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 توصیف کلی درس 

در طول این درس دانشجویان با اصول و فنون کلی مراقبت از بیمار بر اساس نیازهای جسمی ، روانی و اجتماعی 

 آنان آشنا شده و اصول و مقررات و آشنایی با روش کار و وسایل کار در اتاق عمل و زایمان را می آموزند 

  (:Competency) توانمندی محورهایاهداف کلی/ 

 آشنایی با اصول و فنون کلی مراقبت از بیمار بر اساس نیازهای جسمی روانی و اجتماعی  -1

 آشنایی با محیط مقررات وسایل و روش کار در اتاق عمل و زایمان  -2

 

   (:Core Competencyی )اهداف اختصاصی/ زیرمحورهای هر توانمند

 : ار میرود که فراگیرپس از پایان این درس انتظ

 مفاهیم سلامت و بیماری و نیازهای اساسي بشر را توضیح دهد .  -

 مفاهیم خواب ، استرس ، درد و مرگ را شرح دهد . -

 انواع بیمارستان و چارت سازماني آن را شرح دهد . -

 مفهوم مهارت در ارتباط بالیني را بیان نماید .-

 شفاهي را توضیح دهد .محیط بیمار وشیوه گزارش کتبي و -

 کنترل عفونت و گند زدایي را شرح دهد . -

 انواع روش های کنترل علائم حیاتي و ملاحظات هر یک را شرح دهد .-

 نحوه کنترل علائم حیاتي را بر روی همتایان نشان دهد.

 نکات مهم در آموزش بهداشت پوست ، مو و دهان را بیان کند -

 اشي از بي حرکتي را توضیح دهد .انواع پوزیشن ها و خطرات ن -

 اصول مراقبت از زخم را بیان نماید . -

 انواع رژیم های درماني و تغذیه را توضیح دهد . -

 معده را بر روی مولاژ نوزاد نشان دهد-نحوه استفاده از سوند بیني-

 مراحل انجام انما ، سونداژ و نمونه گیری  را به ترتیب بیان نماید.  -

 م انما ، سونداژ و نمونه گیری  را بر روی مولاژ نشان دهدنحوه  انجا-



 

 

 انواع روش های اکسیژن تراپي و ساکشن و کاربردهای هر یک را به تفکیک بیان کند – 

 نحوه استفاده از روش های اکسیژن تراپي را با توجه به کاربرد هر یک بر روی مولاژ نشان دهد-

 پرستاری بیان کند .کاربرد سرما و گرما را در مراقبت -

 انواع تزریقات و کاربردهای هر یک را توضیح دهد -

 نحوه انجام انواع تزریق را بر روی مولاژ نشان دهد   -

 مراقبت قبل و بعد از عمل را نام ببرد  -

 اشکال دارویي و کاربرد هر یک را نام ببرد -

 نشان دهد و تجویز دارو با روش های مختلف را  اصول و نحوه آماده کردن-

 حرفه مامایي ،صفات و مسئولیت ها و مهارت های ماما را شرح دهد . -

 اصطلاحات رایج مامایي را بیان کند . -

 نکات مهم در استرلیزاسیون اتاق عمل و زایمان و  انواع روش های گندزدایي و کاربردهای هر یک را شرح دهد . -

 کر نمایدنکات مهم در پذیرش و ترخیص مادر باردار را ذ -

 نحوه شستشوی ولو و پرینه قبل از معاینه ، قبل و بعد از زایمان و بعد از اپي زیو تومي را بر روی مولاژ نشان دهد -

 پوزیشن های حین لیبر و زایمان را توضیح داده و بر روی شکل نشان دهد-

 اصول شستشوی دست ، پوشیدن و در آوردن گان و دستکش را عملا نشان دهد-

 پوشش حین معاینه و زایمان را بیان کند  اصول -

 اصول مهارت ماما حین مواجهه با نوزاد را توضیح دهد .  -

 مفاهیم جراحي زنان و تشکیلات و وظایف پرسنل اتاق عمل را بیان کند .  -

یمان و سزارین و ست های اتاق عمل زنان سزارین ، کورتاژ ، هیسترکتومي را نام برده و انواع وسایل جراحي مربوط به زا -

 کاربردهای هر یک را از یکدیگر  تمیز دهد

 نحوه و مراحل پرپ و درپ و انواع پوزیشن ها را در جراحي های زنان بیان کند . -

 مفهوم اسکراپ و پوشیدن گان و دستکش را توضیح دهد . -

 به کمک همتا نشان دهدرا به طرز صحیح آن  روش درآوردنو )دستکش و گان(  خصينحوه پوشیدن وسایل حفاظت ش



 

 

 :1رویکرد آموزشی

2مجازی                                                                                     حضوری5ترکیبي 

  :یادگیری با عنایت به رویکرد آموزشی انتخاب شده-های یاددهی روش

 رویکرد مجازی

 وارونه کلاس 

  یادگیری مبتني بر بازی دیجیتال 

  یادگیری مبتني بر محتوای الکترونیکي تعاملي 

 یادگیری مبتني بر حل مسئله(PBL) 

 ..........................سایر موارد     نام ببرید 

 ویکرد حضوریر

 و ...( رسش و پاسخ، کوئیز، بحث گروهي )پ سخنراني تعاملي 

  های کوچک  بحث در گروه 

 یادگیری مبتني بر تیم (TBL) 

 یادگیری مبتني بر حل مسئله (PBL) 

  یادگیری مبتني بر سناریو 

  تدریس توسط همتایان)استفاده از دانشجویان در تدریس(  

 یادگیری مبتني بر بازی 

 سایر موارد      نام ببرید نمایش ویدئوهای آموزشي 

 

 رویکرد ترکیبی

 .رود زیرمجموعه رویکردهای آموزشي مجازی و حضوری، به کار ميهای ترکیبي از روش

  .................... لطفا نام ببرید

 س اصول و فنون پرستاری و مامایی و روش کار در اطاق عمل و زایماندرارائه تقویم جدول 

 پراتیک  8-12و سه شنبه ها  11-11روز و ساعت کلاس شنبه 

 عنوان مبحث جلسه

 

-یاددهیروش 

 یادگیری

نام مدرس/  تاریخ ارائه

 مدرسان

سلامت و بیماری و نیازهای اساسي بشر و  2و 1

 مفاهیم خواب ، استرس ، درد و مرگ

 سخنراني تعاملي

رسش و پاسخ، بحث )پ

 دکتر خیرخواه  2/0/1121-3/0/1121

                                                           
1. Educational Approach 

2 . Virtual Approach 

3 . Blended Approach 



 

 

 بحث در گروه ( گروهي 

 های کوچک

انواع بیمارستان و چارت سازماني، تشکیلات  1

 و وظایف پرسنل اتاق عمل 

 سخنراني تعاملي

رسش و پاسخ، بحث )پ

  ( گروهي

 دکتر خیرخواه 9/0/1121

اصول شستشوی دست ، پوشیدن و در  4

آوردن گان و دستکش، ست های اتاق عمل 

 زنان سزارین ، کورتاژ ، هیسترکتومي

، سخنراني تعاملي

رسش و پاسخ، کوئیز )پ

و .نمایش  بحث گروهي 

عملي، ارائه ویدئوی 

 آموزشي

 دکتر خیرخواه 12/0/1121

محیط بیمار -مهارت در ارتباط بالیني ، 1

 وشیوه گزارش کتبي و شفاهي 

 سخنراني تعاملي

رسش و پاسخ، کوئیز، )پ

بحث در  ( بحث گروهي 

  های کوچک گروه

 دکتر خیرخواه -16/0/1121

، سخنراني تعاملي اصول کنترل عفونت و گند زدایي  6

رسش و پاسخ، بحث )پ

و .نمایش   (گروهي

عملي، ارائه ویدئوی 

 آموزشي

 دکتر خیرخواه 19/0/1121

آشنایي با  علائم حیاتي  و   انواع روش های  8و  7

 کنترل  آن 

 سخنراني تعاملي

رسش و پاسخ، کوئیز، )پ

نمایش  گروهي( بحث 

ویدئوی عملي، نمایش 

 آموزشي

 دکتر خیرخواه 25/0/1121-26/0/1121

بهداشت پوست ، مو و دهان و مراقبت قبل  9

و بعد از عمل، اسکراپ و پوشیدن گان و 

 دستکش

 سخنراني تعاملي

رسش و پاسخ، کوئیز، )پ

( نمایش  بحث گروهي 

عملي، نمایش ویدئوی 

 آموزشي

 دکتر خیرخواه 52/0/1121

پوزیشن ها و خطرات ناشي از بي حرکتي و   11

اصول مراقبت از زخم، پانسمان ،شستشوی 

 سخنراني تعاملي

رسش و پاسخ، کوئیز، )پ

  و ...(  بحث گروهي 

 دکتر خیرخواه 5/8/1121



 

 

ولو و پرینه قبل از معاینه ، قبل و بعد از 

 زایمان و بعد از اپي زیو تومي

نمایش عملي، نمایش 

 ویدئوی آموزشي

و  12

11 

انواع رژیم های درماني و تغذیه و سونداژ 

 معده و انما 

 سخنراني تعاملي

رسش و پاسخ، بحث )پ

نمایش  (  گروهي 

عملي، نمایش ویدئوی 

 آموزشي

 دکتر خیرخواه 0/8/1121-12/8/1121

 سخنراني تعاملي سونداژ و نمونه گیری 11

رسش و پاسخ، بحث )پ

( نمایش عملي، گروهي 

 آموزشينمایش ویدئوی 

 دکتر خیرخواه 11/8/1121

اشکال دارویي و کاربرد آنها و اصول و نحوه آماده   14

و تجویز دارو با روش های مختلف، انواع سرم   کردن

 ها و کاربرد هر یک 

 

 سخنراني تعاملي

رسش و پاسخ، بحث )پ

( نمایش عملي، گروهي 

 نمایش ویدئوی آموزشي

 دکتر خیرخواه 10/8/1121

تراپي و ساکشن و کاربرد سرما و اکسیژن  11

 پرستاری  های گرما را در مراقبت

 سخنراني تعاملي

رسش و پاسخ، بحث )پ

 بحث در گروه ( گروهي 

و نمایش  های کوچک

 عملي

 دکتر خیرخواه 21/8/1121

 سخنراني تعاملي انواع تزریقات و سرم تراپي 16

رسش و پاسخ، بحث )پ

( نمایش عملي، گروهي 

 آموزشينمایش ویدئوی 

 دکتر خیرخواه 21/8/1121

حرفه مامایي ،صفات و مسئولیت ها و  17

بارداری  و  اصطلاحات -مهارت های ماما ،

رایج مامایي ، استرلیزاسیون اتاق عمل و 

 زایمان ، پذیرش و ترخیص مادر باردار 

 سخنراني تعاملي

رسش و پاسخ، کوئیز، )پ

 و ...(  بحث گروهي 

های  بحث در گروه

 کوچک

28/8/1121 

 

 دکتر خیرخواه

 



 

 

 :وظایف و انتظارات از دانشجو

 س درسلاحضور منظم در ک-

 مقرر انجام تکالیف در موعد -

 مطالعه منابع معرفي شده  -

 بحث های گروهيمشارکت فعال در  -

 :روش ارزیابی دانشجو

 1ارزیابي تکویني )سازنده( -

  2)پایاني( رزیابي تراکميا -

 سهم ارزشیابی هر نوع/ روش در نمره نهایی و سهم نمره اساتید دوره 

 درصد از نمره کل  مبنای ارزشیابی 

 درصد 62 آزمون پایاني )چند گزینه ای، صحیح غلط، باز پاسخ(

 درصد12 کوئیزها

 درصد22 حضور و مشارکت فعال در کلاس  

 درصد12 انجام تکالیف 
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1 . Formative Evaluation 

2 . Summative Evaluation 


