
 

 پرستاری و مامایی دانشکده

 ترمی قالب نگارش طرح درس

 

                                                                                                                                         ترم اول کارشناسی پیوسته مامایی مخاطبان:             اصول و فنون پرستاری و مامایی و روش کار در اتاق عمل و زایمان  :عنوان درس 

                                                                                                                                                12 -14ساعت اچهارشنبه ه اعت پاسخگویی به سواالت فراگیر:سواحد عملی(                 1واحد نظری و  1واحد )  2: تعدادواحد:)یا سهم استاد از واحد(

                                               کنشتی شمسی پرویزی مدرس:            14-18ساعت  ها : یکشنبهلی(زمان ارائه درس:   )روز،ساعت و نیمسال تحصی

 ندارد درس و پیش نیاز:

 

 ف کلی درس :ده

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

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

 جلسات تئوری -هداف کلی جلسات : )جهت هر جلسه یک هدف(ا
اما) ساختمان زایشگاه، محیط کار م -تعریف ماما، صفات مسئولیت ها و مهارت های ماما -با حرفه ماماییایی آشن اصول و فنون مامایی شامل:آشنایی دانشجویان با  -1

   محیط بیمار - انواع بیمارستان و چارت سازمانیشناخت  -درمانگاه( 

اصطالحات  -اری و زن باردارتعریف بارد - زن باردار و زائو() پذیرش، انتقال و ترخیص -مهارت در ارتباطات بالینی   اصول و فنون مامایی شامل:آشنایی دانشجویان با  -2

   تبی و شفاهیگزارش ک -رایج مامایی

بهداشت و ایمنی در   -استریلیزاسیون و روش های آسپتیک در اتاق زایمان و عمل -اصول و فنون پرستاری شامل: کنترل عفونت و گندزداییآشنایی دانشجویان با  -3

 محیط کار 

 اصول و فنون پرستاری شامل: نشانه های حیاتی با آشنایی دانشجویان  -4

 ) آموزش مجازی(مفاهیم پرستاری  پرستاری شامل:  اصول و فنونآشنایی دانشجویان با  -5

 ) اوزان، مقیاس ها، محاسبه مقادیر دارویی، عالئم اختصاری( دارو درمانی  -اصول تجویز دارواصول و فنون پرستاری شامل: آشنایی دانشجویان  با  -6

 زیون ترانسفوو  IV Line -تزریقاتانواع اصول و فنون پرستاری شامل: دانشجویان  با  اییآشن  -7

 پانسمان زخم  -مراقبت از زخم  -سونداژ مثانه در زن باردار  - انما در لیبر- دفع روده ای و ادراری تغذیه،اصول و فنون پرستاری شامل: آشنایی دانشجویان  با  -8

ناخن، مراقبت بهداشت پوست، مو و مومی، نیاز های بهداشتی مددجو) راحتی و آسایش مددجو، مراقبت های عستاری شامل: فنون پراصول و آشنایی دانشجویان  با  -9

ن  اکسیژ   -ما و گرما کاربرد سر  -اتاق و تخت مددجو، آماده نمودن تخت با و بدون مددجو( گوش، چشم و بینی، مراقبت از، پرینه از حفره دهان،  مراقبت از ناحیه 

 ) آموزش مجازی( تراپی، ساکشن

 گذاری،زایمان و ...(  IUDدر معاینات مامایی، زنان و نوزاد) مانند   آشنایی با ابزار و نحوه و کاربرد آناصول و فنون مامایی شامل:  آشنایی دانشجویان  با  -10

پوشش دادن با شان به زن در حین  -، دستکش و در آوردن آن گانپوشیدن  -دست ها قبل از زایمان اسکراپ اصول و فنون مامایی شامل: آشنایی دانشجویان  با  -11

 ( در اتاق زایمان ) پرپ و درپ ...و  معاینه زنان، زایمان

ت، اندازه گیری، درجه حرار) تعیین هویت، جابجا کردن، ساکشن، کالمپ بند ناف،  اقدامات اولیه مربوط به نوزاداصول و فنون مامایی شامل: آشنایی دانشجویان  با  -12

 ( دن و ترخیص نوزاد استحمام، لباس پوشان 

و انواع نخ های  وسایل اتاق عمل -ساختمان، تشکیالت و وظایف پرسنل اتاق عمل -مفاهیم جراحی زنان ق عمل شامل:اصول و فنون اتاآشنایی دانشجویان  با  -13

 ) سزارین، کورتاژ، و ...( ست های اتاق عمل -جراحی و کاربرد آن ها

روش صحیح حفظ نمونه در   -و محلول های اتاق عملوسایل  اصول ضدعفونی اتاق عمل و استریلیزاسیون اصول و فنون اتاق عمل شامل:با   آشنایی دانشجویان -14

 در اتاق عمل  پرپ و درپ -دست ها قبل از جراحی اسکراپ -چک کردن و باز کردن ست های جراحی - -پوزیشن های جراحی زنان -اعمال جراحی

 مجازی() آموزش و بعد از عمل جراحی، حین مراقبت قبل  اصول و فنون اتاق عمل شامل:ن  با آشنایی دانشجویا  -15

 آزمون پایان ترم)تئوری(  -16

 عملی جلسات  -هداف کلی جلسات : )جهت هر جلسه یک هدف(ا

 به صورت تمرین عملی در واحد پراتیک برگزار می گردد.و ساعتی یک هدف در دو گروه  4توجه: در هر جلسه 

 انشجویان با نحوه کنترل نشانه های حیاتی) تمرین عملی( یی د آشنا -1

 ) تمرین عملی(  سرم تراپی ، IV line برقراری ویان با نحوه دارو درمانی،ی دانشجشنایآ -2

 ) تمرین عملی( تزریقات انجام انواعآشنایی دانشجویان با نحوه  -3

 ) تمرین عملی(عده له م و لو سونداژ مثانه  ،پانسمان زخمانجام آشنایی دانشجویان با نحوه  -4

) تمرین  پوشش دادن با شان به زن در حین معاینه زنان، زایمان و ...و دستکش و خارج کردن آن،  آشنایی دانشجویان با نحوه شستشوی دست، پوشیدن گان -5

 عملی(

 ملی() تمرین عو اقدامات اولیه مربوط به نوزاد   انجام زایمان  آشنایی دانشجویان با نحوه پرپ و درپ و    -6



 معاینه پستان و پاپ اسمیر  -آشنایی دانشجویان با نحوه معاینه زنان -7

 ) تمرین عملی( چک کردن و باز کردن ست های جراحی -پوزیشن های جراحی زنان -وسایل اتاق عمل و ست های اتاق عمل -آشنایی دانشجویان با  -8

 آزمون پایان ترم) عملی(  -9

 

 واحد تئوری( 1 ) اهداف ویژه به تفکیک اهداف کلی هر جلسه:

 

محیط کار ماما)   -تعریف ماما، صفات مسئولیت ها و مهارت های ماما -آشنایی با حرفه مامایی  ل و فنون مامایی شامل:اصوآشنایی دانشجویان با : جلسه اول هدف کلی

   محیط بیمار - انواع بیمارستان و چارت سازمانیشناخت  -ساختمان زایشگاه، درمانگاه( 

 :اول سهجلاهداف ویژه 

 در پایان دانشجو قادر باشد:

 ند. را تعریف ک  حرفه مامایی -1-1

 را شرح دهد.  صفات، مسئولیت ها و مهارت های ماما -1-2

 . نام ببردرا انواع بیمارستان  -1-3

 را توضیح دهد.  بیمارستانچارت سازمانی  -1-4

 بخش های مختلف بیمارستان را نام ببرد.  -1-5

 را شرح دهد.  ساختمان زایشگاه به صورت سنتی -1-6

 را شرح دهد.  LDRPو  LDRیشگاه به صورت ان زاساختم  -1-7

 

اری و زن  تعریف بارد - ) زن باردار و زائو(پذیرش، انتقال و ترخیص -مهارت در ارتباطات بالینی  اصول و فنون مامایی شامل:آشنایی دانشجویان با : ومجلسه د هدف کلی

  گزارش کتبی و شفاهی -اصطالحات رایج مامایی -باردار

 : جلسه دوم اهداف ویژه

 در پایان دانشجو قادر باشد
 دهد. فرایند ارتباط را شرح  -2-1

 را شرح دهد.  مهارت در ارتباطات بالینی -2-2

 شرح دهد.  پذیرش، انتقال و ترخیص را -2-3

 را تعریف کند. بارداری  -2-4

 را شرح دهد.  اصطالحات رایج مامایی -2-5

 ویژگی های گزارش نویسی را نام ببرد.  -2-6

 گزارش نویسی کتبی را شرح دهد.  -2-7

 یسی شفاهی را شرح دهد. ش نوگزار -2-8

 

 -استریلیزاسیون و روش های آسپتیک در اتاق زایمان و عمل -اصول و فنون پرستاری شامل: کنترل عفونت و گندزداییویان با شنایی دانشجآ :مسوهدف کلی جلسه 

 بهداشت و ایمنی در محیط کار 

 : مسوجلسه اهداف ویژه 

 در پایان دانشجو قادر باشد

 ونت را تعریف کند. ل عفکنترپیشگیری و  -3-1

 چرخه عفونت را شرح دهد.  -3-2

 زا را طبقه بندی کند. عوامل عفونت  -3-3

 وسایل و راه های انتقال عفونت را توضیح دهد.  -3-4

 کنترل عوامل عفونت زا توسط استریلیزاسیون و ضدعفونی کردن  را شرح دهد.  -3-5

 استریلیزاسیون و روش های آسپتیک در اتاق زایمان و عمل را شرح دهد.  -3-6

 را شرح دهد.  و ایمنی در محیط کار اشتبهد -3-7

 

 اصول و فنون پرستاری شامل: نشانه های حیاتی آشنایی دانشجویان با  :مچهار جلسه هدف کلی

 م: چهارجلسه  اهداف ویژه

 در پایان دانشجو قادر باشد

 نشانه های حیاتی را نام ببرد.  -4-1

 فشارخون را تعریف کند.  -4-2

 نحوه اندازه گیری فشارخون را شرح دهد.  -4-3

 انواع فشار سنج را شرح دهد.  -4-4

 نبض را تعریف کند.  -4-5

 توضیح دهد.  انواع نبض را -4-6



 نحوه اندازه گیری نبض را شرح دهد.  -4-7

 انواع الگوهای تنفسی را نام ببرد.  -4-8

 نحوه اندازه گیری تنفس را شرح دهد.  -4-9

 درجه حرارت را تعریف کند.  -4-10

 نحوه اندازه گیری درجه حرارت را شرح دهد.  -4-11

 دهد. انواع دماسنج را توضیح  -4-12

 

 ) آموزش مجازی(مفاهیم پرستاری  پرستاری شامل: اصول و فنون آشنایی دانشجویان با  م:پنجهدف کلی جلسه 

  :پنجمجلسه اهداف ویژه 

 در پایان دانشجو قادر باشد

 مفهوم سالمت را تعریف کند.  -5-1

 . مفهوم بیماری را تعریف کند  -5-2

 نشانه های سالمت را نام ببرد.  -5-3

 شرح دهد. طیف تندرستی، بیماری را  -5-4

 . عوامل موثر بر وضعیت سالمتی و بیماری را توضیح دهد -5-5

 نیازهای اساسی بشر را نام ببرد.  -5-6

 هر یک از نیازهای اساسی بشر را توضیح دهد.  -5-7

 را شرح دهد.  مفاهیم درد، استرس، خواب و مرگ -5-8

 

 اختصاری(  ) اوزان، مقیاس ها، محاسبه مقادیر دارویی، عالئمدارو درمانی  -اصول و فنون پرستاری شامل: اصول تجویز داروآشنایی دانشجویان  با : ششمجلسه  هدف کلی

 م:شش جلسه  اهداف ویژه

 در پایان دانشجو قادر باشد

 اصول تجویز دارو را شرح دهد.  -6-1

 روش های تجویز دارو را نام ببرد.  -6-2

 نحوه محاسبه مقادیر داروهای مصرفی را توضیح دهد.  -6-3

 وژی را بیان کند. واژه ها و اختصارات رایج در فارماکول -6-4

 

 ترانسفوزیون و  IV Line -تزریقاتانواع اصول و فنون پرستاری شامل:  آشنایی دانشجویان  با: متفهجلسه  هدف کلی

 م: تفهجلسه  اهداف ویژه

 در پایان دانشجو قادر باشد

 دارو را نام ببرد.  تزریقروش های  -7-1

 نحوه تزریق عضالنی را شرح دهد.  -7-2

 ح دهد. نحوه تزریق زیر جلدی را شر -7-3

 نحوه تزریق داخل جلدی را شرح دهد.  -7-4

 را شرح دهد. نحوه تزریق وریدی  -7-5

 را توضیح دهد. IV lineنحوه گرفتن  -7-6

 اصول ترانسفوزیون را شرح دهد.  -7-7

 

پانسمان   -مراقبت از زخم  -اردار سونداژ مثانه در زن ب - انما در لیبر- اصول و فنون پرستاری شامل:  دفع روده ای و ادراریآشنایی دانشجویان  با م: هشتهدف کلی جلسه 

 زخم 

 م: هشتجلسه اهداف ویژه 

 در پایان دانشجو قادر باشد

 انواع روش های تغذیه ای مددجو را شرح دهد.  -1-8

 دفع روده ای را شرح دهد.  -2-8

 . نیازهای دفع ادرار را شرح دهد -3-8

 انما در لیبر را شرح دهد.  -4-8

 را توضیح دهد.  مثانه در زن باردارسونداژ  -5-8

 شرح دهد. م را از زخمراقبت  -6-8

 . پانسمان زخم را توضیح دهدنحوه  -7-8



 

بهداشت پوست، مو و نیازهای بهداشتی مددجو) راحتی و آسایش مددجو، مراقبت های عمومی، اصول و فنون پرستاری شامل: آشنایی دانشجویان  با م: نهه هدف کلی جلس

مددجو، پوزیشن   تحرک، مددجواتاق و تخت مددجو، آماده نمودن تخت با و بدون  و بینی،چشم  گوش، مراقبت از، پرینهناخن، مراقبت از حفره دهان،  مراقبت از ناحیه 

 ) آموزش مجازی( اکسیژن تراپی، ساکشن  -ما و گرماکاربرد سر -(مددجو، اصول حرکت دادن مددجو

 م: نهجلسه اهداف ویژه 

 در پایان دانشجو قادر باشد

 . نام ببردرا  نیازهای بهداشتی مددجو -9-1

 را شرح دهد.  داشتی مددجوای بهنیازه -9-2

 اری و مامایی را توضیح دهد.در پرست  کاربرد سرما و گرما -9-3

 را توضیح دهد.  اکسیژن تراپی -9-4

 . را شرح دهدساکشن نحوه انجام  -9-5

 

گذاری،زایمان و   IUDنند ، زنان و نوزاد) مادر معاینات مامایی آشنایی با ابزار و نحوه و کاربرد آناصول و فنون مامایی شامل: آشنایی دانشجویان  با  :جلسه دهم هدف کلی

 )... 

 جلسه دهم: اهداف ویژه

 در پایان دانشجو قادر باشد

 . ابزار و تجهیزات الکترونیکی بخش زایمان را نام ببرد -10-1

  دستگاه سونیکید را شرح دهد. -10-2

 دستگاه کاردیو توکوگرافی را شرح دهد.  -10-3

 دستگاه ساکشن را توضیح دهد.  -10-4

 رح دهد. پمپ انفوزیون سرم را ش -10-5

 انواع ست های استریل اتاق زایمان را نام ببرد.  -10-6

 ارهای مورد نیاز در معاینه زنان را نام ببرد. ابز -10-7

 را نام ببرد.  گذاری IUDابزارهای مورد نیاز در  -10-8

پوشش دادن با شان  -در آوردن آن کش و ، دستپوشیدن گان  -ت ها قبل از زایماندس اسکراپ اصول و فنون مامایی شامل:آشنایی دانشجویان  با  :دهمیازجلسه  هدف کلی

 ( در اتاق زایمان ) پرپ و درپ نان، زایمان و ...به زن در حین معاینه ز

 زدهم:یاجلسه  اهداف ویژه

 اشددر پایان دانشجو قادر ب

 را توضیح دهد.  نظافت دست ها قبل از زایماننحوه  -11-1

 دهد. را توضیح  پوشیدن گان، دستکش و در آوردن آن ،پوشیدن گاننحوه  -11-2

 را شرح دهد.  نحوه پرپ و درپ در زایمان -11-3

 

) تعیین هویت، جابجا کردن، ساکشن، کالمپ بند ناف، اندازه   اصول و فنون مامایی شامل: اقدامات اولیه مربوط به نوزادآشنایی دانشجویان  با  دهمدوازجلسه  هدف کلی

 گیری، درجه حرارت، استحمام، لباس پوشاندن و ترخیص نوزاد( 

 زدهم: دوا جلسه یژهاهداف و

 در پایان دانشجو قادر باشد

 را شرح دهد. نوزاد در اتاق زایمان   تعیین هویت -1-12

 را توضیح دهد. نوزاد   جابجا کردناصول  -2-12

 را توضیح دهد.  ساکشن دهان و بینی نوزادنحوه  -3-12

 را شرح دهد. استحمام نوزاد نحوه  -4-12

 ترخیص نوزاد را توضیح دهد. اصول  -5-12

و   وسایل اتاق عمل -ساختمان، تشکیالت و وظایف پرسنل اتاق عمل  -مفاهیم جراحی زنان اصول و فنون اتاق عمل شامل:انشجویان  با یی دآشنا :دهمسیزجلسه  هدف کلی

 ) سزارین، کورتاژ، و ...( ست های اتاق عمل -انواع نخ های جراحی و کاربرد آن ها

 دهم:سیزجلسه  اهداف ویژه

 در پایان دانشجو قادر باشد

 . بیان کندرا  مفاهیم جراحی زنان -13-1



 . یف پرسنل اتاق عمل را شرح دهدساختمان، تشکیالت و وظا -13-2

 وسایل اتاق عمل را شرح دهد.  -13-3

 را توضیح دهد.  و کاربرد آن ها ست های اتاق عمل -13-4

 

روش  -وسایل و محلول های اتاق عمل یزاسیوناصول ضدعفونی اتاق عمل و استریل  اصول و فنون اتاق عمل شامل:آشنایی دانشجویان  با  :دهمچهارجلسه  هدف کلی

 در اتاق عمل  پرپ و درپ -دست ها قبل از جراحی اسکراپ -چک کردن و باز کردن ست های جراحی - -پوزیشن های جراحی زنان  -ه در اعمال جراحیصحیح حفظ نمون 

 دهم: چهارجلسه  اهداف ویژه

 در باشددر پایان دانشجو قا

 را شرح دهد. تریلیزاسیوناصول ضدعفونی اتاق عمل و اس -14-1

 را توضیح دهد. جراحیروش صحیح حفظ نمونه در اعمال  -14-2

 را شرح دهد.  انواع روش پوزیشن های جراحی زنان -14-3

 در اتاق عمل را توضیح دهد.  نحوه پرپ و درپ -14-4

 چک کردن و باز کردن ست های جراحی را توضیح دهد.نحوه  -14-5

 در اتاق عمل را توضیح دهد.  دست نحوه اسکراپ -14-6

 

 ( ) آموزش مجازیو بعد از عمل جراحی ، حینمراقبت قبل  اق عمل شامل:اصول و فنون اتآشنایی دانشجویان  با  :انزدهمپجلسه  لیهدف ک

 انزدهم: پجلسه  اهداف ویژه

 در پایان دانشجو قادر باشد

 را شرح دهد.  بررسی های الزم قبل از هر نوع عمل جراحی -15-1

 د. را توضیح ده جراحی اقدامات روز قبل از عمل -15-2

 را شرح دهد.  جراحی آموزش های قبل از عمل -15-3

 را توضیح دهد.  روز جراحیآمادگی در  -15-4

 جراحی را توضیح دهد.  مراقبت های حین عمل -15-5

 عمل را توضیح دهد.جراحی  مراقبت های پس از عمل -15-6

 

 آزمون پایان ترم)تئوری( دهم:شانزهدف کلی جلسه  .17

 

  (:یواحد عمل  1) اهداف ویژه به تفکیک اهداف کلی هر جلسه

 صورت تمرین عملی در واحد پراتیک برگزار می گردد. ساعتی یک هدف در دو گروه و به 4توجه: در هر جلسه 

 

 آشنایی دانشجویان با نحوه کنترل نشانه های حیاتی) تمرین عملی(  :جلسه اول هدف کلی

 جلسه اول: اهداف ویژه

 در پایان دانشجو قادر باشد

 ه بگیرد. فشارخون را به صورت عملی انداز  -1-1

 نبض را به صورت عملی اندازه بگیرد.  -1-2

 ه صورت عملی اندازه بگیرد. تنفس را ب -1-3

 درجه حرارت را به صورت عملی اندازه بگیرد.  -1-4

 سرم تراپی ) تمرین عملی( ، IV line برقراریآشنایی دانشجویان با نحوه دارو درمانی،  :جلسه دوم هدف کلی

 جلسه دوم:  اهداف ویژه

 در باشدر پایان دانشجو قاد

 دهد. را به صورت عملی انجام  نحوه دارو درمانینحوه  -2-1

 را عمال تمرین کند.  IV lineنحوه گرفتن  -2-2

 نحوه انجام سرم تراپی را عمال تمرین کند.  -2-3

 نحوه ترانسفوزیون فراورده های خونی را به صورت عملی تمرین کند.  -2-4

 ) تمرین عملی(  قاتتزری انجام انواعآشنایی دانشجویان با نحوه   :سومهدف کلی جلسه 

 وم: سجلسه اهداف ویژه 

 جو قادر باشددر پایان دانش

 تزریق عضالنی را به صورت عملی انجام دهد.  -1-3

 تزریق زیر جلدی را به صورت عملی انجام دهد.  -2-3

 تزریق داخل جلدی را به صورت عملی انجام دهد  -3-3



 نحوه انجام تزریقات وریدی را عمال تمرین کند.  -3-4

 و لوله معده) تمرین عملی(  در زن باردار  هایی دانشجویان با نحوه انجام پانسمان زخم، سونداژ مثانآشن  :مچهارجلسه  هدف کلی

 م: چهارجلسه  اهداف ویژه

 در پایان دانشجو قادر باشد

 . به صورت عملی انجام دهدنحوه پانسمان زخم را  -4-1

 .به صورت عملی انجام دهدرا در زن باردار نحوه سونداژ مثانه  -4-2

 .به صورت عملی انجام دهدرا  وله معدهگذاشتن لنحوه  -4-3

آشنایی دانشجویان با نحوه شستشوی دست، پوشیدن گان و دستکش و خارج کردن آن، پوشش دادن با شان به زن در حین معاینه زنان، زایمان و   :مپنججلسه  هدف کلی

 ... ) تمرین عملی(

 م: پنججلسه  اهداف ویژه

 ادر باشددر پایان دانشجو ق

 . به صورت عملی انجام دهددست قبل از زایمان را  نحوه شستشوی -5-1

 . به صورت عملی انجام دهدوشیدن گان و دستکش و خارج کردن آن را نحوه پ -5-2

 . به صورت عملی انجام دهدنحوه پوشش دادن با شان به زن در حین معاینه زنان، زایمان و ... را  -5-3

 عملی(انجام زایمان و اقدامات اولیه مربوط به نوزاد ) تمرین   آشنایی دانشجویان با نحوه پرپ و درپ و :مششجلسه  هدف کلی

 :مشش جلسه  اهداف ویژه

 در پایان دانشجو قادر باشد

 . به صورت عملی انجام دهددر اتاق زایمان را  نحوه پرپ و درپ -6-1

 . به صورت عملی انجام دهد نحوه انجام زایمان را  -6-2

 . به صورت عملی انجام دهدایمان را نحوه ارزیابی نوزاد بالفاصله بعد از تولد در اتاق ز -6-3

 . به صورت عملی انجام دهدول نوزاد بالفاصله بعد از تولد در اتاق زایمان را نحوه مراقبت های معم -6-4

 

 معاینه پستان و پاپ اسمیر  -آشنایی دانشجویان با نحوه معاینه زنان :مهفتجلسه  هدف کلی

 م: هفتجلسه  اهداف ویژه

 در پایان دانشجو قادر باشد

 را به صورت عملی انجام دهد.  حوه معاینه زنانن -7-1

 را به صورت عملی انجام دهد.  نه پستاننحوه معای  -7-2

 را به صورت عملی انجام دهد.  نحوه انجام پاپ اسمیر -7-3

های جراحی) تمرین چک کردن و باز کردن ست  -پوزیشن های جراحی زنان -وسایل اتاق عمل و ست های اتاق عمل -آشنایی دانشجویان با  :تمشجلسه ه هدف کلی

 عملی(

 تم: شجلسه ه اهداف ویژه

 ن دانشجو قادر باشددر پایا

 . به صورت عملی انجام دهدنحوه پرپ و درپ در اتاق عمل را  -8-1

 . به صورت عملی انجام دهدنحوه چک کردن و باز کردن ست های جراحی در اتاق عمل را  -8-2

 .به صورت عملی انجام دهدنحوه اسکراپ در اتاق عمل را  -8-3

 . دهد  به صورت عملی انجامپوشیدن گان، دستکش در اتاق عمل را  نحوه -8-4

 

 آزمون پایان ترم) عملی(م: نههدف کلی جلسه 

 

 منابع:

 اصول و فنون مامایی و روش کار در اتاق عمل مهری شمسی  -1

 اصول و فنون پرستاری پوتر و پری -2

 اصول و مهارت های پرستاری تایلور  -3

 فرخنده مهریپرستاری و بهداشت مادران و نوزادان  -4

 غیراییروش کار در اتاق عمل و اتاق بهبودی محترم  -5

 اصول و فنون مامایی مانیتا خلیلی پور  -6

 تاریخ اخالق و مقررات مامایی فاطمه واثق  -7

 

 ش تدریس:رو

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

 

 وسایل آموزشی :



 دکتر امیر جاللی  دانشکده: EDOنام و امضای مسئول              دکتر سوسن حیدرپورنام و امضای مدیر گروه:         شمسی پرویزینام و امضای مدرس:   

 تاریخ ارسال :                              ارسال:                                  تاریخ                           1398/ 6/ 10تاریخ تحویل:  

 

 ، وسایل و موالژهای واحد پراتیک جهت تمرین عملی  power point،  پروژکتور دیتا ، وایت برد 

 

 سنجش و ارزشیابی 

 ساعت  تاریخ  سهم از نمره کل)بر حسب درصد( روش       آزمون

 14ـ14.30 هر جلسه درصد 5 شفاهی  کوئیز

، چهار گزینه ای  ترم آزمون میان 

 تشریحی 

 14ـ15 26/8/98 درصد 15

طبق تقویم   درصد 70 عملی، چهار گزینه ای  ایان ترمآزمون پ

 آموزشی دانشکده 

 ده طبق تقویم آموزشی دانشک 

شرکت در بحث  حضور فعال در کالس 

 گروهی 

 ترم در طول  هر جلسه درصد 5

 

 نشجو:مقررات کالس و انتظارات از دا

هر چه بهتر برگزار شدن این واحد درسی به نکات زیر توجه  و محدودیت زمانی جهت  صل هاکثرت سر فاز دانشجویان محترم انتظار می رود که با توجه به اهمیت درس و   

 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 می گردد. ـ 

 نمره کسر خواهد شد.  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  -3

 مطرح کردن سواالت جلسه قبل در ابتدای جلسه بعدی -4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 صول و فنون ماماییا درس جدول زمانبندی درس

 14-18ه ها ساعت شنبیک روز و ساعت جلسه :

 

 مدرس  موضوع هر جلسه تاریخ جلسه 

1  

31/6/98 

محیط کار ماما) ساختمان   -هارت های ماماتعریف ماما، صفات مسئولیت ها و م -آشنایی با حرفه مامایی اصول و فنون مامایی شامل: آشنایی دانشجویان با 

 پرویزی 14-16 ساعت - محیط بیمار - انواع بیمارستان و چارت سازمانیشناخت  -زایشگاه، درمانگاه( 

  -اری و زن باردار عریف بارد ت  - ) زن باردار و زائو(پذیرش، انتقال و ترخیص -مهارت در ارتباطات بالینی  اصول و فنون مامایی شامل:آشنایی دانشجویان با  31/6/98 2

 پرویزی 16-18 ساعت –  و شفاهیگزارش کتبی  -اصطالحات رایج مامایی

3  

7/7/98 

بهداشت و ایمنی  -استریلیزاسیون و روش های آسپتیک در اتاق زایمان و عمل -اصول و فنون پرستاری شامل: کنترل عفونت و گندزداییآشنایی دانشجویان با 

 پرویزی 14-16ساعت  -در محیط کار

 پرویزی 14-16 ساعت – ری شامل: نشانه های حیاتیاصول و فنون پرستاآشنایی دانشجویان با  14/7/98 4

 پرویزی 16-18ساعت  -) آموزش مجازی(مفاهیم پرستاری اصول و فنون پرستاری شامل: آشنایی دانشجویان با  14/7/98 5

 پرویزی 18- 14 ساعت -(تمرین عملیهای حیاتی)  آشنایی دانشجویان با نحوه کنترل نشانه 21/7/98 6

 پرویزی 14-16  ساعت-دارو درمانی) اوزان، مقیاس ها، محاسبه مقادیر دارویی، عالئم اختصاری(  -اصول و فنون پرستاری شامل: اصول تجویز دارویی دانشجویان  با آشنا 28/7/98 7

 پرویزی 16-18 -و ترانسفوزیون IV Line -شامل: انواع تزریقاتاصول و فنون پرستاری آشنایی دانشجویان  با  28/7/98 8

 پرویزی ( تمرین عملی، سرم تراپی )  IV lineآشنایی دانشجویان با نحوه دارو درمانی، برقراری  12/8/98 9

  -پانسمان زخم  -مراقبت از زخم  -سونداژ مثانه در زن باردار  - انما در لیبر-دفع روده ای و ادراری   تغذیه، اصول و فنون پرستاری شامل:آشنایی دانشجویان  با  12/8/98 10

 پرویزی 14-16ساعت 

 پرویزی 16-18ساعت -) آموزش مجازی(اصول و فنون پرستاری شامل: نیاز های بهداشتی مددجو  آشنایی دانشجویان  با  19/8/98 11

 پرویزی 14-18 -(عملی نتمری آشنایی دانشجویان با نحوه انجام انواع تزریقات )  26/8/98 12

13 26/8/98 

  

گذاری،زایمان و ...( ساعت  IUDآشنایی با ابزار و نحوه و کاربرد آن در معاینات مامایی، زنان و نوزاد) مانند و فنون مامایی شامل: اصول آشنایی دانشجویان  با 

 پرویزی  و آزمون میان ترم 14 -16

پوشش دادن با شان به زن در حین  -دستکش و در آوردن آن پوشیدن گان ، -اسکراپ دست ها قبل از زایمان فنون مامایی شامل:اصول و آشنایی دانشجویان  با  3/9/98 14

 پرویزی  16-18 ساعت –معاینه زنان، زایمان و ... ) پرپ و درپ در اتاق زایمان( 

 پرویزی 18-14 -(تمرین عملیوله معده) لآشنایی دانشجویان با نحوه انجام پانسمان زخم، سونداژ مثانه و  10/9/98 15

اصول و فنون مامایی شامل: اقدامات اولیه مربوط به نوزاد ) تعیین هویت، جابجا کردن، ساکشن، کالمپ بند ناف، اندازه گیری، درجه  جویان  با آشنایی دانش 10/9/98 16

 پرویزی 14-16ساعت  -حرارت، استحمام، لباس پوشاندن و ترخیص نوزاد(  

وسایل اتاق عمل و انواع نخ های  -ساختمان، تشکیالت و وظایف پرسنل اتاق عمل -اهیم جراحی زنانمف  اصول و فنون اتاق عمل شامل:آشنایی دانشجویان  با  17/9/98 17

 پرویزی 16-18 ساعت -ست های اتاق عمل) سزارین، کورتاژ، و ...( -جراحی و کاربرد آن ها

تمرین )  ش دادن با شان به زن در حین معاینه زنان، زایمان و ...پوشبا نحوه شستشوی دست، پوشیدن گان و دستکش و خارج کردن آن،  نآشنایی دانشجویا  24/9/98 18

  18-14 -(عملی 

روش صحیح حفظ نمونه در   -ملعاصول ضدعفونی اتاق عمل و استریلیزاسیون وسایل و محلول های اتاق  اصول و فنون اتاق عمل شامل:آشنایی دانشجویان  با  24/9/98 19

 پرپ و درپ در اتاق عمل  -اسکراپ دست ها قبل از جراحی -چک کردن و باز کردن ست های جراحی - -نپوزیشن های جراحی زنا  -اعمال جراحی

 14-15 -ساعت 

 پرویزی

20 24/9/98 

 
 15-16 ساعت -جراحی ملآشنایی دانشجویان  با اصول و فنون اتاق عمل شامل: مراقبت قبل ، حین و بعد از ع

 پرویزی

21  

1/10/98 
 پرویزی 18-14 -(تمرین عملیانجام زایمان و اقدامات اولیه مربوط به نوزاد )   نحوه پرپ و درپ وآشنایی دانشجویان با 

 پرویزی 14-51 -(تمرین عملی) ردن ست های جراحیکچک کردن و باز  -پوزیشن های جراحی زنان -وسایل اتاق عمل و ست های اتاق عمل -آشنایی دانشجویان با  1/10/98 22

 پرویزی 15-16 -(تمرین عملی)  -معاینه پستان و پاپ اسمیر -ایی دانشجویان با نحوه معاینه زنانآشن  1/10/98 23

 پرویزی 16-18 -(نمایش فیلموط به نوزاد) بانجام زایمان و اقدامات اولیه مر   اصول و فنون مامایی شامل: نحوه پرپ و درپ وآشنایی دانشجویان  با  1/10/98 24

 پرویزی ایان ترم) آزمون عملی( آزمون پ 8/10/98 25

طبق تقویم آموزشی  26

 دانشکده 

 آزمون پایان ترم ) آزمون تئوری( 

 
 

 پرویزی

 


