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گوددد  در مولن   واحو  ملیوت ئو ریی  وت     5.0واحو  ئووررو و    5.0این درس به صورر    مقدمه)شرح درس(:

زید نظد  دبت  دبرطه آ ادگت الزم جهت انجام  هارئهواو آ رتهوه   Skill Labدانشجریان با ئلدین در ائاق پدائیک و 
 ش ه را در بالین بیلار تراهن  یافت 

 

و فنرن کیت  داقبت از بیلار بد اساس نیازهاو جسلانت، روانوت و اجهلوامت، آشونایت بوا     آشنایت با اصرل  هدف کلی:

  حیط،  قدرا ، وسایل و روش کار در ائاق ملل و زایلان
 

 به ئع اد سدفصیها و جیسا  ه ف نرشهه شرد(اهداف اختصاصی درس( : 

 

 تئوری جلسه اول 

  :بهرانن کالس یانرود پی از پا تاز دانشجریان انهظار  

 ه و زایشگاه را ئرمیح ق  ا  فن  ا ایت، حدفه  ا ایت، صفا  و  سورلیههاو  ا ا در بیلارسهان، در انگا 
 ده  

 

 تئوری جلسه دوم 

 بهرانن : کالس یانرود پی از پا تاز دانشجریان انهظار  

   به اشت و ایلنت در  حیط کار را ئعدیف کن 

 لان و ملل را نام ببدد هاو آسپهیک در ائاق زایاسهدیییزاسیرن و روش 

   نحره نظافت دست ها قبل از زایلان را ب ان 

 

 تئوری جلسه سوم 

 بهرانن : کالس یانرود پی از پا تاز دانشجریان انهظار  

  بشناس   را ب ان  و وسایل را نام ابزار  ررد اسهفاده در  عاینا   ا ایت، زنان و نرزادان 

 ن و  ا ایت را نام ببدد و کاربدد هد ک ام را ب ان  پرزیشن هاو  ررد اسهفاده در جداحت زنا 

 

  تئوریجلسه چهارم 

 بهرانن : کالس یانرود پی از پا تاز دانشجریان انهظار  

  وسایل ائاق ملل را نام ببدد و بشناس 

   انراع نخ ها و کاربدد آنها را ب ان 

      0/5ملیت /  واح  0/5ئوررو تعداد و نوع واحد:             اصرلر فنرن  ا ایت و روش کار در ائاق مللنام درس: 

      فدزانه ت ابن ه نام مدرس:                         دروس پیش نیاز:          : شماره درس 

 1ئدم  ، ا ایت کارشناسترشته و مقطع تحصیلی: 

   ا ایت گروه آموزشی:                                                                   پدسهارو و  ا ایت دانشکده:

 آذر 93 ترم: تاریخ پایان   شهریور 14تاریخ شروع ترم:    4931: سال تحصیلی   مهرماهترم تحصیلی: 

تاریخ   و ساعت برگزاری کالس :    روز       محل تشکیل کالس:             تعداد جلسات:                             

 امتحان:  
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  ست را نام ببدد با ست هاو زایلان، سزارین و کررئاژ آشنا ش ه و وسایل  رجرد در هد 

 

 جلسه اول عملی 
 بهرانن : کالس ملیت یانرود پی از پا تاز دانشجریان انهظار  

  شری   غید اسهدیل بدسهها را با ئکنیک صحیح بداو پدوسیجدهاو 

    دسهکش اسهدیل را بهران  بپرش 

 وسایل حفاظت فددو را به روش غیداسهدیل به ئدئیب بپرش  و دربیاورد  

 

  عملی دومجلسه 
 بهرانن : کالس ملیت یانرود پی از پا تاز دانشجریان انهظار  

    دسهها را با ئکنیک صحیح بداو پدوسیجدهاو اسهدیل بشری 

   و گان را به روش بسهه بپرش   دسهکش 

   بهران  ست هاو جداحت و زایلان را پک کن 

  ست امافه کن   بهران  ست هاو جداحت و زایلان پک ش ه را چک کن  و باز کن  و وسایل به 

 

  عملی سومجلسه 
 بهرانن : کالس ملیت یانرود پی از پا تاز دانشجریان انهظار  

  نشان ده  کاربدد انهار را نحره وسایل احیا نرزاد را بشناس  و 

  بهران  اسپکرلرم بذارد 

 

  عملی چهارمجلسه 
 بهرانن : کالس ملیت یانرود پی از پا تاز دانشجریان انهظار  

 او جداحت را نشان ده  انراع نخ ه 

  انراع بخیه ها را بهران  بد روو  انکن بزن 

 

 - :)استراتژی آموزشی)روشهای تدریس 
بحث در □ کار با  رالژ         ■فییم آ رزشت      ■      تگدوه بحث■        کنفدانی ■      سخندانت ■ 

 Round □         ■ Case Report      □ Morning Report کارگاه آ رزشت□گدوههاو کرچک       
 

 رالژ فییم آ رزشتو  / اسالی  / مکیدیها و پدوژکهرر : وسایل کمک آموزشی  / 

 

 :وظایف و تکالیف دانشجو 

 رمایت حضرر در کالس و اجهناب از غیبت غید  رجه  1
 انجام پیش  طالعه بد اساس  رمرما  ئعیین ش ه  2
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 به اسهادفداگیدو دروس ئ ریی ش ه و آ ادگت بداو پاسخگریت   3

  شارکت فعال در بحث هاو کالست  4

 انجام ئکالیف ئعیین ش ه ئرسط اسهاد  0

 بدقدارو ارئباط میلت بیشهد با اسهاد در تارج از کالس درس  6

 

 وظایف استاد 
 ئشریق و ئدغیب دانشجریان معیف  1
 ئدغیب دانشجریان بدئد در هلکارو با دانشجریان معیف  2
 اهلیت دادن به اتالقیا  آ رزشت  3
 ادن به هلکارو هاو گدوهت در آ رزشا هیاز د  4

 

 :نحوه ارزشیابی دانشجو 
  ■ئکرینت                   ■ دحیه او         :مراحل ارزشی

  درص  از نلده نهایت %15حضرر و غیاب                                     
  درص  از نلده نهایت %15فعالیت کالست و انجام ئکالیف          

  درص  از نلده نهایت %85                                ئوررو و ملیت ا هحان پایان ئدم
 

   جرر کددنت ■        صحیح و غیط ■  چن  گزینه او     ■     ئشدیحت  ■   شفاهت   □   نوع امتحان پایان ترم:
 ملیت ■
 

  :منابع 

 
(،  رلفین:  هدو شلست،  دیم کشاورز، 1332ملل ): اصرل و فنرن  ا ایت و روش کار در ائاق  نبع اصیت  1

 سی ه طاهده  ید رالیت

(  اصرل و 1380و اس و نرغابت، احل  میت  )ئاییرر، کارول  لیییی، کارول  للرن، پدیسیال  ئدجله  2
 جی   ئهدان  انهشار ان یشه رفیع  3روش هاو کار در  -ئاییرر 2550 هارئهاو پدسهارو 

(  اصرل و فنرن پدسهارو پرئد و پدو  1386و ساللت، ص یقه )، آن گدیفین  ئدجلهپائد، پائدیشیا آن  پدو  3
 ئهدان: نشد ساللت  

 ا ایت و روش کار در ائاق ملل و زایلان   ئهدان  نشد  (  اصرل و فنرن1386ئذکدو، زهدا   رح پرر، آسیه  )  4

 ساللت  چاپ دوم  
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 دورهدرس و جدول زمانبندی طرح 
 جلسات تئوری

اول جلسه  های ماماها و مهارتتعریف ماما، صفات، مسئولیت آشنایی با حرفه مامایی. 

 جلسه دوم

 بهداشت و ایمنی در محیط کار.

 های اسپتیک در اتاق زایمان و عمل.استریلیزاسیون و روش

 ها قبل از زایماننظافت دست

 جلسه سوم
 گذاری، معاینه واژینال }اسپکولوم گذاری{، احیاء و ...(.  IUDو نوزادان )آشنایی با ابزار مورد استفاده در معاینات مامایی و زنان 

 های جراحی زنانپوزیشن

 جلسه چهارم
 های جراحی و کاربرد آنها، انواع بخیهآشنایی با وسایل اتاق عمل و انواع نخ

 های اطاق عمل زنان )سزارین و کورتاژ(آشنایی با ست

 برگزار خواهد شد Skill labجلسات عملی در پراتیک و 

 نفر دانشجو(  43هر گروه )

 جلسه اول عملی
سامت گدوه دوم 2سامت گدوه اول /  2  

 / پوشیدن دستکش هاشستن دست

 پوشیدن و درآوردن وسایل حفاظت فردی )چکمه،ماسک، عینک، گان، دستکش، کاله(

 جلسه دوم عملی
سامت گدوه دوم 2سامت گدوه اول /  2  

 های جراحی و زایمان و اضافه کردن وسایل به ستچک کردن و باز کردن ستبستن ست ها /  /  ش به روش بستهپوشیدن گان و دستک

 جلسه سوم عملی
سامت گدوه دوم 1سامت گدوه اول /  1  

 گذاشتن اسپکولوم (Air Wayآشنایی با وسایل احیاء نوزاد )الرنگوسکوپ، آمبوبگ، اکسی هود، لوله تراشه، 

یجلسه چهارم عمل  
سامت گدوه دوم 2سامت گدوه اول /  2  

 های جراحیآشنایی با انواع نخ

 انواع بخیه زدن

 امتحان عملی جلسه پنجم

 


