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 دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی الرستان

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 واحد برنامه ریزی درسی و آموزشی

 
گروه اتاق عمل     

 

  

 
 

 

 

 (COURSE PLAN)وره  طرح د

 مقدمه:

باشد مـراقبت از مـددجویـان مـیهای پرستـاری عملی بـه منظور آمـاده سـازی دانشجویـان بــرای اصول مهارت
های پرستاری در محیط آزمایشگاه با استفاده از مانکن، موالژ و بیمارنما به دانشجویان آموزش داده میشود تا دستورالعمل

 بتوانند مهارتهای الزم را جهت حضور در محیط  بالینی کسب نماید .
 

 

 کارشناسی پرستاری پیوسته مقطع و رشته تحصیلی:                         پرستاری  گروه آموزشی:             پرستاری حضرت زینب)س(دانشکده : 

 5/1 :  تعداد واحد اصول و مهارت های پرستاری :  نام درس

 عملی نوع واحد :

 در جدول زمانبندی ذکر شده استروز و ساعت برگزاری کالس:   ندارد پیش نیاز:

 دانشکده پرستاری  مکان برگزاری:

 

 الهی مسرکار خانمسئول برنامه :  

 و جناب اقای اکبری مقدم، اسدی الری ،رکار خانم ها آبشرشری، الهی، فرامرزیانسمدرسین) به ترتیب حروف الفبا(:

 89شهریور  -الهی سرکار خانمتهیه و تنظیم : 
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 عناوین کلی این درس شامل موارد زیر می باشد :

 شستشوی دست به روش طبی و جراحی .1

 تغییر وضعیت و جابه جایی مددجو .2

 جسمی) حمام، مراقبت از دهان و دندان( مهارت های بهداشت فردی .3

 اصول و کنترل عالئم حیاتی .4

 چگونگی ثبت گزارشات پرستاری .5

 پذیرش، انتقال و ترخیص .6

 کاربرد روش های درمانی سرمایش و گرمایش .7

 ف کردن نیازهای تغذیه ای)لوله معده، گاستروستومی(کاربرد روش های خاص در برطر .9

 برطرف کردن نیازهای دفع ادراری)بیمار از راه طبیعی و سند ادراری( .8

 اصول استفاده از وسایل استریل)باز کردن وسایل استریل، پوشیدن دستکش و بیرون آوردن آن( .11

 مراقبت از بیمار ایزوله .11

 خارج کردن درن و کشیدن بخیه(نحوه مراقبت از زخم) پانسمان، کوتاه و  .12

 نحوه انجام انواع بانداژ .13

انواع روش های دارودرمانی)خوراکی، پوستی، شیاف، قطره های چشمی، بینی و گوشی، تزریقات عضالنی،  .14

 وریدی، زیرجلدی و داخل جلدی(

 انجام محاسبات دارویی .15

 مراقبت از جسد .16
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 هدف كلي 

 انتقال عفونت آشنایی با روش های پیشگیری از

  اهداف اختصاصي 

 دوره باید بتوانددانشجو  در پایان 

 بهداشت دست ها را به درستی انجام دهد. 

 نحوه استفاده از پوشش های حفاظت شخصی) گان، ماسک و دستکش یکبار مصرف( را بداند.

 ایجاد و برقراری یک محیط استریل به روش صحیح اجرا کند.

 استریل را به روش باز و بسته انجام دهد.  گان و دستکشپوشیدن و خارج 

 
 هدف كلي 

 انجام تعویض مالفه های تخت

  اهداف اختصاصي 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

 تعویض مالفه های تخت اشغال نشده را انجام دهد.

 انجام دهد. )پهلو به پهلو و باال به پایین( مختلفهای تخت اشغال شده را به شیوه های تعویض مالفه 
 
 هدف كلي 

 بررسی و اندازه گیری دقیق عالئم حیاتی)دو جلسه(

 اهداف اختصاصي 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند: 

 اندازه گیری کند. )از راه دهان، زیربغل، مقعد و غیره(درجه حرارت را به روش های مختلف

 بیمار ضربان قلب و نبض رادیال( ن)نبض های محیطی، ضربان نوک قلب و بررسی همزما تنفس و ضربان قلب

 را بررسی کند.

 اندازه گیری کند. های مختلفبه روش  فشارخون را به صورت دقیق
 
 هدف كلي 

 تأمین بهداشت فردی

  اهداف اختصاصي 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

 دهد.یمار و مسواک در تخت را انجام شستشوی دهان ب

 بیمار را به روش صحیح در تخت حمام دهد.

 را شستشو دهد.موهای بیمار محدود به تخت 

 نحوه ماساژ پشت و نواحی تحت فشار را بداند.

 
 هدف كلي 

 1روش های مراقبت از زخماجرا  شناخت و 

  اهداف اختصاصي 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:
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 بیمار را با پانسمان های مختلف و با روش استریل تعویض کند.زخم 

 از ترشحات زخم به روش صحیح نمونه برداری کند.

 زخم را به روش استریل و صحیح شستشو و دبریدمان کند.

 
 هدف كلي 

 2شناخت و  اجرا روش های مراقبت از زخم

  اهداف اختصاصي 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

 م دهد.نجامحل درن و کوتاه کردن درن و پن روز را به درستی ا تمیز کردن

 بخیه های پوستی را به روش صحیح بردارد.

 کاربرد انواع پانسمان های شفاف و هیدروکلوئید و نوین را بشناسد.

 از بیمار مبتال به زخم بستربه نحوه صحیح مراقبت کند.

 
 هدف كلي 

 وضعیت دادن به بیمار

  اهداف اختصاصي 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

 اجرا کند. با رعایت اصول صحیح در بیمار )وضعیت نشسته، اورتوپنه، خوابیده به پشت و شکم و پهلو( تغییر وضعیت های مختلف
 

 هدف كلي 
 تأمین اکسیژن

  اهداف اختصاصي 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

 از بینی و حلق بیمار نمونه تهیه کند.

 ژن درمانی را انتخاب کند.یبرای  هر بیمار روش مناسب اکس

 بینی و حلق بیمار را ساکشن کند.

 از لوله تراکیاستومی و لوله داخل نای به روش صحیح مراقبت کند.

 

 هدف كلي 
 تأمین نیاز غذایی بیمار

  اهداف اختصاصي 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

 معده ای را به درستی وارد  و خارج کند. سند بینی معده ای  و سند دهانی

 الواژ و گاواژ را انجام دهد.

 جذب و دفع مایعات را بررسی کند.
 

 هدف كلي 
 ( 1دفع مدفوع) نیازهای دفعی

  اهداف اختصاصي 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

 ت در تخت را انجام دهد.دادن و گرفتن لگن توال
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 اجرا کند.تنقیه بیمار را به روش صحیح 

 تعویض و شستشوی کولوستومی را انجام دهد.

 

 هدف كلي 
 (2ادرار)نیازهای دفعی عدف

  اهداف اختصاصي 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

 وارد کردن و خارج کردن سند ادراری موقت و دائم را انجام دهد.

 نحوه تهیه نمونه ادرار را بداند.

 روش های مختلف را انجام دهد. شستشوی مثانه با سند مناسب به

 
 

 هدف كلي 
 بانداژکردن

  اهداف اختصاصي 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

 بانداژ ها را بشناسد. انواع  

 بانداژ عضوهای مختلف بدن را انجام د هد.

، بانداژ کردن 8بانداژ به روش های مختلف: بانداژ به روش حلقوی ساده، بانداژ مارپیچ ساده، مارپیچ معکوس، روش برگشتی، روش 

 شست و باند سه گوش بازویی

 

 هدف كلي 
 دارو درمانی

  اهداف اختصاصي 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

 نترل کند.دستورات پزشک در مورد نوع دارو و نحوه تجویز ک

 ، شیاف ها و قطره ها را به روش صحیح به بیمار بدهد.داروهای خوراکی، پوستی 

 تزریقات زیر جلدی، عضالنی و داخل جلدی را به صورت دقیق انجام دهد.

 راه وریدی بیمار را با سوزن پروانه یا آنژیوکت برقرار کند.

 مایعات داخل وریدی را بررسی و برقرار کند.

 در دقیقه و سی سی در ساعت مایعات وریدی با ست سرم و میکروست محاسبه کند.میزان قطره 

 

 هدف كلي 
 روش های درمانی سرمایش و گرمایش و مراقبت از جسد کاربرد

  اهداف اختصاصي 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

 سرد و گرم را بداند. نحوه استفاده از کمپرس 

 انجام دهد.مراقبت از بدن بعد از مرگ را 

حفظ احترام و شأن فرد فوت شده به وسیله رعایت کلیه اصول اخالقی، شرعی و قانونی در مراقبت و حمل و نقل متوفی را اجرا 

 نماید.
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 هدف كلي 
 تهیه گزارش پرستاری

  اهداف اختصاصي 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

 بدو ورود به بخش، بیمار منتقل شده و ترخیصی تنظیم کند. در گزارش پرستاری کامل برای بیمار 

 

 

 

 

 روش آموزش 

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

 شرایط اجراء
 

  امكانات آموزشي بخش 

  و وایت برد و کامپیوتر ئو پروژکتوروید ،اسالید پروژکتور 

 ،موالژ و تجهیزات پزشکی مدل های آموزشی مختلف 

 

  منابع اصلي درسي: 
 آینده سازان -موسوی، ملیحه السادات، عالیخانی، مریم. )آخرین ویرایش(. روش های پرستاری بالینی. تهران: شهرآب -1

. اصول و فنون پرستاری پوتر و پری. ترجمه اساتید دانشکده پرستاری و مامایی پوتر، پاتریشاآن. پری، آن گریفین -2

 ایران. تهران: سالمی

3. Kozeir, B.,Erb,G., Fundamentals of Nursing: concepts. Process and Practice. Last ed. New 

York: prentice Hall. 

 
 و محاسبه نمره کل نحوه ارزشيابي 

 8تا1مباحث شماره :  OSCEترم  امتحان میان

 18تا 11از مباحث شماره  : OSCEترم  انیامتحان پا

 نمره 5/1و فعالیت کالسی:  حضور غیاب

 

 شیوه ارزشیابي

 تاریخ آزمون نمره معیارها ردیف

 پنجشنبه  OSCE 9ترم  امتحان میان 1

11/9/99 

 11/11/99به شنچهار OSCE 5/11ترم  امتحان پایان 2

  5/1 حضور غیاب و فعالیت کالسی 3

  21 جمع نمره 
 

 مقررات 

 می باشد. 01 حداقل نمره قبولي                                        

 یک جلسه به ازای هر یک واحد می   تعداددفعات مجاز غيبت در كالس

    باشد.
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 توضیحات 
  جداگانه به آن ها اشاره شده است. در جدولی ودر جدول زمانبندی ذکر شده  مباحثشماره 

  ی را تعطیل یا جا به جا نکنید.وابسته است، به هیچ عنوان بدون هماهنگی با اینجانب کالسبا توجه به اینکه برنامه اساتید کامال به هم 

 اسدی سرکار خانم خانم ها با  و گروه یاکبر یبا جناب آقا انیمربوطه جهت گروه آقا یمراقبت هاو   2و  1 یدفع هایمراقبت تجلسا

 خواهد شد. لیتشک الری

 ممنوع می باشد.جایی  به تغییر در گروه بندی و جا 

 موجه بودن منجر به  ریبودن منجر به حذف درس و در صورت غهر واحد( در صورت موجه  یجلسه به ازا کیازحد مجاز ) شیب تیبغ

 گردد. یاخذ نمره صفر م

 تهیه روپوش پرستاری الزامی است. و مرکز مهارت های بالینی جهت حضور در کالس های عملی 

   در روز های شنبه تا  )کارشناس مرکز مهارت های بالینی(از سالن تمرین با سرکار خانم باغبانیدانشجویان محترم، جهت استفاده

 هماهنگی های الزم را انجام دهید. 9-15از ساعت  چهارشنبه
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 جدول عناوین مباحث، اسامی مدرسین محترم و ایستگاه ارائه مبحث

 

 

 

 

 

 

شماره 

 مبحث

 شماره ایستگاه نام یا  نام مدرس عنوان مبحث

اصول استفاده از  -شستشوی دست به روش طبی و جراحی 1

 وسایل استریل

 آزمایشگاه اتاق عمل خانم الهی

 سالن تمرین خانم اسدی الری  تعویض ملحفه -توضیح واحد بیمار 2

 4 خانم فرامرزیان عالئم حیاتی)نبض، تنفس، درجه حرارات( 3

 4 خانم فرامرزیان عالئم حیاتی)فشارخون( 4

، مراقبت از دهان در تخت های بهداشت فردی)حمام مهارت 5

 و دندان(

 سالن تمرین خانم الهی

 1 خانم الهی اکسیژن درمانی 6

 3 خانم مقدم نیازهای تغذیه ای 7

آقای  -خانم اسدی الری 1نیازهای دفعی 9

 اکبری

)خانم ها( و  سالن 3

 تمرین)آقایان(

آقای  -خانم اسدی الری  2نیاز های دفعی  8

 اکبری

)خانم ها( و  سالن 3

 تمرین)آقایان(

 2 خانم مقدم 1نحوه مراقبت از زخم  11

 فوریت ها آقای اکبری 2نحوه مراقبت از زخم  11

 سالن تمرین خانم مقدم تغییر وضعیت و جا به جایی بیمار 12

 ایستگاه فوریت خانم اسدی الری انواع بانداژ 13

 4 خانم آبشرشری شیاف و قطره ها()خوراکی، پوستی،  1دارودرمانی  14

 4 خانم آبشرشری ( IM, ID, SQ)داروهای تزریقی  2دارو درمانی  15

  4 خانم آبشرشری (IV)داروهای تزریقی  3دارو درمانی  16

 3 خانم الهی تزریق سرم -باز کردن راه وریدی 17

کاربرد روش های درمانی سرمایش و  -مراقبت از جسد  19

 گرمایش

 سالن تمرین اسدی الریخانم 

 اتاق کنفرانس خانم الهی گزارش پرستاری 18
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 اصول و مهارت های پرستاری عملی درس زمانبندي جدول

 شماره مبحث شماره گروه ساعت تاریخ روز

   11-12 15/7/89 دوشنبه

15-13 1 1 

6 2 

 2 5 13-15 16/7/89 سه شنبه

 1 3 13-15 17/7/89 چهارشنبه

4 2 

 1 2 13-15 21/7/89 شنبه

17-15   

   11-12 22/7/89 دوشنبه

15-13 4 1 

 1 5 13-15 23/7/89 سه شنبه

3 3 

 1 6 13-15 24/7/89 چهارشنبه

1 3 

 تعطیل رسمی 27/7/89 شنبه

   11-12 28/7/89 دوشنبه

15-13 3 2 

 3 2 13-15 31/7/89 سه شنبه

1 2 

 3 4 13-15 1/9/89 چهارشنبه

2 2 

 5 6 13-15 4/9/89 شنبه

17-15 2 5 

   11-12 6/9/89 دوشنبه

 9 4و3دختران گروه  15-13

 9 4و3پسران گروه 

  تعطیل رسمی 7/9/89 سه شنبه

 3 5 13-15 9/9/89 چهارشنبه

 9 2و1دختران گروه  13-15 11/9/89 شنبه

 9 2و1پسران گروه 

17-15 3 5 

   11-12 13/9/89 دوشنبه

 9 6و5دختران گروه  15-13

 9 6و5پسران گروه 

 3 6 13-15 14/9/89 سه شنبه

1 5 

  تعطیل رسمی 15/9/89 چهارشنبه

 6 3 13-15 19/9/89 شنبه

 8 2و1پسران گروه

 8 2و1دختران گروه 

17-15 5 5 

   11-12 21/9/89 دوشنبه

15-13 4 6 
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 8 6و5پسران گروه 

 8 6و5دختران گروه 

 4 1 13-15 21/9/89 سه شنبه

5 6 

 8 4و3پسران گروه

 8 4و3دختران گروه 

 4 2 13-15 22/9/89 چهارشنبه

6 6 

 6 2 13-15 25/9/89 شنبه

6 7 

1 13 

17-15 4 5 

   11-12 27/9/89 دوشنبه

15-13 2 13 

5 7 

 4 3 13-15 29/9/89 سه شنبه

5 13 

 4 4 13-15 28/9/89 چهارشنبه

3 7 

1 6 

 7 4 13-15 2/8/89 شنبه

3 13 

17-15   

   11-12 4/8/89 دوشنبه

15-13 2 7 

6 13 

 4 5 13-15 5/8/89 سه شنبه

4 13 

2 17 

 4 6 13-15 6/8/89 چهارشنبه

1 7 

4 17 

 11 1 13-15 8/8/89 شنبه

6 11 

2 19 

3 17 

17-15 1 17 

 19 3 11-12 11/8/89 دوشنبه

1 14 

15-13 2 11 

5 11 

4 19 

6 14 

 11 4 13-15 12/8/89 سه شنبه

1 19 

5 17 

 11 3 13-15 13/8/89 چهارشنبه
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6 17 

5 14 

 میانترم 14/8/89 پنج شنبه

 11 4 13-15 16/8/89 شنبه

3 11 

5 19 

2 14 

17-15   

 11 5 11-12 19/8/89 دوشنبه

3 14 

6 19 

15-13 6 11 

2 11 

4 14 

 11 1 13-15 18/8/89 سه شنبه

 12 6 13-15 21/8/89 چهارشنبه

1 15 

 12 5 13-15 23/8/89 شنبه

1 18 

2 15 

17-15 3 15 

 12 4 11-12 25/8/89 دوشنبه

2 18 

5 15 

15-13 3 12 

 12 2 13-15 26/8/89 سه شنبه

6 18 

 12 1 13-15 27/8/89 چهارشنبه

5 18 

6 15 

 18 3 13-15 31/8/89 شنبه

4 15 

17-15 6 16 

 18 4 11-12 2/11/89 دوشنبه

1 16 

15-13 2 16 

 16 3 13-15 3/11/89 سه شنبه

 16 4 13-15 4/11/89 چهارشنبه

 16 5 13-15 7/11/89 شنبه

   11-12 8/11/89 دوشنبه

15-13   

   13-15 11/11/89 سه شنبه

 امتحان پایانترم 13-15 11/11/89 چهارشنبه

 

 


