بسمه تعالی
دانشگاه آزاد اسالمی واحد شهرکرد – دانشکده علوم پسشکی
طرح درس – گروه مامایی

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

تعداد واحد1 :
کد درس35100515 :

مقطع :کارشناسی
پيش نياز :ندارد
مدرس :خانم گودرزی
هدف کلی:
ّذف کلی اس ارائِ درط آؽٌبیی ثب اصَل ٍ فٌَى کلی هزالجت اس ثیوبراى  ،آؽٌبیی ثب هحیظ ،همزرات ٍعابی
کبر در اتبق عو

ٍ سایوبى هی ثبؽذ.

اهداف ویژه عینی:
در پبیبى دٍرُ داًؾجَیبى لبدر خَاٌّذ ثَد:
 .1هبهبیی ،هبهب  ،صفبت ٍ هغئَلیت ّبی هبهب را ؽزح دٌّذ.
 .2هحیظ ّبی کبری هب هب را تعزیف ًوبیٌذ.
ً .3حَُ پذیزػ ،اًتمبل ٍ تزخیص ثیوبراى را تَضیح دٌّذ.
ً .4کبت هْن در راثغِ ثب پزًٍذُ ثیوبراى ٍ ثجت گشارؽبى را تؾزیح ًوبیٌذ.
 .5عالئن حیبتی ٍ عَاه

هَثز ثز آًْب را تَضیح دٌّذ.

ً .6حَُ هزالجت اس ثیوبراى هجتال ثِ تت ٍ ّیپَتزهی را ؽزح دٌّذ.
 .7هحلْبی هْن ثزرعی درجِ حزارت ثذى ٍ ًجض را ًبم ثجزًذ.
 .8اًَاع هختلف دهبعٌج ّب را تؾزیح ًوبیٌذ.
 .9اًَاع تخت ّبی هَجَد در هزاکش ثْذاؽتی درهبًی را ًبم ثجزًذ.
. 11اّویت حزکت ٍ جبثجبیی ثیوبراى در تخت را ؽزح دٌّذ.
. 11علت ٍ اّویت هزالجتْبی عوَهی اس ثیوبراى را تَضی ح دٌّذ.
. 12اّویت حوبم ًَساداى ٍ ًحَُ اًذاسُ گیزی لذ ٍ،سى ٍ دٍر عز آًْب را ثیبى ًوبیٌذ.
. 13هفَْم درد،اًَاع درد،عَاه

هَثز ثز درد ٍ رٍؽْبی هختلف تغکیي درد را ؽزح دٌّذ.

ٍ رٍػ

. 14هفَْم خَاة،عَاه

هَثز ثز خَاة ٍ اختالالت هزثَط ثِ خَاة را تعزیف ًوبیذ.

. 15اًَاع دعتَرات پشؽکی هزثَط ثِ اعتزاحت ثیوبراى را تعزیف ًوبیٌذ.
. 16هفَْم تغذیِ ،اًَاع هختلف رصیوْبی غذایی در ثیوبراى ٍ رٍؽْبی هختلف تغذیِ ثیوبراى را تَضیح دٌّذ.
. 17گبٍاص ،الٍاص،تغذیِ ٍریذی ٍ اًَاع آًزاتعزیف ًوبیٌذ.
. 18اختالالت هْن عیغتن ادراری ٍ گَارؽی ٍ عَاه

هَثز ثز عولکزد دفع ادرار ٍ هذفَع را ؽزح دٌّذ.

. 19عفًَت ٍ سًجیزُ عفًَت ،جذاعبسی ٍ اًَاع رٍؽْبی ضذعفًَی ٍ اعتزی کزدى ٍعبی
. 21اًَاع ٍعبی

هَجَد در اتبق عو

. 21هزالجتْبی هْن هزثَط ثِ لج

را ؽزح دٌّذ.

ٍ سایوبى را ًبم ثجزًذ.

،حیي ٍ پظ اس جزاحی را ؽزح دٌّذ.

.22دارٍ،اًَ اع دارٍ،اًَاع دعتَرات دارٍیی را تعزیف کٌٌذ. 23 .اختصبرات هتذاٍل در دارٍ ؽٌبعی ً،حَُ هحبعجِ دٍس
دارٍ ٍلَاًیي ًگْذاری دارٍ ّب را ثیبى ًوبیٌذ.
. 24هزالجتْبی هزثَط ثِ اکغیضى درهبًی ٍ اًتمبل خَى را ؽزح دٌّذ.
 .25اًَاع سخن ٍ هزالجتْبی هزثَط ثِ سخن را ؽز ح دٌّذ.

تکالیف و وظایف دانشجویان:
حضَر ثِ هَلع در کالط درط – ؽزکت فعبالًِ در کالط – پبعخ ثِ عئَاالت ؽفبّی هغزح ؽذُ در کاالط درط –
ارائِ تکلیف – حضَر ثِ هَلع در اهتحبى پبیبى تزم

روش تدریس:
عخٌزاًی ،پزعؼ ٍ پبعخ

وسایل آموزشی:
ٍایت ثزد ،هبصیک ،دیتب پزٍصکتَر

نحوه ارزشیابی:
ؽزکت ثِ هَلع ٍ فعبالًِ در کالط درط ،ارائِ ثِ هَلع تکبلیف ،ارسؽیبثی ًْبیی ثب آسهَى پبیبى تزم

نحوه محاسبه ارزشیابی:
رٍػ ارسؽیبثی

درصذ ًوزُ

آسهَى هیبى تزم

21

فعبلیتْبی کالعی

11

آسهَى پبیبى تزم

81

مقررات
 -حذال

ًوزُ لجَلی  11هی ثبؽذ

 -در صَرت غیجت ثیؼ اس عمف تعییي ؽذُ عجك لَاًیي آهَسؽی ثزخَرد خَاّذ ؽذ.

منابع:
 .1پَتز  ،پزی ،اصَل ٍ فٌَى پزعتبری ،تزجوِ اعضبی ّیئت علوی داًؾگبُ علَم پشؽکی ایزاى ،تْزاى ،عبلوی،
آخزیي چبح.
 .2دٍگ بط  ،اصَل هزالجت اس ثیوبر ،تزجوِ آتؼ سادُ ٍ ّوکبراى ،تْزاى ،گلجبى ،آخزیي چبح.جلذ 2ٍ1
 .3سردؽت ،رلیِ ٍ اکجز سادُ  ،رٍیب ،اصَل ٍ فٌَى پزعتبری ٍ اعتزیلشاعیَى ،تْزاى ،جبهعِ ًگز ،آخزیي چبح.
 .4ایوبًی ،فبعوِ ٍ ّوکبراى ،درعٌبهِ جبهع پزعتبری ٍ هبهبیی ،جلذ دٍم ،تْزاى ،گلجبى ،آخزیي چبح.
 .5تذکزی ،سّزا ،هَحذپَر ،آعیِ ،اصَل ٍ فٌَى هبهبیی  ،تْزاى ،عبلوی ،آخزیي چبح.
ًَ .6ثْبر ،هٌیز ،اصَل ٍ فٌَى پزعتبری ،تْزاى ،ثؾزی ،آخزیي چبح.
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جلسه
1

موضوع تدریس
همذهِ في پزعتبری ٍ هبهبیی ،هحیظ ّبی کبری هبهب ،هغئَلیت ّبی هبهب ،پذیزػ  ،تزخیص ٍ ارجبع
ثیوبراى ،پزًٍذُ ثیوبراى

2

عالئن حیبتی

3

اًَاع تختٍ ،عبی السم در اتبق ثیوبر ،اّویت حزکت ٍ جبثج بیی ثیوبر ٍ هزالجت ّبی عوَهی اس ثیوبراى

4

هفبّین خَاة ٍ اعتزاحت دردٍ ثیخَاثی

5

هفَْم تغذیِ ،عیغتن گَارؽی ٍ ادراری

6

کٌتزل عفًَت ّب

7

ٍعبی ٍ تجْیشات اتبق عو ٍ سایوبى ٍ هزالجت ّبی لج  ،حیي ٍ ثعذ اس جزاحی

8

دارٍ درهبًی

9

اکغیضى تزاپی ،اًتمبل خَى ٍ هزالجتْبی هزثَط ثِ سخن ّب

