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 واحد عملی
 آشنایی با مهارت های پرستاری از بیمار  :هدف کلی درس

 
 

شماره 

 جلسه
 مطالب( اهداف میانی  )رئوس تاریخ جلسه

اهداف ویژه )بر اساس سه حیطه اهداف آموزشی: 

 شناختی، عاطفی، روان حرکتی(

حیطه 

 اهداف

 روش یاددهی

 یادگیری

مواد و وسایل 

 آموزشی
 زمان جلسه

تکالیف و وظایف 

 دانشجو
 ارزشیابینحوه

 عالئم حیاتیآشنایی با  22/8 1

 :بتوانددانشجو 

 حیطه روانی حرکتی

سب  و  با بیمار فرضی بر حسب  شبرا س سب،م       .1

 درک وی به نحو صحیح ارتباط برقرار می نما د

هدف از انجام مراقب  ها را برای مددجو توضیح  .2

 داده و وی را برای انجام روش ها آماده می سازد.

 دس  ها را به روش طبی به نحو صحیح می شو د. .3

وسایل و تجهیزات الزم جهت کنترل عالئم حیاتی  .4

 را آماده نماید .

ن بر روی مانکن را با اصول اندازه گیری فشارخو .5

روانی 

 حرکتی

سخنرانی، 

 نمایش عملی

، ویدئو پرژکتور

 موالژ
 دقیقه 120

مشارکت در 

گروهی و کار

اجرای موارد 

آموزش داده شده 

 بر روی مانکن

 تکوینی

                                                 

 گردش علمی، آزمایشی  –پرسش و پاسخ  –حل مسئله  –گروهی کوچک، نمایشی  –ای تواند شامل: سخنرانی، مباحثهیادگیری می –اددهی روش ی  


یا تراکمی )پایان یک دوره یا مقطع آموزشی با هدف قضاوت در مورد تسلط  نیی قوت و ضعف دانشجویان( و آزمون پایاای یا تکوینی )در فرایند تدریس با هدف شناسایتوانند به صورت آزمون ورودی )آگاهی از سطح آمادگی دانشجویان( مرحلهها بر اساس اهداف میآزمون  

 دانشجویان( برگزار گردد.
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 صحیح آن انجام دهد .

اندازه گیری درجه حرارت بر روی مانکن را با اصول  .6

 صحیح آن انجام دهد .

اندازه گیری تنفس و نبض بر روی مانکن را با اصول  .7

 صحیح آن انجام دهد .

 دارو درمانی آشنایی با  29/8 2

 :بتوانددانشجو 

 حیطه روانی حرکتی 

با بیمار فرضی بر حسب  شبرا س سب،م   سب  و      .1

 درک وی به نحو صحیح ارتباط برقرار می نما د

هدف از انجام مراقب  ها را برای مددجو توضیح  .2

 ها آماده می سازد.داده و وی را برای انجام روش 

 دس  ها را به روش طبی به نحو صحیح می شو د. .3

تجهیزات و وسایل مورد نیاز برای تزریق را آماده  .4

 نماید .

روش کشیدن داروها از ویال و آمپول را به طور  .5

 صحیح انجام دهد .

روانی 

 حرکتی

سخنرانی، 

 نمایش عملی

ویدئو پرژکتور ، 

 موالژ
 دقیقه 120

مشارکت در 

و  کارگروهی

اجرای موارد 

آموزش داده شده 

 بر روی مانکن

 تکوینی

3 6/9 
آمنناده سننازی و  آشنننایی بننا  

 استفاده از داروهای تزریقی  

 :بتوانددانشجو 

 حیطه روانی حرکتی 

با بیمار فرضی بر حسب  شبرا س سب،م   سب  و      .1

 درک وی به نحو صحیح ارتباط برقرار می نما د

هدف از انجام مراقب  ها را برای مددجو توضیح  .2

 وی را برای انجام روش ها آماده می سازد. داده و

 دس  ها را به روش طبی به نحو صحیح می شو د. .3

تزریق داخل جلدی را طبق نکات آموزش دیده بر  .4

 روی مانکن انجام دهد .

تزریق زیر جلدی را طبق نکات آموزش دیده برروی  .5

 مانکن انجام دهد . 

تزریق عضالنی را طبق نکات آموزش دیده بر روی  .6

 ن انجام دهدمانک

روانی 

 حرکتی

سخنرانی، 

 نمایش عملی

ویدئو پرژکتور ، 

 موالژ
 دقیقه 120

مشارکت در 

کارگروهی و 

اجرای موارد 

آموزش داده شده 

 بر روی مانکن

 تکوینی

4 13/9 
روش های برقراری راه آشنایی با 

 وریدی 
 :بتوانددانشجو 

 ی حرکتی حیطه روان

روانی 

 حرکتی

سخنرانی، 

 نمایش عملی

ویدئو پرژکتور ، 

 موالژ
 دقیقه 120

اجرای موارد 

آموزش داده شده 
 تکوینی
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محاسننبه سننرعت آشنننایی بننا 

تزریق و تنظیم غلظنت محلنول   

 های تزریقی

با بیمار فرضی بر حسب  شبرا س سب،م   سب  و      .1

 درک وی به نحو صحیح ارتباط برقرار می نما د

هدف از انجام مراقب  ها را برای مددجو توضیح  .2

 داده و وی را برای انجام روش ها آماده می سازد.

 دس  ها را به روش طبی به نحو صحیح می شو د. .3

تزریق وریدی را طبق نکات آموزش دیده برروی  .4

 مانکن انجام دهد .

 بر روی مانکن

 سونداژ معده آشنایی با  20/9 5

 :بتوانددانشجو 

  حیطه روانی حرکتی

و با بیمار فرضی بر حسب  شبرا س سب،م   سب       .1

 درک وی به نحو صحیح ارتباط برقرار می نما د

هدف از انجام مراقب  ها را برای مددجو توضیح  .2

 داده و وی را برای انجام روش ها آماده می سازد.

 دس  ها را به روش طبی به نحو صحیح می شو د. .3

درستی ه تکنیک گذاشتن سوند بینی معدی را ب .4

 برای موالژ انجام دهد

روانی 

 حرکتی

 سخنرانی،

 نمایش عملی

ویدئو پرژکتور ، 

 موالژ
 دقیقه 120

اجرای موارد 

آموزش داده شده 

 بر روی مانکن

 تکوینی

6 27/9 
  مثانه سونداژآشنایی با 

 

 :بتوانددانشجو 

 حیطه روانی حرکتی

با بیمار فرضی بر حسب  شبرا س سب،م   سب  و      .1

 درک وی به نحو صحیح ارتباط برقرار می نما د

جو توضیح هدف از انجام مراقب  ها را برای مدد .2

 داده و وی را برای انجام روش ها آماده می سازد.

 دس  ها را به روش طبی به نحو صحیح می شو د. .3

سنداژ مثانه بر روی مانکن را طبق اصول آموزش  .4

 دیده انجام دهد .

روانی 

 حرکتی

سخنرانی، 

 نمایش عملی

ویدئو پرژکتور ، 

 موالژ
 دقیقه 120

اجرای موارد 

آموزش داده شده 

 انکنبر روی م

 تکوینی

7 4/10 
و اصنول   ماریپرونده بآشنایی با 

 ثبت گزارش

 :بتوانددانشجو 

 حیطه روانی حرکتی

با بیمار فرضی بر حسب  شبرا س سب،م   سب  و      .1

 درک وی به نحو صحیح ارتباط برقرار می نما د

گزارش از کیس ارائه شده را به درستی در پرونده  .2

 بیمار ثبت نماید

روانی 

 حرکتی
 سخنرانی

ویدئو پرژکتور ، 

 والژم
 دقیقه 120

ثبت گزارش در 

 پرونده
 تکوینی
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8 11/10 
آشنایی با بخش هنای  آشنایی با 

 بستری

 بستری آشنایی پیدا کند یبا بخش ها

 هر بخش را به صورت عملی بیان کندتوضیحات 

روانی 

 حرکتی
 - ارائه گزارش  دقیقه 120 بازدید میدانی 

 امتحان پایان ترم عملی 18/10 9
 :بتوانددانشجو 

 کلیه موارد عملی آموزش دیده را روی مانکن انجام دهد

روانی 

 حرکتی
 آزمون پایانی - دقیقه 120 - -

 :نهایی ارزشیابی

 % کل نمره60  تئوری آزمون پا ان ترم
 % کل نمره30   آزمون پا ان ترم عملی    

 % کل نمره10کوئیز و پرسش و پاسخ        

 


