بسمه تعالی

دانشگاه آزاد اسالمی واحد نجف آباد دانشکده پرستاری و مامايی
نيمسال اول سال تحصيلی9395-96
نام درس :اصول وفنون پرستاری ومامايی وروش
کاردراتاق عمل وزايمان

مدرس  :مهشيد معينی مهر

تعداد واحد0/5 :

m.moeinimehr@iaun.ac.ir : Email

نوع واحد:نظری

مکان کالس  :دانشکده پرستاری ومامايی

مقطع و رشته تحصيلی :کارشناسی مامايی

روز کالس  :شنبه

دروس پيشنياز ياهمزمان :ندارد

ساعت کالس 92-90:95:

تلفن داخلی دفتر2209:

تاريخ امتحان ميان ترم-:

ساعات حضور در دفتر :شنبه 93-96:45وسه شنبه-92

تاريخ امتحان پايان ترم95/90/99:

8/95
مقدمه:اين درس به منظور شناخت وظايف ومسئوليتهای ماماواصول وفنون مراقبت ازمادر باردار حين زايمان ودراتاق
عمل می باشد.
هدف کلی:
-9آشنايی بااصول وفنون کلی مراقبت ازبيماربراساس نيازهای جسمانی روانی واجتماعی.
-2آشنايی با محيط مقررات وسايل وروش کاردراتاق عمل وزايمان
اهداف رفتاری:
دانشجو پس ازشرکت درجلسات درس بايد قادرباشد :
-9حرفه مامايی رابه طور واضح تعريف کند.
-2صفات ومسئوليتهای مامارابطورکامل شرح دهد.
-3شرح وظايف ماما درمحيط درمانگاه زايشگاه واتاق عمل را کامال بيان کند.
 -4مراحل پذيرش وترخيص مادربارداروزائورابطورواضح بيان کند.
-5نحوه تشکيل وتکميل پرونده های مامايی اخذ تاريخچه وشرح حال را بطورواضح شرح دهد.
-6محيط کارماما بهداشت وايمنی درمحيط کاررا بطورکامل بيان کند.
-7اصول حرکتی زن باردار وپوزيشن های حين ليبروزايمان را شرح دهد.
-8اصطالحات رايج مامايی را کامال توضيح دهد.
-9مهارتهای ماما درارتباط با امورمربوط به نوزاد رابطورکامل فهرست نمايد.
روش تدريس:
بصورت سخنرانی وپرسش وپاسخ می باشد

فعاليتهای فراگيران:
-9حضورمنظم فعال وبدون غيبت درکالس درس
-2شرکت فعاالنه در مباحث درس
-3انجام تکاليف مربوطه
-4شرکت درامتحان پايان ترم
روش ارزشيابی:
 -9حضور و غياب و فعاليت کالسی 0/5نمره
 -3امتحان پايان ترم  4/5نمره
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رديف

تاريخ

رئوس مطالب

9

95/8/9

آشنايی با حرفه مامايی مسئوليتها شرح وظايف ماما محيط کارماما بهداشت وايمنی

2

95/8/8

3

95/8/95

آشنايی با اصطالحات رايج مامايی

4

95/8/22

اصول حرکتی زن باردار وپوزيشن های حين ليبروزايمان

درمحيط کار
مراحل پذيرش مادرباردارنحوه تشکيل وتکميل پرونده های مامايی اخذ تاريخچه
وشرح حال ترخيص زائومهارتهای ماما درارتباط با نوزاد

منابع اصلی درس:
 - 1اصول و فنون مامايي مانیتا خلیلي پور دارستاني

-2اصول وفنون مامایی و روش کار در اتاق عمل و زایمان ،زهرا تذکری،آسیه موحد پور
-3مهارتهای مامایی،فنون عمومی (تخصصی)،ترجمه محبوبه احمدی،گیتی ازگلی و دیگران
-4مهارتهای بالینی در دوره بارداری و زایمان طبیعی،بدری عباسی
5-Dian. M.Fraser, Margareta. A. Cooper; Myles text book for midwives; living stone, 2008
6-Susan.A.Orshan; Maternity, new born, & women's Health Nursing .Comprehensive care; j.B.lippincott, 2008

