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 :اهداف كلی
 كسب مهارت در برقراري ارتباط صحيح با مراجعين و كاركنان بهداشتی

 كسب مهارت درانجام مراقبتهاوآموزشهاي ويژه مادران باردار-2

 كودكانكسب مهارت درانجام مراقبتها و پايش رشد -3

 كسب مهارت درمشاوره و ارائه خدمات تنظيم خانواده-4

 كسب مهارت در ثبت مراقبتهاي انجام شده در فرم هاي آماري و دفاتر مراكز بهداشتی -5

 كسب مهارت در تفسير زيج حياتی و محاسبه شاخص هاي بهداشتی -6
 

 

 :اهداف رفتاری

 :آموزی قادر باشدانتظار می رود دانشجو پس از شركت در اين دوره كار

 :مراقبت پيش از بارداری( الف

 
 قادر به تشکيل پرونده مراقبت قبل از بارداري باشد -1
 قادر به گرفتن شرح حال بر اساس فرم مراقبت پيش از بارداري باشد -2
 .در مورد اصطالحات موجود در پرونده اطالعات كافی داشته وبراي مادر با بيان ساده توضيح ميدهد -3
 الزم پاپ اسمير و در صورت لزوم سونوگرافی را درخواست نمايدآزمايشات  -4
 قادر به شناسايی موارد غير طبيعی و پرخطر بوده و بر اساس بوكلت مراقبتهاي ادغام يافته مادران اقدامات الزم را انجام دهد -9
 اقدامات انجام شده را بدرستی در پرونده و دفتر زنان باردار ثبت نمايد -9

 

 كارآموزي در عرصه بهداشت مادر و كودک  :ام درسن 

 2: تعداد واحد

 كاراموزی :نوع واحد

 كارشناسی مامايی: رشته تحصيلیمقطع و 

 كليه دروس تئوری پيشنياز دروس 

  2359:تلفن داخلی دفتر

 19تا  13شنبه دو: ساعات حضور در دفتر

 شادی گلی  – فرح فيروزه:  مدرس

Email  :  FarahFiroozeh@iaun.ac.ir        

مركز   –پل شهرستان اصفهان   سالمتمركز  -سالن پراتيک :  كاراموزیمکان 

 سالمت جامعه شهيد فدايی

 :  های كاراموزی روز 

 پنج شنبه  چهارشنبه وسه شنبه ، : كاراموزی -

 13تا  0:37: كاراموزی ساعت 

 

  

 



 :رداری و پس از زايمانراقبتهای بام( ب
 .پرونده مادر باردار را تنظيم و تکميل نمايند-1

 0مراقبتهاي روتين مادر باردار را بدرستی انجام دهند -2

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

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

بطرز .... پرزانتاسيون جنين    وسمع صداي قلب جنين و  -تشخيص سن حاملگی -معاينات شکمی را جهت بررسی سالمت جنين -5

 . صحيحی انجام دهند

صحيحی انجام را بطرز ....( بيماران كليوي و -مبتال به پرفشاري خون -مادران ديابتی) مراقبتهاي بارداري مادران با حاملگی پرخطر -6

 .داده و آنها را پيگيري كنند

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

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

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

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

 .دهند

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

 .يشگيري از بارداري پس از زايمان و دوران شيردهی را براي مادر تشريح نمايندروشهاي پ -12

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

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

 قادر به استفاده صحيح از بوكلت مراقبتهاي دوران بارداري باشد -15

 

 :بهداشت كودك( ج

 .با مادر و كودک ارتباط صحيحی برقرار نمايند -1

 .براي كودک پرونده بهداشتی تشکيل دهند -2

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

 .آموزشهاي الزم را به مادر بدهندرژيم غذايی مادر شيرده را مورد بررسی و  -4

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

 .روش جمع آوري و نگهداري شير را به مادرانيکه ساعتی در روزاز كودک خود جدا می شوند راآموزش دهند -6

 .به تغذيه مصنوعی را شناسايی كرده و نحوه صحيح تغذيه با شير خشك را به مادران آموزش دهندشيرخواران نيازمند  -7

  .نحوه شروع و تهيه تغذيه تکميلی و مشکالت مربوط آنرا به مادران آموزش دهند -8

  .نحوه شروع و استفاده از مکملهارا به مادران آموزش دهند -9

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

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

 .را انجام دهند( ارجاع و پيگيري-آموزش) اختالالت رشد كودک را تشخيص داده و اقدامات الزم -12

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

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

 . قادر به استفاده صحيح از بوكلت كودک سالم باشد -15

 : تنظيم خانواده( د

 .باط كالمی و غير كالمی برقرار كنندبا مراجع ارت -1(1-د

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

 .از مراجع شرح حال صحيحی بگيرند -3



 .از مراجع معاينه فيزيکی به عمل آورند -4

 .ورمختصر شرح دهندنحوه مصرف و ميزان موثربودن روشهاي پيشگيري از بارداري را بط -معايب -مزايا -5

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

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

 .ي الزم را بدهندبه سواالت مرجع درمورد روش پيشگيري از بارداري انتخاب شده پاسخ مناسب داده و آموشها -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

 .قادر به استفاده صحيح از بوكلت روشهاي پيشگيري از بارداري باشد -11

 (2-د
 :IUDاقدامات الزم براي گذاشتن 

 .با مراجع مشاوره نمايند IUDگذاشتنجهت  -1

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

 .را شرح داده و آنرا بصورت عملی بطرز صحيحی انجام دهند IUDمراحل گذاشتن  -3

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

 .تکميل نموده و زمان مراجعات بعدي را مشخص نمايندپرونده مراجع را  -5

 موارد پيگيري وعالئم خطر را براي مراجع شرح دهند-6
 

 :پاپ اسمير (ه
 

 اهداف انجام ازمايش پاپ اسمير را بداند ودر مورد آن به مراجعه كننده آموزش دهد -1

 موارد ارجاع جهت پاپ اسميروفواصل انجام آزمايش را بداند -2

 جام آزمايش پاپ اسمير رابداندوبه مراجعه كننده آموزش دهدشرايط الزم ان -3

 از مددجو بدرستی شرح حال بگيرد -4

 اطالعات كافی از نحوه انجام آزمايش داشته باشد -5

 . مورد ازمايش پاپ اسميررا بطور صحيح انجام دهد 5حداقل  -6

 قادربه تفسيراجمالی برگه ازمايش پاپ اسمير باشد -7

 بهداشت دستگاه تناسلی رابه مددجو بدهدآموزش هاي الزم در زمينه  -8

 مواردغيرطبيعی رابشناسدوبه پزشك ارجاع دهد -9

 نوبت بعدي ازمايش را به مددجوگوشزدنمايد -10

 تاريخ وجواب آزمايش را درپرونده بهداشتی ونيز دفتر تنظيم خانواده ثبت كند -11

 .مايدموارد الزم جهت انجام آزمايش را ازدفترتنظيم خانواده استخراج وپيگيري ن -12

 تاريخ پيگيري رادر پرونده بهداشتی ثبت كند -13

 

 خدمات غربالگري سرطان پستان(ي
 

 

 افراد پرخطر براي سرطان پستان را شناسايی كند -1

 روش انجام خودآزمايی پستان را به مددجو آموزش دهد -2

 آموزشهاي الزم در رابطه با اهميت انجام ماموگرافی را به مددجو ارائه دهد -3

 معاينه پستان قرار دهدمددجو را مورد  -4

 مشاهدات ومعاينات خود را در پرونده ثبت نمايد -5

 



 زيج حياتی( و

 زيج حياتی را تفسير و بررسی می نمايد
 بر اساس زيج حياتی شاخص هاي ميرايی را محاسبه می كند -1

 بر اساس زيج حياتی شاخص هاي مربوط به باروري را محاسبه می كند -2

 محاسبه نسبت جنسی و توزيع سنی جمعيت  می باشدبر اساس زيج حياتی قادر به  -3

 قادر به ارزيابی نيازهاي جامعه و تجزيه وتحليل آن می باشد -4

 يك طرح تحقيقاتی را تا مرحله اجرا در روستا طرح ريزي می كند -5

 بر اساس نياز روستا يك پمفلت آموزشی تهيه می كند -6

 كندبر اساس نياز روستا يك پوستر آموزشی طراحی و تهيه می  -7

 

 

 پرسش و پاسخ  -Demonstration:روش تدريس

 :وسايل كمک آموزشی

 ماكت  -شود آموزش داده می بطور عملی بر روي مددجو 

 

:نحوه ارزشيابی  

فعاليتهاي عملی و مهارتهاي دانشجو در طی دوره كارآموزي          -1  

(        بر اساس چك ليست) امتحان عملی پايان دوره كارآموزي  -2  

.... (   كنفرانسها و ) فعاليتهاي علمی دانشجو در طی دوره كارآموزي-3  

ويژگيهاي عمومی دانشجو              -4  

تحقيق كتابخانه اي - 5  

 

:های فراگيران ها و فعاليت مسئوليت  

حضور به موقع و بدون غيبت در بخش -1  

مربوطه هاي آموزش داده توسط استاد فعال بودن براي كسب مهارت -2  

.اي كه دانشجو به اهداف مورد نظر برسد ها تااندازه تمرين وتکرار مهارت -3  

هاي حين راند توسط استاد و دانشجو شركت در بحث -4  

انجام پروسيجرها بطور صحيح طبق روش آموزش داده شده -5  

برقراري ارتباط مناسب با مسئولين و پرسنل بخش و ارتباط مناسب با مددجو -6  

بطور صحيح  هاي بهداشتی ارش و تکميل پروندهارائه گز -7  
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