
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 رئوس اصلی جلسات درس:
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14.  
-وسایل اتاق عمل و انواع نخ های جراحی -اشنایی با ابزار و نحوه کاربرد ان در مامایی

 هیسترکتومی( -ست اطاق عمل زنان)سزارین، کورتاژ، کت دان
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 راهنمای مطالعه دانشجویان

«Study guide» 

 

 عنوان درس:

 پرستاری و مامایی و روش کار در اتاق عمل و زایماناصول و فنون 

 کارشناسی پیوسته قطع تحصیلی:م                   مامایی  رشته تحصیلی:

 ندارد: پیشنیاز   عملیواحد  1 تعداد واحد:

 مامایی گروه آموزشی:

 

 

 دکتر نرگس اسکندری مدرس/ مدرسین:

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 هدف کلی درس:

 آشنایی با اصول و فنون کلی مراقبت بیمار بر اساس نیازهای جسمانی روانی و اجتماعی

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

 روش تدریس:

 TBL -پرسش و پاسخ -بحث گروهی –سخنرانی 

 

 :این درس روش ارزشیابی

 نمره 15پایان دوره   آزمون 

 نمره 1حضور کامل در جلسات کالس 

 نمره 2شرکت فعال در کالس 

 نمره 2شرکت در فعالیت های گروهی 

 :در این درس وظایف و تکالیف دانشجو

شرکت منظم و فعال در جلسات کالس، انجام تکالیف محول شده، شرکت در آزمون 

 پایان دوره

 

 اهمیت این درس در یک پاراگراف:

در این درس دانشجویان با اصول کلی و فنون مراقبت از بیماران بر اساس نیازهای 

جسمی و روانی و اجتماعی اشنا شده، اصول و مقررات و همچنین آشنایی بت وسایل و 

 روش کار در اطاق عمل و زایمان را می آموزند.

 

 رایج دانشجویان در این درس عبارتند از:اشتباهات 

 

 

 نکات کلیدی در یادگیری بهتر این درس عبارتند از:

شرکت منظم و فعال در جلسات کالس، انجام تکالیف محول شده، شرکت در آزمون 

 پایان دوره

 منابع اصلی درس:

 تیلوراصول پرستاری تایلور، 

 روش کار در اطاق عمل و اطاق بهبودی، غبرائی

 مراقبت بیمار، دوگاس اصول


