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 :مقدمه
آموزد می آشنا شده وعملی  عمل و چگونگی انجام آنها به صورتر اين درس دانشجو با نیازها و آمادگیهای بیمار بالفاصله قبل از د

در اين درس سعی شده كه دانشجو با يادگیری  كه چگونه شرايط و محیط اتاق عمل را جهت رفع نیازهای بیمار آماده گرداند.
 تامین و حفظ سالمت مددجو توانمند شود . ،ارت در ارتقاءمفاهیم اساسی مراقبت و كسب مه

 اهداف كلي :
 فنون مهارتهای بالینیو آشنايی با اصول 

 اهداف رفتاری درس :
 در پايان اين درس دانشجويان قادر خواهند بود كه :

  )درجه حرارت ،نبض ،تنفس ،فشار خون( را به طور دقيق اندازه گيري و ثبت نماید. عالئم حیاتی -5

 ورد.آ را به اجرا در نحوه اجرای گذاشتن لوله بینی معده وگاواژ -7

در كلیه مهارتهای  و پیشرفت ايمنی آسیب طبی را جهت كاهش فشار ها، تیكاصول مكانیك بدن و ذخیره انرژی و اصول آسپ -1
 .آموزش ديده بكار گیرد 

  .ی و حفظ حريم بیمار انجام دهدبر طرف كردن نیازهای دفعی و مراقبت از پرينه را با رعايت اصول بهداشت -3

را در شرايط فیزيكی مناسبی به اجرا  كوتاه كردن درن ( مرطوب به خشك، موارد )پانسمان خشك به خشك،مراقبت از زخم  -1
  .در آورد

ر و داخل جلدی را با رعايت قوانین صحیح و سه بار چك مهیا و برای بیما زير جلدی، داروهای تزريقی موارد تزريق عضالنی، -6
 فرضی به اجرا در آورد و به روش صحیحی ثبت نمايد. 

آنژيوكت را با رعايت اصول صحیح و استريلیته و سه بار چك روی بیمار فرضی  نیدل، انفوزيون وريدی موارد وصل وين ست، -2
 به اجرا درآورد. 

 در آورد. )روانی، حركتی(   را با رعايت قوانین صحیح و سه بار چك روی بیمار فرضی به اجرا IV puncherتزريق وريدی  -4

 سونداژ را به روش صحیح و استريل روی بیمار فرضی  به اجرا در آورد.  -9

 اكسیژن درمانی را با استفاده از وسايل و روش مناسب و موثر با در نظر گرفتن ايمنی كامل روی بیمار فرضی انجام دهد.   -54

 رعايت اصول استريل روی بیمار فرضی به اجرا درآورد.  را با  بینی به حلق( روش های مختلف ساكشن )دهان به حلق، -55
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 روش تدریس:

 سیمیالتوراين درس بصورت دو ساعت عملی كه آموزش عملی مهارت های پرستاری با استفاده از روش شبیه سازی بر روی 
 آموزشی استفاده می شود. CDآموزشی ارائه می شود همچنین از فیلم و 

 روش ارزشيابي:
برگزار خواهد  دركالس (Objective structured clinical Examination)مرحله به صورت آسكی كيارزشیابی در 

 دقیقه زمان در نظر گرفته خواهد شد 54سه ايستگاه و برای هر ايستگاه  آسكی در اين آزمون شد.

 نمايش عملی روش ها در حضور مربی در مرحله آزمون پايانی 

 مرحله پايانی هر بحث                            مربی درنمايش عملی روش ها در حضور 
 طبق چك لیست انجام می گیرد.  و آسكی در آزمايشگاه ارزشیابی براساس حیطه روانی حركتی

 نتیجه امتحان يك هفته پس از امتحان اعالم خواهد شد .

 روز بعد از اعالم نمره در برد گروه است 3فرصت اعتراض به نمره 

 :درس سياستها و قوانين
 پوشيدن روپوش سفيد الزامي است. -5

در و  به صورت منظم و مداوم در جلسات كالس درس و آزمايشگاه جهت كسب دانش و مهارت الزم حضور داشته باشد  -7

در جلسات درس تا سقف مشخص شده در آيین نامه آموزشی  غیبت شده وخواهد  طبق مقررات اموزشی رفتار غیبت صورت

مجاز خواهد بود و مشمول كسر نمره نخواهد گرديد كه با ارائه مدارک مستند و گواهی معتبر و تايید شده و  مربوطه در صورتی

در دروس عملی درس مربوطه حذف  52/7با تشخیص معاون محترم آموزشی دانشكده مجاز شناخته شود.)غیبت بیشتر از

 میشود( 

 ورود دانشجو پس از استاد مجاز نمی باشد . -1

 از كالس بدون اجازه مدرس مجاز نمی باشد .خروج  -3

 تلفن همراه در طول كالس خاموش باشد.  -1

 خوردن و آشامیدن در كالس درس مجاز نمی باشد . -6

در صورت تخطی دانشجو از قوانین فوق ،مدرس می تواند از ادامه كالس دانشجو ممانعت بعمل آورد و دانشجو را مورد  -2

  .ارزيابی قرار ندهد

 

 

 



 3 

 :سایر تذكرات 
مسئولیت يادگیری بعهده دانشجو بوده و در آزمايشگاه مهارتها با كوشش فردی تحت نظر مربیان مربوطه انجام داده و از  .5

 برنامه آموزشی بهره گیرند.
 مورد تاكید است. رعايت تمام اصول اخالق اسالمی، حرفه ای .7
 مطالب دروس تئوری و مبحث درس قبل از هر جلسه كالس را مطالعه نمايد. .1

 پس از كالس دانشجويان موظف هستند كالس را مرتب نموده  و وسايل را به مسئولین آزمايشگاه  تحويل دهند. .3
 است. ارائه پیشنهادات جهت اصالح پیشبرد اهداف آموزشی .1
 مايشگاه )درج شده در دفترچه راهنما( پیروی نمايد . دانشجو موظف است در زمان امتحان از قوانین آز .6
 به پرسنل و قوانین آزمايشگاه احترام گذاشته شود. .2

 

 منابع:
1- Potter –patricia ,etal, Clinical nursing skills and techniques, 8th Edition, 
Elsevier,2018                                                                                                 

     2- Potter & Perry ,etal. Fundamental of Nursing. 9th edition, Elsevier, United States 

of America, 2017 

 5194اصول ومهارتهای پرستاری تیلور .جمعی از اساتید دانشكده پرستاری ومامايی تهران . -1
               5191بالینی ،نشر شهر آب،جمه مريم علیخانی ، روشهای پرستاری موسوی ملیحه السادات،تر -3

 5191اصول و مهرتهای بالینی پرستاری پوتر و پری. ترجمه ادريس عبدی فرد و آلیس خاچیان،  -1

      5194راهنمای اجرای مهارتهای بالینی .انتشارات دانشگاه علوم پزشكی-عت و همكارانفآسمان ر-6 
                                     

 آدرس پايگاههای اينترنتی : 
www.google.com                                                                         www.INLM.ORG          

www.pubmed.com                            

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

http://www.google.com/
http://www.google.com/
http://www.iranmedex.com/
http://www.pubmed.com/
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 درس جدول زمانبندی

 45-47نیمسال اول                           و فنون مهارتهای بالینیاصول عنوان درس: 

     ی بالینیآزمايشگاه مهارتها :مكان كالس                                         4-54شنبه ها يكزمان كالس: 

 

               

 ینمدرس عنوان تاريخ رديف

طريقه شستن دستها، نگهداری مناسب اندام و آشنايی با  17/7/10 5
 كنترل عالئم حیاتی، محیط فیزيكی و قوانین آزمايشگاه

 ،آشوریمعنوی،
 آقای حسینی

 ، آشوری معنوی، كنترل عالئم حیاتیادامه  24/7/10 7
 آقای حسینی

 ، آشوری معنوی، پانسمان  و كوتاه كردن درن 0/8/10 1
 آقای حسینی

 ، آشوری معنوی، )کشيدن دارو از آمپول و ویال و تمرین(تزریقات   8/8/10 3
 آقای حسینی

 ، آشوری معنوی، روشهای تزريقات داخل جلدی ، عضالنی ، زير جلدی   01/8/10 1
 آقای حسینی

6 22/8/10 Iv puncture و تزريق مستقیم وريدی ، تمرين 
 

 ، آشوری معنوی،
 آقای حسینی

، وين ست ، نیدل( ، حجم كم و لانفوزيون وريدی )برانو 22/8/10 2
 زياد ، الک

 ، آشوری معنوی،
 آقای حسینی

 ، آشوری معنوی، و تمرين ترانسفوزيون خون 6/2/10 4
 آقای حسینی

 ، آشوری ،معنوی تمرين جلسات قبل با هماهنگی 9
 آقای حسینی

 ، آشوری معنوی، و گاواژ NGTگذاشتن  01/2/10 54
 آقای حسینی

 ، آشوری معنوی، تمرينسونداژ دائم و موقت و  21/2/10 55
 آقای حسینی

شستشوی مثانه )باز و بسته و سه راهه(ومراقبت قبل و  با هماهنگی 57
 بعد از سونداژ

 ، آشوری معنوی،
 آقای حسینی

انواع انما )تخلیه ای ، ماندنی، ركتال  اكسیژن تراپی ، 27/2/10 51
 تیوپ برگشتی (  

 ، آشوری معنوی،
 آقای حسینی
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 ، آشوری معنوی، (بینی به حلق دهان به حلق،ساكشن ) 4/01/10 53
 آقای حسینی

 ، آشوری معنوی، ايستگاه تمیز مرور 00/01/10 51
 آقای حسینی

 ، آشوری معنوی، ريلاست ايستگاه مرور با هماهنگی 56
 آقای حسینی

 ، آشوری معنوی، ايستگاه تزريقات مرور با هماهنگی 52
 آقای حسینی

 

 منابع:

1- Potter –patricia ,etal, Clinical nursing skills and techniques, 8th Edition, 
Elsevier,2018                                                                                                 

     2- Potter & Perry ,etal. Fundamental of Nursing. 9th edition, Elsevier, United States 

of America, 2017 

 5194اصول ومهارتهای پرستاری تیلور .جمعی از اساتید دانشكده پرستاری ومامايی تهران . -1
               5191مريم علیخانی ، روشهای پرستاری بالینی ،نشر شهر آب،موسوی ملیحه السادات،ترجمه  -3

 5191اصول و مهرتهای بالینی پرستاری پوتر و پری. ترجمه ادريس عبدی فرد و آلیس خاچیان،  -1

      5194راهنمای اجرای مهارتهای بالینی .انتشارات دانشگاه علوم پزشكی-آسمان رفعت و همكاران-6
 

 .د دسترس می باش در www.nm.mui.ac.irدانشكده  web siteشناسنامه كامل درس در                   
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