
  

 
 

 

 ترکیبی (COURSE PLAN)وره  طرح د

 

 

 مقدمه
و چگونگی انجام  دنجراحی آشنا می شوبا نیازها و آمادگی های بیمار قبل از عمل  یاندر این درس دانشجو

 د.نآن را به صورت نظری و عملی می آموز

 

 

 

 

 تحصیلی: کارشناسی اتاق عملمقطع و رشته   اتاق عمل       گروه آموزشی:              پرستاری حضرت زینب)س( دانشکده :

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

 عملی-نظری  نوع واحد :

 13 - 15یکشنبه روز و ساعت برگزاری کالس:   --- پیش نیاز:

   8 – 10 دوشنبه                                              

 دانشکده پرستاری حضرت زینب )س( مکان برگزاری:

 راضیه رحمتی                                             مسئول برنامه :  

 gmail.com69Rahmatir@ آدرس پست الکترونیکی:                             07152247110شماره تماس دانشکده: 

                                                          فاطمه سرانجام –راضیه رحمتی   مدرسین) به ترتیب حروف الفبا(:

 gmail.com69Rahmatir@ ی:آدرس پست الکترونیک                         07152247110شماره تماس دانشکده:    

 راضیه رحمتیتهیه و تنظیم : 

 03/11/1401 تاریخ تدوین/ بازنگری:

 دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی الرستان

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 واحد برنامه ریزی درسی و آموزشی

 

mailto:Rahmatir69@gmail.com
mailto:Rahmatir69@gmail.com


 

 :عناوین کلی این درس شامل موارد زیر می باشد 
 مفهوم سالمتی و بیماری 

 عالیم حیاتی 

 تزریقات 

 لوله گذاری مجرای ادرار 

 لوله گذاری معده 

 پانسمان 

 انما 

 مسایل اخالقی در ارتباط با مرگ و مراقبت از جسد 

 
 

 هدف کلی 

 

 جراحیعمل مهارت های بالینی جهت آماده سازی بیمار برای فنون آشنایی با اصول و 

 

 )نظری( اصول و فنون مهارت های بالینی

 بیماری -آشنایی با مفهوم سالمتی :  1هدف کلی 

 

  اهداف اختصاصی 

 

 در پایان دوره باید بتواند: دانشجو

  .مفهوم سالمت و بیماری را بیان کند 

  سالمت را توضیح دهد.ابعاد مختلف 

  .پیشگیری اساسی، ثانویه و ثالثیه را شرح دهد 

  .سطوح مراقبت های بهداشتی اولیه را نام ببرد 

  .اصول و اجزای مراقبتهای اولیه بهداشتی را نام ببرد 

 

 آشنایی با عالئم حیاتی و تزریقات:  2هدف کلی 

 

  اهداف اختصاصی 

 

 در پایان دوره باید بتواند: دانشجو

 اصطالحات مرتبط با عالئم حیاتی را بیان نماید . 

 .وسایل و تجهیزات الزم برای اندازه گیری عالئم حیاتی را نام ببرد 



 .اصول ثبت و کنترل عالئم حیاتی، همودینامیک و مانیتور کردن را شرح دهد 

 .اصالحات مرتبط با تزریقات را بیان نماید 

  نام ببرد.وسایل و تجهیزات الزم برای تزریقات را 

 .انواع روش های تزریقات را نام برده و شرح دهد 

 .عوارض و مالحظات در تزریقات را توضیح دهد 

 

 انمالوله گذاری معده، مجرای ادراری و آشنایی با :  3هدف کلی 

 

  اهداف اختصاصی 

 

 در پایان دوره باید بتواند: دانشجو

  لوله گذاری مجرای ادراری را نام ببرد.کاربرد 

 لوله گذاری مجرای ادراری ذکر نماید. توجهات 

 .مراحل انجام کار لوله گذاری مجرای ادراری را بیان نماید و بصورت صحیح انجام دهد 

 .کنترل برون ده ادراری را شرح دهد 

 .کاربرد لوله گذاری معده را ذکر نماید 

 .تجهیزات مورد نیاز لوله گذاری معده را نام ببرد 

 ی معده و مالحظات آن را شرح دهد.مراحل انجام کار لوله گذار 

  را ذکر نماید. انماکاربرد 

  را نام ببرد. انماتجهیزات مورد نیاز 

  مالحظات آن را شرح دهد.و  انمامراحل انجام کار 

 

 آشنایی با پانسمان و مسایل اخالقی در ارتباط با مرگ و مراقبت از جسد:  4هدف کلی 

 

  اهداف اختصاصی 

 

 در پایان دوره باید بتواند: دانشجو

 .کاربرد پانسمان را ذکر نماید 

 .تجهیزات مورد نیاز پانسمان را نام ببرد 

  مالحظات آن را شرح دهد.پانسمان و مراحل انجام کار 

 .مسایل اخالقی در ارتباط با مرگ و مراقبت از جسد را بصورت کامل بیان نماید 

 

 بالینی)عملی(اهداف اصول و فنون مهارت های 

 پس از پایان دوره دانشجو باید قادر باشد:

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

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

 ه گیری نماید.اپیکال را انداز -نبض های محیطی و نبض رادیال 

 .نمودار عالیم حیاتی را رسم نماید 

 .لوله معده را به روش صحیح وارد نماید 



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

 .انواع انما و مراقبت های روده ای را انجام دهد 

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

 .داروهای خوراکی، موضعی را با اصول صحیح تجویز نماید 

 .داروهای تزریقی را بطور صحیح آماده نماید 

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

 .رگ گیری جهت برقراری انفوزیون وریدی را انجام دهد 

  وارد کردن سوند موقت و فولی ( را به طور صحیح انجام دهد.مراقبت های دستگاه ادراری( 

 

 یادگیری:  –دهی دشیوه های یا 

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

 

 روش آموزش 
 

 حضوری           مجازی                            ترکیبی                             

 

 شرایط اجراء

 

 :امکانات آموزشی 
  وایت بورد و ماژیککامپیوتر ،ئو پروژکتوروید ،اسالید پروژکتور ،  

 

 

  منابع درسی:  

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

 :در صورت وجود جدول زیر را تکمیل کنید 

 عنوان، نویسندگان،مترجمین، انتشارات، سال و نوبت چاپمشخصات کتاب شامل 
های مشخص صفحات و  فصل

 مطالعهشده برای 

صفحات بر اساس محتوای ارائه  کتاب روش های پرستاری بالینی؛ ملیحه سادات موسوی، مریم علیخانی

 شده در هر جلسه

 اصول و فنون تیلور

 
صفحات بر اساس محتوای ارائه 

 شده در هر جلسه

 

 

 



 مشخصات مقاله شامل عنوان، نویسندگان، مجله، سال و شماره انتشار و صفحات
نحوه دسترسی دانشجویان به 

 مقاله

 PubMed بسته به هر جلسه مقاالت جدید منتشر شده مورد استفاده قرار می گیرد.
Google scholar 

SID 

  
 

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

، 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 دیگر دانشگاهروی سامانهبر اری شده ذمحتوای بارگ، آموزشیجزوه، فیلم اسالید پاور پوینت، منظور 

 

 )آزمون های تکوینی )کوییز/ میان ترم 

 خیر    بلی     اید؟آزمون در نظر گرفته . آیا برای درس خود1

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

 زمان آزمون نوع آزمون عنوان آزمون شماره

    

 

 

 

 *نوع محتوا
 مشخصات شامل عنوان و مؤلفین/

 کنندگانتهیه
 توضیحات

آماده بودن فایل برای 

 ** اریذبارگ

مجموعه 

اسالیدهای 

تدریس شده در 

 کالس

 راضیه رحمتیخانم 

 خانم فاطمه سرانجام
اصول و فنون مهارت های مباحث درس 

 بالینی
اسالیدهای پاورپوینت 

 تدریسآماده 

    

    

    

    



 های دانشجویانتکالیف و پروژه 

 طول ترم فیتکال 

 

 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:           

..........................................................................................................................................................................................................  

 ارزشیابی دانشجویان 

 بارم نمره موارد ارزشیابی

 OSCE 10آزمون 

 8 آزمون پایان ترم

 1 شرکت فعال در کالس و حضور و غیاب

 1 ساعات تمرین

 

 مقررات 

 :در بخش عملی 12در بخش تئوری و نمره   10نمره   حداقل نمره قبولی                                                                                                                

  :طبق مقررات آموزشیتعداد دفعات مجاز غیبت در کالس 

 
 

 

 شماره
عنوان 

 تکلیف
 شرح تکلیف

مهلت پاسخ 

دادن 

 دانشجویان

مهلت فیدبک 

 دادن مدرس

هدف از ارائه 

 تکلیف

 

 

     



 

 1401)نظری( دانشجویان  اتاق عمل ورودی  جدول زمانبندی درس اصول و مهارت های بالینی

 

 1401 - 1402دوم سال تحصیلی در نیمسال 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تاریخ ارائه
ساعت 

 ارائه

 

 نحوه ارائه مدرس موضوع جلسه
امکانات مورد 

 نیاز
 روش ارزشیابی

 جلسه اول

23/11/1401 
15 - 13 

 

 -مفهوم سالمتی 

 بیماری
 حضوری راضیه رحمتی

 

 ،ویدددوئو پروژکتددور
وایت بدرد  ،کامپیوتر

   و ماژیک

پرسددددش و پاسددددخ، 

فعالیددددت کالسددددی و 

 کوئیز

 جلسه دوم

30/11/1401 

 

15 - 13 
 

 

 حضوری راضیه رحمتی عالئم حیاتی / تزریقات

 

 ،ویدددوئو پروژکتددور
وایت بدرد  ،کامپیوتر

   و ماژیک

پرسددددش و پاسددددخ، 

فعالیددددت کالسددددی و 

 کوئیز

 جلسه سوم

01/12/1401 

 

10 - 8 

 

 

لوله گذاری معده، 

 مجرای ادراری و انما
 حضوری فاطمه سرانجام

 

 ،پروژکتددورویدددوئو 
وایت بدرد  ،کامپیوتر

   و ماژیک

پرسددددش و پاسددددخ، 

فعالیددددت کالسددددی و 

 کوئیز

 جلسه چهارم

08/12/1401 

 

 

 

10 - 8 

پانسمان و مسایل 

اخالقی در ارتباط با 

 مرگ و مراقبت از جسد

 حضوری فاطمه سرانجام

 

 ،ویدددوئو پروژکتددور
وایت بدرد  ،کامپیوتر

   و ماژیک

پرسددددش و پاسددددخ، 

 فعالیددددت کالسددددی و

 کوئیز



 

  1401( دانشجویان  اتاق عمل ورودی ملی)ع جدول زمانبندی درس اصول و مهارت های بالینی

 1401 – 1402 در نیمسال دوم سال تحصیلی
 

 

 

 

وسیله کمک  روش تدریس موضوع روز/ ساعت جلسات

 آموزشی

 مدرس

51/21/1401  

15/12/1401  

17/12/1401  

22/12/1401  

  13-15شنبه چهار

 13-15دوشنبه 

  13-15چهارشنبه 

 13 - 15دوشنبه 

 1گروه  1 عالیم حیاتی

 2گروه  2 عالیم حیاتی

 2گروه  1عالیم حیاتی 

 1گروه  2عالیم حیاتی 

 

 سخنرانی،

 بحث گروهی

 

 –وایت برد 

 ویدیوپروژکتور

 موالژ

 خانم سرانجام

 خانم رحمتی

 خانم سرانجام

 خانم رحمتی

21/01/1402   8-10دوشنبه  

 

 13-15دوشنبه 

اصول صحیح پانسمان و مراقبت از 

 1گروه درن 

 2گروه تزریقات  

 

 سخنرانی،

 بحث گروهی

 –وایت برد 

 ویدیوپروژکتور

 موالژ

سرانجامخانم   

 

 خانم رحمتی

28/01/1402  8-10دوشنبه  

 

 13 - 15دوشنبه 

اصول صحیح پانسمان و مراقبت از 

 2گروه  درن 

 1تزریقات گروه 
 

 سخنرانی،

 بحث گروهی

 –وایت برد 

 ویدیوپروژکتور

 موالژ

سرانجامخانم   

 

 خانم رحمتی

04/02/1402   8-10دوشنبه  

 13-15دوشنبه 

 

 1لوله گذاری معده گروه 

IV  2گروه درمانی 

 

 سخنرانی،

 بحث گروهی

 –وایت برد 

 ویدیوپروژکتور

 موالژ

سرانجامخانم   

 خانم رحمتی
 

11/02/1402   13-15دوشنبه  

 8-10دوشنبه 

 13-15دوشنبه 

 پسرانو انما فولی گذاری 

 2لوله گذاری معده گروه 

IV  1گروه درمانی 

 سخنرانی،

 بحث گروهی

 –وایت برد 

 ویدیوپروژکتور

 موالژ

 آقای اکبری

 خانم سرانجام

 خانم رحمتی

18/02/1402   8-10دوشنبه  

 13-15دوشنبه 

 

 2 گروه  انما  دختران

  1 گروه دختران گذاریفولی 

 سخنرانی،

 بحث گروهی

 –وایت برد 

 ویدیوپروژکتور

 موالژ

 خانم سرانجام

 خانم رحمتی

 

25/02/1402   8-10دوشنبه  

 13-15دوشنبه 

 

 1گروه  انما  دختران

 2گروه  دختران فولی گذاری

 

 سخنرانی،

 بحث گروهی

 –وایت برد 

 ویدیوپروژکتور

 موالژ

سرانجامخانم   

 خانم رحمتی
 

 

 OSCE 30/02/1401         امتحان



1140دانشجویان اتاق عمل ورودی  )پراتیک( درس اصول و مهارت های بالینی گروه بندی  
 

1140 - 1402در نیمسال دوم سال تحصیلی   

 
 

 

 

 

 

 
 

 

1گروه  2گروه    
 مریم خادمی کوثر علی اکبری

 شقایق دهقان فاطمه ذکاوتیان

 زهرا صالحی فاطمه عبدالهی

 پریسا همایون بذرافکنمیثا 

 زهرا رئوف زاده جهرمی فاطمه حسینی

 پارسا حمزوی امیر تات

 امیررضا گل پور محمد غالمی پور


