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 دانشگاه علوم پزشکی زنجان 

 دانشکده پرستاری ومامایی 

  Course Plan دورهدرس طرح 

 مشخصات فراگیران مشخصات درس

 دانشکده پرستاری ومامایی                                     اصول و فنون مهارت های بالینی عنوان واحد درسی:

 تاق عملا رشته تحصیلی: عملی -تئوری  واحد درسی: نوع

 کارشناسی مطقع تحصیلی: کارورزی:  کارآموزی: 5/0عملی: 5/0نظری: تعداد واحد

 سایر کارورز کارآموز ترم تحصیلی کارورزی: کارآموزی: 71 عملی: 9: نظری        تعداد ساعت

  7 نداردپیشنیاز:   02   کد درس:

 

  

 سایر: سایر:

 مشخصات مسؤل درس

 پرستاری رشته تحصیلی:  آوازه آذر نام و نام خانوادگی:

 مربی رتبه علمی:  کارشناسی ارشد مقطع تحصیلی:

 200 -44733473 تماس: شماره
   پست الکترونیک:

Nurse@zums.ac.ir 

 مامایی-دانشکده پرستاریدانشگاه علوم پزشکی ، محل کار:

  ربیع سهیال  -تئوری : خانم ها آذر آوازه  :(ان)مدرسنام و نام خانوادگی مدرس

  منیژه نجاتی مرین:ت

 بازنگری بر اساس نیاز جامعه: :تاریخ تدوین طرح درس نحوه برگزاری دوره:
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 شماره جلسات بازنگری شده: تاریخ  77/77/91 ترکیبی مجازی حضوری

 در این فرمت اولین بار است 77/77/91    

 اهداف آموزشی

  هدف کلی: 

بالینی جهت آماده سازی بیمار برای جراحی آشنايی با اصول و فنون  مهارت های   

)رفتاری( اهداف اختصاصی  

  :در پايان برنامه ی اموزشی انتظار میرود دانشجويان قادر باشند

 حیطه شناختی:

 توضیح دهد.ت و بیماری را المعوامل موثر بر سبیماری را شرح داده و  –مفهوم سالمتی 

 تبط با آن را شرح دهد.عاليم حیاتی را تعريف نموده و اصطالحات مر

 نحوه ی اندازه گیری عالئم حیاتی و تجهیزات الزم را شرح داده و  اصول ثبت و کنترل عاليم حیاتی را توضیح دهد.

  به طور کامل شرح دهد.را  (و داخل وريدی  النیداخل جلدی ، زيرجلدی ، داخل عضات )تزريقانواع 

 توضیح دهد.روش صحیح سرم تراپی را 

 ، کاربرد، مراحل کار و اهداف لوله گذاری معده را شرح داده و مراقبتهای پرستاری مربوطه را بیان کند.. روش صحیح

 روش صحیح ، کاربرد و مراحل  سند گذاری ادراری و انواع آن را شرح داده و مراقبتهای پرستاری مربوطه را بیان کند.

 اهداف و روش ها و انواع پانسمان را شرح دهد

 نواع روش های انما را شرح دهد.اهداف و ا
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 مسايل اخالقی را در رابطه با مرگ و جسد توضیح دهد.

 حیطه ی عاطفی :

استريلیتی را هنگام انجام پروسیجرها رعايت می کنداصول  -  

اخالق حرفه ای را مراعات نمايد. -  

نموده و کوشا باشد. نگهداری وسايل پراتیک احساس مسئولیت حفظ ودر -  

يادگیری و انجام صحیح تکنیک های عملی آگاهی دارد.از اهمیت -  

حرکتی حیطه ی روانی  

در اتاق ) اندازه گیری درجه حرارت ، شمارش نبض و تنفس ،طريقه اندازه گیری فشار خون( دوستان  خود را  عالئم حیاتی  -

 نمايد.اندازه گیری نموده و بر روی برگه های مربوطه و پرونده بیمار چارت پراتیک  بدون خطا 

  -سنداژمعده و مثانه را بر روی ماکت در اتاق پراتیک انجام داده و نکات ضروری به هنگام سونداژ را بیان نمايد. -

در  )عضالنی، داخل وريدی ، زير جلدی، داخل جلدی (روشهای مختلف تزريق  به  ی را آماده نموده و تزريق های دارو  -

 يد.به ماکت تزريق نما موقعیت شبیه سازی شده 

 .را به روش صحیح انجام دهدو بانداژ ها  انواع  پانسمان ها ی در موقعیت شبیه ساز -

 .را به روش صحیح انجام دهد ی انمادر موقعیت شبیه ساز -

 .را به روش صحیح انجام دهد مراقبت از جسد یدر موقعیت شبیه ساز -
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  روش های تدریس:

                                                                    ایفای نقش                                                                                                                             بحث گروهی                                                                                                                                                               پرسش و پاسخ                                                                                                                                     سخنرانی
                                  Bedside teaching                            شبیه سازی شده             بیمار                                                                                                       کارگاه آموزشی                                                                                                ایش عملینم

 سایر) بنویسید(:    

 مواد و وسایل آموزشی:

 کامپیوتر و ویدئو پروؤکتور

 ماژیک و وایت برد

  تدریس عملیموجود در اتاق پراتیک جهت تجهیزات مواد و 

  تجارب یادگیری )حین تدریس(

 

 بعد تدریس(:تکالیف یادگیری) 

  عملی  مهارتهای به منظور  برخورداری از آمادگی الزم برای یادگیری و مطالعه دروس تئوری جلسه قبل  پایه نظری دانش از برخورداری

 شرکت در امتحانات پایان ترم ) هم نظری و عملی (

 ضوابط آموزشی و سیاست های مدرس

در  آموزش با مرتبط ابهامات و تسؤاال طرح آموزشی، مباحث در پویا و فعال شرکت و کالس  در کاملآمادگی  و موقع به حضورانتظارات: 

 ، مرتب و با مطالعه در پراتیک موقع به حضور شده، تعیین آموزشی تکالیف مناسب و موقع به ، انجامفرصتی تعیین شده توسط مدرس

ر در اتاق پراتیک ) پوشیدن روپوش ، همراه داشتن دفترچه یادداشت و رعایت قوانین حضوتدریس،  کیفیت ارتقاء جهت پیشنهاد و انتقاد ارائۀ 

  و..(خودکار ، خاموش بودن گوشی همراه، عدم آرایش و بلند نبودن ناخن ها

 دقیقه با اهماهنگی استاد مربوطه  02-5استراحت : مجازها

 نوع می باشد.استفاده از گوشی غیر مجاز استنشستن در پراتیک ممنوع می باشد. حضور بدون یونیفرم در پراتیک مم محدودیتها:

 (:/بالینی/عرصه/آزمایشگاهیعملیهای ایمنی )دروس توصیه

 با محلولهای ضدعفونی کننده و سر سوزن و آنژیوکت  در پراتیک و پرهیز از شوخی رعایت اصول ایمنی فردی و اجتماعی در موقع کار
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  با مدرس  و تمرین بر روی خود و همکالسی ها بدون هماهنگی 

 ایستادن طوالنی و تمرینات پنجه و پاشنه .خوردن روزانه صبحانه رعایت اصول 

 فهرست منابع درسی:

نانسی ماری فیلیپس. تکنیک اتاق عمل بری و کوهن . اعمال جراحی/جلد دوم .ترجمه ساداتی لیال، گلچینی احسان. انتشارات جامعه نگر  -1

.1131 

 Brunner, Lillian and suddarth ,Doris.Text book of Medical - Surgical Surgicalاصول مهارتهای تایلور -1

Nursing.Lippincott Company.Latest ed. 

2- Berry & Kohn,s Operating Room Technique.Elsevier.Last edition 

3- . Kozier,Barbara & et al . Fundamentals of Nursing.Adison-Weseley. Latest ed. 

 ابی:روش ارزي

 مشاهده عملکرد

 )چک لیست( 

 مصاحبه 

 ) شفاهی(
 آزمون کتبی

  

 عینی تشریحی

گسترده 

 پاسخ
 صحیح / غلط جورکردنی چند گزینه ای کوته پاسخ

  نمره(: 02بارم بندی نمره ) از 

 ، برابر ...... می باشد(.02) نمره قبولی از    

 حضور و غیاب کالسی: 

 نمره  5/0

  :عدم غیبت و  مشارکت کالسی

5/0  

شرکت در کالس  و پروژه: عملی انجام تکالیف

 7تمرین دروس عملی

 

 نمره 9عملی  9امتحان نظری  امتحان پایان ترم: -امتحان میان ترم: - کوئیز:

 صورت می گیرد: طبق موارد زیر  ارزشیابی :موارد سایر

 های گروهیشرکت فعال در بحث 

 (  تمرین و مطالعه دروس نظری برای حضور در پراتیکشرکت در کالسهای ) دانشجو تکالیف 

 (عملی و کتبی) دوره پایان امتحان     
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:نظری زمانبندی جدول  

هجلس جلسه موضوع ساعت تاریخ روز   مدرسین 

ه یکشنب 1  11/11/79  11-11 بیماری و عالیم حیاتی –ارائه طرح درس ، مفهوم سالمتی    آوازه 

11/11/79 دوشنبه   11-11 مه عالیم حیاتی )جلسه فوق العاده( ادا   آوازه 

ه یکشنب 2  22/11/79  11-11  آوازه تزریقات 

27/11/79 دوشنبه 3  11-11  ربیع لوله گذاری ادرار و معده 

هدوشنب 1  1/12/79 11-11  ربیع پانسمان و انما و مسایل اخالقی در رابطه با مرگ و مراقبت از جسد 

 جدول زمان بندی عملی :

 مدرسین موضوع جلسه ساعت تاریخ روز جلسه

 1/12/79 یکشنبه  اول و دوم

12/12/79 

01-00  خانم آوازه عالیم حیاتی 

 تمرین با سرکار خانم نجاتی طبق برنامه پراتیک

 17/12/79 یکشنبه  سوم و چهارم

21/12/79 

01-00  خانم اوازه تزریقات 

 تمرین با سرکار خانم نجاتی طبق برنامه پراتیک

 13/12/79 دوشنبه ششم پنجم و

22/12/79 

01-00  خانم ربیع لوله گذاری ادرار و معده 

 تمرین با سرکار خانم نجاتی طبق برنامه پراتیک

 29/12/79 دوشنبه هفتم و هشتم

17/1/72 

01-00  خانم ربیع پانسمان و بانداژ  

 تمرین با سرکار خانم نجاتی طبق برنامه پراتیک

 


