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             کارشىاسی مامایی  1ترم حصیلی:ت یرشتٍي مقطع مامایی   گريٌ آمًزشی:       :پرستاری ي مامایی خرم آبادداوشکذٌ

  98-99: ايل ویمسال تحصیلی ي سالتحصیلی        

    1 سعذاد ٍاحذ:                          اغَل ٍ فٌَى دزسشبری ٍ هبهبیی ٍ رٍش کبر در اعبق عول ٍ سایوبى :ًبم ٍاحذ درسی

 ًذاردیص ًیبس:د    عولی ذ:ًَع ٍاح     

 ثزای دٍگزٍُ 10-12ٍ  8-10 :سبعز  چْبرضٌجِ:سهبى ثزگشاری کالط: رٍس

 (Skill  labثیوبرسشبى ضْذای عطبیز، ٍاحذ هْبرسْبی ثبلیٌی )هکبى ثزگشاری: 

 جٌبًی:دکشز  اسبسیذ   دکشز جٌبًیهسئَل درط: 20 سعذاد داًطجَیبى:

 10-12ٍ سِ ضٌجِ  8-10ضٌجِ سبعبر هطبٍرُ ثب داًطجَ:

در طًل ایه درس داوشجًیان با اصًل ي فىًن کلی مراقبت از بیماران بر اساس ویازَای جسمی ي  شرح ديرٌ:

رياوی ي اجتماعی آوان آشىا شذٌ ، اصًل ي مقررات ي َمچىیه آشىایی با يسایل ي ريش کار در اتاق عمل ي زایمان 

 می آمًزوذ .را 

 

 آشىایی با اصًل ي فىًن کلی مراقبت از بیمار بر اساس ویازَای جسماوی ، رياوی ي اجتماعی  -1َذف کلی: 

 آشىایی با محیط ، مقررات ، سایل ي ريش کار در اتاق عمل ي زایمان  -2

 

 بیىابیىی:اَذاف 

 در دبیبى درط داًطجَ قبدر خَاّذ ثَد :

 ثبلیٌی را ثکبر ثجٌذد. هْبرر ّبی اسبسی در ارسجبعبر -1

 هزاحل دذیزش ، اًشقبل ٍ سزخیع ثیوبراى را اًجبم دّذ. -2

 گشارش کشجی ٍ ضفبّی اس ثیوبراى ٍ ٍضعیز ثخص سْیِ ًوبیذ. -3

 اغَل دیطگیزی اس عفًَز ٍ گٌذسدایی را ثکبرگیزد. -4

 عالئن حیبسی ثیوبر را اًذاسُ گیزی ٍ چبرر ًوبیذ . -5

 ی ثیوبر را اًجبم دّذ.اغَل هْن در حفظ ثْذاضز جسوی ٍ رٍاً -6

 اًَاع رٍضْبی سغذیِ ای در ثیوبراى را ثکبر ثجٌذد. -7

 ثغَر غحیح فزآیٌذ گزهب ٍ سزهب درهبًی در ثیوبراى راضزح دّذ . -8

 ًحَُ غحیح اکسیضى سزادی ٍ سبکطي را اًجبم دّذ. -9

 در اسبق سایوبى دزح ٍ درح را ثغزس غحیح اًجبم دّذ.   -10

ٍ   هوووَارد اسبسوووی در اسشزیلیشاسووویَى ٍ ر   -11 اسوووبق عوووول را ثکوووبر    ٍضوووْبی آسوووذشیت در اسوووبق سایووووبى 

 ثجٌذد.

 دَسیطٌْبی هخشلف را ثزحست ضزایظ هذدجَ در اسبق سایوبى ٍ اسبق عول ثکبر ثجٌذد. -12
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هْبرسْووووبی رسم را در دَضوووویذى گووووبى پ دسووووشکص ، دووووزح ٍ درح هووووذدجَ در اسووووبق سایوووووبى ٍ اسووووبق  -13

 عول را ثکبر گیزد.  

 جزاحی  ٍ کبرثزد ضبى راضٌبسبیی ًوبیذ . ٍسبیل هَجَد درسز ّبی سایوبى ٍ -14

 ًحَُ ثبسکزدى سز سایوبى ٍ جزاحی را اًجبم دّذ. -15

 اغَل دارٍ دادى را در ثیوبراى ثکبر گیزد. -16

 هذاخالر هَرد ًیبس در هزاقجز اس سخن را اًجبم دّذ. -17

 اًَاع رٍضْبی ثخیِ سدى را اًجبم دّذ.   -18

 بم دّذ.هزاقجشْبی قجل ٍ ثعذ اس اعوبل جزاحی سًبى را اًج -19

 ثِ ضیَُ غحیح ،اسذکلَم گذاری را ثز رٍی هبکز اًجبم دّذ. -20

 ثِ ضیَُ غحیح، ای یَ دی گذاری ثز رٍی هَرص سا اًجبم دّذ . -21

 سزهین دزیٌِ را ثزرٍی هَرصاًجبم دّذ. -22

 خًَگیزی ًوبیذ. صثِ عَر غحیح اس هَر -23

 سَاًبیی ثبس کزدى راُ ٍریذی را کست ًوبیذ.  -24

 َای تذریس:شیًٌ

 دزسص ٍ دبسخ   سخٌزاًی ثزًبهِ ریشی ضذُ   یسخىراو

 (TBLیبدگیزی هجشٌی ثز سین)  (PBLیبدگیزی هجشٌی ثز حل هسئلِ)  ثحث گزٍّی

 ًوبیص عولی، ضجیِ سبسی، سخٌزاًی ،کبر گزٍّی ٍ سوزیي : سبیز هَارد
 

 )لطفا شرح دَیذ( يظایف ي تکالیف داوشجً:

 

 

 يسایل کمک آمًزشی:   

   دزٍصکشَر اسالیذ  ِ ٍ گچخشس  ٍایز ثزد

 هبکز ، هَرص، اثشار ٍ اهکبًبر اسبق دزاسیت ثجزیذ( لغفبً ًبم)  سبیز هَارد

 

 )از ومرٌ کل( :درصذ ومرٌوحًٌ ارزشیابی ي 

   ًوزُ درغذ04--آسهَى دبیبى سزم   ًوزُ درغذ04آسهَى هیبى سزم 

 ًوزُ درغذ 24ضزکز فعبل در کالط     ًوزُ درغذ -----اًجبم سکبلیف 

 وًع آزمًن

هذر سهبى ّز  "در سِ ایسشگبُ ثزای داًطجَیبى ثِ ضزح سیز ثزگشار هی گزدد. ضوٌٌب OSCEاررضیبثی داًطجَیبى ثِ رٍش 

 دقیقِ هی ثبضذ . 8-10ایسشگبُ 

اغَل دارٍ ّبی غیز سشریقی  ، کٌشزل عالئن حیبسی، اًَاع ٍضعیز ّب ٍ جبثجبیی هذدجَ، Hands  washing:  ایستگاٌ تمیس

 ، ضٌبسبیی اثشار ٍ سبیل ٍ کبرثزد در ثخص سایوبى ٍ اسبق عول ) قزظ، ضزثز، دوبد ٍ اًَاع قغزُ ّب( اکسیضى درهبًی ٍ 
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اسکزاة دسز ّب ٍ دَضیذى گبى ٍ هبست ٍ دسشکص اسشزیل ، سبکطي راُ َّایی، اًَاع دبًسوبى ّب، ثخیِ  ایستگاٌ استریل:

، اًجبم سایوبى عجیعی ، آی یَ دی گذاری ، دبح ، اسذکلَم گذاری هعبیٌِ دٍدسشی صًیشبل ضسشطَی هثبًِ سدى، ، سٌذاص ٍ

 اسویز ، رٍضْبی کبّص درد غیز دارٍیی سایوبى ) هبسبص ، عت فطبری ٍ....( 

 ، اًفَسیَى سزم، سزاًسفَسیَى خَى ٍ ًوًَِ گیزی خَى,IM, IV,SC, ID اًَاع سشریفبر ایستگاٌ تسریقات:

  

 :مىابع پیشىُادی برای مطالعٍ

 

1- Kozier  B, Erb G, Berman AJ, Fundamentals of Nursing , 2008 , 6 th  ed , pretic- Hallco , 

USA                                                                                                                                                 

 

2- Potter PA, Perry AG. Fundamentals of  Nursing , 2009 ,7th ed ,Mosby co , USA 

                                                                                                                                            1396چبح اٍل ، اًشطبرار اًذیطِ رفیع ، اغَل هْبرسْبی ثبلیٌی هبهبیی .گلجٌی ، فزساًِ ٍ ّوکبراى . -3

آخزیي چبح.هَسَی ،هلیحِ السبدار.رٍضْبی دزسشبری ثبلیٌی،چبح ضطن،اًشطبرار ضْزآة، سْزاى 3  

.آخزیي چبح.غالح سّی ّذایز الِ، خجسشِ،فزًَش.رٍضْبی دزسشبری ثبلیٌی،چبح دٍم،اًشطبرار  ثزًب،4  

رٍش ّبی کبر،سزجوِ اسبسیذ داًطکذُ دزسشبری هبهبیی داًطگبُ 2008لَر،کبرٍل.اغَل ٍهْبرسْبی دزسشبری سیلَر.سی5

آخزیي چبحسْزاى،چبح اٍل،اًشطبرار اًذیطِ رفیع، سْزاى ،  

، آخزیي چبح.ًَثْبر ،هٌیز.راٌّوبی دزسشبری در رٍضْبی ثبلیٌی ،چبح اٍل ،ًطز ثطزی ،سْزاى6  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 جذيل َفتگی کلیات  ارائٍی درس
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 استاد مربًط عىًان مطالب تاریخ جلسٍ

 دکشز جٌبًی  آضٌبیی ثبٍاحذ هْبرسْبی ثبلیٌی:قَاًیي ٍهقزرار ٍدزًٍذُ 17/7/1398 1

 عول)ضسشطَی دسز،  سایوبى ٍ اسبق  هْبرر دراسبق 24/7/98 2

کبرثب ٍسبیل اسشزیل،دَضیذى هبست ،گبى ضٌبسبیی ٍ 

 ٍدسشکص(

 جٌبًی دکشز

 دکشز جٌبًی کٌشزل،ثجز ٍ چبرر عالین حیبسی 1/8/98 3

 دکشز جٌبًی کٌشزل،ثجز ٍچبرر عالین حیبسی)ًجض ٍ فطبرخَى(  8/8/98 4

 دکشز جٌبًی اًَاع ٍضعیز ّبی ثیوبر ٍ جبثجبیی ثیوبر   15/8/98 5

 دکشز جٌبًی  ثخیِ اًَاع  22/8/98 6

 دکشز جٌبًی اًَاع دبًسوبى  29/8/98 7
 دکشز جٌبًی اًوب،ضسشطَی دزیٌِ،سًَذاصادراری، ًوًَِ گیزی 6/9/98 8

 دکشز جٌبًی اغَل دارٍدادى،دارٍّبی غیزسشریقی 13/9/98 9

 دکشز جٌبًی اغَل سشریقبر،آهبدُ کزدى دارٍّبی سشریقی 20/9/98 10

 دکشز جٌبًی سشریقبر عضالًی،سیز جلذی ٍداخل جلذی  27/9/98 11

 دکشز جٌبًی زی ،سشریقبر ٍریذی ٍهبیع درهبًیخًَگی 4/10/98 12

 دکشز جٌبًی اکسیضى درهبًی ٍ سبکطي   11/10/98 13

اهَر هزثَط ثِ ًَساد ) سعییي َّیز ، کالهخ ، سبکطي اًذاسُ  18/10/98 14

 گیزی قذٍ....( 
 دکشز جٌبًی

 دکشز جٌبًی هعبیٌبر سًبى ٍ هبهبیی  25/10/98 15

 دکشز جٌبًی ى ٍ هبهبیی  هعبیٌبر سًب  2/11/98 16

  اهشحبى دبیبى سزم 8/11/98 11

 


