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 دانشکده پرستاری و مامايی  زاد اسالمی واحد نجف آبادآدانشگاه 

 9395-96سال تحصيلی اولل نيمسا

شناخت وظايف ومسئوليتهای ماماواصول وفنون مراقبت ازمادر باردار حين زايمان ودراتاق اين درس به منظور :مقدمه

 .عمل می باشد

  :هدف کلی

 .جسمانی روانی واجتماعیآشنايی بااصول وفنون کلی مراقبت ازبيماربراساس نيازهای -9

 آشنايی با محيط مقررات وسايل وروش کاردراتاق عمل وزايمان-2

  :رفتاریاهداف 

 :قادرباشد  ددانشجو پس ازشرکت درجلسات درس باي

 .استريليزاسيون وروشهای آسپتيك دراتاق زايمان وعمل رابطرز صحيح انجام دهد-9

 .رابطرز صحيح انجام دهد (پرپ )حمام وشستشوی ولووپرينه -2

 .انما درليبررادرصورت لزوم انجام دهد-3

 .بطرز صحيح انجام دهد را حين معاينه وزايمان(درپ)پوشش زن بارداربا شان -4

 .نمايد اجرابطرز صحيح  را معاينات مامايیجهت  با ابزارزنان ومامايینحوه کار-6

 .وزنان رابطرز صحيح انجام دهداصول مربوط به بازکردن وپك کردن ستهای مامايی -7

  

 :روش تدريس

 انجام پروسيجرمربوطه درسالن پراتيك توسط مربی وسپس تکراروتمرين توسط دانشجوبا نظارت مربی می باشد

 :فعاليتهای فراگيران

 دراتاق پراتيكحضورمنظم فعال وبدون غيبت -9

 حفظ شئونات اخالقی وحرفه ای-2

 ...الك ناخن گوشی موبايل وناخن بلند عدم استفاده اززيورآالت  -3

  رعايت پوشش وفرم مناسب ونصب اتيکت جهت حضوردرسالن پراتيك-4

اصول وفنون پرستاری ومامايی وروش : نام درس 

 کاردراتاق عمل وزايمان

 5/0: تعداد واحد

 عملینوع واحد

 کارشناسی مامايی: رشته تحصيلیمقطع و 

 ندارد: ياهمزمانپيشنياز دروس 

 2209:تلفن داخلی دفتر

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

95/8 

 مهشيد معينی مهر:  مدرس

Email :   m.moeinimehr@iaun.ac.ir                                                      

  دانشکده پرستاری ومامايی:  کالسمکان 

 97-93وسه شنبه  92-8يکشنبه : روز کالس 

 -:تاريخ امتحان ميان ترم

 آخرين جلسه:تاريخ امتحان پايان ترم

 

  

 



 استفاده درست وصحيح ازماکتها وموالژهای مربوطه-5

 مرتب کردن وسايل مورداستفاده پس ازاتمام تمرين -6

 :روش ارزشيابی

 

 نمره 5/0 بودن  فعال و حضور و غياب -9

 نمره 5/4 عملیامتحان  -3

-96سال تحصيلی اول نيمسال  اصول وفنون پرستاری ومامايی وروش کاردراتاق عمل وزايمان عملی جدول زمانبندی درس

9395 

 رئوس مطالب تاريخ رديف

9   

99/8/95  

گروه اول ) 

(ودوم  

93/8/95  

گروه دوم )

(وسوم  

 (درپ و پرپ)شستشوی ولو 

 ستهای زايمان واپی زياتومیآشنايی با  

 بازکردن وپك کردن ستها

 آشنايی با انواع نخهای جراحی  

2 25/8 /95  

گروه اول )

(ودوم  

27/8/95 

گروه دوم )

(وسوم  

 ...وآشنايی با انواع ستهای اتاق عمل زنان سزارين کورتاژ

 پوزيشن های حين ليبر وزايمان انجام

  اپيزياتومی ترميم

 

 امتحان عملی  3

 :منابع اصلی درس

پور دارستاني يمانیتا خلیلاصول و فنون مامايي  -1  

 اصول وفنون مامایی و روش کار در اتاق عمل و زایمان ،زهرا تذکری،آسیه موحد پور-2

 ،ترجمه محبوبه احمدی،گیتی ازگلی و دیگران (تخصصی)مهارتهای مامایی،فنون عمومی -3

 باسیمهارتهای بالینی در دوره بارداری و زایمان طبیعی،بدری ع-4

5-Dian. M.Fraser, Margareta. A. Cooper; Myles text book for midwives; living stone, 2008 

.Comprehensive care; j.B.lippincott, 2008 ; Maternity, new born, & women's Health NursingSusan.A.Orshan-6 


