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    زاد اسالمی واحد نجف آباد آدانشگاه 

 دانشکده پرستاری و مامايی 

 ۱۳۹۶ - ۹۷سال تحصيلی   دومنيمسال 

 )براساس سرفصل درس مربوطه(مقدمه:
بوط را به نحو صحیح و این درس به دانشجویان کمک مینماید که خدمات مامایی مربوط به بهداشت باروری ، مادر و کودک و تنظیم خانواده و خدمات بهداشت جامعه مر

 مهارت الزم انجام دهند. همچنین مشکالت موجود در ارائه این خدمات را تشخیص داده و راه حل های الزم را برای رفع انها ارائه نمایند.با 

 

 :هدف کلی
ین تشخیص مشکالت رسیدن مهارت در ارائه بهداشت باروری ، مادر و کودک و تنظیم خانواده و خدمات بهداشت جامعه مربوطه که جزو وظایف اصلی ماماهاست. همچن

 موجود در مورد این خدمات و نیز ارائه راه حل های انها 

  

 :        رفتاریاهداف 

  :  الف( تنظيم خانواده

 ارتباط كالمي و غير كالمي برقرار كنند.با مراجع  -1

 براي استفاده از روشهاي پيشگيري از بارداري درمراجع ايجاد انگيزه كنند. -2

 از مراجع شرح حال صحيحي بگيرند. -3

 از مراجع معاينه فيزيكي به عمل آورند. -4

 بطورمختصر شرح دهند. نحوه مصرف و ميزان موثربودن روشهاي پيشگيري از بارداري را -معايب -مزايا -5

 باورهاي غلط مراجع درمورد روشهاي پيشگيري از بارداري را شناسايي و آنها را اصالح نمايند. -6

 به مراجع در انتخاب آگاهانه يك روش پيشگيري از بارداري كمك كنند. -7

 آموشهاي الزم را بدهند.به سواالت مرجع درمورد روش پيشگيري از بارداري انتخاب شده پاسخ مناسب داده و  -8

 آزمايشات الزم براي استفاده از روشهاي پيشگيري از بارداري را درخواست كنند. -9

 زمان مراجعات بعدي را مشخص و در پرونده ثبت نمايند. -10

 

کاراموزی در عرصه بهداشت باروری ، مادر وکودک و  نام درس: 

 تنظيم خانواده 

 ساعت  ۱۰۲واحد =  ۲تعداد واحد: 

 کاراموزی در عرصهنوع واحد:

 کارشناسی مامايی رشته تحصيلی: مقطع و 

 ندارد:يا همزمانپيشنياز دروس 

 ۲۸۷۳تلفن داخلی دفتر: 

 ساعات حضور در دفتر:

 شادی گلی:  مدرس

Email    : sh_goli@pmi.iaun.ac.ir                            

                           

   صدرامکان کارآموزی : مرکز سالمت جامعه 

 روز کالس : 

 ساعت کالس :

 ترم:تاريخ امتحان ميان 

 تاريخ امتحان پايان ترم:

 

  

 



 :IUDاقدامات الزم براي گذاشتن 
 با مراجع مشاوره نمايند. IUDجهت گذاشتن -1

 عدم استعمال و عوارض آن به مراجع آموزش دهند. -موارد استعمال - IUDدرمورد انواع   -2

 را شرح داده و آنرا بصورت عملي بطرز صحيحي انجام دهند. IUDمراحل گذاشتن  -3

 را شرح دهند. IUDاقدامات قبل و بعد از گذاشتن  -4

 پرونده مراجع را تكميل نموده و زمان مراجعات بعدي را مشخص نمايند. -5

 د پيگيري وعالئم خطر را براي مراجع شرح دهندموار-6

 

 بهداشت كودك:ب( 
 با مادر و كودك ارتباط صحيحي برقرار نمايند. -1

 براي كودك پرونده بهداشتي تشكيل دهند. -2

 مزايا و روش صحيح شيردهي و راههاي حفظ و تداوم آنرا به مادر آموزش دهند. -اهميت تغذيه انحصاري با شير مادر -3

 ژيم غذايي مادر شيرده را مورد بررسي و آموزشهاي الزم را به مادر بدهند.ر -4

 آبسه( را به مادران شيرده آموزش دهنند.-شقاق -مراقبت و مشكالت شايع شيردهي ) ماستيت -درمان -راههاي پيشگيري -5

 شوند راآموزش دهند.روش جمع آوري و نگهداري شير را به مادرانيكه ساعتي در روزاز كودك خود جدا مي  -6

 شيرخواران نيازمند به تغذيه مصنوعي را شناسايي كرده و نحوه صحيح تغذيه با شير خشك را به مادران آموزش دهند. -7

  نحوه شروع و تهيه تغذيه تكميلي و مشكالت مربوط آنرا به مادران آموزش دهند. -8

  د.نحوه شروع و استفاده از مكملهارا به مادران آموزش دهن -9

 اهميت پايش رشد كودك و ارتباط رشد با تغذيه و بيماريها را به مادر آموزش دهند. -10

 قد و دورسر( را بررسي و نمودارهاي آنرا ترسيم و تفسيرنمايند. -معيارهاي پايش رشد كودك ) تغييرات وزن -11

 ي( را انجام دهند.ارجاع و پيگير-اختالالت رشد كودك را تشخيص داده و اقدامات الزم) آموزش -12

  كودكان نيازمند به مراقبت ويژه را بر اساس دستورالعمل مربوطه تشخيص و اقدامات الزم را انجام دهند. -13

 ارجاع و پيگيري( را انجام دهند. -دهان ودندان كودك را معاينه كند و اقدامات الزم) آموزش -14

 

 ج( واكسيناسيون: 
  .نگهداري ان در زنجيره ي سرد توجه نمايددر استفاده از واكسن ها به  -1

  .به هنگام انجام واكسيناسيون اصول اسپتيك رو رعايت نمايد -2

 .واكسن ها را بطرز صحيح تجويز و تزريق نمايد  -3

 .براي كودكاني كه به موقع واكسن دريافت نكرده اند بدرستي برنامه ريزي نمايد  -4

 .دهد موارد منع واكسيناسيون را تشخيص -5
 

 د( مراقبتهاي بارداري و پس از زايمان:
 پرونده مادر باردار را تنظيم و تكميل نمايند.-1

 مراقبتهاي روتين مادر باردار را بدرستي انجام دهند -2

 سن دقيق بارداري و زمان احتمالي زايمان را بر اساس روشهاي مختلف تعيين نمايند. -3

 نموده و بتواند آنها را تفسير نمايند. آزمايشات روتين بارداري رادرخواست -4

پرزانتاسيون جنين    وسمع صداي قلب جنين و .... بطرز صحيحي انجام  -تشخيص سن حاملگي -معاينات شكمي را جهت بررسي سالمت جنين -5

 دهند. 

ليوي و ....( را بطرز صحيحي انجام داده و آنها را بيماران ك-مبتال به پرفشاري خون -مراقبتهاي بارداري مادران با حاملگي پرخطر ) مادران ديابتي-6

 پيگيري كنند.

 عالئم شايع در دوران بارداري را براي مادر شرح داده و روشهاي بهبود ودرمان آنرا توضيح دهند. -7

 قرصهاي تكميلي  دوران بارداري را به مادر تجويزكرده و نحوه مصرف صحيح آنها را شرح دهند. -8

 دوران بارداري و نيز عالئم شروع زايمان را براي مادر شرح دهند. عوامل خطرزاي -9



 بهداشت دهان و دندان و .....  ( را براي مادر توضيح دهند. -بهداشت جنسي -بهداشت فردي -آموزشهاي الزم در دوران بارداري ) تغذيه -10

 يح دهند.در مورد تعداد مراجعات دوران بارداري و پس از زايمان براي مادر توض -11

 روشهاي پيشگيري از بارداري پس از زايمان و دوران شيردهي را براي مادر تشريح نمايند. -12

 مراقبتهاي روتين پس از زايمان را بطرز صحيحي انجام دهند. -13

 فرمهاي مربوطه به مراقبتهاي پس اززايمان راتكميل نما يند. -14

راقبت از خود ) تغذيه،خواب، استراحت ، بهداشت فردي ، روابط جنسي ، عاليم خطر ، تمرينات و جلسات اموزش گروهي براي مادران در مورد م -15

 ورزشهاي بارداري و اموزشهاي بعد از زايمان(

 حاملگي هاي پرخطر را تشخيص داده و اقدامات الزم را انجام دهد -16

 

 و( خدمات  مشاوره و اموزش 
 

 .قادر به انجام مشاوره تنظيم خانواده و ساير مشاوره هاي معمول در مركز بهداشت باشد  -1

 .قادر به تهيه پمفلت يا بوكلت اموزي تنظيم خانواده ميباشد   - -2

 .قادر به انجام مشاوره در زمينه ازدواج باشد  -3

 .قادر به انجام اموزش و مشاوره در زمينه عملكرد جنسي باشد -4

 .قادر به اموزش رابطين بهداشتي باشد -5

 .قادر به ارائه كالس اموزشي براي مدارس دخترانه باشد -6

 .قادر به ارائه كالس اموزشي براي زنان  در فرهنگسرا باشد  -7

 .د بازديد از يك كارگاه كه زنان در ان مشغول به كار هستند، داشته باشد و قادر به ارائه اموزش بهداشت به زنان باش -8

 .قادر به ارائه يك كالس اموزشي درمسجد براي زنان باشد -9

 .بازديد از يك مركز سالمندان و معلوالن زن داشته باشد و اموزش الزم را ارائه نمايد -10

 .بازديد از منزل را با كمك بهورز يا رابط بهداشتي انجام دهد -11

 .رائه نمايد بازديد از مهد كودك داشته باشد و اموزش الزم را ا -12

 

 ه( پروژه حل مشکل
 قادربه ارائه و انجام  يك پروژه حل مشكل بهداشتي يا مديريتي باشد 

 

 :روش تدريس
 انجام پروسیجرهای الزم توسط مربی وسپس انجام آنها تحت نظارت وکمک مربی

 

 فعاليتهای فراگيران:
 حضور به موقع و بدون غیبت در بخش -1

 های آموزش داده توسط استاد مربوطه مهارتفعال بودن برای کسب  -2

 ای که دانشجو به اهداف مورد نظر برسد. ها تااندازه تمرین وتکرار مهارت -3

 های حین راند توسط استاد و دانشجو شرکت در بحث -4

 برقراری ارتباط مناسب با مسئولین و پرسنل بخش و ارتباط مناسب با مددجو -5

 در مورد فعالیتهای انجام شده در روز کاراموزی ارائه گزارش -6

 :روش ارزشيابی
 براساس چک لیست مربوطه و انجام مناسب وبه موقع تکالیف محوله -1

 ارائه کنفرانس و پمفلت و پروژه حل مشکل بهداشتی  -2
 امتحان پایان دوره  -3



 دانشگاه آزاد اسالمی واحد نجف آباد

 دانشکده پرستاری و مامايی

 
 بهداشت باروری ، مادر و کودک و تنظيم خانوادهدر عرصه فعاليتهای آموزشی روزانه دانشجو در واحد کاراموزی 

 مربی :شادی گلی                 صدرامرکز سالمت جامعه محل کاراموزی :  روز صبح         ۴۵روزها : تعداد                   کارشناسیمقطع تحصيلی:

۱۳۹۶-۹۷ اول نيمسال تحصيلی : نيمسال  

 .امتحان پايان دوره كارورزي برگزار ميشود ششمروز 

 همان منابع درس نظری   منابع اصلی درس:

 

روزهای 

 کارآموزی

 

 محل کار آموزی

 

 مهارتهای روزانه

 فعاليت دانشجو

عالوه بر تمرين و انجام و گزارش فعاليتهای 

روزانه موضوعات زير توسط دانشجو مطالعه و 

 به بحث گذاشته می شود
ازمونهای سالمت  –مراقبتهای دوران بارداری با تاکید بر معاینات لئوپولد   سالمت صدرامرکز  روز اول

مشاوره و اموزش –معاینات فیزیکی معاینه دهان و دندان   –جنین   

بوکلت –مفاهیم بارداری  –ازمایشات روتین بارداری 

 –معاینه فیزیکی  -مراقبتهای ادغام یافته مادران باردار

 بهداشت دهان و دندان 

 حاملگی با مادران  در بارداری دوران ویژه مراقبتهای صحیح انجام آموزش سالمت صدرامرکز  روز دوم

 بوکلت براساس( بارداری پرونده در شده مشخص جداول) پرخطر

مادران سالمت یافته ادغام مراقبتهای  

مشاوره و اموزش – زایمان از بعد مراقبت – بارداری از قبل مراقبتهای  

پرخطر های حاملگی   

زایمان از بعد قبل وخطر عالئم و مشکالت  

انجام پایش رشد  معاینات کودک–تشکیل پرونده  -مراقبت کودک سالم سالمت صدرامرکز  روز سوم

،   قد و دورسر( ، ترسیم و تفسیر نمودار آنها -کودک ) اندازه گیری وزن

روش صحیح شیردهی و راههای  -مادرتغذیه انحصاری با شیر  اموزش

حفظ و تداوم آن به مادر ،  نحوه شروع و تهیه تغذیه تکمیلی و مشکالت 

تشخیص  -آشنایی با نحوه شروع و استفاده از مکملها .مربوط به آن

  (ارجاع و پیگیری-اختالالت رشد کودک و انجام اقدامات الزم) آموزش

 – زردی -نوزادی خطر عالئم – کودک تکامل و رشد

سالم کودک بوکلت – عفونتها– تنفسی زجر سندرم   

 -( تنفسی عفونتهای– اسهال) کودکان بیماریهای

ا ه مکمل – تکمیلی تغذیه -مادر شیر-مانا بوکلت  

 

-معایب -مزایا) بارداری از پیشگیری روشهای انواع با آشنایی سالمت صدرامرکز  روز چهارم

(آنها موثربودن میزان و مصرف نحوه -کنتراندیکاسیونها-اندیکاسیونها ) 

-  IUD عوارض و استعمال عدم استعمال، موارد اثر، مکانیسم آموزش:  

  استریل بطریقه IUD گذاشتن مراحل آموزش -

    IUD عد از گذاشتنب و قبل اقدامات آموزش

-معایب -مزایا) بارداری از پیشگیری روشهای انواع بیان

 میزان و مصرف نحوه -کنتراندیکاسیونها-اندیکاسیونها

 عدم استعمال، موارد اثر، مکانیسم  بیان-(آنها موثربودن

 بطریقه IUD گذاشتن - IUDعوارض و استعمال

 IUD گذاشتن از بعد و قبل اقدامات انجام -استریل

  غربالگری – زنان شایع سرطانهای پستان معاینه – اسمیر پاپ سالمت صدرامرکز  روز پنجم

 ، سرد رنجیره رعایت–باروری درسنین زنان و کودک واکسیناسیون انجام

اند نکرده مراجعه موقع به که کودکانی برای ریزی برنامه.اسپتیک اصول

 باروری سنین در کودک واکسیناسیون 

-گرفتن پاپ اسمیر-انجام معاینه پستان بطرز صحیحی

 آشنایی با واکسیناسیون کودکان

 اموزش اصول -باردار زنان و مادران با مشاوره گروهی اموزش جلسه ارائه مرکز بهداشتی درمانی روز ششم

 مشاوره و بهداشت

مشاوره و بهداشت اموزش اصول  


