ❖

 پایان دوره باید بتواند : دردر    دانشجو

 نماید. عوامل خطر زا و موثر بر تشکیل زخم های فشاری را بحث   .1

 مرحله زخم های فشاری را لیست نماید.   4 .2

 مراقبت های مربوطه از زخم بستر را توضیح دهد.  .3

 فرایند طبیعی بهبود زخم را بحث نماید.  .4

 اختالف بین بهبودی زخم ها در توجهات اولیه و ثانویه را توصیف کند.  .5

 عوامل موثر بر پیشرفت بهبود زخم یا موانع آن را شرح دهد.  .6

 ف پانسمان ها را ذکر نماید. انواع و اهدا  .7

 هدف كلي 
 با مفهوم دفع روده ای آشنا گردد. 

 اهداف اختصاصي:  ❖

 پایان دوره باید بتواند : دردر    دانشجو

 آناتومی و فیزیولوژی سیستم روده ای را به طور مختصر شرح دهد.  .1

 عوامل موثر بر عملکرد سیستم روده ای را شرح دهد.  .2

 ای مختلف زندگی را شرح دهد. عملکرد سیستم روده ای در دوران ه  .3

 اختالالت رایج سیستم روده ای را بیان کند.  .4

 آزمایشات متداول مدفوع را توضیح دهد.  .5

 روش های تشخیصی سیستم روده ای را توضیح دهد.  .6

 روش های درمانی سیستم روده ای را توضیح دهد.  .7

 . انواع انما را توضیح دهد  .8

 کولستومی را توضیح دهد.  .9



 هدف كلي 

 با مفهوم دفع ادراری آشنا گردد.   

 : اهداف اختصاصي  ❖

 دانشجو در درپایان دوره باید بتواند : 

 آناتومی و فیزیولوژی سیستم ادراری را به طور مختصر شرح دهد.  .1

 عوامل موثر بر عملکرد سیستم ادراری را شرح دهد.  .2

 عملکرد سیستم ادراری در دوران های مختلف زندگی را شرح دهد.  .3

 اختالالت رایج سیستم ادراری را بیان نماید  .4

 آزمایشات متداول ادرار را توضیح دهد.  .5

 روش های تشخیصی سیستم ادراری را توضیح دهد  .6

 سونداژ ادراری را تعریف کند.  .7

 انواع سوندهای ادراری را بیان کند.  .8

 مراقبت های مربوط به سونداژ ادراری را توضیح دهد.  .9

 

 بالینی)عملی(   اهداف اصول و فنون مهارت های

 پس از پایان دوره دانشجو باید قادر باشد: 

 عالیم حیاتی مددجو )درجه حرارت،نبض،تنفس،فشارخون( را به دقت اندازه گیری نماید.  •

 درجه حرارت بدن را بطور صحیح از راه پرده صماخ، دهان، رکتال و زیر بغل بررسی نماید  •

 اندازه گیری نماید. اپیکال را    -نبض های محیطی و نبض رادیال  •

 نمودار عالیم حیاتی را رسم نماید.  •

 لوله معده را به روش صحیح وارد نماید.  •

 ( را انجام دهد. NG Tube)   الواژ و گاواژ و مراقبت از لوله معده  •

 انواع انما و مراقبت های روده ای را انجام دهد.  •

 صحیح انجام دهد. شستشو ، تمیز کردن و پانسمان زخم و مراقبت از درن را بطور   •

 داروهای خوراکی، موضعی را با اصول صحیح تجویز نماید.  •

 داروهای تزریقی را بطور صحیح آماده نماید.  •

 تزریق دارو به روش داخل جلدی،زیر جلدی،داخل عضالنی و وریدی را بطور صحیح انجام دهد.  •

 رگ گیری جهت برقراری انفوزیون وریدی را انجام دهد.  •

 ادراری )شستشوی پرینه، وارد کردن سوند موقت و فولی ( را به طور صحیح انجام دهد. مراقبت های دستگاه   •

 

 

 

 

 



 روش آموزش ❖
 

 تركیبي                                          مجازی                                   حضوری

 

 شرايط اجراء (1

 

 امكانات آموزشي:   ❖

 گروهی، پرسش و پاسخ، نمایش فیلم و اسالید نمایش دادن، ایفای نقش، بحث   •

 ی مجازی نرم افزارهای تولید محتوا و ستفاده از سامانه نوید اکامپیوتر و  •

 

   :منابع درسی   ❖

 خیر  ❑     بلی    مقاله خاصی برای معرفی به دانشجویان به عنوان منبع درسی در نظر دارید؟ آیا کتاب / (2

 کنید:در صورت وجود جدول زیر را تکمیل   •

 مشخصات کتاب شامل عنوان، نویسندگان،مترجمین، انتشارات، سال و نوبت چاپ 

های صفحات و  فصل

مشخص شده برای 

 مطالعه

 1386اصول و فنون پرستاری پوتر و پری، پوتر پاتریشیا آن، پریآن گریفین،  ❖

 1390آینه سازان موسوی،ملیحه السادات، عالیخانی، مریم. روش های پرستاری بالینی. تهران: شهرآب  ❖

❖ Taylore.ET al (2001), ). Fundamentals of (2008)edition (Nursing Philadelphia) 

❖ Potter Perry A.G(2005). Fundamentals of nursing.5 th edition .st.louis.mosby 

، تزریقات، عالیم حیاتی

  لوله گذاری مجرای

 ،لوله گذاری معده ، ادرار 

 و ...  انما، پانسمان

 

 

...( عالوه بر   • در صورتی که در نظر دارید جزوه یا هر نوع محتوای دیگری )مانند فیلم، مجموعه اسالید و 

، مشخصات آن را ذکر کنید و  به دانشجویان معرفی کنید   منبع درسیکتاب فوق یا به تنهایی به عنوان  

 آن را ضمیمه نمایید: فایل

 
 و ... است. های دانشگاهمحتوای بارگذاری شده بر روی سامانهمنظور اسالید پاور پوینت، جزوه، فیلم آموزشی،   *

 *نوع محتوا
 مشخصات شامل عنوان و مؤلفین/

 کنندگان تهیه
 توضیحات

آماده بودن فایل 

 ** برای بارگذاری

فایل پاورپوینت تهیه شده توسط  5حداقل اسالید پاورپوینت 

 مدرسین 

هر جلسه به تناسب موضوع آن، یک یا  

 دو فایل پاورپوینت ارائه می شود. 
 

فیلم آموزشی با فرمت 

SCORM   وMP4 

فیلم آموزشی ضبط شده با فرمت   25حداقل

SCORM  تهیه شده توسط مدرسین 

هر جلسه به تناسب موضوع آن، یک یا  

 دو  فیلم آموزشی ضبط شده با فرمت

SCORM  .ارائه می شود 

 



عنوان   • به  را   )... و  جزوه  اسالید،  مجموعه  کتاب،  )مانند  دیگری  محتوای  دارید  نظر  در  که  صورتی  منبع  در 

، مشخصات کامل آن را ذکر کنید. )در سامانه قسمتی جداگانه برای  به دانشجویان معرفی کنید   مطالعه بیشتر 

 این موارد در نظر گرفته شده است.(

 آزمون های خود ارزیابی  ❖

 خیر  ◼  بلی    اید؟ . آیا برای درس خود آزمون در نظر گرفته1

 ها را ذکر کنید.  در صورت وجود تعداد و نوع خودآزمون ▪

 ت خود آزمون ها متعاقباً اعالم می گردد( )اطالعا

 مهلت ارائه بازخورد به تکالیف مهلت پاسخ دادن دانشجویان  نوع آزمون  عنوان آزمون  شماره 

     

     

 

 های دانشجویان تكالیف و پروژه  ❖

   طول ترم فیتکال  ▪

 بندی دانشجویان در طول ترم  اعالم می گردد( )اطالعات مربوط به تکالیف و پروژه درسی با توجه به نیاز کالس و طبق گروه 

 

 پروژه درسی  ▪
 خیر  ◼  بلی  ❑  اید؟ . آیا برای درس خود پروژه پایان ترم / میان ترم در نظر گرفته1

 در صورت پاسخ مثبت شرح مختصر و هدف از ارائه آن را بنویسید: ... 

 شرح تکلیف  عنوان تکلیف  شماره 
مهلت پاسخ دادن  

 دانشجویان

مهلت فیدبک دادن  

 مدرس 

هدف از ارائه  

 تکلیف 

تکلیف اول  

 کالسی 

ارائه سواالت به  

صورت تشریحی و  

بارگذاری   تستی،

در ماجول تکلیف  

 در سامانه نوید 

اعالم خواهد شد در اسرع وقت در سامانه   
حداکثر یک هفته 

 پس از ارائه تکلیف

حداکثر یک هفته پس  

 از پاسخ دانشجو

مروری بر 

جلسات تدریس  

 شده 

  دومتکلیف 

 کالسی 

ارائه سواالت به  

صورت تشریحی و  

بارگذاری   تستی،

در ماجول تکلیف  

 در سامانه نوید 

 در اسرع وقت در سامانه اعالم خواهد شد 
حداکثر یک هفته 

از ارائه تکلیفپس   

حداکثر یک هفته پس  

 از پاسخ دانشجو

مروری بر 

جلسات تدریس  

 شده 



 یر یادگی ی ها تی فعال ریسا ❖

مباحثه دقت    تیو هدا  ی (، وجود دارد. اگر در طراحرهمزمانیاتاق بحث )غ  ی در سامانه امکان فعال ساز

به    ل یدر صورت تما.  د ینما  ی اد یکمک ز  انیدر دانشجو  ی تواند به پرورش تفکر انتقاد  یانجام شود م  یکاف

 :د یینما ل یرا تکم ری امکان موارد ز نیاستفاده از ا

 ارزشیابی دانشجویان  ❖

 بارم نمره موارد ارزشیابي 

 8 )بصورت آنالین تستی، کوتاه پاسخ و تشریحی (  آسکیآزمون 

 10 آزمون پایان ترم )بصورت آنالین تستی، کوتاه پاسخ و تشریحی ( 

  2 غیاب شرکت فعال در کالس و حضور و 
 نمره از هر استاد(  1)

 تکالیف و سایر فعالیت ها )مثل پروژه، کوئیز و ...( 

 

 :كل نمره محاسبه نحوه

 نمره(  1) % 5مشارکت فعال در کالس و حضور و غیاب  .1

 نمرهOSCE 40% (8 )آزمون  .2

 نمره(  10) %50شرکت در آزمون پایان ترم  .3

 نمره(  1% )5ساعات تمرین  .4

 آموزشي:  مقررات

از دانشجویان عزیز انتظار می رود که با توجه به اهمیت و حساسیت درس و تنوع مطالب و محدودیت زمانی  

 و به منظور بهره برداری هر چه بیشتر به نکات زیر توجه نماید : 

 الزامی می باشد.ه موقع و بدون غیبت در تمام جلسات کالس درس حضور فیزیکی ب  (1

در ارتباط با موضوعات    )پمفلت   -پوستر  –در مباحث علمی با ارائه ی مطالب جدید )به صورت کنفرانس   (2

 شرکت فعال داشته باشند. عملی (  -)تئوری  مورد بحث در کالس 

 و پایان ترم. شرکت در آزمون های داخل کالس )کوئیز( و سایر آزمون ها  (3

 گزینه ای و تشریحی می باشد.نحوه  امتحان پایان ترم به صورت سؤاالت چند  (4

به منابع معرفی شده جهت مطالعه بیشتر مراجعه و در صورت وجود هر گونه اشکال و سوال در ساعتهای   (5

 .مشاوره با اینجانب مطرح نمائید 

 کالس جبرانی و امتحان جبرانی وجود ندارد.  (6

  10 : ولیحداقل نمره قب ▪

 طبق مقررات آموزشی   دفعات مجاز غیبت در کالس :   تعداد  ▪



 

 

 

 99جدول زمانبندی درس اصول و مهارت های بالیني)نظری( دانشجويان اتاق عمل ورودی  

 99-00در نیمسال دوم سال تحصیلي  
 

 نحوه ارائه  مدرس موضوع جلسه  ساعت ارائه  تاریخ ارائه 
امکانات 

 مورد نیاز
 ارزشیابیروش  

 
17 /1 /1400 

 سه شنبه

14-16 
 بیماری -مفهوم سالمتی  

مسایل اخالقی در ارتباط با 

 مرگ و مراقبت از جسد 

 خانم مقدم 

رم افزار تولید  ن  مجازی 

 ی مجازی توامح

 فیلم آموزشی

 

 امتحان میان ترم 

 تکلیف

 آزمون پایانی 

 
 سه شنبه 1400/ 1/ 24

14-16 
 آقای اکبری  عالیم حیاتی

رم افزار تولید  ن  مجازی 

 ی مجازی توامح

 فیلم آموزشی

 

 امتحان میان ترم 

 تکلیف

 آزمون پایانی 

 
31 /1 /1400 

 سه شنبه

14-16 
 زخم 

 آشنایی با انواع پانسمان 
 خانم مقدم 

رم افزار تولید  ن  مجازی 

 ی مجازی توامح

 فیلم آموزشی

 

 امتحان میان ترم 

 تکلیف

 آزمون پایانی 

 
 سه شنبه 1400/ 2/ 7

14-16 

 صحیح تجویز دارو اصول 

 و تزریقات   
 آقای اکبری 

رم افزار تولید  ن  مجازی 

 ی مجازی توامح

 فیلم آموزشی

 

 امتحان میان ترم 

 تکلیف

 آزمون پایانی 

 
14 /2 /1400 

 
 سه شنبه

14-16 

 لوله گذاری معده 

 آشنایی با انواع انما 

 لوله گذاری مجرای ادرار 
 آقای اکبری 

رم افزار تولید  ن  مجازی 

 مجازی ی توامح

 فیلم آموزشی

 

 امتحان میان ترم 

 تکلیف

 آزمون پایانی 

 )متعاقبا اعالم می گردد(  امتحان پایان ترم



 

 99دانشجويان اتاق عمل ورودی  جدول زمانبندی درس اصول و مهارت های بالیني)عملي(  

 99-00در نیمسال دوم سال تحصیلي  
 

 

 

 مدرس  وسیله کمک آموزشی  روش تدریس  موضوع  روز/ ساعت  جلسات 

11/3/1400 

 

 1اصول صحیح پانسمان و مراقبت از درن گروه   13-14سه شنبه 

 

 سخنرانی ،عملی، 

 بحث گروهی

 آموزشیفیلم 

 موالژ
 خانم مقدم 

11/3/1400 

 

 2اصول صحیح پانسمان و مراقبت از درن گروه   14-15سه شنبه 

 

 سخنرانی ،عملی، 

 بحث گروهی

 فیلم آموزشی

 موالژ
 خانم مقدم 

11/3/1400 

 

 1لوله گذاری مجرای ادرار خانم های گروه   15-16سه شنبه 

 1انما  خانم های گروه  

 سخنرانی ،عملی، 

 گروهیبحث 

 فیلم آموزشی

 موالژ
 خانم مقدم 

11/3/1400 

 

 2لوله گذاری مجرای ادرار خانم های گروه   16-17سه شنبه 

 2انما  خانم های گروه  

 سخنرانی ،عملی، 

 بحث گروهی

 فیلم آموزشی

 موالژ
 خانم مقدم 

12/3/1400 

 

 1لوله گذاری مجرای ادرار آقایان گروه   13-14چهارشنبه 

   1انما  آقایان گروه  

 سخنرانی ،عملی، 

 بحث گروهی

 فیلم آموزشی

 موالژ
 آقای اکبری

12/3/1400 

 

 2لوله گذاری مجرای ادرار آقایان گروه   14-15چهارشنبه 

   2انما  آقایان گروه  

 سخنرانی ،عملی، 

 بحث گروهی

 فیلم آموزشی

 موالژ
 آقای اکبری

12/3/1400 

 

 1حیاتی گروه  عالیم   15-16چهارشنبه 

 

 عملی، سخنرانی ،

 بحث گروهی

 فیلم آموزشی

 موالژ
 آقای اکبری

12/3/1400 

 

   2عالیم حیاتی گروه  16-17چهارشنبه 

 

 عملی، سخنرانی ،

 بحث گروهی

 فیلم آموزشی

 موالژ
 آقای اکبری

17/3/1400 

 

 1عالیم حیاتی گروه   13-14دوشنبه 

 

 عملی، سخنرانی ،

 بحث گروهی

 آموزشیفیلم 

 موالژ
 آقای اکبری

17/3/1400 

 

   2عالیم حیاتی گروه  14-15دوشنبه 

 

 عملی، سخنرانی ،

 بحث گروهی

 فیلم آموزشی

 موالژ
 آقای اکبری

17/3/1400 

 

 1گروه   آماده کردن وسایل تزریقات  15-16دوشنبه  

 

 عملی، سخنرانی ،

 بحث گروهی

 فیلم آموزشی

 موالژ
 آقای اکبری

17/3/1400 

 

 2گروه   آماده کردن وسایل تزریقات  16-17دوشنبه  

 

 عملی، سخنرانی ،

 بحث گروهی

 فیلم آموزشی

 موالژ
 آقای اکبری

18/3/1400 

 

 1گروه   تزریقات  13-14سه شنبه 

 

 عملی، سخنرانی ،

 بحث گروهی

 فیلم آموزشی

 موالژ
 آقای اکبری

18/3/1400 

 

 2گروه   تزریقات  14-15سه شنبه 

 

 سخنرانی ،عملی، 

 بحث گروهی

 فیلم آموزشی

 موالژ
 آقای اکبری

18/3/1400 

 

 1گروه    الواژ   گاواژ،   لوله گذاری معده،  15-16سه شنبه 

 

 عملی، سخنرانی ،

 بحث گروهی

 فیلم آموزشی

 موالژ
 آقای اکبری

18/3/1400 

 

 2گروه    الواژ   گاواژ،   لوله گذاری معده،  16-17سه شنبه 

 

 عملی، سخنرانی ،

 گروهیبحث 

 فیلم آموزشی

 موالژ
 آقای اکبری

 ( 1400/ 3/ 19چهارشنبه  ) OSCE   آزمون



 

 99دانشجويان اتاق عمل ورودی درس اصول و مهارت های بالیني)پراتیک(  گروه بندی 

 99-00در نیمسال دوم سال تحصیلي  
 

 

 

 

 

 

 
 

 

1گروه   2گروه     
 رضا زارع سید محمد موسوی 

 محمد حسین ره گشای  سمانه اسدی 

 فاطمه کوثری اردکانی نگین خالق زاده

 نسترن عباسی  سید حدیث خلیلی خالری

 فاطمه کرمی  ساقی سید امیر رضا  

 فاطمه فتحی نصروانی  یاسمن خوش نیت 

 اسماعیل حسنی  فاطمه خانیان نوبندگانی 

 لیال سادات حسینی کمال ابادی حسین عالیان 

 ایسان وزیر زاده  فاطمه طاهری 


