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  آشنایی با اصول وفنون مهارت هاي بالینی جهت آماده سازي بیمار براي جراحی 

  :اهداف اختصاصی

  :از فراگیران انتظار می رود در پایان دوره قادر باشند

 مفهوم سالمتی را تعریف کند.	

 تعریف کند مفهوم بیماري را.	

 سطوح مراقبت پیشگیري کننده را توضیح دهد. عوامل موثر بر سالمتی و بیماري را نام ببرد .	

 فیزیولوژي عالئم حیاتی را بداند.	

 اصطالحات مربوط به عالئم حیاتی را بداند.	

 وسایل و تجهیزات اندازه گیري عالئم حیاتی را بشناید.	

 یمار به طور صحیح اندازه گیري کنددرجه حرارات بدن را با توجه به شرایط ب.	

 فشار خون بیمار را به روش صحیح اندازه گیري کند.	

 نبض و تنفس را در بیماران به روش صحیح اندازه گیري کند.	

 دانداصطالحات مربوط به انواع روش هاي تزریقات را ب	

 وسایل و تجهیزات مورد نیاز تزریقات به روش هاي مختلف را بشناسد.	

  هاي تزریقات را به روش صحیح انجام دهدانواع روش.	

 عوارض هر یک از انواع روش هاي تزریقات را بداند.	

 با آناتومی و فیزیولوژي دستگاه ادراري تناسلی آشنا باشد.	

 اندیکاسیون هاي  لوله گذاري مجراي ادراري را بداند.	

 تجهیزات مربوط به لوله گذاري دستگاه ادراري را بشناسد.	

 سیجر لوله گذاري مجراي ادراري را بطور صحیح انجام دهدمراحل کار پرو.	

  با آناتومی و فیزیولوژي دستگاه گوارشی فوقانی آشنا باشد.	

  اندیکاسیون هاي لوله گذاري معده را بداند.	

 مراحل کار پروسیجر لوله گذاري معده را بطور صحیح انجام دهد.	

  با آناتومی و فیزیولوژي پوست آشنا باشد.	

 خم ها را بشناسدانواع ز.	

 انواع پانسمان و تجهیزات مربوط به آن را بشناسد.	
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 مراحل کار پروسیجر پانسمان را بطور صحیح انجام دهد.	

 اندیکاسیون هاي انما را بداند.	

 تجهیزات مربوط به انما را بشناسد.	

 مراحل کار پروسیجر انما را بطور صحیح انجام دهد.	

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

 آتانازي را تعریف کند.	

 مراحل مراقبت از جسد به طور صحیح بداند.  

استفاده از ویدئو و پروژکتور، نمایش فیلم، تمرین روي  ،یسخنرانی،پرسش وپاسخ، بحث گروه: شیوه تدریس

	ماکت

  :نحوه ارزشیابی دانشجو

	نمره 3           		نترم                                     نمره میا 

	نمره 5              		نمره آسکی عملی                           

	نمره 10              	نمره پایان ترم                                 

  نمره 2نمره انجام تکالیف و فعالیت در کالس              

  .شجو در تمامی جلسات نظري و عملی الزامیستحضور دان

   .بعد از شروع کالس مجاز نمی باشدتاخیر 

  

  .ارائه تکالیف طبق جدول زیر و با هماهنگی دانشجویان می باشد :وظایف و تکالیف دانشجو

  

  

  

  

  

  

  

  1395فروردین  16   : تاریخ امتحان میان ترم* 

  طبق تقویم آموزشی دانشگاه   : تاریخ امتحان پایان ترم*

  . حضور فعال در کالس و مشارکت در پرسش و پاسخ از اهمیت برخوردار است: سایر تذکرهاي مهم براي دانشجویان* 

  شماره ارائه تکالیف

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

 گروه دوم ولی، نالتون، کیسه ادراريانواع سوند هاي ف

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

 گروه چهارم  ، همراه با فیلمNGTسوند گذاري معده و انواع 

  :یمنابع اصل

- Anne	griffin	Perry,	Patricia	A.	potter	and	Wendy	Ostendorf.	Clinical	nursing	skill	and	
techniques,	8th	edition,	2014.	

	انشگاه تهران، اصول و فنون پرستاريپوتر و پري، گروه مترجمین د -
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  اصول و فنون مهارت هاي بالینی یجدول زمان بندي برنامه درس

    

آمادگی / مالحظات   روش تدریس  مدرس  عنوان  روز  ردیف

الزم دانشجویان قبل 

  از شروع کالس

  معارفه   پاسخو پرسشی سخنران  سهیال کالنتري مفهوم سالمت و بیماريقوانین کالس،    20/11/95  1

2 
27/11/95  

مطالعه  انواع عالئم   ،پراتیک وپاسخ پرسشی سخنران سهیال کالنتري  )نبض و فشار خون(عالئم حیاتی

  حیاتی

3 
04/12/95  

مطالعه  انواع عالئم  ،پراتیک وپاسخ پرسشی سخنران سهیال کالنتري  )تنفس و درجه حرارات(عالئم حیاتی 

 حیاتی

 مطالعه انواع تزریقات  وپاسخ پرسشی سخنران سهیال کالنتري  )1(ي تزریقات نظريانواع روش ها  11/12/95 4

 مطالعه انواع تزریقات ،پراتیک وپاسخ پرسشی سخنران سهیال کالنتري  )2(انواع روش هاي تزریقات عملی  18/12/95 5

6 
25/12/95  

العه سوند گذاري مط ،پراتیک وپاسخ پرسشی سخنران سهیال کالنتري  لوله گذاري مجراي ادراري

 ادراري

7 
16/01/96  

مطالعه لوله گذاري  ،پراتیک وپاسخ پرسشی سخنران سهیال کالنتري لوله گذاري معده_ میانترم

 معده

  مطالعه پانسمان  ،پراتیک وپاسخ پرسشی سخنران سهیال کالنتري  پانسمان  23/01/96 8

کالس فوق   9

  العاده

و انما و مسـایل اخالقـی در ارتبـاط بـا مـرگ      

  مراقبت از جسد

ارائه تکالیف    وپاسخ پرسشی سخنران سهیال کالنتري

  دانشجویان

 


