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 1ترم  حصیلی:ت یرشتهو مقطع  ماماییگروه آموزشی:              پرستاری و مامایی خرم آباد دانشکده:

 97-98: اول  نیمسال تحصیلی و سالتحصیلی                   کارشناسی مامایی

        تعداد واحد:                          اصول و فنون پرستاری و مامایی و روش کار در اتاق عمل و زایمان :نام واحد درسی

 واحد عملی  1واحد نظری ،  1د:نوع واح   2

 نداردیش نیاز:پ 

  8-11 :ساعت  شنبه سه :زمان برگزاری کالس: روز

  9دانشکده پرستاری و مامایی کالس شماره مکان برگزاری:

  دکتر جنانی مسئول درس:  نفر 21تعداد دانشجویان:
 11-12و سه شنبه  8-11شنبه یکساعات مشاوره با دانشجو:   : دکتر جنانی اساتید

در طول این درس دانشجویان با اصول و فنون کلی مراقبت از بیماران بر اساس نیازهای  شرح دوره:

جسمی و روانی و اجتماعی آنان آشنا شده ، اصول و مقررات و همچنین آشنایی با وسایل و روش کار در 

 آموزند .  اتاق عمل و زایمان را می

 

آشنایی با اصول و فنون کلی مراقبت از بیمار بر اساس نیازهای جسمانی ، روانی و  -1هدف کلی: 

 اجتماعی 

 آشنایی با محیط ، مقررات ، سایل و روش کار در اتاق عمل و زایمان  -2

 

 در پایان درس دانشجو قادر خواهد بود :بینابینی:اهداف 

 د ، استرس ،خواب و مرگ آشنا شود . با مفاهیم سالمت ، بیماری ، در -1

 اصول مهم در ارتباطات بالینی را شرح دهد  -2

 ترخیص و موارد مهم در محیط بیمار را بداند.،نحوه پذیرش ، انتقال  -3

 چگونگی تهیه گزارش کتبی و ارائه گزارش شفاهی را توضیح دهد. -4

 گند زدایی را شرح دهد. مفهوم عفونت و مبانی -5

 ندازه گیری آن را در شرایط مختلف یاد بگیرد .عالئم حیاتی و نحوه ا -6

 اصول مکانیک بدن ) شناخت نیازهای حرکتی ، انواع پوزیشن، و... ( راشرح دهد .  -7

 انواع رژیم های درمانی و انواع تغذیه را شرح دهد.  -8

 ای و ادراری ) انما، سونداژ ، نمونه گیری و... ( را توضیح دهد.دفع روده  -9

 افرا گیرد .رن ، کاربرد سرما و گرما درمانی ، اکسیژن تراپی ، ساکش -11

 وزان ، محاسبات ،عالئم اختصاری داروها آشناشود.ابا دارو درمانی و  -11

 مراقبت های قبل و بعد از عمل جراحی را شرح دهد.  -12

 استریلیزلسیون و روشهای آسپتیک در اتاق زایمان و عمل رابداند. -13
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 با اصطالحات رایج مامایی آشنا شود.  -14

های ماما در امور زایمان طبیعی) اسکراپ ، شستشوی پرینه ، شناخت وسایل ست زایمان مهارت -15

 ، پوشیدن گان و دستکش، مینی پرپ و... (  و سزارین را شرح دهد .

 با ساختار و تشکیالت بخش زایمان و اتاق عمل آشنا شود.  -16

 را شرح دهد.   پرپ و درپ  پوزیشن های مختلف در جراحی های زنان -17

 

 های تدریس:شیوه
 پرسش و پاسخ   سخنرانی برنامه ریزی شده   سخنرانی

 (TBLیادگیری مبتنی بر تیم)  (PBLیادگیری مبتنی بر حل مسئله)  بحث گروهی

 ----------------- )لطفاً نام ببرید( سایر موارد
 

  وظایف و تکالیف دانشجو:
 كالس در بموقع حضور -1
 دركالس وبانشاط فعال حضور -2
 نمايد خاموش خودرا موبايل. -3

 .نمايد شركت كالس در باآمادگي بعدي جلسات در -4
 بپرهيزد دركالس وهمهمه شلوغي از -5

 وسایل کمک آموزشی:  
   پروژکتور اسالید  خته و گچت  وایت برد

 ماکت  -موالژ  سایر موارد

 

 )از نمره کل( :درصد نمرهنحوه ارزشیابی و 
   نمره درصد04آزمون پایان ترمنمره درصد 04آزمون میان ترم 

 نمره درصد04شرکت فعال در کالس  نمره درصد04انجام تکالیف 

 ----------ببرید(  ناماً لطفسایر موارد )

 

 نوع آزمون

  غلط -صحیح جور کردنی          ایچندگزینه       پاسخ کوتاه     تشریحی

 ----------- )لطفا نام ببرید( سایر موارد

  

 : منابع پیشنهادی برای مطالعه

  1991چاپ اول ، نشر اندیشه رفیع ، .اصول مهارتهای بالینی مامایی. و همکاران  . گلبنی ، فرزانه 1
،چاپ و زايمان اصول و فنون مامايي وروش كاردر اتاق عملتذكري،زهرا.موحد پور،آسيه..2

  8811چهارم،نشرسالمي، تهران
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،چاپ  و زايمان اصول و فنون مامايي وروش كاردر اتاق عمل ه،صحتی شفاء فهيمه..ايوان بقاء ريحان8

 8811اول،نشربشری ، تهران
4- Kozier B, Erb G, Berman AJ, Fundamentals of Nursing , 2008 , 6 th  ed , pretic- 
Hallco , USA                                                                                                                                                 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 جدول هفتگی کلیات  ارائهی درس نظری 

 استاد مربوط عنوان مطالب تاریخ جلسه

ف سالمت و بيماری، ايزوالسيون و اصول طي 3/7/1397 1

 گندزدايی و روش های پيشگيری از انتقال عفونت

 دکتر جنانی 

 دکتر جنانی کنترل عالئم حياتی و عوامل موثر بر آن  11/7/97 2

اصول حرکت دادن مددجو، توضيح انواع   17/7/97 9

 پوزيشن ها و روش های مراقبت از زخم 

 دکتر جنانی

اکسيژن درمانی،  اربرد گرما و سرما وک  24/7/97 4

نياز های تغذيه ای و دفعی  ترانسفوزيون خون،

 بيماران 

 دکتر جنانی

مفهوم خواب و درد و نحوه ترخيص و پذيرش  1/8/97 5

 ، گزارش کتبی و شفاهی بيماران

 دکتر جنانی

مهارت های مامايی  و روش کاردربخش  زايمان   8/8/97 1

 و اتاق عمل

 نیدکتر جنا

مهارت های مامايی  و روش کاردربخش  زايمان   15/8/97 7

 و اتاق عمل

 دکتر جنانی

 دکتر جنانی اصول دارو دادن و انواع روش های تجويز دارو  22/9/97 8

 


