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 پرستاری و مامایی زنجان دانشکده

 ماماییگروه آموزشی: 

  Course Plan دورهدرس طرح 

 مشخصات فراگیران مشخصات درس

کارآموزی اصول و مهارتهای پرستاری و مامایی و روش  عنوان واحد درسی:

 کار در اتاق عمل

 پرستاری  / مرکز آموزشی درمانی:دانشکده

 زنجانمامایی 

 مامایی رشته تحصیلی: ارآموزیک واحد درسی: نوع

 پیوستهنا کارشناسی تحصیلی:مقطع  کارورزی: 1کارآموزی: عملی: نظری: تعداد واحد

 سایر کارورز کارآموز ترم تحصیلی کارورزی: 11کارآموزی: عملی: :نظری        تعداد ساعت
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 مشخصات مسؤل درس
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 مربی رتبه علمی: کارشناسی ارشد مقطع تحصیلی:

 44133443تماس: شماره
پست 

 shamsgoraishi@yahoo.comالکترونیک:
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 الهام جعفری، پروین محبی، طاهره شمس قریشی، فاطمه بیاتها  خانم    :(ان)مدرسنام و نام خانوادگی مدرس
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 بازنگری بر اساس نیاز جامعه: :تاریخ تدوین طرح درس نحوه برگزاری دوره:

 شماره جلسات بازنگری شده: تاریخ  1431ماه  بهمن ترکیبی مجازی حضوری

    14/11/31 - 

 اهداف آموزشی

  هدف کلی:

 ی درس:اهداف کل            
 

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

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

 

 :)اهداف اختصاصی )رفتاری  

 زائو ترخیص تا پذیرش مراحل و وسایل ، کارکنان وظایف ، زایشگاه مختلف قسمتهای با آشنایی . 

 زایشگاه در زایمانی مراقبتهای با ارتباط در اولیه های تکنیک تمرین . 

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

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

 :حیطه شناختی 

  نظریمطالبق با دروس 

 :حیطه روانی حرکتی 

  درصد: 09در پایان برنامه آموزشی، انتظار می رود فراگیر)ان( قادر باشند به طور مستقل تا 

 . نمایند بیان را کارورزی دوره این اهداف

 (.....و کید سونی ، پوآر ، نوزاد توزین ترازوی ، وارمر ، ساکشن)  دهند نشان را زایشگاه در موجود وسایل کارکرد نحوه.. 

 ببرند نام تفکیک به را زایشگاه کارکنان وظایف . 

 صورت و دست شستن ، کثیف مالفه تعویض:  مانند.  نمایند فراهم را زایشگاه در بستری مادر آسایش برای الزم شرایط ، 
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 و تشنگی رفع ، آنژیوکت اطراف نظافت ، پن بد دادن ، دستشویی تا همراهی ، اطاق حرارت درجه و تمیزی به توجه

 توجهات ، زایشگاه مسئولین به زائو های خواسته انتقال ، پرینه و ولو شستشوی ، پزشک دستورات به توجه با گرسنگی

 ...و روحی

 کنند بیان را(  مخدر داروهای و نوزاد والدت برگه)  زایشگاه اسناد به مربوط مقررات . 

 ببرند نام را والدین به تولد گواهی ارائه جهت الزم مدارک . 

 دهند توضیح را پرونده یک مختلف قسمتهای . 

 دهند توضیح را پرونده در رایج مهم اصطالحات . 

 دهد شرح را شوند ثبت زایشگاه دفتر در است الزم که مواردی . 

 نمایند اجرا مربی نظر تحت را پزشک دستورات . 

 نمایند ثبت پرونده در مربی امضاء و خود نام با را شده اجرا دستورات . 

 نمایند کنترل را بیماران حیاتی عالئم . 

 دهند انجام مربی نظر زیر صحیح درصد صد نحو به را عضالنی تزریق . 

 نمایند برقرار مربی کمک با را وریدی پرفوزیون و نمایند آماده پرفوزیون برقراری جهت را سرم . 

 دهند انجام مربی کمک با برجسته ورید در را گیری رگ . 

 دهند انجام مربی کمک با اورژانس غیر شرایط در را نالتون و فولی سوند با سونداژ . 

 نمایند خارج ادراری مجرای از را سوند . 

 و با را پرینورافی از بعد و زایمان از بعد ، زایمان و گذاری سوند ، واژینال معاینه از قبل موارد در را پرینه و ولو شستشوی 

 . دهند انجام شستشو ست بدون

 نمایند تهیه نمونه صحیح شرایط با و پزشک دستور به توجه اب خون و ادرار از . 

 زایمان حال در زائو پذیرش جهت زایمان اطاق محیط کردن آماده)  دهند انجام کامل طور به را زایمان دهنده کمک وظایف 

 ......( و نوزاد پذیرش ، زایمان عامل طرف از محوله وظایف انجام ، زایمان ست چیدن ، وی نوزاد و

 گان، پوشیدن ، دستها شستن ، چکمه پوشیدن ، ماسک پوشین)  دهند انجام را زایمان برای آمادگی جهت مقدماتی فعالیتهای 

 (. ها شان کردن پهن ، زایمان از قبل پرینه شستشوی ، زایمان ست کردن مرتب

 گرم و خشک ، حلق از ترشحات تخلیه)  دهند انجام را باال به 7 آپگار با نوزاد از مراقبت برای الزم اقدامات و پذیرش 

 ،...  و وزن ، دورسر ، قد گیری اندازه ، دست مچ به بستن و دستبند کردن آماده ، ناف بند پانسمان و کالمپ ، نگهداشتن

 جهت مادر به نوزاد تحویل ، نوزاد پرونده تکمیل ، نوزاد حمل ، لباس پوشانیدن ،  k ویتامین تزریق ، پا کف اثر ثبت

 ....(. و شیردهی حین در نوزاد از مراقبت ، مادر به شیردهی نحوه آموزش ، یشیرده

 کنند بیان را انما منع موارد . 

 دهند انجام باردار خانم برای را انما ، وسایل بودن موجود صورت در . 
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 نمایند مشاهده را زایمان مورد یک حداقل ، زایمان اطاق در حضور جهت الزم شرایط رعایت با . 

 نمایند مشاهده را باردار خانم دو پذیرش لحداق . 

 پرینورافی محل مشاهده ، خونریزی کنترل ، حیاتی عالئم کنترل)  دهند انجام مربی کمک با را زایمان مرحله چهار مراقبتهای 

 ....(. و

 ترخیص برای بودن واجدشرایط ، مدارک بودن کامل ، پزشک دستورات رویت)  نمایند مشاهده را زائو ترخیص نحوه ، 

 ....(و نقل و حمل نحوه

 دهند انجام مربی راهنمایی با را بخش مستخدم و بهیار کمک ، ماما ، آسیستان ، زائو با صحیح ارتباط برقراری نحوه . 

 (. مشاهدات ، پرونده ، شناخت ، ترخیص ، پذیرش)  کنند برقرار صحیح ارتباط بیمار با 

 بیمار بهداشت و آسایش تامین ، عمومی های مراقبت ، بیمار واحد نمودن آماده)  کنند آماده روانی و جسمی نظر از را بیمار ، 

 (. بیمار ایمنی نیازهای تامین

 وزن و قد ، حمام و نظافت ، حیاتی عالئم چارت ، حیاتی عالئم کنترل) دهند انجام صحیح طرز به را بیمار مراقبتهای کلیه ، 

 (.  لزوم صورت در رسانی کسیژنا ، مناسب وضعیت در بیمار دادن قرار

 انواع و پرینه شستشوی ، دفع عمل از توجه و(  معده لوله ، ریه ، دهان)  مختلف راههای از بیمار تغذیه ، دفع و جذب میزان 

 . نمایند چارت و داده انجام صحیح طرز به را سنداژ

 نمایند کسب زمینه این در مهارت و دهند انجام صحیح طرز به را سرم و وریدی ، عضالنی تزریقات . 

 دهند انجام صحیح طرز به را پانسمان . 

 به را آنان به مربوط مقررات و قوانین رعایت با ، مقیاس و اوزان محاسبه  از راپس  مخدر و استعمالی ، تزریقی داروهای دادن 

 . بدهند  انجام صحیح طرز

 و گان پوشیدن) دهند انجام کار صحیح طرز به زایمان اطاق رد و  داشته آشنایی زایمان اطاق بر حاکم مقررات و قوانین با 

  زایمان اطاق داروهای و کد ترالی ، کار وسایل و لیبر با ،آشنایی نوزاد احیاء وسایل ، زایمان وسایل شناخت ،...   و ماسک

.) 

 دستها شستن) دهند امانج کار صحیح طرز به عمل اطاق در و داشته یی آشنا عمل اطاق بر حاکم مقررات و قوانین با ، 

 ، جراحی و شیردهی روشهای ، جراحی عمل تکنیکهای ، بیهوشی انواع ، جراحی ستهای و وسایل شناختن ، اسکراب

 ( .   جراحی عمل حین و عمل از بعد و قبل مراقبتهای

 

 حیطه عاطفی:

 نماید مراعات را ای حرفه اخالق موازین. 

 احترام گذارد.سی های خود و همکال پرسنلو  به شان و منزلت استاد 

 کند بصورت فعاالنه شرکت  مراحل مختلف تدریس در. 
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 نماید تالش دلسوزانه ها آن از نگهداری در و نموده استفاده بخش نوزادان بیمارستان تجهیزات از مسئوالنه طور به. 

 شود. ماد به نفس نشان داده و پیشقدماعت ، جهت پاسخ گویی به سواالت 

 

 

. 

 ریس:روش های تد

                        ■                                                                                                                                               بحث گروهی         ■                                                                                                                                                               پرسش و پاسخ                                         ■                                                                                                                                                                         سخنرانی
                                                                               شبیه سازی شده             بیمار                                                                                                       کارگاه آموزشی             ■                              فیلم آموزشی                                     ■                                  نمایش عملی                         

              Bedside teaching                                 ایفای نقش 

               ارائه تکالیف و نقد و بررسی آن هاسایر) بنویسید(:     

 مواد و وسایل آموزشی:

 وسایل داخل بخش

 تجارب یادگیری )حین تدریس(:

 آماده سازی مطالب تدریس شده هر جلسه برای جلسه بعد

 

 

 ضوابط آموزشی و سیاست های مدرس

 شده تعیین آموزشی تکالیف و مناسب موقع به انجام آموزشی، مباحث در پویا و فعال شرکت ،کاراموزیدر  کامل و قعمو به حضورانتظارات: 

 تدریس کیفیت ارتقاء جهت پیشنهاد و انتقاد ارائۀ ،

 : مجازها

 - بخشوردن و آشامیدن در سایلنت نمودن گوشی همراه، عدم مکالمه با گوشی همراه و اجتناب از خ-بخشعدم اختالل در نظم  محدودیتها:

 های ایمنی )دروس عملی/آزمایشگاهی/بالینی/عرصه(:توصیه

 هماهنگی با استاد در انجام هر گرونه فعالیت عملی در بخش مربوطه
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 و بعد از هر فعالیت شستن دست ها هنگام ورود به بخش 

 استفاده از دستکش و ماسک در صورت نیاز

 تفکیک زباله ها

 ی:فهرست منابع درس

 منابع طبق کوریکولوم و سرفصل مربوطه .1

 .1831، ترجمه : زهرا مهدوی . تهران : نشر و تبلیغ بشری ،  "پرستاری بالینی مهارتهای – تیلور پرستاری اصول"کارول تیلور .   .2

 . 1832نوردانش، انتشارات:تهران.   ...،دولتیان، ازگلی احمدی،:  ترجمه ، "فنون عمومی تخصصی-مهارتهای مامایی" .8

، ترجمه اسدی نوقابی،تباری،جاللی نیا.تهران:انتشارات اندیشه  " 2992اصول و مهارتهای پرستاری تیلور"کارول تیلور.  .1

 . 1832رفیع،

5. .Potter , Patricia , Perry , Anne G "Fundamental, of nursing", 5th Edition .st Louis. 

mosby company 2001. 

6.  Olds , London , Lade wig. "Maternal newborn nursing" . 5 th. , New jersey, 2000 
7. Perry.Potter."Clinical Nursing Skills & Techniques" . 5thEdition, St Louis: The .C.V.mosby Co., 

2001 
 

 

 

 

 

 

 

 روش ارزیابی:



7 
 

 مشاهده عملکرد

 )چک لیست( 

 مصاحبه 

 ) شفاهی(
 آزمون کتبی

  

 عینی تشریحی

 گسترده

 پاسخ

 

 کوته پاسخ

 

 چند گزینه ای

 

 جورکردنی

 

 صحیح / غلط

 

  نمره(: 02بارم بندی نمره ) از 

 می باشد(. 02، برابر 02) نمره قبولی از    

  و پروژه: عملی انجام تکالیف مشارکت کالسی: 1 حضور و غیاب کالسی: 

 پایان ترم:تئوری  امتحان  -امتحان میان ترم: -کوئیز:

 وازین اخالق حرفه ای: رعایت م

 

 

 

 


