
 
 

 

  

 
 

 

 

 (lesson Plan)اصول فنون مهارت های بالینی طرح درس روزانه 

 جلسه اول

 

 کارشناسی اتاق عمل مقطع / رشته تحصیلی:                                  اتاق عملگروه آموزشی:                پرستاری :دانشکده

 14/11/98 تاريخ ارائه درس : 98-99سال تحصیلی  :  

 14-16 : ساعت                       دوشنبه:   روز اصول و فنون مهارت های بالینینام درس )واحد(  :  

 عملی -نظری  : نوع واحد
 

 20 تعداد دانشجويان  :

 خانم مقدم  : مسئول درس دقیقه 90:  مدت كالس          1 : تعداد واحد

 98تدوین و بازنگری: بهمن ماه 
 

 خانم مقدم:  مدرسین) به ترتیب حروف الفبا(

. 

 مسايل اخالقی در ارتباط با مرگ و مراقبت از جسد-بیماری -مفهوم سالمتی عنوان درس : 

 مسایل اخالقی در ارتباط با مرگ و مراقبت از جسد-بیماری -مفهوم سالمتی  آشنایی با هدف کلی درس : 

 اهداف جزئی : 

 درک صحیحی از بیماری داشته باشد. .1
 تعاریف مختلف در رابطه با بیماری و سالمت را بداند. .2

   سخنرانیروش آموزش :            

 (Power pointبرد، ویدئو پروژکتور، اسالید )ماژیک و وایت امکانات آموزشی : 

 اصول فنون تیلور -اصول مهارت های بالینی. ملیحه السادات موسوی منبع درس  :

  دقیقه   10مدت زمان:    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه35مدت زمان :    

 دقیقه  15مدت زمان :    

 دقیقه   20مدت زمان:      

  دقیقه   5مدت زمان :  جمع بندی و نتیجه گیری 

 دقیقه    5مدت زمان :  ارزشیابی درس 

 

 دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی الرستان

 مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 واحد برنامه ريزی درسی و آموزشی

 



 جلسه دوم
 

 کارشناسی اتاق عمل مقطع / رشته تحصیلی:                                   اتاق عملگروه آموزشی:                پرستاری :دانشکده

 16/11/98 تاريخ ارائه درس : 98-99سال تحصیلی  :  

 8-10 : ساعت                       شنبهچهار:   روز فنون مهارت های بالینیو اصول نام درس )واحد(  :  

 عملی -نظری  : نوع واحد
 

 20 تعداد دانشجويان  :

 مقدم خانم  : مسئول درس دقیقه 90:  مدت كالس          1 : تعداد واحد

 98تدوین و بازنگری: بهمن ماه 
 

  آقای اكبری:  مدرسین) به ترتیب حروف الفبا(

. 

 عاليم حیاتیعنوان درس : 

 آشنایی با عالیم حیاتیهدف کلی درس : 

 اهداف جزئی : 
 دانشجو باید موارد طبیعی هر کدام از عالیم حیاتی را بداند. .1

 طبیعی مقایسه کند. دانشجو باید نحوه اندازه گیری عالیم حیاتی را بداند و با مقادیر غیر .2

   سخنرانیروش آموزش :            

 (Power pointماژیک و وایت برد، ویدئو پروژکتور، اسالید )امکانات آموزشی : 

 اصول فنون تیلور -اصول مهارت های بالینی. ملیحه السادات موسوی منبع درس  :

  دقیقه   10مدت زمان:    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه35مدت زمان :    

 دقیقه  15مدت زمان :    

 دقیقه   20مدت زمان:      

  دقیقه   5مدت زمان :  جمع بندی و نتیجه گیری 

 دقیقه    5مدت زمان :  ارزشیابی درس 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 سومجلسه 

 

 کارشناسی اتاق عمل مقطع / رشته تحصیلی:                                    اتاق عملگروه آموزشی:               پرستاری :دانشکده

 21/11/98 تاريخ ارائه درس : 98-99سال تحصیلی  :  

 14-16 : ساعت                       دوشنبه:   روز اصول و فنون مهارت های بالینینام درس )واحد(  :  

 عملی -نظری  : نوع واحد
 

 20 تعداد دانشجويان  :

 خانم مقدم  : مسئول درس دقیقه 90:  مدت كالس          1 : تعداد واحد

 98تدوین و بازنگری: بهمن ماه 
 

 خانم مقدم:  مدرسین) به ترتیب حروف الفبا(

. 

 آشنايی با انواع پانسمان -زخمعنوان درس : 

 زخم و  انواع پانسمانآشنایی با انواع هدف کلی درس : 

 اهداف جزئی : 

 انواع زخم را بشناسد. .1

 فرایند بهبود زخم را شرح دهد. .2

 انواع وسایل پانسمان را بشناسد. .3

   سخنرانیروش آموزش :            

 (Power pointماژیک و وایت برد، ویدئو پروژکتور، اسالید )امکانات آموزشی : 

 اصول فنون تیلور -موسویاصول مهارت های بالینی. ملیحه السادات  منبع درس  :

  دقیقه   10مدت زمان:    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه35مدت زمان :    

 دقیقه  15مدت زمان :    

 دقیقه   20مدت زمان:      

  دقیقه   5مدت زمان :  جمع بندی و نتیجه گیری 

 دقیقه    5: مدت زمان  ارزشیابی درس 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 جلسه چهارم
 

 اتاق عملکارشناسی  مقطع / رشته تحصیلی:                                   اتاق عملگروه آموزشی:                پرستاری :دانشکده

 23/11/98 تاريخ ارائه درس : 98-99سال تحصیلی  :  

 8-10 : ساعت                       چهارشنبه:   روز بالینیاصول و فنون مهارت های نام درس )واحد(  :  

 عملی -نظری  : نوع واحد
 

 20 تعداد دانشجويان  :

 خانم مقدم  : مسئول درس دقیقه 90:  مدت كالس          1 : تعداد واحد

 98تدوین و بازنگری: بهمن ماه 
 

 آقای اكبری مدرسین) به ترتیب حروف الفبا( : 

. 

 تزريقات -اصول صحیح تجويز دارو عنوان درس : 

 تزریقات -اصول صحیح تجویز داروآشنایی با هدف کلی درس : 

 اهداف جزئی : 
 انواع رو.ش های تزریقات را بشناسد. .1

 انواع روش های تزریق را شرح دهد. .2

 نکات کلیدی قبل از آماده کردن دارو را نام ببرد. .3

   سخنرانیروش آموزش :            

 (Power pointبرد، ویدئو پروژکتور، اسالید ) ماژیک و وایتامکانات آموزشی : 

 اصول فنون تیلور -اصول مهارت های بالینی. ملیحه السادات موسوی منبع درس  :

  دقیقه   10مدت زمان:    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه35مدت زمان :    

 دقیقه  15مدت زمان :    

 دقیقه   20مدت زمان:      

  دقیقه   5مدت زمان :  جمع بندی و نتیجه گیری 

 دقیقه    5مدت زمان :  ارزشیابی درس 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 جلسه پنجم

 

 کارشناسی اتاق عمل مقطع / رشته تحصیلی:                                اتاق عملگروه آموزشی:                پرستاری :دانشکده

 29/11/98 تاريخ ارائه درس : 98-99سال تحصیلی  :  

 8-10 : ساعت                       چهارشنبه:   روز اصول و فنون مهارت های بالینینام درس )واحد(  :  

 عملی -نظری  نوع واحد:
 

 20 تعداد دانشجويان  :

 خانم مقدم  : مسئول درس دقیقه 90:  مدت كالس          1 : تعداد واحد

 98تدوین و بازنگری: بهمن ماه 
 

 آقای اكبری مدرسین) به ترتیب حروف الفبا( : 

. 

 لوله گذاری مجرای ادرار -انواع انما -لوله گذاری معده عنوان درس : 

 آشنایی با انواع انما -لوله گذاری معده ، لوله گذاری مجرای ادرار آشنایی با : هدف کلی درس 

 اهداف جزئی : 
 را بداند. اقدامات الزم در مشکالت ادراری .1
 هدف از سوند گذاری معده را بداند .2
 نحوه اجرای لوله گذاری معده را شرح دهد. .3
 نحوه اجرای لوله گذاری ادراری را شرح دهد. .4

   سخنرانیروش آموزش :            

 (Power pointماژیک و وایت برد، ویدئو پروژکتور، اسالید )امکانات آموزشی : 

 اصول فنون تیلور -های بالینی. ملیحه السادات موسویاصول مهارت  منبع درس  :

  دقیقه   10مدت زمان:    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه35مدت زمان :    

 دقیقه  15مدت زمان :    

 دقیقه   20مدت زمان:      

  دقیقه   5مدت زمان :  جمع بندی و نتیجه گیری 

 دقیقه    5مدت زمان :  ارزشیابی درس 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


