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 سمه تعالی  اب 

 

 دانشکده پرستاری و مامايی   - زاد اسالمی واحد نجف آبادآدانشگاه 

 1400 - 1401سال تحصيلی   اول نيمسال

 

دانشجو با نيازها و آمادگی های بيمار قبل از عمل آشنا شده و چگونگی انجام آنها را به صورت نظری و عملی    درس  در اين  شرح درس:

 آموزد.می

 های بالينی جهت آماده سازی بيمار برای جراحیمهارتو  آشنايی با اصول و فنون  :هدف کلی

   اهداف رفتاري:

   انتظار مي رود:  در پايان دوره از دانشجو

 نيازهای اساسی انسان را بر اساس هرم مازلو بيان کند.  و مفهوم سالمتی و بيماری را تعريف نمايد  (1

 و هر کدام را تعريف کند. را نام برده  صطالحات مرتبط با عاليم حياتیا (2

 .وسايل و تجهيزات الزم را شناسايی و بدرستی بکار گيرد (3

  را بدرستی انجام دهد. اصول ثبت و کنترل عاليم حياتی  (4

 سونداژ را با تکنيک استريل بر روی بيمار فرضی انجام دهد.  (5

را   ()اصطالحات، وسايل و تجهيزات الزم، عوارض و مالحظات(IM,ID.SQ,IVتزريقات)دارو درمانی و های انواع روش (6

 توضيح دهد.

را با انجام محاسبات الزم بطور صحيح بر روي بيمار فرضي انجام    ( ميكروست بولوس، )تزريقات عضالني، وريدي (7

 .     داده و ثبت نمايد

 .صل سرم با وين ست و آنژيو كت را بطور صحيح بر روي بيمار فرضي انجام دهدو (8

 را توضيح دهد.  کاربرد، توجهات، مراحل کار و نحوه کنترل برون ده ادراری (9

 را بيان کند.  از آن های مراقبتانواع زخم و روش (10

انواع پانسمانها، كوتاه كردن درن، كشيدن بخيه و مراقبت از زخم را در شرايط فيزيكي مناسب روي مددجوي فرضي   (11

 . در آورد  به اجرا

 و مراحل کار را توضيح دهد.  کاربردهای لوله گذاری  معده و انما  (12

همچنين گاواژ و الواژ را با رعايت اصول بهداشتي و ايمني بر   ،معدي-بينينياز هاي تغذيه اي بيمار را با گذاشتن لوله  (13

  .روي بيمار فرضي اجرا نمايد

 

  فنون مهارت های بالينیاصول و نام درس:   

 عملی  واحد  5/0 -نظری  واحد  5/0تعداد واحد:

   عملی-نظری نوع واحد:

 1ـ ترم  اتاق عملمقطع و رشته تحصيلی: کارشناسی 

 --دروس پيشنياز :  

 تلفن داخلی دفتر

 دوشنبه ها ساعات حضور در دفتر: 

 آقای شفيعی مدرس : 

   مسئول درس:  

E_mail : sahba1469@gmail.com 

یمهارتهاي بالينمركز و  309کالس شماره مکان کالس :    

 دوشنبه ها روز کالس :

 -- تاريخ امتحان ميان ترم:  

   تاريخ امتحان پايان ترم:
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 نمايشي  -شبيه سازيسخنرانی،      :روش تدريس 

 اليتهای فراگيران:عف

 رعايت پوشش مناسب  (1

 حضور به موقع در كالس   (2

   شركت فعال در تمرين ها (3

 

  :روش ارزشيابي

 نمره1    رعايت قوانين مركز مهارتهاي بالينيش مناسب و  ش پو (1

 نمره 1حضور و غياب     (2

 نمره 3مشاركت فعال دانشجو در تمرين ها    (3

 نمرهOSCE   15 آزمون پايان دوره عملي  (4

 محاسبه می شود(  10و نمره نظری نيز از  10)قابل ذکر است که نمره عملی از 

 

 . :منابع اصلي درس

1)Anne Griffin Perry, Patricia A. Potter and Wendy Ostendorf. Clinical Nursing Skills and 

Edition, 2014, Mosbey company. thTechniques, 8 

2) Carol Taylor and Carol Lillis. Fundamentals of Nursing: The Art & Science of Nursing Care,2014. 

 

 منابع جهت مطالعه بيشتر: 

 1391ليخاني مريم، روش هاي پرستاري باليني، نشر شهر آب:.امليحه السادات، عموسوي  (1

 .1392، اصفهان: انتشارات آسمان نگار، اصول و مهارتهاي پرستاري، جوزي مينا، كريمي طيبه سلمانی فاطمه، (2

 1390رفيع،.، انديشه 2011سدي نوقابي احمد علي و همكاران، اصول و مهارتهاي پرستاري تايلور ،ا (3

آذربرزين مهرداد، اميني راضيه، سلماني فاطمه، كريمي طيبه، مقيميان مريم. رويه هاي پرستاري، تهران: انتشارات حكيم   (4

 . 1389هيدجي، .

 1387جوزي مينا، اصول و فنون پرستاري باليني،اصفهان، دانشگاه ازاد اسالمي واحد نجف آباد،. (5

 

 

 

 

 1398-99سال تحصيلي   اولدرس اصول و مهارتهاي پرستاري نيمسال  نظریجدول زمانبندي بخش 

 

 رئوس مطالب    زمان  رديف

 اول جلسه  2
 مفهوم سالمت و بيماری،  نيازهای اساسی انسان  ،ارائه طرح درس 

 

3 
 عالئم حياتی   دوم جلسه 

 

 های مراقبت از آنانواع زخم و روش، اصول و روش آماده کردن دارو و تجويز آن  سوم جلسه   5



3 

 

 

 

 

 

 1398-99سال تحصيلي   اولجدول زمانبندي بخش عملي درس اصول و مهارتهاي پرستاري نيمسال 

 

 

 های مراقبت از آن،  لوله گذاری مجرای ادرار ، معده و انما انواع زخم و روشادامه مبحث  چهارم جلسه   6

   رئوس مطالب  زمان  رديف

 اول جلسه  1
 ثبت و چارت  نحوه    ،RR-PR-(T  (کنترل عالئم حياتی ،ارائه طرح درس 

 

2 
   ( BP عالئم حياتی)كنترل  دوم جلسه 

 ثبت و چارت  نحوه 

3 
محاسبات   - (IDو   SC و تزريقات عضالنيکشيدن دارو،  )روشهاي دارو درماني سوم جلسه  

 ثبت پرستاري  -دارويي

4 
  ) روشهاي دارو درماني   -ترانسفوزيون خون -(با وين ست و آنژيو كت )وصل سرم چهارم جلسه  

 ثبت پرستاري -محاسبات دارويي -(وريدي بولوس و با ميكروست

5 
 -(گاواژ  -گاستروستومي -گذاشتن لوله بيني معدي ) نياز هاي تغذيه اي پنجم  جلسه

 ثبت پرستاري -الواژ  

 ثبت پرستاري  -كشيدن بخيه و مراقبت از زخم -كردن درنكوتاه  -انواع پانسمانها ششم جلسه   6

 ثبت پرستاريI/O- كنترل -شستشوي مثانه  -(موقت و ماندني)سونداژ  هفتمجلسه  7

 (انما ) نياز هاي دفعي هشتم جلسه  8

 OSCEامتحان عملي   نهم جلسه  9


