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 بنام خدا

 دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

 پرستاری و مامایی دانشکده 

   ترمی قالب نگارش طرح درس

  

 اصول و فنون پرستاری و مامایی و روش کار در اتاق عمل و زایمان   عنوان درس :  

  واحد عملی( 1واحد نظری و  1) واحد  2   تعداد و نوع واحد:  

 69 -69روزهای شنبه هرهفته نیمسال اول سال تحصیلی  11یت لغا 11ساعت  :زمان ارائه درس  

 ندارد: درس  پیش نیاز  

 ماماییپیوسته کارشناسی  اولدانشجویان ترم  مخاطبان:  

                                دفتر گروه مامایی    12 -11شنبه هر هفته ساعتچهارروزهای  واالت فراگیر:ئساعت پاسخگوئی به س  

 کارشناس ارشد مامایی پرویزیشمسی : مدرس  

 

 

  هدف کلی درس:

 آشنایی با اصول و فنون کلی مراقبت از بیمار بر اساس نیازهای جسمانی، روانی و اجتماعی .1

 زایمان آشنایی با محیط، مقررات، وسایل و روش کار در اتاق عمل و .2

 )جهت هر جلسه یک هدف (  اهداف کلی جلسات :

آشنایی با مفاهیم درد،   -نیازهای اساسی بشر -ول و فنون پرستاری شامل: سالمت و بیماریاص آشنایی دانشجویان با .1

پذیرش، انتقال و  -مهارت در ارتباطات بالینی -شناخت انواع بیمارستان و چارت سازمانی آن -استرس، خواب و مرگ

 محیط بیمار -ترخیص

نشانه های  -کنترل عفونت و گندزدایی -بی و شفاهیاصول و فنون پرستاری شامل: گزارش کت با آشنایی دانشجویان .2

 فرآیند پرستاری –تغذیه  -اصول مکانیک بدن -بهداشت پوست، مو و دندان -حیاتی

 آشنایی دانشجویان با نحوه گزارش کتبی و شفاهی و نحوه کنترل نشانه های حیاتی) تمرین عملی( .1

اکسیژن تراپی،   -کاربرد سرما و گرما -وده ای و ادراریاصول و فنون پرستاری شامل: دفع رآشنایی دانشجویان  با  .1

 مراقبت قبل و بعد از عمل جراحی -ترانسفوزیون -تزریقات -دارو درمانی -ساکشن

 آشنایی دانشجویان با نحوه دارو درمانی و تزریقات و پانسمان زخم) تمرین عملی( .9

تعریف ماما، صفات مسئولیت ها و مهارت  -ه ماماییآشنایی با حرف اصول و فنون مامایی شامل:با  آشنایی دانشجویان .9

بهداشت و ایمنی در محیط  -محیط کار ماما -آشنایی با اصطالحات رایج مامایی -تعریف بارداری و زن باردار -های ماما

 کار

 و انجام تزریقات و ریدی و سرم تراپی) تمرین عملی( IV lineآشنایی دانشجویان با نحوه گرفتن  .1

پذیرش  -استریلیزاسیون و روش های آسپتیک در اتاق زایمان و عمل اصول و فنون مامایی شامل: ویان  باآشنایی دانشج .8

 سونداژ مثانه در زن باردار -حمام و شستشوی ولو و پرینه -انما در لیبر -مینی پرپ و شیو -و ترخیص زن باردار و زائو

 ژ مثانه) تمرین عملی(آشنایی دانشجویان با نحوه انما، پرپ و درپ، حمام و سوندا .6

 انجام زایمان) تمرین عملی(  آشنایی دانشجویان با نحوه .11
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پوشیدن  -نظافت دست ها قبل از زایمان -اصول حرکتی زن باردار اصول و فنون مامایی شامل:آشنایی دانشجویان  با  .11

مهارت های  -زایمان و ... پوشش دادن با شان به زن در حین معاینه زنان، -پوشیدن گان، دستکش و در آوردن آن -گان

 آشنایی با ابزار و نحوه و کاربرد آن -ماما در امور مربوط به نوزاد

پوشش دادن با شان به زن در ، و خارج کردن آن آشنایی دانشجویان با نحوه شستشوی دست، پوشیدن گان و دستکش .12

 ) تمرین عملی( حین معاینه زنان، زایمان و ...

 انجام اقدامات اولیه مربوط به نوزاد) تمرین عملی(آشنایی دانشجویان با نحوه  .11

پرسنل اتاق  تشکیالت و وظایفساختمان،  -مفاهیم جراحی زنان اصول و فنون اتاق عمل شامل:آشنایی دانشجویان  با  .11

 ست های اتاق عمل -وسایل اتاق عمل -عمل

روش صحیح حفظ  -ل و استریلیزاسیوناصول ضدعفونی اتاق عم اصول و فنون اتاق عمل شامل:آشنایی دانشجویان  با  .19

  -اسکراپ -چک کردن و باز کردن ست های جراحی -پرپ و درپ -پوزیشن های جراحی زنان -نمونه در اعمال جراحی

 پوشیدن گان، دستکش

چک کردن و  -پرپ و درپ -پوزیشن های جراحی زنان -ست های اتاق عمل و وسایل اتاق عمل -آشنایی دانشجویان با  .19

 ) تمرین عملی(پوشیدن گان، دستکش  -اسکراپ -ست های جراحی باز کردن

 آزمون پایان ترم .11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



3 

 

 اهداف ویژه رفتاری به تفکیک اهداف کلی هر جلسه: 

 

 جلسه اول .1

آشنایی با مفاهیم   -نیازهای اساسی بشر -اصول و فنون پرستاری شامل: سالمت و بیماری آشنایی دانشجویان باهدف کلی: 

پذیرش، انتقال و  -مهارت در ارتباطات بالینی -شناخت انواع بیمارستان و چارت سازمانی آن -رد، استرس، خواب و مرگد

 محیط بیمار -ترخیص

  اهداف ویژه :

 :پایان دانشجو قادر باشد در

 .را تعریف کند مفهوم سالمت و بیماری -1-1

 طیف تندرستی، بیماری را شرح دهد. -1-2

 توضیح دهد.تی و بیماری را عوامل موثر بر وضعیت سالم -1-1

 را نام ببرد. نیازهای اساسی بشر -1-1

 توضیح دهد. را هر یک از نیازهای اساسی بشر -1-9

 را شرح دهد. مفاهیم درد، استرس، خواب و مرگ -1-9

 را توضیح دهد. انواع بیمارستان و چارت سازمانی آن -1-1

 فرایند ارتباط را شرح دهد. -1-8

 را شرح دهد. مهارت در ارتباطات بالینی -1-6

 شرح دهد. ، انتقال و ترخیصپذیرش -1-11

 را توضیح دهد. محیط بیمار -1-11

 

 جلسه دوم .2

نشانه  -کنترل عفونت و گندزدایی -اصول و فنون پرستاری شامل: گزارش کتبی و شفاهی آشنایی دانشجویان با هدف کلی:

  فرآیند پرستاری –تغذیه  -اصول مکانیک بدن -بهداشت پوست، مو و دندان -های حیاتی

 اهداف ویژه :

 در پایان دانشجو قادر باشد:

 ویژگی های گزارش نویسی را نام ببرد. -2-1

 گزارش نویسی کتبی را شرح دهد. -2-2

 گزارش نویسی شفاهی را شرح دهد. -2-1

 کنترل عفونت را تعریف کند.پیشگیری و  -2-1

 چرخه عفونت را شرح دهد. -2-9

 طبقه بندی کند.ونت زا را فعوامل ع -2-9

 دهد. توضیحرا  وسایل و راه های انتقال عفونت -2-1

 را شرح دهد.  کنترل عوامل عفونت زا توسط استریلیزاسیون و ضدعفونی کردن -2-8

 نشانه های حیاتی را نام ببرد. -2-6

 را توضیح دهد. نحوه کنترل نشانه های حیاتی -2-11

 را شرح دهد. بهداشت پوست، مو و دندان -2-11

 را شرح دهد. مفاهیم مکانیک بدن -2-12
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 اصول تغذیه را بیان کند. -2-11

 را توضیح دهد.فرآیند پرستاری  -2-11

 

 جلسه سوم .3

 آشنایی دانشجویان با نحوه گزارش کتبی و شفاهی و نحوه کنترل نشانه های حیاتی) تمرین عملی( هدف کلی:

 اهداف ویژه :

 در پایان دانشجو قادر باشد:

 گزارش نویسی کتبی را عمال تمرین کند. -1-1

 گزارش نویسی شفاهی را عمال تمرین کند. -1-2

 .رین کندرا عمال تمنحوه کنترل نشانه های حیاتی  -1-1

  جلسه چهارم. 1

اکسیژن تراپی،   -کاربرد سرما و گرما -اصول و فنون پرستاری شامل: دفع روده ای و ادراریآشنایی دانشجویان  با هدف کلی:  

 مراقبت قبل و بعد از عمل جراحی -ترانسفوزیون -تزریقات -دارو درمانی -ساکشن

 اهداف ویژه :

 در پایان دانشجو قادر باشد:

 را شرح دهد. ی دفع ادرار نیازها -1-1

 را شرح دهد. دفع روده ای  -1-2

 را توضیح دهد.در پرستاری و مامایی   کاربرد سرما و گرما -1-1

 .را شرح دهد فیزیولوژی تنفس -1-1

 را توضیح دهد. اکسیژن تراپی -1-9

 .را شرح دهدساکشن نحوه  -1-9

 

 جلسه پنجم  .5

 مان زخم) تمرین عملی(آشنایی دانشجویان با نحوه دارو درمانی و تزریقات و پانسهدف کلی:  

 اهداف ویژه :

 در پایان دانشجو قادر باشد:

 .و تزریقات را عمال تمرین کند نحوه دارو درمانی -5-1

 .نحوه پانسمان زخم را عمال تمرین کند -5-2
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 جلسه ششم. 6

ئولیت ها و مس ،تعریف ماما، صفات -آشنایی با حرفه مامایی اصول و فنون مامایی شامل:آشنایی دانشجویان با هدف کلی:  

بهداشت و ایمنی در محیط  -محیط کار ماما -آشنایی با اصطالحات رایج مامایی -تعریف بارداری و زن باردار -مهارت های ماما

 کار

 اهداف ویژه :

 در پایان دانشجو قادر باشد:

 را تعریف کند. حرفه مامایی -9-1

 شرح دهد.را  صفات، مسئولیت ها و مهارت های ماما -9-2

 کند. را تعریفبارداری  -9-1

 را توضیح دهد. اصطالحات رایج مامایی -9-1

 را شرح دهد. محیط کار ماما -9-9

 را شرح دهد.بهداشت و ایمنی در محیط کار  -1

 هفتمجلسه . 7

 و انجام تزریقات و ریدی و سرم تراپی) تمرین عملی( IV lineآشنایی دانشجویان با نحوه گرفتن هدف کلی:  

 اهداف ویژه :

 در پایان دانشجو قادر باشد:

 .را عمال تمرین کند IV lineنحوه گرفتن  -7-1

 .را عمال تمرین کند انجام تزریقات و ریدینحوه  -7-2

 .نحوه انجام سرم تراپی را عمال تمرین کند -7-3

 
 

 شتمجلسه ه .8

 -استریلیزاسیون و روش های آسپتیک در اتاق زایمان و عمل اصول و فنون مامایی شامل: آشنایی دانشجویان  باهدف کلی:  

 سونداژ مثانه در زن باردار -حمام و شستشوی ولو و پرینه -انما در لیبر -مینی پرپ و شیو -ص زن باردار و زائوپذیرش و ترخی

 اهداف ویژه :

 در پایان دانشجو قادر باشد:

 را تعریف کند. استریلیزاسیون  -8-1

 .را شرح دهد استریلیزاسیون و روش های آسپتیک در اتاق زایمان و عمل -8-2

 را توضیح دهد.  دار و زائوپذیرش و ترخیص زن بار -8-1

 .مول هیداتیفرم را شرح دهدیافته های بالینی  -8-1

 را توضیح دهد. شرایط انجام انما در لیبر  -8-9

 را شرح دهد.در لیبر  حمام و شستشوی ولو و پرینه -8-9

 را توضیح دهد. سونداژ مثانه در زن باردار -8-1
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 جلسه نهم .6

 ، حمام و سونداژ مثانه) تمرین عملی(آشنایی دانشجویان با نحوه انما، پرپ و درپ هدف کلی .18

  اهداف ویژه :

 در پایان دانشجو قادر باشد:

 .نحوه انجام انما را عمال تمرین کند -6-1

 .نحوه انجام پرپ و درپ  در زایمان را عمال تمرین کند -6-2

 .نحوه انجام سونداژ مثانه در زن باردار را عمال تمرین کند -6-1

 

 جلسه دهم .11

 انجام زایمان) تمرین عملی(  آشنایی دانشجویان با نحوه:  هدف کلی:   

 اهداف ویژه :

 در پایان دانشجو قادر باشد:

 .نحوه انجام زایمان را عمال تمرین کند -11-1

 .نحوه خروج جفت را عمال تمرین کند -11-2

 .نحوه کنترل کانال زایمان را عمال تمرین کند -11-1

 .نحوه معاینه جفت را عمال تمرین کند -11-1

 

 جلسه یازدهم .11

 -نظافت دست ها قبل از زایمان -اصول حرکتی زن باردار اصول و فنون مامایی شامل:آشنایی دانشجویان  با  :کلی هدف

مهارت های ماما در امور  -پوشش دادن با شان به زن در حین معاینه زنان، زایمان و ... -پوشیدن گان، دستکش و در آوردن آن

 کاربرد آنآشنایی با ابزار و نحوه و  -مربوط به نوزاد

 

 اهداف ویژه :

 در پایان دانشجو قادر باشد:

 را شرح دهد. اصول تغییر پوزیشن در زن باردار -11-1

 را توضیح دهد. اصول شستشوی دست ها قبل از زایمان -11-2

 را توضیح دهد. پوشیدن گان، دستکش و در آوردن آننحوه  -11-1

 شرح دهد.را  پوشش دادن با شان به زن در حین معاینه زنان، زایمان و ...نحوه  -11-1

 توضیح دهد. نحوه ارزیابی نوزاد را -11-9

 توضیح دهد. نحوه اقدامات مربوط به نوزاد را -11-9

 را توضیح دهد. تجهیزات اتاق زایمان و نحوه و کاربرد آن -11-1
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 جلسه دوازدهم .12

پوشش دادن با شان به آشنایی دانشجویان با نحوه شستشوی دست، پوشیدن گان و دستکش و خارج کردن آن، هدف کلی: 

 ) تمرین عملی( زن در حین معاینه زنان، زایمان و ...

 اهداف ویژه :

 در پایان دانشجو قادر باشد:

 زایمان را عمال تمرین کند. نحوه شستشوی دست قبل از -12-1

 را عمال تمرین کند. نحوه پوشیدن گان و دستکش و خارج کردن آن -12-2

 را عمال تمرین کند.. نحوه پوشش دادن با شان به زن در حین معاینه زنان، زایمان و .. -12-1

 

 جلسه سیزدهم .13

 آشنایی دانشجویان با نحوه انجام اقدامات اولیه مربوط به نوزاد) تمرین عملی(هدف کلی: 

 

 اهداف ویژه :

 در پایان دانشجو قادر باشد:

 را عمال تمرین کند. نحوه ارزیابی نوزاد بالفاصله بعد از تولد در اتاق زایمان -11-1

 را عمال تمرین کند. اد بالفاصله بعد از تولد در اتاق زایماننحوه مراقبت های معمول نوز -11-2

 

 جلسه چهاردهم  .11

تشکیالت و وظایف پرسنل ساختمان،  -مفاهیم جراحی زنان اصول و فنون اتاق عمل شامل:آشنایی دانشجویان  با هدف کلی: 

 ست های اتاق عمل -وسایل اتاق عمل -اتاق عمل

  اهداف ویژه :

  باشد: در پایان دانشجو قادر

 کند.را تعریف  مفاهیم جراحی زنان -11-1

 را شرح دهد. تشکیالت و وظایف پرسنل اتاق عملساختمان،  -11-2

 

 جلسه پانزدهم          .15

روش صحیح  -اصول ضدعفونی اتاق عمل و استریلیزاسیون اصول و فنون اتاق عمل شامل:آشنایی دانشجویان  با هدف کلی: 

  -اسکراپ -چک کردن و باز کردن ست های جراحی -پرپ و درپ -جراحی زنان پوزیشن های -حفظ نمونه در اعمال جراحی

 پوشیدن گان، دستکش

 اهداف ویژه :

 در پایان دانشجو قادر باشد:

 را شرح دهد. اصول ضدعفونی اتاق عمل و استریلیزاسیون -19-1

 را توضیح دهد. روش صحیح حفظ نمونه در اعمال جراحی -19-2

 شرح دهد. را انواع روش پوزیشن های جراحی زنان -19-1

 را توضیح دهد.در اتاق عمل  نحوه پرپ و درپ -19-1
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 را توضیح دهد.در اتاق عمل  نحوه اسکراپ -19-9

 را توضیح دهد.در اتاق عمل  نحوه پوشیدن گان، دستکش -19-9

 

 جلسه شانزدهم .16

چک  -پرپ و درپ -پوزیشن های جراحی زنان -ست های اتاق عمل و وسایل اتاق عمل -آشنایی دانشجویان با هدف کلی: 

 ) تمرین عملی(پوشیدن گان، دستکش  -اسکراپ -دن و باز کردن ست های جراحیکر

 

 اهداف ویژه :

 در پایان دانشجو قادر باشد:

 را عمال تمرین کند. نحوه پرپ و درپ در اتاق عمل -19-1

 را عمال تمرین کند. نحوه چک کردن و باز کردن ست های جراحی در اتاق عمل -19-2

 مرین کند.را عمال ت نحوه اسکراپ در اتاق عمل -19-1

 را عمال تمرین کند. نحوه پوشیدن گان، دستکش در اتاق عمل -19-1

 
 

 جلسه هفدهم .17

 آزمون پایان ترمـ 
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 منابع: 

 اصول و فنون پرستاری پوتر و پری .1

 اصول و مهارت های پرستاری تایلور .2

 پرستاری و بهداشت مادران و نوزادان فرخنده مهری .1

 ق بهبودی محترم غیراییروش کار در اتاق عمل و اتا .1

 اصول و فنون مامایی مانیتا خلیلی پور .9

 تاریخ اخالق و مقررات مامایی فاطمه واثق .9

 روش تدریس: 

، پرسش و پاسخ و تمرین عملی در مرکز مهارت های بالینی) واحد پراتیک(بحث گروهی ،سخنرانی   

  :رسانه های کمک آموزشی

 سنجش و ارزشیابی                  power point، پروژکتور دیتا وایت برد ، 

سهم از نمره  روش آزمون آزمون

 کل)درصد(

 ساعت تاریخ

 11ـ11.11 هر جلسه درصد 9 شفاهی  کوئیز

 11ـ19 29/8/69 درصد 19 ، تشریحیچهار گزینه ای ترمآزمون میان 

طبق تقویم آموزشی  درصد 11 عملی، چهار گزینه ای آزمون پایان ترم

 دانشکده

یم آموزشی طبق تقو

 دانشکده

 در طول کالس هر جلسه درصد 9 شرکت در بحث گروهی حضور فعال در کالس

 هر جلسه هر جلسه درصد 9 حضور منظم درکالس فعالیتهای کالسی

 مقررات درس و انتظارات از دانشجو : 

ودیت زمانی جهت هر چه بهتر و محد کثرت سر فصل هااز دانشجویان محترم انتظار می رود که با توجه به اهمیت درس و   

 برگزار شدن این واحد درسی به نکات زیر توجه فرمایند:
 :در کالس  به موقعحضور منظم و  .1

یک نوبت تأخیر حضور در کالسی به صورت دادن تذکر و در صورت تکرار تأخیر در حضور کالس، همان جلسه غیبت اعالم ـ 

 می گردد.

 سر خواهد شد.نمره ک 0.25در ازای هر غیبت مجاز ـ  

 در صورت غیبت بیش از حد مجاز مطابق مقررات آموزشی برخورد می گردد.ـ 

 تلفن همراه دانشجویان در کالسی بایستی خاموشی باشد.ـ 

 شرکت در فعالیتهای داخل کالسی و بحث گروهی  .2

 رجوع به منابع معرفی شده .   1

 مطرح کردن سواالت جلسه قبل در ابتدای جلسه بعدی .9

 
 

 

        و امضای مدرس: شمسی پرویزینام 

                       2/6/55    تاریخ تحویل:

   اعظم باخته نام و امضای مدیر گروه:

 تاریخ ارسال:                                                 

 دانشکده: EDOنام و امضای مسئول

            تاریخ ارسال:                                      
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 بارداری و زایمان غیرطبیعی -1بارداری و زایمان  جدول زمان بندی درس

 11ـ61شنبه ساعت  چهارروز و ساعت جلسه: 

 مدرس موضوع هر جلسه تاریخ جلسه

شناخت انواع  -آشنایی با مفاهیم درد، استرس، خواب و مرگ  -نیازهای اساسی بشر -سالمت و بیماری 21/9/69 1

 پرویزی محیط بیمار -پذیرش، انتقال و ترخیص -مهارت در ارتباطات بالینی -و چارت سازمانی آنبیمارستان 

 -بهداشت پوست، مو و دندان -نشانه های حیاتی -کنترل عفونت و گندزدایی -گزارش کتبی و شفاهی 21/9/69 2

 پرویزی فرآیند پرستاری –تغذیه  -اصول مکانیک بدن

 پرویزی و شفاهی و نحوه کنترل نشانه های حیاتی) تمرین عملی(نحوه گزارش کتبی  1/1/69 1

 -تزریقات -دارو درمانی -اکسیژن تراپی، ساکشن  -کاربرد سرما و گرما -دفع روده ای و ادراری 11/1/69 1

 پرویزی مراقبت قبل و بعد از عمل جراحی -ترانسفوزیون

 پرویزی تمرین عملی( نحوه دارو درمانی و تزریقات و پانسمان زخم) 11/1/69 9

 -تعریف بارداری و زن باردار -تعریف ماما، صفات مسئولیت ها و مهارت های ماما -آشنایی با حرفه مامایی 21/1/69 9

 بهداشت و ایمنی در محیط کار -محیط کار ماما -آشنایی با اصطالحات رایج مامایی
 پرویزی

 پرویزی یدی و سرم تراپی) تمرین عملی(و انجام تزریقات و ر IV lineنحوه گرفتن  1/8/69 1

مینی  -پذیرش و ترخیص زن باردار و زائو -استریلیزاسیون و روش های آسپتیک در اتاق زایمان و عمل 8/8/69 8

 پرویزی سونداژ مثانه در زن باردار -حمام و شستشوی ولو و پرینه -انما در لیبر -پرپ و شیو

 پرویزی ام و سونداژ مثانه) تمرین عملی(نحوه انما، پرپ و درپ، حم 19/8/69 6

 پرویزی انجام زایمان) تمرین عملی(  نحوه 22/8/69 11

پوشیدن گان، دستکش و در  -پوشیدن گان -نظافت دست ها قبل از زایمان -اصول حرکتی زن باردار 26/8/69 11

رت های ماما در امور مربوط مها -پوشش دادن با شان به زن در حین معاینه زنان، زایمان و ... -آوردن آن

 آشنایی با ابزار و نحوه و کاربرد آن -به نوزاد

 پرویزی

پوشش دادن با شان به زن در حین نحوه شستشوی دست، پوشیدن گان و دستکش و خارج کردن آن،  9/6/69 12

 ) تمرین عملی( معاینه زنان، زایمان و ...
 پرویزی

 پرویزی ربوط به نوزاد) تمرین عملی(نحوه انجام اقدامات اولیه م 11/6/69 11

ست های اتاق  -وسایل اتاق عمل -تشکیالت و وظایف پرسنل اتاق عملساختمان،  -مفاهیم جراحی زنان 28/6/69 11

 عمل
 پرویزی

پوزیشن های  -روش صحیح حفظ نمونه در اعمال جراحی -اصول ضدعفونی اتاق عمل و استریلیزاسیون 1/11/69 19

 پرویزی شپوشیدن گان، دستک  -اسکراپ -چک کردن و باز کردن ست های جراحی -پ و درپپر -جراحی زنان

چک کردن و باز کردن  -پرپ و درپ -پوزیشن های جراحی زنان -وسایل اتاق عمل و ست های اتاق عمل 11/11/69 19

 ) تمرین عملی(پوشیدن گان، دستکش  -اسکراپ -ست های جراحی
 پرویزی

طبق تقویم  11

ی آموزش

 دانشکده

 آزمون پایان ترم
 

- 

 


