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

نام درس :اصول و فنوى پرستاری و هاهایی و روش کار در اتاق عول و زایواى

تعداد واحد 1 :واحد عولی
کد درس 35100515:

هقطع :کارشناسی
پيش نياز :ندارد
هدرس :خانن گودرزی
هدف کلی:
آؽٌبیی داًؾجَیبى ثب هفبّین اعبعی هزتجط ثب ارائِ هزالجت ثِ هذد جَیبى ٍ کغت تَاًبیی ّبی السم ثِ هٌظَر اجزای رٍػ
ّبی ثبلیٌی ثب تکیِ ثز رػبیت لَاًیي ٍ همزرات ٍ اخالق حزفِ ای
اهداف ویژه عینی:
در پبیبى دٍرُ اس داًؾجَ اًتظبر هی رٍد پظ اس توزیي ثز رٍی هبکت در هحیط پزاتیک ثتَاًذ:
 .1رٍػ پیؾگیزی اس اًتمبل ػفًَت(ؽغتي دعت ،پَؽیذى دعتکؼ ،گبى ٍ هبعک ٍ  )...را ثِ ؽیَُ صحیح اًجبم دّذ.
 .2اصَل ثبس کزدى ثغتِ ّبی اعتزیل را اًجبم دّذ.
 .3اًَاع تخت (اؽغبل ؽذُ ٍ اؽغبل ًؾذُ ،ثبس ،ثغتِ  ،ثؼذ اس ػول ٍ  )...را ثب حذاکثز  11درصذ خطب درعت کٌذ.
 .4تغییز ٍضؼیت ٍ جبثجبیی هذدجَ را ثِ درعتی ثِ اجزا درآٍرد.
 .5هْبرت ّبی ثْذاؽت فزدی( اعتحوبم ،هزالجت اس دّبى ٍ دًذاى ٍ )..را ثِ درعتی ًوبیؼ دّذ.
 .6کٌتزل ٍ ثجت ػالئن حیبتی را ثِ ؽیَُ کبهال صحیح اًجبم دّذ.
 .7رٍػ صحیح کبرثزد گزهب ٍ عزهبی هَضؼی را در هَرد ثیوبراى ثِ کبر ثجزد.
 .8ثِ رٍػ صحیح ثِ ثیوبر ثذپي دادُ ،اًوب اًجبم دادُ ٍ اس هذفَع ًوًَِ ثزداری کٌذ.
 .9عٌذ هؼذُ را ثِ رٍػ صحیح ٍارد هؼذُ کٌذ ٍ خبرج ًوبیذ.
ً .11یبسّبی تغذیِ ای ثیوبر را ثِ درعتی اًجبم دّذ.
.11کٌتزل جذة ٍ دفغ هبیؼبت را ثِ طزس صحیح اًجبم دّذ.
.12ثِ رٍػ صحیح عٌذاص ٍ ًوًَِ گیزی ادراری را اًجبم دّذ.
 .13ؽغتؾَی پزیٌِ را ثِ درعتی اًجبم دّذ.
 .14طجك کبرت دارٍیی اًَاع رٍػ ّبی دارٍ درهبًی ( خَراکی ،پَعتی ،ؽیبف ،لطزُ ٍ تشریمبت ) را ثِ اجزا درآٍرد.

 .15هحبعجبت دارٍیی را ثِ درعتی اًجبم دّذ.
ً.16حَُ خًَگیزی اس هذدجَ ٍ هبیغ درهبًی ٍریذی را ثِ درعتی ثِ اجزا در آٍرد.
ً. 17حَُ هزالجت اس سخن (پبًغوبى ،کَتبُ کزدى درى ،کؾیذى ثخیِ ٍ )...را ثِ رٍػ درعت اًجبم دّذ.
 .18ثِ ؽیَُ صحیح اکغیضى تزاپی اًجبم دّذ ٍ تزؽحبت دّبى ٍ ثیٌی را عبکؾي ًوبیذ.
 .19ثب اًَاع ثخیِ ّب ٍ ،عبیل جزاحی ٍ ٍعبیل عت سایوبى آؽٌب ؽَد.
.21

ا لذاهبت رٍتیي ٌّگبم سایوبى ٍ ثزرعی ًَساد را اجزا ًوبیذ.

 .21حوبم کزدى ًَساد را ثِ درعتی اجزا کٌذ.
 .22در توبم هَارد فَق ًحَُ ًَؽتي گشارػ را توزیي کٌذ.

تکالیف و وظایف دانشجویان:
حضَر ثِ هَلغ در کالط هْبرت ّبی ػولی –پَؽیذى فزم ٍ پیزٍی اس همزرات اتبق پزاتیک – اجرزای پزٍعریجزّبی
تذریظ ؽذُ در عبػبت توزیي تحت ًظبرت اعتبد – اًجبم تکبلیف آهَسؽی – حضَر ثِ هَلغ در اهتحبى پبیبى تزم

روش تدریس:
ًوبیؾی -توزیي ثز رٍی هبکت  ،پزعؼ ٍ پبعخ

وسایل آموزشی:
ٍایت ثزد ،هبصیک ،هذل ،هبکت ٍ لَاسم هَجَد در اتبق پزاتیک

نحوه ارزشیابی:
ؽزکت ثِ هَلغ ٍ فؼبالًِ در کالط درط ،ارائِ ثِ هَلغ تکبلیف ،آسهًَْبی ػولی،
ارسؽیبثی ًْبیی ثب آسهَى پبیبى تزم

نحوه محاسبه ارزشیابی:
رٍػ ارسؽیبثی

درصذ ًوزُ

آسهَى هیبى تزم

21

فؼبلیتْبی کالعی

11

آسهَى پبیبى تزم

81

مقررات:
 حذالل ًوزُ لجَلی  11هی ثبؽذ -در صَرت غیجت ثیؼ اس عمف تؼییي ؽذُ طجك لَاًیي آهَسؽی ثزخَرد خَاّذ ؽذ.

منابع:
.1

پَتز  ،پزی ،اصَل ٍ فٌَى پزعتبری ،تزجوِ اػضبی ّیئت ػلوی داًؾگبُ ػلَم پشؽکی ایزاى ،تْزاى ،عبلوی ،آخزیي چبح.

.2

دٍگ بط  ،اصَل هزالجت اس ثیوبر ،تزجوِ آتؼ سادُ ٍ ّوکبراى ،تْزاى ،گلجبى ،آخزیي چبح.جلذ 2ٍ1

.3

هَعَی ،هلیحِ عبدات ،رٍؽْبی ثبلیٌی پزعتبری ،آخزیي چبح

.4

تذکزی ،سّزا ،هَحذپَر ،آعیِ ،اصَل ٍ فٌَى هبهبیی  ،تْزاى ،عبلوی ،آخزیي چبح.
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جلسه
1
2
3

موضوع تدریس
آؽٌبیی ثب رٍػ اعکزاة ٍ ثزلزاری هحیط اعتزیل
آؽٌبیی ثب تؼَیض هالفِ ّبی تخت -اًَاع تخت
آؽٌبیی ثب رٍػ اًتمبل ٍ حزکت ثیوبر  -اًَاع ٍضؼیت ّب

4

آؽٌبیی ثب ًحَُ کٌتزل ػالئن حیبتی

5

آؽٌبیی ثب ًحَُ حوبم دادى ثیوبراى ،رػبیت اصَل ثْذاؽتی

6

آؽٌبیی ثب اًَاع اًوب ٍ ًیبس ّبی دفغ

7

آؽٌبیی کلی ثب تغذیِ دّبًی ،گبٍاص ٍ الٍاص

8

آؽٌبیی ثب ًحَُ عٌذاص ٍ ًوًَِ گیزی ادراری

9

آؽٌبیی ثب ًحَُ دارٍ دادى(خَراکی ٍ هَضؼی)

11

آؽٌبیی ثب ًحَُ اًجبم تشریمبت(ػضالًی ،داخل جلذی ٍ سیز جلذی)

11

آؽٌبیی ثب ًحَُ تشریمبت ٍریذی

12

هزٍر اًَاع تشریمبت ٍ توزیي هجذد

13

آؽٌبیی ثب ًحَُ تؼَیض پبًغوبى ٍ کبرثزد گزهب ٍ عزهبی هَضؼی

14

آؽٌبیی ثب ًحَُ اکغیضى درهبًی ٍ عبکؾي

15

آؽٌبیی کلی ثب اًَاع ثخیِ ّب ٍ ٍعبیل جزاحی  -الذاهبت رٍتیي سایوبى ٍ ثزرعی ًَساد

16

هزٍر ٍ توزیي

