
    
 دفتر توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسالمی واحد علی آباد کتول -دانشکده علوم پزشکی 

 دانشکده علوم پزشکی واحد علی آباد کتول

 عملی نظری و طرح درس

    01 -00رشته: اتاق عمل      مقطع: کارشناسی         نیمسال اول:        عملی( 5/0و  واحد نظری 5/0) 1تعداد واحد:    اصول و فنون مهارت های بالینی عنوان درس: 

روش تدریس: سخنرانی/بحث گروهی        .....پایان کالس:     02/6/00تاریخ شروع کالس:     8-10شنبه      ساعت کالس:   دوروزکالس:   -پیش نیاز:      00کددرس: 

 s_aloustani@yahoo.com رسانه آموزشی: اسالید/ پروژکتور   محل اجرا: دانشکده علوم پزشکی   مدرس: خانم آلوستانی

 ظری و عملی می آموزددر این درس دانشجو با نیازها و آمادگی های بیمار قبل از عمل آشنا شده و چگونگی انجام آنها را به صورت ن شرح درس:

 آشنایی با اصول و فنون مهارت های بالینی جهت آماده سازی بیمار برای جراحی    :کلی فهد

 اهداف رفتاری:

 کند فیرا تعر یمفهوم سالمت.  

 کند فیرا تعر مارییب مفهوم.  

 ده حیکننده را توض رییشگیرا نام ببرد. سطوح مراقبت پ مارییو ب یموثر بر سالمت عوامل.  

 را بداند یاتیعالئم ح ولوژییزیف.  

 را بداند یاتیمربوط به عالئم ح اصطالحات.  

 دیرا بشنا یاتیعالئم ح رییاندازه گ زاتیو تجه لیوسا.  

 کند رییاندازه گ حیبه طور صح ماریب طیحرارات بدن را با توجه به شرا درجه.  

 کند رییاندازه گ حیرا به روش صح ماریخون ب فشار.  

 کند رییاندازه گ حیبه روش صح مارانیو تنفس را در ب نبض.  

 را بداند قاتیمربوط به انواع روش های تزر اصطالحات  

 به روش های مختلف را بشناسد قاتیتزر ازیمورد ن زاتیو تجه لیوسا.  

 انجام دهد حیرا به روش صح قاتیروش های تزر انواع.  

 را بداند قاتیاز انواع روش های تزر کیهر  عوارض.  

 آشنا باشد یدستگاه ادراری تناسل ولوژییزیو ف یآناتوم با.  

 های لوله گذاری مجرای ادراری را بداند ونیکاسیاند.  

 مربوط به لوله گذاری دستگاه ادراری را بشناسد زاتیتجه.  

 انجام دهد حیلوله گذاری مجرای ادراری را بطور صح جریکار پروس مراحل.  

 آشنا باشد یفوقان یدستگاه گوارش ولوژییزیو ف یآناتوم با .  

 های لوله گذاری معده را بداند ونیکاسیاند .  

 انجام دهد حیلوله گذاری معده را بطور صح جریکار پروس مراحل.  

 پوست آشنا باشد ولوژییزیو ف یآناتوم با .  

 زخم ها را بشناسد انواع.  

 مربوط به آن را بشناسد.  زاتیپانسمان و تجه انواع 

 دهد انجام صحیح بطور را پانسمان پروسیجر کار مراحل.  

 بداند را انما های اندیکاسیون.  

 بشناسد را انما به مربوط تجهیزات.  



    
 دهد انجام صحیح بطور را انما پروسیجر کار مراحل.  

 باشد آشنا زندگی پایانی مراحل بیماران با ارتباط در اخالقی مسائل با.  

 کند تعریف را آتانازی.  

 بداند صحیح طور به جسد از مراقبت مراحل.  

و همچنین استفاده از مانکن ها و  زنیا حسب بر کامپیوتراز و  دهستفاا باو  ههندد نمازسا پیش ،نیاسخنر یهااز روش  دهستفاا بادرس  ینا روش تدریس:

 .  شد هداخو یسرتدبیمارستانی دستگاه های مورد نیاز به صورت عملی در اتاق های مهارت بالینی کامال مشابه بخش های 

  تختهسفید  ،سالیدا ، فیلم،  بکتا،ستانیربیما سایلو مانکن:   شیزموآ کمک ادمو

 : نشجودا وظایف

 رمقر ساعتدر  ریعملی پرستا یها رتمهاتئوری و  سکال در لفعا رحضوو  شرکت  

 خاموش کردن تلفن همراه در کالس درس 

 هشد تعیین مفر سلبا نپوشید 

 تیکاپر قطاا صمخصو راتمقراز  ویپیر 

 تمرین سکالدر  رحضواز  پیش سکالدر  قبلی هشد یسرتد یهاروش  ورمر   

 دستاا رتنظا تحت تمرین یها ساعتدر هشد یسرتد یهارسیژوپر ایجرا  

 شیزموآ محوله تکالیف منجاا   

  نمره 2 کالس در فعالیت و تکالیف انجام -نمره  10 ترم پایان نمره -نمره  8 عملی زمونآ نمره:   نشجودا شیابیروش ارز

 دانشجو: تکالیف و وظایف

 خون ست سرم، ست ها، آنژیوکت ،انواع ها سرنگ انواع اول: گروه

 ادراری کیسه نالتون، فولی، های سوند انواع دوم: گروه

 (IM,SC,ID,IV)، فیلم با تزریقات: همراه های روش انواع سوم گروه

 NGT، فیلم با انواع: همراه و معده گذاری سوند چهارم گروه

 درس نیناقوو  ها سیاست

 ستا میالزا سکالدر  موقع به رحضوای و  حرفه رعایت اصول اخالق اسالمی،

 :منابع

 1880 سازان،  آینده شهراب انتشارات :تهران .)چهارم نظر تجدید( .بالینی پرستاری های روش .م عالیخانی م، موسوی .1

 1886 سالمی، انتشارات پرستاری، فنون و ایران، اصول مامایی و پرستاری دانشکده اساتید ترجمه .آ گریفین پری آ، پ پوتر .0

1. Kozier G, Erb G. Fundamentals of Nursing: Concepts, Process and Practice. 7th edition. New York: Prentice Hall; 2003. 

2. Taylor CR, Carol L, Lemone P, Lynn P. Fundamentals of Nursing: the Art and Science of Nursing. Care 7th edition. 

Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins; 2010. 

 



    
 تکالیف حیطه  ارزیابی وسایل موردنیاز روش تدریس اهداف رفتاری جلسه تاریخ

92/6/00  مطالعه، بحث گروهی  شناختی پرسش و پاسخ پروژکتور/اسالید سخنرانی و بحث مختلف مورد بحث قرار دهند دگاهیاز د یماریو ب یسالمت 1 

5/7/00  )نبض ، فشارخون یاتیکنترل عالئم ح حیصح یروشها 0 

 ندینما فی( را توص تنفس و درجه حرارت،

 مطالعه، بحث گروهی شناختی پرسش و پاسخ پروژکتور/اسالید سخنرانی و بحث

29/7/00 را  ی، عضالن یرجلدی، ز یداخل جلد قاتیتزر انواع 8 

 توصیف کند

 مطالعه، بحث گروهی شناختی پرسش و پاسخ پروژکتور/اسالید سخنرانی و بحث

22/7/00  مطالعه، بحث گروهی شناختی پرسش و پاسخ پروژکتور/اسالید سخنرانی و بحث را توصیف کند وریدی و سرم تراپی  تزریقات 4 

96/7/00  مطالعه، بحث گروهی شناختی پرسش و پاسخ پروژکتور/اسالید سخنرانی و بحث شرح دهدرا  یادار یمجرا یلوله گذار حیصح یروشها 5 

3/8/22  مطالعه، بحث گروهی شناختی پرسش و پاسخ پروژکتور/اسالید سخنرانی و بحث را توصیف کند معده گذاری لوله حیصح یروشها 6 

20/8/00  مطالعه، بحث گروهی شناختی پرسش و پاسخ پروژکتور/اسالید بحثسخنرانی و  شرح دهدرا  پانسمانانواع  حیصح یروشها 7 

27/8/00  جسدد  از ومراقبت مرگ با ارتباط در اخالقی مسایل و انما 8 

 شرح دهدرا را 

 مطالعه، بحث گروهی شناختی پرسش و پاسخ پروژکتور/اسالید سخنرانی و بحث

92/8/00  مطالعه، بحث گروهی شناختی پرسش و پاسخ پروژکتور/اسالید سخنرانی و بحث مرور مباحث و پرسش و پاسخ 2 

2/2/00  حیخود را به روش صح یها یهمکالس یاتیعالئم ح 10 

 کنند  یریاندازه گ

استفاده از فیلم 

آموزشی و اجرای 

 عملی بر روی مانکن

پروژکتور/اسالید 

مانکن، بیمار 

فرضی و  وسایل 

 مورد نیاز 

پرسش، پاسخ و 

مشاهده ی انجام 

 کار عملی

شناختی، روانی 

 حرکتی –

مطالعه بحث 

تمرین  -گروهی

عملی بر روی مانکن 

 یا بیمار فرضی

8/2/00 داخل  قاتیساز تزر هیشب تیبا استفاده از ماکت در موقع 11 

انجام  حیرا به روش صح ی، عضالن یرجلدی، ز یجلد

 دهند.

استفاده از فیلم 

آموزشی و اجرای 

 عملی بر روی مانکن

مانکن و  وسایل 

 مورد نیاز 

پرسش، پاسخ و 

مشاهده ی انجام 

 کار عملی

شناختی، روانی 

 حرکتی –

مطالعه بحث 

تمرین  -گروهی

 عملی بر روی مانکن 

25/2/00  یدیور قاتیساز تزر هیشب تیبا استفاده از ماکت در موقع 10 

 انجام  دهند. حیرا به روش صح

استفاده از فیلم 

آموزشی و اجرای 

بر روی مانکنعملی   

مانکن و  وسایل 

 مورد نیاز 

پرسش، پاسخ و 

مشاهده ی انجام 

 کار عملی

شناختی، روانی 

 حرکتی –

مطالعه بحث 

تمرین  -گروهی

 عملی بر روی مانکن 

99/2/00  و انما را  بر روی ماکت ساز سنداژ مثانه هیشب تیدر موقع 18 

 انجام دهند حیرا به روش صح

سخنرانی، بحث و 

عملی بر روی اجرای 

 مانکن

مانکن و  وسایل 

 مورد نیاز 

پرسش، پاسخ و 

مشاهده ی انجام 

 کار عملی

مطالعه بحث  شناختی، روانی 

تمرین  -گروهی

 عملی بر روی مانکن

92/2/00 را  بر روی ماکت لوله گذاری معدهساز  هیشب تیدر موقع 14 

 انجام دهند حیبه روش صح

استفاده از فیلم 

آموزشی و اجرای 

 عملی بر روی مانکن

مانکن و  وسایل 

 مورد نیاز 

پرسش، پاسخ و 

مشاهده ی انجام 

 کار عملی

مطالعه بحث  شناختی، روانی 

تمرین  -گروهی

 عملی بر روی مانکن 

6/20/00 را  انواع پانسمانساز  هیشب تیبا استفاده از ماکت در موقع 15 

 انجام  دهند. حیبه روش صح

استفاده از فیلم 

اجرای آموزشی و 

 عملی بر روی مانکن

مانکن، بیمار 

فرضی و وسایل 

 مورد نیاز 

اجرا بر روی 

مانکن یا بیمار 

 فرضی

تمرین عملی بر روی  روانی حرکتی

 مانکن یا بیمار فرضی

23/20/00 استفاده از فیلم  امتحان عملی 16 

آموزشی و اجرای 

 عملی بر روی مانکن

مانکن و  وسایل 

 مورد نیاز 

اجرا بر روی 

 مانکن 

تمرین عملی بر روی  روانی حرکتی

 مانکن 

 

 

 


