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    پرستاری کارشناسی پیوسته مقطع و رشته ی تحصیلی:              پرستاری   گروه آموزشی:      بروجرد  دانشکده:

           79 -89م/دو نیمسال تحصیلی و سال تحصیلی:                       کارشناسی پرستاری مقطع و رشته ی تحصیلی:       

                                            :پیش نیاز                      عملی  /5/1:  دواح نوع /تعداد    پرستاری  اصول و مهارت      واحد درسی:نام 

 مهارتهای بالینیاتاق  مکان برگزاری:        12-10/10-8  ساعت:         )سه گروه(چهارشنبه -)یک گروه(یکشنبه:   زمان برگزاری کالس

 ، سحر ذولنوریکبری رشیدی  :اساتید                       کبری رشیدی مسئول درس:                    نفر 9 چهار گروه تعداد دانشجویان:

    ......................................................................................................................................................................12-10چهارشنبه ها :ساعات مشاوره با دانشجو

 

 شرح درس دوره: )لطفا شرح دهید(
ه بیان مبتال مددجو این درس بعنوان درسی پایه ارائه می گردد و هدف از ان این است که دانشجوی پرستاری بتواند مراقبت از

کسب  ساسی وآن است که دانشجوی پرستاری ضمن آشنایی با مفاهیم ا مشکالت سالمتی را انجام دهد. در این درس سعی بر

پرستاری  یری فراینده کارگمهارت در مراقبت از مددجویان بتواند در راستای ارتقاء ,تامین و حفظ سالمتی آنها از تفکر خالق در ب

 نظر قرار دهد.بهره جوید و همواره رعایت قوانین و مقررات و اخالق حرفه ای و احکام اسالمی را مد
 

 هدف کلی: )لطفا شرح دهید(
 

 کسب مهارت تاری واساسی مرتبط با ارئه مراقبت به مددجویان در چارچوب فرایند پرس آشنایی دانشجویان پرستاری با مفاهیم

ار گیری ی و بکفه االق حرهای مقدماتی جهت انجام خدمات بالینی در بیمارستان با تکیه بر آگاهی یافتن از قوانین و مقررات و اخ

 احکام اسالمی در پرستاری

 

 اهداف بینابینی: )اهداف را با توجه به حیطه ها و سطوح مختلف بنویسید(
امه را لی برنمنظورشکستن هدف کلی به اجزای تخصصی است که نسبت به اهداف کلی روشن تر و شفاف تر است و محورهای اص)

ی هداف رفتاراع همان به اجزای اختصاصی تر به نام اهداف ویژه است که در واقنشان می دهد. اهداف بینابینی قابل تقسیم شدن 

 اند(

 :درپایان,در اتاق مهارت های بالینی دانشجویان قادر خواهند بود 

 

 د. مورد پذیرش و ترخیص قرار دهن، از برقراری ارتباط مناسب بعد را (، ماکت، موالژبطور فرضی)همکالسی .1

 به عنوان مددجو شرح حال اخذ و ثبت نماید.  خود همکالسی از بطور فرضی .2

 (هند.دبه روش طبی و جراحی شستشو  دستان خود را با تکنیک صحیح)را به کارگیرند اصول احتیاطات استاندارد .3

  (د.نمایماسک ,دستکش استریل به روش صحیح پوشیده و خارج ن ،گان)را به کارگیرند اصول احتیاطات استاندارد  .4

 انجام دهند.  صحیحبه روش  را تعویض ملحفه ددجو ومرتب کردن واحد م .5

 رند.یش بگذابه نمابه طور فرضی روی همکالسی های خود اصول تغییر وضعیت و جابجایی مددجو و پوزیشن ها را عمالً  .6
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 اصول انتقال بیمار از تخت به برانکارد و صندلی چرخدار را عمالً به نمایش بگذارند. .7

 رو تفسی در برگ مخصوص ثبتو  روی همکالسی خود اندازه گیری، تنفس، درجه حرارت(، فشار خون) نبضعالئم حیاتی .8

 نمایند. 

 د.نتخت را بر روی مانکن انجام دهدهان شویه و حمام در  .9

 . نمایندو اجرا  کنترل بیمار فرضی دارویی کاردکس و کارت با و آماده درستی به را( قرص،...، شربت ، قطره) خوراکی داروهای .10

ی داروی کاردکس و کارت با و کرده آماده درستی به ( را، مقعدی، واژینالی)پوست، چشم، گوش، افشانه ای ی موضعیداروها .11

 . به کار گیرند مانکن روی صحیح روش های با و کنترل بیمار فرضی

 ویی بیمار فرضیارد کاردکس و کارت با و کرده آماده درستی به را (جلدی داخل/جلدی زیر/وریدی/عضالنی) داروهای تزریقی .12

 .تزریق نمایند مانکن روی صحیح های روش باکنترل و 

 .گیرند بکار را باکس سفتی از استفاده صحیح روش .13

 .دهند امانج مانکن روی بر( ، اسکالپ وینانژیوکت تعبیه/زدن چسب بر ،سرم تهیه) صحیح روش با را درمانی مایع .14

 دهند.اصول درمان داخل وریدی و قطع آن را شرح و انجام   .15

 .دنده انجامبه روش استریل  را زخم ساده پانسمان .16

 .نمایند پگ دوباره کار اتمام از پس و کرده باز صحیح تکنیک با را پانسمان استریل پگ .17

 .دنماینبانداژ ساده  پانسمان از پس صحیح روش بهاندام های مختلف بدن را  .18

  تعویض نمایند.ه روش استریل ب  مانکن روی بررا  هموواگزخم دارای درن متصل به  پانسمان .19

 .دهند انجام شرح و صحیح تکنیک با را هموواگ مراقبت از روش .20

 .نمایند خارج یا کوتاه به روش صحیح مانکن برروی زخم را رز پن درن .21

  تعبیه نمایند مانکن ایبر صحیح روش بهرا  معدی -دهانی/بینی لوله گذاری .22

 .مایعات را انجام دهند و الواژ گاواژبرای مانکن  ،گاواژ سرنگ با  .23

  دهند. نمایش مانکن روی  صحیح روش بهرا  دادن انما .24

 قبت از کلستومی بیمار را شرح دهند.ااصول مر .25

 . نمایند تعویضبه روش صحیح  رامانکن  کلستومی کیسه .26

 .دهند انجام صحیح کتکنی با مانکن روی بررا  تراکیاستومی ، تراشه نای، -حلقی، دهان بینی، ساکشن .27

 ایند.ل مراقبت تراکئوستومی )تعویض پانسمان و تمیز کردن لوله( را به روش صحیح بروری مانکن اجرا نماصو .28

 . بگذارند نمایش به صحیح روش به مانکن روی بررا  ادراری سونداژ .29

 آوری نمایند. به روش صحیح جمع (کشت جهت)ادراری و مدفوع را  نمونه .30

 شوی نمایند. و نکن شستپرینه را به روش صحیح بر روی ما و مثانه .31

 خارج نمایند.بر روی مانکن بینی معدی و ادراری را به روش صحیح  لوله .32

 چگونگی کنترل جذب و دفع مددجو را شرح و در برگ مخصوص ثبت نمایند. .33

 . ددرآورن اجرابه  مانکن روی بررا  ،...ونچوری ماسک و ساده ماسک و بینی سوند طریق از تراِپی اکسیژن .34

 .نمایند اجرا انکنم روی بر را سرد و گرم آب کیف استفاده روش و داده توضیح را درمانی گرما و سرما از ادهاستف موارد .35
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 .دهند شرح را جراحی عمل از بعد و قبل پرستاری های مراقبت به نیاز .36

 .نمایندبیمار فرضی را برای انتقال به اتاق عمل آماده  .37

 . بر روی مانکن به اجرا درآورند  را جسد از مراقبت صحیح روش عملی بطور .38

 .نمایند ثبت مخصوص برگ در صحیح روش برای بیمار فرضی به را پرستاری گزارش .39

 اصول مراقبت های در منزل را برای زمان ترخیص بیمار شرح دهند. .40

 

 شیوه های تدریس:
 سخنرانی                 پرسش و پاسخ    

 یشبیه سازبحث گروهی                 

 :سایر موارد)لطفا نام ببرید(

 .دل عملی تمرین شوها و حتی خود دانشجویان مطالب ارائه شده و به شک عمال با استفاده از وسایل موالژ و مانکن          
   

 وظایف و تکالیف دانشجو:)لطفا شرح دهید(
 

 حضور فعال در کالس عملی 

  شرکت فعال در تمرین پروسیجر ها در اتاقSkill Lab 

 پوشیدن روپوش سفید و رعایت قوانین در اتاق پراتیک در هنگام تدریس عملی و تمرین 

 و کوییز های کالسی حضور فعال در تمرینات عملی 

 

 وسایل کمک آموزشی: 
 

               پروژکتور اسالید           وایت برد 

 شد.از می باه برای انجام پروسیجر ها مورد نیتمام وسایلی ک ماژیک، وایت بورد، ماکت، موالژ، عکس و :سایر موارد 
 

 نحوه ارزشیابی و درصد نمره: )از نمره کل (

 درصد نمره    60   عملی پایان ترمنمره آزمون آزمون میان ترم........ درصد                                                   

 درصد نمره   10   رکت فعال در کالسش                        درصد نمره        30     ی عملیانجام تکالیف و تمرینها      

 ...............................سایر موارد )لطفا نام ببرید( 

 نوع آزمون
 انجام خواهد شد. )با استفاده از چک لیست ( در اتاق پراتیک به روش آسکی بصورت عملی کلیه پروسیجرها

 مطالعه : )لطفا نام ببرید (:منابع پیشنهادی برای 
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 :  فارسیمنابع 
  داپ جدیچموسوی ، ملیحه السادات ؛ عالیخانی مریم . روشهای پرستاری بالینی . تهران : انتشارات شهراب ،  .1

 راتاتهران: انتش پوتر پ آ، پری گریفین آ. اصول و فنون پرستاری. ترجمه اساتید دانشکده پرستاری و مامایی ایران. .2

 .1394سالمی؛ 

 دیدججمه و چاپ ،ترشریاصول پرستاری تایلور . مهارتهای بالینی پرستاری . ترجمه : مهدوی ، زهراوهمکاران ، انتشارات ب .3

شی عاونت پژوهمشارات دوگا س بورلی ویتر . اصول مراقبت از بیمار . جلداول ودوم ، ترجمه گروه مترجمین . تهران : انت .4

 ، چاپ جدیدوزارت بهداشت

 ، مندارج انتشارات : تهران.  حسین جمالی:  ترجمه.  پرستاری بالینی اقدامات راهنمای.  وهمکاران م ، زابتالی جمیسن .5

1375 

 و همکاران... روزبهانیاصول و فنون پرستاری تالیف بابک  .6

 1390 تهران، نگر، جامعه انتشارات همکاران، و خاتونی علیرضا ترجمه بالینی، پرستاری روشهای .7

 1384 برنا،رشت کتاب اول،انتشارات بالینی،چاپ پرستاری روشهای.خجسته،ف. ه ، زهی صالح .8
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