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 به نام آن که جان را فکرت آموخت

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان

 دانشکده پرستاری و مامایی
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 :شرح درس

در این درس دانشجویان عالوه بر آشنایی با حرفه، مسئولیتها و وظایف اساسی ماما از جمله زایمان طبیعی با برخی پروسیجرهای 

 اری و نیز کار در اتاق عمل و وسایل آن آشنا خواهند شد.پرست

 کلی: هدف

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

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

 اهداف رفتاری:

 در این درس دانشجویان باید بتوانند:

 فه و مسئولیتهای محوله، محدوده وظایف، محدودیتهای شغلی و قوانین مربوطه را توضیح  دهد .حر (1

 نحوه پذیرش، تشکیل پرونده معاینه و اصول ثبت در مامایی را بیان نماید. (2

 .و نحوه کنترل عالئم حیاتی را تشریح نماید فیزیولوژی ، عوامل مؤثر، اختالالتاصول،  (3

 آن را بیان نماید. لوله گذاری معده و اهداف (4

 نگروه آموزشی پرستاری سالمت بزرگساال
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  واحد1 :  تعداد واحد                                                                    نظری نوع درس:
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 عوامل مؤثر بر دفع روده ای و بهبود آن را بشناسد. (7

 انواع انما و انحراف مسیر دفع روده ای را توضیح دهد. (6

 اصول ضد عفونی و محلولهای ضد عفونی را شناخته و کاربرد انواع وسایل استریلیزاسیون را توصیف نماید. (9

 نی را بیان نماید.روشهای مختلف دارو درمانی با رعایت موارد ایم (8

 انواع تزریقات با رعایت موارد ایمنی آنها را توضیح دهد. (7

 نحوه تزریق و انفوزیون داخل وریدی و عوارض درمان داخل وریدی را تشریح کند. (14

 محاسبات دارویی را انجام دهد. (11

 محل و موقعیت اتاق عمل و ریکاوری را شناخته و وسایل مورد استفاده در آن را توضیح دهد. (12

 انواع مختلف پنس، نخ، سوزن و لوازم پارچه ای را بشناسد و توصیف نماید. (13

عملکرد مناسب در برخورد با بیماران بستری جهت زایمان طبیعی و مراقبتهای پس از زایمان برای مادر و نوزاد را توصیف (16

 نماید.

 روش تدریس:

 ید وویدئوپروژکتورسخنرانی و پرسش و پاسخ واستفاده از  پاورپوینت ، فیلم و اسال -

 سیاستها وقوانین:

 ورود دانشجو پس از استاد مجاز نمی باشد . -

 خروج از کالس بدون اجازه مدرس مجاز نمی باشد . -

 تلفن همراه در طول کالس خاموش باشد.  -

 خوردن و آشامیدن در کالس درس مجاز نمی باشد . -

جلسات درس تا سقف مشخص شده در آیین نامه  .در صورت غیبت طبق مقررات آموزشی رفتار خواهد شد. غیبت در7 -

آموزشی مربوطه در صورتی مجاز خواهد بود و مشمول کسر نمره نخواهد گردید که با ارائه مدارک مستند و گواهی معتبر 

 و تأیید شده و با تشخیص معاون محترم آموزشی دانشکده مجاز شناخته شود.

 همچنین موارد زیر مورد تاکید می باشد:

 تمام اصول اخالقی اسالمی وحرفه ایرعایت  -

 مطالعه مطالب مربوط به هر بحث قبل از هر جلسه کالس -

 شرکت منظم و مداوم و فعال در جلسات کالسهای درس  -

 ارائه پیشنهادات جهت اصالح و پیشبرد اهداف آموزشی -

تذکر: در صورت تخطی دانشجو از قوانین ،مدرس می تواند از ادامه کالس دانشجو ممانعت بعمل آورد و دانشجو را مورد 

 ارزیابی قرار ندهد .  

 آزمون پایان ترم ارزشیابي:   
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 (Last Edition) : منابع
 

 اصول ومهارتهاي پرستاري تيلور . -5

 اري پوتر و پري.اصول و فنون پرست -2

3- Taylor, Carol, Pamela Lynn, and Jennifer Bartlett. Fundamentals of nursing: 
The art and science of person-centered care. Lippincott Williams & 
Wilkins.Last Edition. 

4- Kozier, B., Erb, G. Fundamentals of nursing: Concepts, process and 
practice.New York:prentice Hall.Last Edition. 

5- Potter PA, Perry AG, Hall A, Stockert PA. Fundamentals of nursing. Evolve 
publication.Last Edition. 

 

 

بارداري و زايمان ويليامز جلد اول )فصل زايمان طبيعي(  -6  

اخالق و مقررات مامايي و پزشکي قانوني دکتر قشالقي  -7  
 8-مهارتهاي باليني در مامايي؛ وارني

.تکنيک اتاق عمل ؛ بري و کهن -9  

 

 دردسترس می باشد. WWW.nm.mui.ac.irدانشکده  Web site* شناسنامه کامل درس در 
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  14-16دو شنبه ها  زمان:           5، ترمکارشناسي مامايي  فراگیران )رشته، مقطع، ترم(:

 آقای حسینی، آقای دکتر قدمی و خانم دادخواه تهرانیاساتید درس: 

   درسجدول زمانبندي ارائه 

 مدرس عنوان زمان رديف

5 55/7/5015 

 

 عالئم حياتي

 

 ينيآقاي حس

 

2 58/7/5015 پذيرش و  –اصول حرفه اي مامايي  

 ترخيص

خانم دادخواه 

 تهراني

3 21/7/5015  آقاي حسيني دارو درماني و تزريقات 

 

0 2/8/5015 

 

خانم دادخواه  زايمان طبيعي

 تهراني

1 9/8/5015  آقاي حسيني تزريق و انفوزيون داخل وريدي 

 

6 
56/8/5015 ن و تشکيالت اتاق عمل و زايما 

 تجهيزات

 

 آقاي  دکترقدمي

7 

 

 

23/8/5015  آقاي حسيني محاسبات دارويي 

8 31/8/5015  آقاي  دکترقدمي اصول ضد عفوني و استريل کردن 

9 7/9/5015  دفع روده اي –حمايت تغذيه اي  

 

 آقاي حسيني

 


