
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 رئوس اصلی جلسات درس:

 مراقبت پیش از بارداری الکترونیک جهت تشکیل پرونده  1

  دوران بارداری جهت مراقبت  الکترونیکتشکیل پرونده  2

 جهت مراقبت از نوزاد در بدو تولد الکترونیکتشکیل پرونده  3

 ارائه خدمات تنظیم خانواده درخصوصمادر  جهت الکترونیکتشکیل پرونده  4

 نوجوانکودک و جهت مراقبت از  الکترونیکتشکیل پرونده  5

 جهت مراقبت از سالمند الکترونیکتشکیل پرونده  6

 میانسال جهت مراقبت از الکترونیکتشکیل پرونده  7

 جهت مراقبت پس از زایمان الکترونیکتشکیل پرونده  8

دوران بارداری، مسائل یائسگی، انجام مشاوره در موارد مختلف ازدواج، تنظیم خانواده،  9

 آمادگی برای پدر  و مادر شدن و مشاوره ژنتیک و...

اجرای چند مورد برنامه آموزشی توسط دانشجو برای مادر، خانواده و جامعه) بصورت  11

 فردی و گروهی(

 گیری قد، وزن، فشارخون، انجامانجام برخی از اقدامات در مورد مادر باردار شامل اندازه 11

زمایشات روتین ، کنترل صدای قلب جنین، درخواست آمعاینات فیزیکی و مانور لئوپولد

بارداری و سونوگرافی، غربالگری مادران پرخطر، تشخیص موارد پرخطر و ارجاع 

 مناسب....

 های الزم در هر موردهای دارویی و آموزشتجویز مکمل 12

 هر فرد  یرای مناسب انتخاب روشو  های مختلف تنظیم خانوادهتجویز روش 13

 انجام برخی از اقدامات در مورد کودک شامل پایش رشد، آموزش تغذیه، واکسیناسیون و 14

 گیری مناسبو پیتشخیص موارد غیر طبیعی و اقدام 
موزش در مورد شیوه صحیح تجویز و تزریق واکسن، آ، بکارگیری آماده کردن واکسن 15

 های الزمعوارض و مراقبت
 بر قراری و ارتباط مناسب با دیگر همکاران تیم بهداشتی و کار کردن بصورت تیم 16

   

 

 

 

 

 راهنمای مطالعه دانشجویان

«Study guide» 

 

 عنوان درس:

 تنظیم خانواده                     مادر و کودک وباروری، کارآموزی بهداشت 

 کارشنناسی ناپیوسته مقطع تحصیلی:   مامایی  رشته تحصیلی:

 4و 3و 2بهداشت پیشنیاز:    واحد 1 تعداد واحد:

 مامایی گروه آموزشی:

 

 

 خانم رئیسی :مدرس/ مدرسین

 

 



 

 

 

 

 

 

 

  هدف کلی درس:

 مهارت در پایش رشد و تکامل نوزاد و کودک و انجام اقدامات الزم در مورد نوزادان و کودکانکسب  -1

کسب مهارت در آموزش بهداشت به مادر  -   3 کسب مهارت در مشاوره و ارائه خدمات تنظیم خانواده -2 

یب پذیر و کسب مهارت در راهنمایی و کمک به گروههای آس -4    )فردی و گروهی(، خانواده و جامعه

 مادر باردار کسب مهارت در راهنمایی و کمک به -    5خانواده آنان 

پرسش و پاسخ  - های ارتباطیآموزش مهارت – مراجعین آموزش مهارت بالینی روی روش تدریس:

 .های دانشجو و تذکر موارد خطاکنترل فعالیت -از دانشجو

  :این درس روش ارزشیابی

 نمره  15                                                           دانشجو در طی دورهفعالیت عملی و مهارتهای  -

جلسات مشاوره ازدواج، تنظیم خانواده، دوران بارداری، مسا ئل  ،بر گزاری کالسهای دوران بارداری -

                                      نمره                                                                        1                   در مرکز بهداشت   یائسگی، آمادگی برای پدر و مادر شدن و مشاوره ژنتیک و ....

همکاری  –احساس مسئولیت  –سرعت و دقت  –حجاب  –) آراستگی ظاهر دانشجوویژگیهای عمومی  -

 نمره 2                       (ایی برخورد با موارد خاص ابتکار عمل و توان –با سایر دانشجویان و پرسنل 

 نمره 2          امتحان پایان بخش                                                                                  -

 :در این درس وظایف و تکالیف دانشجو

مناسب، برقراری ارتباط مناسب با بیمار و رعایت نظم، پوشش حضور منظم در جلسات کارآموزی، 

 همکاران، انجام تکالیف محوله.

 

 اهمیت این درس در یک پاراگراف:

از دارند  ویژه مراقبتهای نیاز به،  وکودکان مادران بودن  رپذیآسیببا توجه به جوان بودن جمعیت کشور و

بوده و نیاز به کسب مهارت  مشخص کامالدرس این اهمیتلذا  ؛باشندان کشور میسازآیندهطرفی کودکان 

-می شأمن کودکیاز دوران و شودمی در افراد دیده سالیدر بزرگ که از مشکالتی بسیاریعالی دارد تا بتوان 

  .داد آنها را کاهش عوارضو یا  هکرد جلوگیری مناسب با مراقبتهای گیرد را، 

 اشتباهات رایج دانشجویان در این درس عبارتند از:

دانشجو حتما قبل از ورود به درمانگاه معرفی شده و اکتفا به انجام کارهای روتین.  کتاببع امنعدم مراجعه به 

 داشته باشد تا بداند برای چه هدفی به مرکز بهداشتی پا گذاشته است. باید مطالعه بخش تئوری را

 نکات کلیدی در یادگیری بهتر این درس عبارتند از:

  با دقت به مباحث درسی گوش کرده و سئوال کند. کت نماید و جو با عالقه در فرایند یادگیری شردانش

 منابع اصلی درس:

 ک جان آدرت. آخرین چاپدرسنامه پزشکی پیشگیری اجتماعی، پار-1

 (1335مراقبتهای ادغام یافته سالمت مادران)وزارت بهداشت(، آخرین چاپ) -2

 آخرین چاپ بهداشت مادر و کودک سوسن پارسا،-3

 بارداری و زایمان ویلیامز. آخرین چاپ -4

 مراقبتهای ادغام یافته مانا.)وزارت بهداشت(، آخرین چاپ -5

 


