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هدف كلي

شيوه تدريس و رسانه
آموزشي

فعاليتهاي دانشجويان

 تعریف ماما ،صفات ،مسئولیتها و مهارتهای ماما را شرح دهد.1

آشنایي با
حرفه مامایي

 با اصطالحات رایج مامایي آشنا شود. ویژگیهای محیط كار ماما را شرح دهد. -چگونگي پذیرش ،تشکیل پرونده و ترخیص زن باردار و زائو را

سخنراني ،وایت برد و
ویدئوپروژكتور

پرسش و پاسخ،
حضور فعال در
كالس

شرح دهد.
 زمان اندازه گیری عالیم حیاتي در یك مددجو را بداند. با انواع راههای كنترل درجه حرارت آشنا شود. محدوده طبیعي و نوسانات غیرطبیعي درجه حرارت بدن را به طوركامل یاد بگیرد.
 محدودهای طبیعي نبض در نوزادان و بزرگساالن را به طور كامل2

كنترل عالئم
حیاتي

یاد بگیرد.
 مکانهای معمول اندازه گیری نبض را به طور كامل بداند. -محدوده طبیعي و نوسانات غیر طبیعي فشار خون را به طور كامل

سخنراني ،وایت برد و
ویدئوپروژكتور

پرسش و پاسخ،
حضور فعال در
كالس

یاد بگیرد.
 عوامل ایجاد كننده خطا در اندازه گیری فشارخون را به طوركامل یاد بگیرد.
 محدوده طبیعي و عوامل موثر بر تنفس را به طور كامل یاد بگیرد. انواع الگوهای تنفس را بشناسد.3

كنترل عالئم
حیاتي (عملي)

 فشار خون ،نبض ،تنفس و درجه حرارت را به روش صحیح اندازهگیری كند.
 -به ثبت  v/sدر پرونده دقت شود.

نمایش عملي بر روی
موالژ ،وایت بورد

حضور فعال در
اتاق پراتیك،
تمرین فردی

روش های
4

 -علت و اهمیت دست شستن طبي و جراحي را بداند.

حفظ سالمت

 -شستشوی دستها با تکنیك صحیح بررای پروسریجرهای اسرتریل و

بیمار و پرسنل

غیر استریل را مي داند.

بهداشتي

 -گان و دستکش را به روش صحیح پوشیده و خارج مي كند.

سخنراني ،وایت برد و
ویدئوپروژكتور ،نمایش
عملي بر روی موالژ

پرسش و پاسخ،
حضور فعال در
اتاق پراتیك،
تمرین فردی

 روش صحیح اسکراب كردن دست ها را نمایش دهد.روش های
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 -روش صحیح خشك كردن دست ها را نشان دهد.

حفظ سالمت

 -پوشیدن دستکش استریل را به روش صحیح (باز و بسته) اجرا

بیمار و پرسنل

كند.

بهداشتي

 -پوشیدن گان استریل را به روش صحیح اجرا كند.

(عملي)

 -طرز گذاشتن و برداشتن وسایل استریل را عمالً اجرا كند.

نمایش عملي بر روی
موالژ ،وایت بورد

حضور فعال در
اتاق پراتیك،
تمرین فردی

 محیط استریل را بطور صحیحي برقرار كند. آشنایي دانشجویان با توجهات عمومي بیمار شامل نظافت ،دهان6

مراقبت عمومي
از بیمار

شویه ،مراقبت از پوست و مو ،ماساژ
 عوارض ناشي از بیحركتي را بداند. -نیرراز بیمررار برره خررواب ،اسررتراحت و آرامررش را بیرران مرري كنررد و

سخنراني ،وایت برد و
ویدئوپروژكتور

پرسش و پاسخ،
حضور فعال در
كالس

راهکارهای الزم جهت برآوردن این نیازها را توضیح مي دهد.
7

مراقبت عمومي
از بیمار (عملي)

 نکات قابل توجه در بهداشت فردی (شستشوی دهان ،حمام درتخت ،ماساژ پشت) را بطور عملي اجرا كند.
 -طریقه استفاده از كمپرس گرم و كیف یخ را اجرا كند.

نمایش عملي بر روی
موالژ ،وایت بورد

حضور فعال در
اتاق پراتیك،
تمرین فردی

 آشنایي با مراقبت های نوزاد بعد از تولد :حمام كردن نوزاد ،نحوهتوزین نوزاد
مراقبت عمومي
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از بیمار و نوزاد
(تئوری و عملي)

 اندیکاسیون شیو و نحوه انجام آن را یاد بگیرد. اندیکاسیونهای شستشوی پرینه را نام ببرد .روش صحیح شستشویپرینه را انجام دهد.

نمایش عملي بر روی
موالژ ،وایت بورد

حضور فعال در
اتاق پراتیك،
تمرین فردی

 اصول حركت دادن بیمار و پوزیشنها را شرح مي دهد و عمالً بهنمایش مي گذارد.
 اصول مراقبت از زخم را بداند.ارگانیسم های مسئول عفوني شدن زخم را بشناسد.انواع پاسمان را یاد بگیرد .پانسمان و
9

راههای كنترل
عفونت

تعریف عفونت را بداند .زنجیره عفونت و عوامل موثر بر ایجادعفونت را بشناسد.
-چگونگي دفاع بدن در مقابل عفونت را یداند.

سخنراني ،وایت برد و
ویدئوپروژكتور

پرسش و پاسخ،
حضور فعال در
كالس

نحوه پیشگیری و كنترل عفونت در جامعه را بداند .تعریف مجزا سازی و ایزوالسیون را شرح بدهد . روشهای گندزدایي طبي و جراحي را برشمارد و تعریف كند.پانسمان و
11

راههای كنترل

 نکات قابل توجه در تمیز كردن زخم را عمالً اجرا كند. -نحوه انجام انواع پانسمان را عمالً اجرا كند.

عفونت

 -طریقه تعویض پانسمان زخم تمیز و آلوده را انجام دهد.

(عملي)

 -برداشتن بخیه را بصورت عملي اجرا كند.

نمایش عملي بر روی
موالژ ،وایت بورد

حضور فعال در
اتاق پراتیك،
تمرین فردی

تمرین عملي جلسات گذشته

-

تمرین عملي

11

تغذیه
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تغذیه (عملي)

-

-

 راههای مختلف تغذیه را در مددجو بشناسد. تغذیه مددجو از راه بیني معده ای را یاد بگیرد. تغذیه مددجو از راه بیني روده ای را یاد بگیرد. -شرایط صحیح انجام گاواژ را توضیح دهد.

سخنراني ،وایت برد و
ویدئوپروژكتور

 -شرایط صحیح انجام الواژ راتوضیح دهد.

پرسش و پاسخ،
حضور فعال در
كالس

 سایر راههای تغذیه مددجو را بشناسد. وارد كردن سوند بیني-معده ای و الواژ را به طور صحیح انجام دهد. راه های كسب اطمینان از قرار گرفتن لوله بیني-معده ای در جای مناسب را بیان كند. -خارج كردن سوند بیني-معده ای را انجام دهد.

نمایش عملي بر روی
موالژ ،وایت بورد

 -چگونگي بررسي جذب و دفع مایعات را شرح دهد.

حضور فعال در
اتاق پراتیك،
تمرین فردی

 یبوست را تعریف كند و راههای درمان یبوست را بیان كند. تعریف اسهال و انواع آن را نام بداند. -راههای درمان اسهال را بشناسد.
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اصول مراقبت

 -هدف از گذاردن سوند ركتال را بشناسد.

از دستگاه

 -تعریف تنقیه و راههای انجام آن را بداند.

گوارش و

 -راههای غیر تهاجمي تحریك دفع ادرار را بشناسد.

ادراری

سخنراني ،وایت برد و
ویدئوپروژكتور

 -انواع كاتترهای ادراری را نام ببرد.

پرسش و پاسخ،
حضور فعال در
كالس

 نحوه انجام كاتتریزاسیون را توضیح دهد. نحوه خارج كردن كاتتر ادراری را توضیح دهد. عوارض كاتتریزاسیون ادراری را شرح دهد. - - 1انواع سوندهای ادراری را بشناسد.

مراقبت عملي از

 - - 2نحوه صحیح انجامكاتتریزاسیونادراری (موقتو دائم) رانمایشدهد.
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دستگاه گوارش

 - - 3خارج كردن سوند فولي را انجام دهد.

ودستگاه ادراری

 - - 4نحوه كنترل  I&Oرا عمالً اجرا كند.

نمایش عملي بر روی
موالژ ،وایت بورد

حضور فعال در
اتاق پراتیك،
تمرین فردی

 - - 5چگونگي انجام تنقیه را یاد بگیرد.
 اصول اساسي در دارودرماني را شرح دهد. اشکال رایج و راههای مصرف داروها را بشناسد. تهیه و محاسبه دارویي را بداند. عالئم اختصاری داروها را بشناسد. راههای مختلف تجویز دارو به مددجو را بداند.دارودرماني-
15

ترانسفوزیون-

 محل های مختلف تزریق عضالني ،زیرجلدی ،داخل جلدیو وریدی را نام ببرد.
 -نحوۀانجام كاتتریزاسیون وریدی را بیان كند.

اكسیژن درماني
 - - 1عوارض تزریق وریدی را توضیح دهد.
 - - 2فواید و مضرات تجویز دارو به روش های مختلف را بیان كند.
 روش گزارش و ثبت داروهای تجویز شده را بداند. نحوه ترانسفوزیون فراورده های خوني را بداند. روشهای مختلف اكسیژن درماني را شرح مي دهد. -شیوههای مختلف ساكشن را شرح مي دهد.

سخنراني ،وایت برد و
ویدئوپروژكتور

پرسش و پاسخ،
حضور فعال در
كالس
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آماده كردن و

 -شیوه شناسایي بیمار را شرح دهد.

اصول تجویز

 -دستورات پزشك و كاردكس را اجرا كند.

دارو با روش

 -محل های صحیح تزریقعضالني ،زیرجلدی ،داخل جلدی رانشان دهد.

های مختلف

 -یك تزریق عضالني ،زیر جلدی ،داخل جلدی را با روش صحیح

(عملي)
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آماده كردن و
اصول تجویز

آنژیوكت) را نمایش دهد .داروها را به روش صحیح آماده كند.

وریدی دارو

 -انواع سرمهای داخل وریدی را بشناسد.

-

18

تمرین عملي
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 تزریق وریدی دارو از طریق ست سرم یا آنژیوكت را اجرا كند.-

تمرین عملي جلسات گذشته

اكسیژن
درماني و

كانوال را نمایش دهد.

ساكشن

 -ساكشن دهاني– حلقي و بیني حلقي و تراكیاستومي را بطور

(عملي)

صحیح انجام دهد.

وسایل،

 -مراقبتهای پرستاری قبل ،حین و بعد از عمل جراحي را یاد بگیرد.

مراقبتها و رفتار

نمایش عملي بر روی
موالژ ،وایت بورد

 وسایل موجود در یك بسته استریل زایمان را بداند. -وسایل مخصوص جراحي عمومي ،جراحري زنران و زایمران ،سرت

حرفه ای در

های زایماني را بشناسد.

اتاق عمل و

 -انواع پنسها را بشناسد.

زایمان

نمایش عملي بر روی
موالژ ،وایت بورد

 -روشهای صحیح اكسیژن درماني از طریق ماسك ،سوند بیني و

تجهیزات،

موالژ ،وایت بورد

انجام دهد.
 -نحوه صحیح انجام كاتتریزاسیون وریدی (از طریق ،scalp vein

(عملي)

نمایش عملي بر روی

حضور فعال در
اتاق پراتیك،
تمرین فردی

سخنراني ،وایت برد و
ویدئوپروژكتور

حضور فعال در
اتاق پراتیك،
تمرین فردی
حضور فعال در
اتاق پراتیك،
تمرین فردی

پرسش و پاسخ،
حضور فعال در
كالس

 انواع نخ های جراحي و سوزنهای بخیه را بشناسد. -با انواع پنس ها و نخ های جراحي و سوزن های بخیه عمالً آشنا شود .
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مراقبتهای

 -به صورت عملي با وسایل موجود در یك بسته استریل زایمان آشنا شود.

عملي اتاق

 -نحوه پرپ كردن را اجرا كند.

عمل و زایمان

نمایش عملي بر روی
موالژ ،وایت بورد

 -پوزیشن های مربوط به انواع جراحي های زنان را به نمایش

حضور فعال در
اتاق پراتیك،
تمرین فردی

بگذارد.
-

تمرین عملي

-

تمرین عملي جلسات گذشته

-

نحوه ارزشیابي:
 2نمزه
 2نمزه
 61نمزه

حضور گموق و فعال در کالس درس و ا اق پزا یک
انجام الیف م ولط
شزکت در امق ان پایان زم گط روش کقبی و OSCE

جلسات عملی به صورت جداگانه برای دو گروه اجرا خواهد شد و در صورت لزوم ترتیب پروسیجرهای ذکر شده تغییر خواهند کرد.
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