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:بِ تفکیک اّداف کلی ّر جلسِ اّداف ٍیژُ   

تیماری –مفًُم سالمتی آضىایی تا ّدف کلی جلسِ اٍل:   

 اّداف ٍیژُ جلسِ اٍل:

 عنوان درس:  اصول و فنون مهارتهای بالینی                  مخاطبان: دانشجویان ترم اول کارشناسی پیوسته اتاق عمل

11-11ساعت پاسخگویی به سواالت فراگیر: شنبه ها ساعت               عملی(            5/0نظری و  5/0)1تعداد واحد:   

مدرس: خانم فتاحی                                      11-16زمان ارایه درس:شنبه ها   

 درس و پیش نیاز: ندارد

 

 



 در پایاى داًشجَ قادر باشد:

 .ومایذ تؼزیف را سالمتی. 1-1

 .َذد حضز را ریتیما ي سالمتی تز مًثز ملاػً. 2-1

 . َذد تًضیح َزیک ردمً در ي دتثز موا لًسما یَاسویا مَز سساا تز را نوساا ساسیا یَاسویا. 3-1

ػالیم حیاتیآضىایی تا ّدف کلی جلسِ دٍم:   

 اّداف ٍیژُ جلسِ دٍم:

 در پایاى داًشجَ قادر باشد:

 .   کىذ تؼزیف را حیاتی ػالئم تٍ طمزتً تصطالحاا. 1-2

 . کىذ نتیا را حیاتی ػالئم یگیز اسٌوذا ػلل. 2-2

 .کىذ ثثت ي سیرتز صحیح رطً تٍ را ارتحز جٍدر ي  نخًرفطا ،تىفس ،وثض. 3-2

تشریماتآضىایی تا ّدف کلی جلسِ سَم:   

 اّداف ٍیژُ جلسِ سَم:

 در پایاى داًشجَ قادر باشد:

 .دتثىذ رکا تٍ را داري سیسا دٌماآ حیه در ستزیلا تکىیک. 1-3

 .َذد حضز را ییزجلذس ی،جلذ خلدا ی،یذير خلدا ،ػضالوی یكرتش ٌوحً. 2-3

 .َذد ومایص را ییزجلذس ی،جلذ خلدا ،ػضالوی یكرتش یَا محل. 3-3

 .َذد حضز را یكرتش عوً َز تٍ طمزتً توکا. 4-3

لًلٍ گذاری مجزای ادرارآضىایی تا ّدف کلی جلسِ چْارم:   

 اّداف ٍیژُ جلسِ چْارم:



 در پایاى داًشجَ قادر باشد:

 . ومایذ نتیا را اصسًوذ موجاا الیلد .1-4

 .ومایذ ممایسٍ یکذیگز تا یک َز دتزرکا حسة تز را سًوذ اعوًا. 2-4

 .ومایذ نتیا را اصسًوذ اس واضی اتخطز ي ارضػً. 3-4

مؼذٌلًلٍ گذاری آضىایی تا ّدف کلی جلسِ پٌجن:   

 اّداف ٍیژُ جلسِ پٌجن:

 در پایاى داًشجَ قادر باشد:

 .ومایذ نتیا را ٌمؼذ خلدا اریگذ لًلٍ موجاا الیلد. 1-5

 .َذد موجاا ماوکه ريی را ٌمؼذ خلدا اریگذ لًلٍ. 2-5

 ومایذ نتیا را ٌمؼذ خلدا اریگذ لًلٍ: اصًل 3-5

آضىایی تا اوماّدف کلی جلسِ ششن:   

 اّداف ٍیژُ جلسِ ششن:

 در پایاى داًشجَ قادر باشد:

 َذد تًضیح را وماا موجاا لیلد-1-6

 َذد تًضیح را وماا موجاا ريش. 2-6

 .َذد موجاا ماوکه ريی را. اوما 3-6

آضىایی تا پاوسمانّدف کلی جلسِ ّفتن:   

جلسِ ّفتن:اّداف ٍیژُ   

 در پایاى داًشجَ قادر باشد:



 .ومایذ نتیا را نپاوسما افَذ. ا1-7

 .َذد حضز را آن تؼًیض لصًا ي نپاوسما اعوًا. 2-7

 . فًایذ ي مؼایة پاوسمان را تًضیح دَذ3-7

مسایل اخاللی در ارتثاط تا مزگ ي مزالثت اس جسذآضىایی تا  ّدف کلی جلسِ ّشتن:  

 اّداف ٍیژُ جلسِ ّشتن:

 در پایاى داًشجَ قادر باشد:

 . مزالثت اس تیمار در حال مزگ را ضزح دَذ1-8

 .َذد حضزرا جسذ اس لثتامز ٌوحً -2-8

 تیان کىذ. را جسذ تحًیل لاوًوی حلامز. 3-8

 مىاتغ:

1- Taylor CR, Carol L, Lemone P, Lynn P. Fundamentals of Nursing: the Art 

and Science of Nursing. Care 7th  edition. Philadelphia: Lippincott Williams & 

Wilkins; 2014. 

2- Clinical Nursing Skills and Techniques by Patricia A. Potter, Wendy 

Ostendorf. 8th edition,2014, mosbey company 

3- Sandra F. Smith D. Clinical Nursing Skills : Basic to Advanced - 6th 

edition. 2004. Pearson, prentice publisher. 

 

2114پًتز ي پزی، تزجمٍ گزيٌ متزجمیه داوطگاٌ تُزان، اصًل ي فىًن پزستاری -4  

1391وًتُار مىیز، اصًل ي فىًن پزستاری -5  

1394ٍ وگزساداتی لیال ، گلچیىی احسان. اصًل ي فتًن ػملکزد فزد سیار . اوتطارات جامؼ-6  

1394. اوتطارات جامؼٍ وگز سان. اصًل ي فتًن ػملکزد فزد اسکزابساداتی لیال ، گلچیىی اح -7  
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سخىزاوی   

 پزسص ي پاسخ

 تحث گزيَی

 ومایص فیلم

 ه مًسش تز ريی ماوکآ 

 ، اسالیذ، ماوکهفیلم، يایت تزدٍسایل آهَزشی: 

 

 ساعت تاریخ سْن از ًورُ کل رٍش آزهَى

در بیي جلسات  01 آزهَى کتبی کَئیس

 کالس

 04-06شٌبِ 

 04-06شٌبِ  0/8/95 05 آزهَى کتبی آزهَى هیاى دٍرُ
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 عولی
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حضَر فعال در 

 کالس

   5 ارزشیابی استاد

   5 ارزشیابی استاد تکالیف داًشجَ

 

 

 

 

 



 

 داًشجَ:هقررات کالس ٍ اًتظارات از 

 ًظری:

 س کال در فؼال حضًرتٍ مًلغ ي  -

 لثل اس جلسٍ درس اصطالحات مزتًط تٍ َز درسمطالؼٍ  -

 مطالؼٍ خالصٍ َز درس لثل اس جلسٍ تؼذی -

  مطالؼات تز استىاد تا کالس گزيَی َای تحث در ضزکت ي -

 آمًسضی محًلٍ تکالیف اوجام -

 عولی:

 ممزر ساػت ی در پزستار ػملی َای مُارت کالس حضًر فؼال در -

 ضذٌ تؼییه فزم لثاس پًضیذن -

 پزاتیک اقات ممزرات اس پیزيی -

 تًجٍ کامل تٍ ريش َای مًرد تذریس تًسط استاد در کالس -

 تمزیه کالس در حضًر اس پیص کالس در ضذٌ تذریس َای ريش مزير -

 تمزیه  َای درساػت ضذٌ تذریس ريش َای اجزای -

 آمًسضی محًلٍ تکالیف اوجام -

 

 

 

 

 

 

 



 

 سماوثىذی درس )وظزی(جذيل 
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 تاریخ مذرس مًضًع َز جلسٍ

0 
 آشٌایی با داًشجَیاى

تیماری –مفًُم سالمتی -  

 3/7/95 فتاحی

2 
 

ػالیم حیاتی-  

 01/7/95 فتاحی

3 
تشریمات-  

 

 07/7/95 فتاحی

4 
 لًلٍ گذاری مجزای ادرار

 

 24/7/95 فتاحی

لًلٍ گذاری مؼذٌ - 5  0/8/95 فتاحی 

 8/8/95 فتاحی اوما 6

 05/8/95  پاوسمان- 7

 22/9/95 فتاحی  8



مسایل اخاللی در ارتثاط تا مزگ ي مزالثت اس جسذ-  

 


