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�الگ بوك كارشناسي ارشد مامايي
�دانشكده پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشكي اصفهان
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  در محيط هاي آزمايشگاهي باليني و اخالق حرفه اي دانشجويان) Dress Codeآيين نامه اجرايي پوشش (
  

اي، اي باشد كه ضمن حفظ شئون حرفهگونه بايد به پزشكينحوه پوشش و رفتار تمامي خدمتگزاران در مشاغل گروه 
هاي آموزشي فراهم اي با بيماران، همراه بيماران، همكاران و اطرافيان در محيطزمينه را براي ارتباط مناسب و مؤثر حرفه
رائه هاي آموزشي باليني و آزمايشگاهي در حال تحصيل يا اكه در محيطعزيزاني سازد. لذا رعايت مقررات زير براي كليه 

  خدمت هستند، اخالقاً الزامي است.
  فصل اول: لباس و نحوه پوشش 

هاي باليني و آزمايشگاهي بايد متحدالشكل بوده و هاي آموزشي به ويژه محيطلباس دانشجويان جهت ورود به محيط
  هاي زير باشد:شامل مجموعه ويژگي

  روپوش سفيد بلند (درحد زانو و غير چسبان با آستين بلند) -1
  باشد. و خدمات بهداشتي درماني مربوطهروپوش بايد داراي آرم دانشگاه علوم پزشكي  -2
  هاي آموزشي به طور كامل بسته باشد.هاي روپوش بايد در تمام مدت حضور در محيطتمامي دكمه -3
كده و نام رشته) بر دار حاوي (حرف اول نام، نام خانوادگي، عنوان، نام دانشاستفاده از كارت شناسايي معتبر عكس -4

  باشد.هاي آموزشي الزامي ميروي پوشش، در ناحيه سينه سمت چپ در تمام مدت حضور در محيط
  بپوشانند. پوشش مناسبدانشجويان خانم بايد تمامي سر، گردن، نواحي زير گردن و موها را با  -5
شلوارهاي جين پاره و نظاير آن در شان حرف پزشكي شلوار بايد بلند متعارف و ساده و غير چسبان باشد استفاده از  -6

  .نيست
  پوشيدن جوراب ساده كه تمامي پا و ساق را بپوشاند ضروري است. -7
  پوشيدن جوراب هاي توري و يا داراي تزيينات ممنوع است.  -8
  كفش بايد راحت و مناسب بوده، هنگام راه رفتن صدا نداشته باشد.  -9

هاي تند و زننده نامتعارف متعارف باشد و نبايد داراي رنگحد ايد راحت، تميز، مرتب و در روپوش، لباس و كفش ب -10
  باشد.

  استفاده از نشانه هاي نامربوط به حرفه پزشكي و آويختن آن به روپوش، شلوار و كفش ممنوع مي باشد. -11
گوشواره( به جز حلقه ازدواج در محيط استفاده و در معرض ديد قرار دادن هرگونه انگشتر، دستبند، گردن بند و  -12

  هاي آموزشي ممنوع مي باشد.)
  استفاده از دمپايي و صندل در محيط هاي آموزشي بجز اتاق عمل ممنوع مي باشد. -13

 وانبخشي، بهداشت،منظور از گروه پزشكي، شاغلين در حرف پزشكي، داندانپزشكي، داروسازي، پرستاري، مامايي، ت*
 علوم پايه و فناوريهاي نوين مرتبط با علوم پزشكي است. تغذيه، پيراپزشكي،

  فصل دوم: بهداشت فردي و موازين آرايش در محيط هاي آموزشي كشور 
وابستگان به حرف پزشكي الگوهاي نظافت و بهداشت فردي هستند، لذا بدون ترديد تميزي ظاهر و بهداشت در  -1

  هاي آموزشي علوم پزشكي از ضروريات است.محيط



استفاده از  .هاي ناخن در هر شكلي ممنوع استها با الك و برچسبها بايد كوتاه و تميز باشد. آرايش ناخنناخن -2
هاي مصنوعي، كاشت ناخن و ناخن بلند موجب افزايش شانس انتقال عفونت و احتمال آسيب به ديگران و تجهيزات ناخن

  باشد.پزشكي مي
  باشد.تعارف و دور از شئون حرفه پزشكي ممنوع ميآرايش سر و صورت به صورت غير م -3
استفاده از حلقه يا نگين در بيني يا هر قسمت از دستها و صورت  يا ن هرگونه آرايش به صورت تاتو و نمايان نمود -4

  ممنوع است.
  هاي آموزشي ممنوع است.زا در محيطادوكلن و عطرهاي با بوي تند و حساسيت -5

  هاي آموزش پزشكي رفتار دانشجويان در محيطفصل سوم: موازين 
اي، تواضع و فروتني در برخورد با بيماران، همراهان بيماران، استادان، فراگيران و كاركنان رعايت اصول اخالق حرفه -1

  الزامي است.
لند و يا بر زبان هاي آموزشي بايد به آرامي و با ادب همراه باشد. هر گونه ايجاد سر و صداي بصحبت كردن در محيط -2

  پزشكي نيست، ممنوع است. حرفه راندن كلمات كه در شأن
  باشد.هاي آموزشي ممنوع ميهاي حضور فرد در محيطاستعمال دخانيات در كليه زمان -3
ها، سالن كنفرانس، راند بيماران و در حضور اساتيد، كاركنان و بيماران جويدن آدامس و نظاير آن در آزمايشگاه -4

  باشد.ممنوع مي
ها، استفاده از ها و راند بيماران، تلفن همراه بايد خاموش بوده و در ساير زمانها، آزمايشگاهدر زمان حضور در كالس -5

  آن به حد ضرورت كاهش يابد.
  باشد.ها ممنوع ميها و رستورانعمومي مرتبط نظير آسانسورها، كافي شاپ در مكانهاي هرگونه بحث و شوخي -6

  فصل چهارم: نظارت بر اجرا و پيگيري موارد تخلف آئين نامه 
علوم وابسته پزشكي  هاي آموزشيهاي آموزشي و ساير محيطنامه در بيمارستاننظارت بر رعايت اصول اين آئين -1

مربوطه ها، مدير گروه، رئيس بخش و كارشناسان آموزشي و دانشجويي واحد معاون آموزشي بيمارستانباليني بر عهده 
  باشد.مي
شود و در صورت اصرار بر نامه را رعايت ننمايند ابتدا تذكر داده مياي و اصول اين آئينافرادي كه اخالق حرفهبه  -2

  شوند.انجام تخلف به شوراي انضباطي دانشجويان ارجاع داده مي
  



  كارشناسي ارشد مامايي (كليه گرايشها)

 فيزيوپاتولوژي   نام درس:
 1تعداد واحد: 

 518516 شماره درس:

  تاييد استاد  تعداد  فعاليت ها  رديف

  4  اخذ شرح حال از بيمار بستري در بخشهاي داخلي1
        

 يماري هايانجام معاينه فيزيكي در بيمار بستري در ب2
  4  داخلي

        

داخلي در  بيماري هايتفسير آزمايشات مربوط به 3
          4  بخشهاي داخلي

داخلي در  بيماري هايتفسير آزمايشات مربوط به 4
  3  بخشهاي مامائي و ليبر

        

بيماري هاي بررسي و تشخص عالئم غيرطبيعي اوليه در 5
          3  يا بيمار بستري) caseهاي داخلي در بارداري(به صورت 

مشاوره و آموزش در مورد بيماريهاي داخلي در مامائي در 6
          2  يا بيمار بستري) Caseزنان باردار(به صورت 

مشاوره و آموزش قبل و حين بارداري در زنان مبتال به 7
          4  يا بيمار بستري) caseبيماريهاي داخلي(به صورت 

8
مناسب جهت زنانپيشگيري از بارداريتجويز روش 

يا بيمار  Caseمبتال به بيماريهاي داخلي(به صورت 
  بستري)

4  
        



  مامايي (كليه گرايشها)كارشناسي ارشد 

 ويژههاينام درس: شناخت نوزادان نيازمند به مراقبت
  1تعداد واحد: 

  515528شماره درس : 

 تاييد استاد  تعداد فعاليت ها رديف

 پذيرش نوزاد در موقع انتقال از زايشگاه يا اتاق عمل 1
1  

2
  انجام معاينه فيزيكي و عصبي اوليه نوزاد

 وبررسي رفلكسهاي نوزاد )( تعيين سن حاملگي 
1  

 تعيين تناسب وزن زمان تولد به سن حاملگي3
1  

 انجام  مراقبت از نوزاد با در نظر گرفتن جنبه هاي مختلف مراقبت تكاملي 4
1  

 پيشگيري از هيپو ترمي و هيپرترمي در نوزادانجام اقدامات الزم جهت 5
1  

6
شناخت عالئم و نشانه هاي غيرطبيعي در نوزاد (سيانوز، عاليم ديسترس 

 تنفسي، تب و تشنج،ايكتر، هيپوترمي و آپنه) و انجام  اقدامات  الزم 
1  

 يدر نوزاد مبتال به ديسترس تنفس RDS Score تعيين7
1  

 اكسيژن رساني به نوزاد 8
1  

 در نوزادان در موارد نياز انجام ساكشن 9
1 

 

10
بر قراري پوزيشن مناسب در نوزاد در خالل پروسيجرهاي مختلف درماني و 

 تشخيصي 
1 

 

 وصل نوزاد به دستگاه پالس اكسيمتر و انجام مراقبت مربوطه 11
1 

 

 آشنائي با  نحوه عملكرد و تكنيك هاي تغيير مد دستگاه ونتيالتور 12
1 

 

  1 انجام تغذيه نوزادان ترم  و پره ترم  13

  1 طبق دستور TPNتهيه محلولهاي 14

  1 داروهاي تجويز شده  دادنآماده كردن و 15

  1 استفاده از انفوزيون پمپ در نوزاد16

  1 %  با و بدون الكتروليت 10% و 5/7محاسبه و تهيه سرم هاي 17



  1 تنظيم قطرات سرم با ميكروست و انفوزيون پمپ 18

19
  ارسال نمونه آزمايشات با  تكنيك صحيح 

 )نحوه گذاشتن بگ ادراري را عمال نشان دهد.(
1  

  1 پيگيري جواب آزمايشات ،  شناسايي و گزارش موارد غير طبيعي 20

  1 مراقبت از نوزاد تحت فتو تراپي و/ يا  تعويض خون شده 21

  1 حمايت عاطفي از خانواده نوزاد بيمار و يا مبتال به ناهنجاري مادرزادي 22

  1 به كار گيري معيارهاي پيشگيري از عفونتهاي بيمارستاني23

  1 ارائه طرح آموزش به بيمار (پمفلت، بوكلت، پوستر) 24

 

   



  كارشناسي ارشد مامايي( گرايش آموزش مامايي)
    )                  1زايمان و پديده هاي نوين در مامايي (بارداري و نام درس: كارآموزي 

  1واحد: تعداد  
  518512 شماره درس:

  تاييد استاد  تعداد   فعاليتها  رديف

  2  گزارش مورديانجام مشاوره قبل از ازدواج و تهية   1
  

  

    1  گزارش موردي انجام مشاوره مراقبتهاي پيش از بارداري طبيعي و تهية   2

    1  گزارش موردي انجام مشاوره مراقبتهاي پيش از بارداري ويژه و تهية     3

    1  گزارش موردي انجام مشاوره مراقبتهاي دوران بارداري طبيعي و  تهية   4

    1  گزارش موردي انجام مشاوره مراقبتهاي دوران بارداري ويژه و تهية   5

  2  مسائل حاملگي و زايمان به مددجويان مربوط به آموزش احكام مذهبي  6
  

  

    1  و تفسير نتيجه) NST(تست بدون استرس انجام  7

      1  و  تفسير نتيجه OCT انجام    8

    1  و تفسير نتايج آن  BPP انجاممشاهده   9

    1  داپلر و تفسير نتايج آنسونوگرافي مشاهده   10

11  
اول، دوم و سوم ماهه  3مشاوره مشكالت دوران بارداري نظير خونريزي 

، دكلمان و پرويا) شامل تشخيص، ارائه شيوه ي درمان و EPبارداري(مول، سقط،
  )انجام خواهد شد. موردياين موارد بصورت تهية گزارش (پيگيري آنها 

ماهه سه 
  اول

1  

  

ماههسه 
  دوم

1  

  



ماهه 3
  سوم

1  

  

    1  دوران بارداري و تهيه گزارش مورديتغذيه  آموزش  12

13  

تكنيكهاي تنفسي و الماز و  ،تمرينات ورزشي زمينه در الزم آموزشهايارائه 
  تهيه گزارش موردي

  
2  

  

  

14  
حامله زنان حاملگي و مشكالت خاص آن در از بررسي و تهية گزارش موردي 

    1  نوجوان 

15  
حامله زنان حاملگي و مشكالت خاص آن در از بررسي و تهية گزارش موردي 

    1  مسن

    1  در بارداري در مورد بيماريهاي عفونيارائه گزارش   16

    1  در بارداري ارائه گزارش در مورد بيماريهاي مقاربتي  17



  كارشناسي ارشد مامايي( گرايش آموزش مامايي)

 )2بارداري و زايمان و پديده هاي نوين در مامايي (نام درس: 
  518561 شماره درس:  1تعداد واحد: 

  استادتاييد   تعداد  فعاليتها  رديف

    1  گزارش موردي  تهيهزنان و  متخصص به همراه پزشكزودرس اداره زايمان    1

    1  رش موردي تهيه گزازنان و متخصص به همراه پزشك  PROM ن همراه بااداره زايما   2

    1  گزارش موردي تهيه زنان و متخصص به همراه پزشك ديررس زايمان اداره    3

4   
گزارش تهيه زنان و متخصص به همراه پزشك در ارتباط با اختالل رشد جنين اداره زايمان 

    1  موردي 

    1  گزارش موردي  تهيهزنان و متخصص همراه پزشك به   IUGRدر ارتباط با زايمان  اداره   5

6 * 
پارگي رحم، ،آمبولي مايع آمنيوتيك(اداره زايمان و مراقبت از فوريتهاي مامايي

    1  گزارش مورديو تهية  زنانبه همراه پزشك متخصص  )پروالپس بندنافبرگشتگي رحم، 

    1  اختالالت سيستم اسكلتي  از بارداري همراه با گزارش مورديتهية  * 7

    1  ه با ناهنجاري هاي دستگاه تناسليبارداري همرا از  گزارش مورديتهية  * 8

9   
، اختالالت پستان، خونريزي، اختالل ادراري (دوره نفاس  تهية گزارش موردي از عوارض

    1  ) صدمات كانال زايماني

10   
تهيه گزارش موردي از و يا (تهيه گزارش موردي از عوارض روانشناختي پس از زايمان 

    1  پرونده هاي موجود در مراكز بهداشتي درماني)

    1  كاربرد و تهية گزارش استفاده از طب مكمل جهت كاهش درد زايمان    11

    1  اسپينال و ... و تهيه ي گزارش ،موضعي نظير بي حسي اپيدورال هاي حسيبي مشاهده ي    12

13   
(در صورت عدم رخداد  به همراه متخصص زنان كاربرد انواع فورسپس و واكيوم در زايمان 

    1   انجام شود.)در اتاق پراتيك در بيمارستان ميتواند 

    1   مورديتهية گزارش  و VBACانجام    14

    1   مشاهده سزارين و تهية گزارش موردي   15

    1   و تهيه گزارش آن تخصص سونوگرافيسونوگرافي بارداري توسط ممشاهده ي انجام    16

17   
در اتاق  ددر صورت عدم رخداد در بيمارستان مي توان( انجام حداقل يك مورد احياء نوزاد

    1  پراتيك انجام شود) 



    1  تشخيص نوزاد غيرطبيعي و نارس   18

  ند تهيه كنند.ه ابا آن رو برو شدمي توانند يكي از موارد را كه دانشجويان  8تا  6از موارد  *

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   



  كارشناسي ارشد مامايي( گرايش آموزش مامايي) 

 نام درس: بيماريهاي زنان و نازايي
  518539شماره درس:  1تعداد واحد:

  تاييد استاد   تعداد  فعاليتها  رديف

    1  كتبيو تهية گزارش زنان متخصص  به همراه پزشكزمايشات هورموني آنتايج  بررسي   1

    1  كتبيو تهية گزارش زنان متخصص  به همراه پزشككاربرد كولپوسكوپي    2

3   
و تهية گزارش زنان متخصصبه همراه پزشكو نتايج حاصل از آنماموگرافي  بررسي
    1  كتبي

    1  كتبيو تهية گزارش زنان متخصص  به همراه پزشك الپاراسكوپيانجام  مشاهده   4

5   
بيماريهاي ولو، در به بيمارآموزشوتهية گزارش از شيوة تشخيص، درمان و پيگيري

    1  سرويكس، تخمدان و لوله رحم  ژن، وا

    2  مشكالت آنو درمان  تشخيص، ادارهآشنايي با معاينه پستان و انجام    6
  

7   
متخصص درمان و پيگيري بيماريهاي دستگاه ادراري زنان به همراه پزشك  تشخيص،

    1  زنان
    2  گزارش موردي تهيه  وانواع ريالكسيشن هاي لگني و پروالپس  مشاهده   8

  
9   

ارائه و به همراه پزشك متخصص زنان بلوغ زودرس و ديررس درمان تشخيص، اداره و 
    1  و تحليل يك مقاله جديد مربوط به آن

    1      عالئم و پيشگيري از آنهانترل كآموزش تريك و انجام مشاوره يائسگي ودورة كليماك   10

11   
 به همراه پزشك متخصص زنان و ارائه و تحليل DUBوAUBدرمانتشخيص، اداره و 

    1   مقاله جديد مربوط به آنيك 

(هر  به همراه پزشك متخصص زنان ناباروري زنان و مرداندرمان تشخيص، اداره و    12
  كدام يك مورد)

2    

  

13   
هر كدام كه با آن روبرو شده حداقل يك مورد از(ARTيكي از روشهاياز ارائه گزارش 

    1  )باشد

  



  كارشناسي ارشد مامايي (گرايش بهداشت باروري)

 : بهداشت مادر و كودك2موزي بهداشت باروريآكارنام درس: 
                 واحد 5/0تعداد واحد: 

  518537شماره درس:

  تاييد استاد  تعداد    فعاليتها  رديف

              6   بارداري از قبل مشاوره انجام1

  6   تشكيل پرونده مراقبت بارداري2
            

  6   انجام مراقبت در طول دوره بارداري3
            

  6  زايمان در مادرانرايه مراقبت بعد از ا4
            

  6   مراقبت از كودك ه تشكيل پروند5
            

انجام و  در زمينه رشد و تكامل مراقبت از كودكارايه 6
  6   مشاوره تغذيه كودك در كليه سنين

            

  6  مشاوره شير دهي انجام 7
            

  6   آموزش والدين براي مراقبت از كودك8
            

9

و  خانواده در استفاده كننده جديدمشاوره تنظيم انجام 
  3   مراقبتهاي مربوطهارايه كليه 

            

 مشاوره تنظيم خانواده در استفاده كننده قديميانجام 
  3   مراقبتهاي مربوطهارايه كليه و 

            

ارايه خدمات غربالگري سرطان پستان و تفسير نتايج 10
  4  كتبي ارائه گزارشو  تست ها

            

غربالگري دهانه رحم و تفسير نتايج تست  ارايه خدمات11
  2  كتبي و ارائه گزارش ها

            

  

    نيز توجه شود. دستورالعمل كشوري بهمهارتهاي ذكر شده در آموزش الزم به ذكر است كه 



  كارشناسي ارشد مامايي (گرايش بهداشت باروري)

 4نام درس: كاراموزي بهداشت باروري
  تعداد واحد: يك         

   518530شماره درس :  

 تاييد استاد  تعداد هافعاليت رديف

 جهت:بازديد از مركز بهداشت استان1
آشنايي با ساختار سازماني و  كليه واحدهاي مرتبط با سالمت باروري( واحد آموزش  

  بهداشت، مشاركت مردمي، مدارس ، روان، تغذيه، مبارزه با بيماري ها) 
  و ارائه گزارش كتبي

1  

 

  

  جهت:شركت در جلسه توجيهي كارشناس واحد سالمت خانواده و جمعيت 2
سالمت (آشنايي با رسالت ، ماموريت و برنامه هاي واحد سالمت خانواده و جمعيت 

نحوه طراحي و   –ميانساالن و سالمندان)  –باروري سالم  –كودك سالم  –مادران 
  محتوي برنامه تفصيلي

  كتبي و ارايه گزارش 

1    

  جلسه توجيهي كارشناس واحد گسترش جهت: شركت در 3
ا رسالت ، ماموريت و برنامه هاي واحد سالمت گسترش و تامين نيروي انساني  بآشنايي 

نحوه طراحي و   –در زمينه جايگاه حرفه اي و وظايف مامايي در سيستم بهداشتي 
  مامايي حاشيه شهر و تحول نظام ،محتوي برنامه تفصيلي

  كتبي و ارايه گزارش 

1    

 جهت: بازديد از مراكز مشاوره قبل از ازدواج4

آموزش زوجين در كالس هاي قبل از  - آشنايي با فعاليتهاي مركز مشاوره ازدواج 
  آشنايي با فرآيند مشاوره ژنتيك و غربالگري تاالسمي  –ازدواج

  كتبي و ارائه گزارش 

1    

ارايه خدمات مامايي به پر خطر وهايبازديد و آشنايي با مركز مشاوره رفتار5
  مركز آنزنان آسيب پذير در 

1    

      :و فرمهاي مربوطه ثبت و گزارش دهي در واحد سالمت خانواده اصول  مشاهده6

    1 استخراج شاخصهاي بهداشت خانواده 

    1  ارايه گزارش كاراموزي 

عملياتي بر اساس مطالعات و آمارهاي استاني براي يك مشكل  ارائه برنامه 7
  مربوط به واحد سالمت خانواده  و ارايه گزارش شفاهي و كتبي

1    

    1  بازديد و ارايه گزارش از سيستم ارايه خدمت بهداشتي در خانه بهداشت8



  

 

 

 

   



  كارشناسي ارشد مامايي (گرايش بهداشت باروري)

 استثنائي و مسائل كودكانكودكانبيماريهاي كاراموزي نام درس:
  515532شماره درس :    واحد 5/0تعداد واحد: 

 تاييد استاد تعداد هافعاليت رديف

  جهت:بازديد ازيكي از مدارس خاص نابينايان ١
 نابينا و سخت بينا  كودكانبازتواني آموزش و  نحوة  مشاهده -

  سخت بينانابينا و ارزيابي مشكالت بهداشتي  كودكان  -
در مورد و در صورت حضور والدين كودكان  مصاحبه با پرسنل مركز مذكور -

 نابينا و سخت بينامشكالت و موانع موجود در توانبخشي كودكان 

  و ارائه گزارش كتبي از حضور در مركز مذكور

  

1   

  

 جهت :بازديد ازيكي از مدارس خاص ناشنوايان2
  ناشنوا و سخت شنوا نحوة بازتواني آنها و مشاركت در بازتواني كودكان  مشاهده -
  ناشنوا و سخت شنواارزيابي مشكالت بهداشتي  كودكان  -
در مورد و در صورت حضور والدين كودكان  مصاحبه با پرسنل مركز مذكور - 

 ناشنوا و سخت شنوامشكالت و موانع موجود در توانبخشي كودكان 

 از حضور در مركز مذكور و ارائه گزارش كتبي

  

1   

  

 جهت : بازديد ازيكي از مدارس خاص عقب ماندگان ذهني 3

  نحوة بازتواني آنها و مشاركت در بازتواني كودكان معلول مشاهده -
  ارزيابي مشكالت بهداشتي  كودكان معلول -
در مورد و در صورت حضور والدين كودكان  مصاحبه با پرسنل مركز مذكور - 

 موجود در توانبخشي كودكان معلولمشكالت و موانع 

 و ارائه گزارش كتبي از حضور در مركز مذكور

  

1   

  

 جهت : بازديد ازيكي از مدارس خاص  معلولين جسمي حركتي 4

  نحوة بازتواني آنها و مشاركت در بازتواني كودكان معلول مشاهده -
  ارزيابي مشكالت بهداشتي  كودكان معلول -
در مورد و در صورت حضور والدين كودكان  مصاحبه با پرسنل مركز مذكور - 

 لع موجود در توانبخشي كودكان معلومشكالت و موان
 و ارائه گزارش كتبي از حضور در مركز مذكور

  

1 

  

  

   جهت: بازديد ازيكي از مراكز توانبخشي  وابسته به بهزيستي5
  اختالالت گفتاري  نحوة بازتواني مشاهده - 
در مورد و در صورت حضور والدين كودكان  مصاحبه با پرسنل مركز مذكور - 

 نيازمند به مراقبت خاص مشكالت و موانع موجود در توانبخشي كودكان 

  و ارائه گزارش كتبي از حضور در مركز مذكور

  

1  

  



  بازديد ازيكي از مراكز توانبخشي  وابسته به هالل احمر جهت:6
  كودكان جسمي حركتي نحوة بازتواني  مشاهده -
 ساخت انواع اورتوز ، پروتز ، بريس  نحوة  مشاهده - 

 و ارائه گزارش كتبي از حضور در مركز مذكور

1   

 

   



 كارشناسي ارشد مامايي (گرايش بهداشت باروري)

 نام درس: بيماريهاي ارثي و مشاوره ژنتيك

  5/0تعداد واحد:
  186541شماره درس : 

 تاييد استاد تعداد هافعاليت رديف

و انجام مركز جداگانه)2(حداقل درمشاوره ژنتيكشركت در جلسات ١
ارائه گزارش كتبي از موارد مشاهده شده   ومشاوره تحت نظر پزشك مركز 

 شامل:

  گرفتن و ثبت شرح حال -
  ترسيم شجره نامه  -
 تعيين الگوي وراثت بيماري سعي در تشخيص  -

  محاسبه ي ريسك و ارائه راه كار هاي موجود -

  

10   

  

 آزمايشگاه ژنتيك جهت:بازديد از2
دو بخش مولكولي و رئوس آزمايش هاي انجام شده در  انجام مشاهده

  ژنتيك آزمايشگاهسيتوژنتيك 
1  

  

 

 

 

  

  



  )مامايي جامعه نگركارشناسي ارشد مامايي (گرايش 

 نام درس:كاراموزي مامايي جامعه 
  2تعداد واحد: 

  518559شماره درس: 

  استاد تاييد  تعداد فعاليت ها رديف

آموزش بهداشت، مشاركت ( تحليل فعاليتهاي  سازماني كليه واحدهاي مرتبط با سالمت باروري1
مردمي، سالمت نوجوانان ، جوانان و مدارس ، سالمت روان، تغذيه، بيماريهاي غير واگير) در مركز 

  بهداشت استان ، استخراج چالش هاي موجود و  ارايه راهكار 

1 
  

برنامه و اهداف ارايه  خدمات به زنان آسيب پذير درمركز بهداشت استان در  ، ساختار  مشاهده2
واحد مبارزه با بيماري ها و تحليل برنامه تفصيلي واحد در اين باره، استخراج چالش هاي موجود و  

  ارايه راهكار
1  

  

 ،باروري سالم ،كودك سالم،تحليل برنامه هاي واحد سالمت خانواده و جمعيت ( سالمت مادران3
  استخراج چالش هاي موجود و  ارايه راهكار ،ميانساالن و سالمندان)

1  
  

فرآيند   –آموزش زوجين در كالس هاي قبل از ازدواج - تحليل فعاليتهاي مركز مشاوره ازدواج  4
  مشاوره ژنتيك و غربالگري تاالسمي، استخراج چالش هاي موجود و  ارايه راهكار

1  
  

  بر اساس دستورالعمل كشوري  در زمينه سالمت مادران شامل:ارايه خدمات 5

    1  مشاوره قبل از بارداري 
    1  تشكيل پرونده مراقبت بارداري  

    1  مراقبت در طول دوره بارداري 
    1  مراقبت بعد از زايمان 

  :شامل ارايه خدمات بر اساس دستورالعمل كشوري  در زمينه كودك سالم6
   1  مراقبت از كودكتشكيل پروند 

   1  مراقبت از رشد و تكامل
   1  واكسيناسيون  كودك زير يكسال

   1  مراقبت از رشد و تكامل  كودك باالي يكسال 
   1  مشاوره تغذيه كودك در كليه سنين  

   1 مشاوره از شير گرفتن



   1  آموزش والدين براي مراقبت از كودك
دستورالعمل كشوري  در زمينه تنظيم خانواده و باروري سالم ( مشاوره ارايه خدمات بر اساس7

  تنظيم خانواده ، ارايه كليه روش هاي پيشگيري و اداره عوارض آنها )
4  

  
  
  
  

ارايه خدمات بر اساس دستورالعمل كشوري  در زمينه مراقبت ميانساالن( غربالگري سرطان پستان 8
  2  غربالگري  سرطان دهانه رحم و تفسير نتايج تست ها)  –

  
  

  پرخطر ، ارايه خدمات مامايي  و سالمت باروري به زنان آسيب پذير شامل: هايمشاوره رفتار مركزتحليل فعاليتهاي 9

    1  غربالگري سرطان دهانه رحم و پستان
    1  مشاوره تنظيم خانواده

    1  مشاوره رفتار جنسي سالم و كم خطر  
    1  مشاوره قبل از بارداري

    1  مراقبت بارداري  
    1  استخراج چالش هاي موجود و  ارايه راهكار

ساختار و عملكرد خانه بهداشت، مركز بهداشتي حاشيه شهر ، تحليل نيازها، مشكالت  مشاهده10
بهداشتي و مسائل بهداشت باروري زنان در جامعه روستايي ، ارايه خدمات سالمت باروري ، اموزش 

  و مشاوره به نوجوانان در مدارس،  استخراج چالش هاي موجود و  ارايه راهكار
1  

  

روند ارايه خدمات به زنان آسيب پذير در سازمان بهزيستي ، تحليل نيازها، مشكالت  مشاهده11
بهداشتي و مسائل بهداشت باروري زنان در جامعه شهري و مناطق پر خطر و ارايه راهكار جهت رفع 

  چالشها
1  

  

تحليل فعاليتهاي اورژانس اجتماعي وابسته به سازمان بهزيستي در نحوه ارائه خدمات  مشاهده  و12
  به گروههاي هدف و ارايه راهكار جهت رفع چالشها

1  
  

 -مشاوره رفتار جنسي سالم و كم خطر–ارايه خدمات سالمت باروري ( مشاوره تنظيم خانواده13
به زنان پرخطر ، استخراج چالش هاي موجود و  ارايه  از بارداري و...)  در مراكز گذري مشاوره قبل 

  راهكار
3  

  
  
  

    1  ارائه آموزش بهداشت باروري به رابطين در مناطق شهري14
    1  ارائه آموزش بهداشت باروري به رابطين در مناطق روستايي15



قانوني)مامايي ارشناسي ارشد مامايي (گرايش ك  

 )1(مامايي و پزشكي قانوني نام درس: كارآموزي
  1تعداد واحد: 

  518548شماره درس: 

  تاييد استاد  تعداد  فعاليت ها رديف

 3  به واحد معاينات زنان مركز پزشكي قانوني  در مراجعين نحوه  معاينه پرده بكارت  مشاهده1

  
  
  

2
نحوه تشخيص آسيبهاي وارده به پرده بكارت در قربانيان خشونت خانگي، سوء رفتار،  مشاهده

  3  تجاوزات جنسي و ...
  
  
  

3
نحوه بررسي علمي موارد قصور و خطاهاي مامايي و پزشكي در سازمان نظام پزشكي و  مشاهده

  1  تهيه گزارش كتبي
  

4
راد با رفتارهاي مخاطره نحوه برخورد و اداره افمشاهده مركز مشاوره رفتارهاي پرخطر و  ازبازديد  

  1  تهيه گزارش كتبيرفتارهاي مخاطره آميز جنسي و  ويژهبآميز 
  

5
در ارتباط با كيسهاي مراجعه كننده به واحد معاينات زنان مركز پزشكي   تهيه گزارش موردي

 3  قانوني
  
  
  

 

 

 

 

 

 

 



قانوني)مامايي كارشناسي ارشد مامايي (گرايش   

 

  )2(مامايي و پزشكي قانوني نام درس: كارآموزي
  1تعداد واحد: 

  518550شماره درس: 

  تاييد استاد  تعداد فعاليت ها رديف

چگونگي بررسي آثار خون، مني و..... در جرائم جنسي و ساير جرائم در آزمايشگاه مشاهده1
 1  تهيه گزارش كتبيمركز پزشكي قانوني و  سرولوژي

  

    1  تهيه گزارش كتبينحوه كار آزمايشگاه سم شناسي مركز پزشكي قانوني و  مشاهده2

    1  تهيه گزارش كتبييتها در بخش مسمومين بيمارستاني و ممسمو اداره و درماننحوه  مشاهده3

    1  تهيه گزارش كتبيقانوني مركز پزشكي قانوني و  ژينحوه كار آزمايشگاه پاتولو مشاهده4

قربانيان تجاوزات  و مرگهاي مرتبط با حاملگي  ويژهبچگونگي معاينه جسد در مرگها  مشاهده5
  1  تهيه گزارش كتبيجنسي و 

  

6
  2  معاينه پرده بكارت و تشخيص آثار، عالئم و صدمات وارده به آن به همراه پزشك متخصص 

  

  

مدارك و شواهد در قربانيان تجاوزات جنسي و خشونتهاي خانگي و راههاي جمع آوري  مشاهده7
 1  تهيه گزارش كتبي

  

تهيه و در مركز پزشكي قانوني مامايي و پزشكيقصور و خطاهايمواردبررسي علمينحوه  مشاهده8
  1  گزارش كتبي

  

در ارتباط با  كيسهاي مراجعه كننده به واحد معاينات زنان مركز پزشكي   تهيه گزارش موردي9
  2  قانوني

  

  

 

 



قانوني)مامايي كارشناسي ارشد مامايي (گرايش   

                    كاراموزي قوانين قضايي و  جرم شناسينام درس:
  1تعداد واحد: 

    518553شماره درس: 

  تاييد استاد  تعداد  پزشكي قانونيدر مركز  فعاليت ها  رديف

 3  علم پزشكي قانوني درحيطه ماماييانواع كاربردهاي  مشاهده  1
  
  
  

 3  نحوه بررسي پرونده هاي مراجعين به  پزشكي قانوني مشاهده  2
  
  
  

ترجيحا در حيطه هاي مرتبط با (مراجعين پزشكي قانوني هاي كامل  پرونده  تحليلبررسي و   3
  )مامايي

3 
  
  
  

 3  ارائه گزارش مورد از مراجعين به مركز پزشكي قانوني  4
  
  
  

    1 ارائه گزارش كتبي از حضور درمركز پزشكي قانوني 5

  تاييد استاد  تعداد  ادادسر درفعاليت   رديف

   1  اداري و شرح وظايف افراد در دادسراساختار كلي،  مشاهده  1

ت ،رسيدگي به شكايات ،صدور حكم ،ديه و ساير موارد موجود در اروند طرح شكاي مشاهده  2
  )ماماييدر حيطه هاي خصوصا (در دادسرا پروندهاي مرتبط با امور پزشكي 

1   

خصوصا در حيطه (پرونده هاي مربوط به شكايات مرتبط با امور پزشكي   تحليلبررسي و     3
  در دادسرا  )مامايي

3 

  

  

  

و ساير موارد مامايي  ) خصوصا مامايي(انواع قصور هاي مرتبط با پزشكي  تحليلبررسي و     4
  كه رسيدگي به آنها در حيطه عملكرد دادسرا ميباشد

3 

  

  

  



   1  مامائي قانوني  در سيستم دادسراي كشورجايگاه يك فارغ التحصيل  مشاهده  5

    1 ارائه گزارش كتبي از حضور دردادسرا 6

  تاييد استاد  تعداد  مشاوره حقوقي مركز باروري و ناباروريدر واحد  فعاليت ها  رديف

 3  ناباروري درمان جريان در استفاده مورد حقوقي قوانين بررسي و تحليل  1

  

  

  

 3  ناباروريمركز باروري و  حقوقي واحد به كننده مراجعه نابارور زوجين با مشاوره    2

  

  

  

   1  ناباروريمركز باروري و ارائه گزارش كتبي از حضور درواحد حقوقي   3

 3  ناباروريمركز باروري و از مراجعين به واحد حقوقي  يمورد ارائه گزارش  4

  

  

  

  تاييد استاد  تعداد واحد حقوقي بيمارستاندرفعاليت ها رديف

خصوصا موارد (نحوه بررسي پرونده هاي ارجاع شده به واحد حقوقي بيمارستان  مشاهده  1
  )مامائي

2  
  

  

  2  ارائه گزارش كتبي از حضور درواحد حقوقي بيمارستان  2
  

  

  2  از پرونده هاي مورد بررسي درواحد حقوقي بيمارستان يارائه گزارش مورد  3
  

  

 



  قانوني)مامايي كارشناسي ارشد مامايي (گرايش 

 آموزي خشونت عليه زنان و كودكانكارنام درس:
  518555شماره درس:   1تعداد واحد: 

  تاييد استاد  تعداد  فعاليت ها  رديف

   1  شبكه ارائه خدمات سازمان بهزيستي  از  بازديد 1

   1  اورژانس اجتماعي و  نحوه ارائه خدمات آن از بازديد 2

) و نحوه ارائه خدمات توسط اين NGOهاي حمايتي و مردم نهاد(و انجمن ها سازمان مشاهده3
  مراكز 

1   

ارائه گزارش از بازديد و بررسي پرونده هاي مرتبط با خشونت خانگي در  مراكز تحت پوشش 4
  سازمان بهزيستي 

1   

   1 خدمات سالمت به زنان وكودكان ارائه وضعيت  تحليل  و ارائه گزارش5

تحليل و شناسايي داليل و ارائه  راهكارها و  (از خشونت عليه كودك  گزارش مورديارائه 6
  )مشاوره هاي مناسب با توجه به بستر موجود 

1   

تحليل و شناسايي داليل و ارائه راهكارها و مشاوره  (ارائه گزارش موردي از خشونت عليه زن 7
  )هاي مناسب با توجه به بستر موجود

1   

   1  كتابچه يا پمفلت  آموزشي جهت ارتقاي كيفيت خدمات به گروه هاي هدف تهيه و تدوين8

  



 )ماماييكارشناسي ارشد مامايي (گرايش مديريت 

          2و1خدمات مامائيمديريت نام درس:
  1تعداد واحد: 

  555836و   585533شماره درس: 

  (بررسي و شناخت)  فعاليت ها  رديف
كامل

انجام 
  شده

 ناقص
انجام 
  شده

انجام 
  شدهن

10 
  تاييد استاد  نمره

1 
 زنان و زايشگاهاستانداردهاي ساختاري در بخشهاي  

   

3
نمره

 

  

          زنان و زايشگاهبررسي استانداردهاي فرايندي در بخشهاي 2

 تعيين شدهاي در  بخشهاي  بررسي استانداردهاي نتيجه3
     

 زنان و زايشگاهبررسي وضعيت مديريت منابع انساني پرستاري در بخشهاي 4
     

مربوطه با توجه به اطالعات موجود و جدول بخشبرنامه استراتژيكبررسي 5
 گانت

     

وضعيت رضايتمندي از خدمات مامائي را بر اساس فرم هاي موجود در بررسي 6
 از منابع ارائه نمايد. بيمارستان بررسي  و فرم اصالحي با استفاده

     

، مرخصي استعالجي را محاسبه و آسيب turn overنرخ غيبت وميزانبررسي 7
 هاي شغلي كادر مامائي

     

 چگونگي انجام ارزشيابي دروني و بروني از خدمات مامائي بررسي 8
     

          بررسي فرايند تفويض اختيار در سيستم مامائي9

  (شناسايي مشكل)  فعاليت ها  رديف
كامل

انجام 
  شده

 ناقص
انجام 
  شده

انجام 
  شدهن

  تاييد استاد  نمره

10
  تعيين شدهاستانداردهاي ساختاري در بخشهاي  تعيين موارد انحراف از

      

3
نمره

 

  

 تعيين شدهاستانداردهاي فرايندي در بخشهاي  تعيين موارد انحراف از11
        

 تعيين شدهاي در  بخشهاي  استانداردهاي نتيجه تعيين موارد انحراف از12
        

وضعيت مديريت منابع انساني پرستاري در بخشهاي  تعيين مشكالت موجود در13
 (تعداد نيروي مورد نياز، نرخ استعالجي، نرخ غيبت و نرخ جابجايي) تعيين شده

        

 تعيين مشكالت موجود در برنامه استراتژيك واحد مربوطه14
        



مديريت بخشهاي فرايند تفويض اختيار در تعيين موانع و مشكالت موجود در 15
 مامائي

        

 تعيين نقاط ضعف در اجراي اجراي ارزشيابي دروني و بيروني بخش مربوطه16
        

  (برنامه ريزي)  فعاليت ها  رديف
كامل

انجام 
  شده

 ناقص
انجام 
  شده

انجام 
  شدهن

  تاييد استاد  نمره

        تعيين شدهاستانداردهاي ساختاري در بخشهاي  ارائه پيشنهادات براي اصالح 17

3
نمره

 

  

استانداردهاي فرايندي در  موارد انحراف از ارائه پيشنهادات براي اصالح 18
 تعيين شدهبخشهاي 

        

اي در   استانداردهاي نتيجه موارد انحراف از ارائه پيشنهادات براي اصالح19
 شدهتعيين بخشهاي 

        

وضعيت مديريت منابع انساني ارائه پيشنهادات براي اصالح مشكالت موجود در20
(تعداد نيروي مورد نياز، نرخ استعالجي، نرخ غيبت و  در بخشهاي تعيين شده

 نرخ جابجايي)

        

رزشيابي دروني و ا ارائه پيشنهادات براي اصالح مشكالت موجود در نحوه انجام21
 تعيين شدهدر بخشهاي بروني 

        

فرايند تفويض اختيار در ارائه پيشنهادات براي اصالح موانع و مشكالت موجود در 22
 مديريت بخشهاي مربوطه

        

 ارائه پيشنهادات براي اصالح اشكاالت برنامه استراتژيك23
        

  (اجرا)  فعاليت ها  رديف
كامل

انجام 
  شده

 ناقص
انجام 
  شده

انجام 
  شدهن

  استادتاييد   نمره

اجراي برخي از پيشنهادات به صورت آزمايشي و با توافق مدير پرستاري بخش 24
  مربوطه 

      5/0 
  نمره

  

  (ارزشيابي)  فعاليت ها  رديف
كامل

انجام 
  شده

 ناقص
انجام 
  شده

انجام 
  شدهن

  تاييد استاد  نمره

25
 ارزشيابي نتايج موارد اجرا شده و اثربخشي آن 

      5/0 
  نمره

  

 

    



  )ماماييكارشناسي ارشد مامايي (گرايش مديريت 

          نام درس:  كارآموزي سمينار مسايل  و مشكالت  مديريتي در مامايي
 518546شماره درس:  1تعداد واحد: 

 تاييد استاد تعداد فعاليت ها رديف

برنامه ها و فعاليتهاي واحد اعتبار بخشي معاونت درمان در رابطه با خدمات مامايي در  مشاهده1
 بيمارستان هاي داراي زايشگاه و تهيه گزارش كتبي 

1  

  مديريت مسايل و برنامه هاي اختصاصي واحد سالمت مادر و كودك معاونت درمان  مشاهده2
 و تهيه گزارش كتبي)  نيروي انساني و ماماييامور  -كودكسالمت  - سالمت مادران و مرگ مادري( 

1  

وظايف بورد مامايي و  –كوريكولوم -آموزش مامايي و مديريت آموزش در گروه مامايي مشاهده روند3
 تهيه گزارش كتبي

1  

فعاليتهاي نظارت و رسيدگي به مسايل حقوقي و قانوني در مامايي در دفتر حقوقي مشاهده4
 بيمارستان و تهيه گزارش كتبي

1  

آشنايي با فعاليتهاي  -فعاليتهاي برنامه ريزي و نظارت و رسيدگي به تخلفات مامايي مشاهده5
 جمعيت مامايي در نظام پزشكي و جمعيت مامايي و تهيه گزارش كتبي

1  

بازديد از روند مديريت و برنامه ريزي خدمات تخصصي مامايي در زايشگاه و بخش مامايي6
 بيمارستان و ارزيابي كيفيت ارايه خدمات و تهيه گزارش كتبي

1  

  1 روند و برنامه اعتبار بخشي خدمات بيمارستاني و تهيه گزارش كتبي مشاهده7

ساختار ارايه خدمات بهداشتي و برنامه هاي واحد سالمت خانواده و توسعه و گسترش  مشاهده8
 نيروي انساني مامايي در مركز بهداشت استان و تهيه گزارش كتبي

1  

  1 ، بحث و بررسيي كليه واحد هاارايه گزارش شفاهي و كتب9
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