
 

 

 

 نام آن که جان را فکرت آموختبه 
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دٍرُ کبرآهَسی در ػزصِ ثْذاضت هبدر ٍ کَدک پس اس فزاگیزی هجبحج ًظزی ٍ کبرآهَسی ثْذاضت هبدر ٍ کَدک ثب ّذف  :مقدمٍ

 ثْذاضت ثبرٍری، هبدر ٍ کَدک ٍ تٌظین خبًَادُ ٍ خذهبت ثْذاضت جبهؼِهستقل ثزای ارائِ خذهبت  ٍ کست هْبرتْبی ثیطتز

ػبعفی ٍ ػولی ثزای ایفبی ًقص  –تذٍیي گزدیذُ است. داًطجَیبى در ایي دٍرُ ثب کست هْبرت ٍ تجزثِ در حیغِ ّبی ضٌبختی 

هَسش ٍ هطبٍرُ در سهیٌِ ّبی هختلف ثْذاضت هبدر ٍ کَدک آهبدُ خَد ثِ ػٌَاى هبهب ثزای ارائِ خذهبت در هبًی ٍ ثْذاضتی ٍ آ

 رفغ آًْب ارائِ ًوبیذ.ثزای راُ حلْبی السم ٍ را تطخیص دادُ ایي خذهبت  ارئِ ّوچٌیي هطکالت هَجَد در هَرد هی ضًَذ.
 

A- :اَداف کلی 
 سیبست ّبی اثالؽ ضذُ ثز اسبس دستَرالؼول ّب ٍ آضٌبیی ثب هطبٍرُ تٌظین خبًَادُ ٍ اًجبم هطبٍرُ  -1

ثز اسبس دستَرالؼول ّب ٍ سیبست ّبی  ضٌبسبیی هطکالت رٍضْبی پیطگیزی اس ثبرداری افزاد تحت پَضص هزاکش ثْذاضتی -2

 اثالؽ ضذُ

ٍ هطبٍرُ ثب ٍالذیي درثبرُ تکبهل کَدک، پیطگیزی اس حَادث،  آضٌبیی ٍ اًجبم فؼبلیت ّبی هطبٍرُ، آهَسش، هزاقجت اس کَدک -3

 جبط هتقبثل ٍالذیي ٍ کَدک ارت

 ثز اسبس دستَرالؼول ّب ٍ سیبست ّبی اثالؽ ضذُ ٍ هزاقجت ّبی هزثَعِ IUDفزاگیزی هْبرت گذاضتي  -4

 فزاگیزی هْبرت هزاقجت ّبی سهبى قجل اس ثبرداری، ثبرداری ٍ پس اس سایوبى ٍ سٌیي ثبرداری ٍ یبئسگی  -5

 فزاگیزی هْبرت ٍاکسیٌبسیَى -6

 ل اس اسدٍاجهطبٍرُ قج -7
 

B- :اَداف جسیی 
 داًطجَ قبدر ثبضذ در پبیبى دٍرُ کبرآهَسی:

 مامایی و بهداشت باروریگروه آموزشی 

 Course Syllabus         شناسنامه درس

 518379 ضمبرٌ درس:             2ٍ تٌظین خبًَادُ کبرآهَسی در ػزصِ ثْذاضت هبدر ٍ کَدک   عىًان درس:
 ، کبرآهَسی در ػزصٍِاحذ 2 ياحد: ي وًع تعداد

    هبهبیی کبرضٌبسی پیَستِ 8داًطجَیبى تزم فراگیران )رضتٍ، مقطع، ترم(:

 1401-1400دٍم ًیوسبل  ویمسبل تحصیلی:

 ٍاحذ ًظزی ٍ کبر آهَسی ثْذاضت هبدر ٍ کَدکدريس پیص ویبز یب َمسمبن: 

              دکتز کجزی صبلحیمسئًل درس: 

 k_salehi@nm.mui.ac.ir -03137927606 تلفه تمبس ي ایمیل مسئًل درس:

  2-4 ٍ دٍضٌجِ ّب سبػبت پبسخگَیی ثِ داًطجَیبى: ضٌجِ ّب

 



عَر صحیح  اًجبم ِ ث : راٌّوبیی ٍ هطبٍرُ ثب هذدجَ در اًتخبة یک رٍش پیطگیزی هٌبست ثزاسبس ضزایظ ٍ ًیبس هذدجَ را1-1

 دّذ

عَر صحیح  اًجبم پیطگیزی اس ثبرداری را ثِ  اس رٍش: راٌّوبیی ٍ هطبٍرُ ثب هذدجَ در جْت رفغ هطکالت ًبضی اس استفبدُ 2-1

 دّذ 

 .: ضوي گزفتي یک ضزح حبل کبهل اس هذدجَ، ارتجبط صحیح ثب هذدجَ ثزقزار ًوبیذ3-1

 هحبسجِ ًوبیذ. : ضبخص ّبی جوؼیتی در ّز هزکش ثْذاضتی را1-2

 .بم دّذکَدک را ثِ عَر صحیح ٍ دقیق اًج : اًذاسُ گیزی ّبی آًتزٍپَهتزیک1-3

 ضٌبسبیی هَارد غیز عجیؼی در سیز رضذ عجیؼی جسوی، حزکتی، ػبعفی ٍ ضٌبختی کَدک  را ثِ هَقغ اًجبم دّذ. :2-3

 عَر صحیح اًجبم دّذ.ِ ث سوی، حزکتی، ػبعفی ٍ ضٌبختی کَدک را: هطبٍرُ ٍ آهَسش ثِ هبدر ثزای رفغ هطکل ج3-3

 ر صحیح تفسیز ًوبیذ.: هٌحٌی رضذ کَدکی کِ هَرد ارسیبثی قزار هی دّذ را ثِ ع3-3َ

 : ٍضؼیت رضذ کَدک را ثِ عَر صحیح ثِ هبدر تَضیح دّذ.4-3

 ضزح دّذ. جبًطیٌی ثِ هبدر را : آهَسش تغذیِ اًحصبری ثب ضیز هبدر ٍ تغذیِ تکویلی ٍ یب تغذی5-3ِ

 : رسن هٌحٌی ّبی رضذ را ثِ عَر صحیح ٍ عجق استبًذارد اًجبم دّذ. 6-3

 عَر صحیح تطخیص دّذ. ِ ث فبدُ اس رٍضْبی رایج تٌظین خبًَادُ را: کبًذیذ هٌبست جْت است1-4

2-4 :IUD .را ثب تکٌیک صحیح  ٍ ثب هیبًگیي سهبًی هٌبست جبیگذاری ًوبیذ 

 ّبی پیطگیزی اس ثبرداری را ثِ هذدجَ ثِ عَر کبهل ٍ صحیح تَضیح دّذ. : آهَسش ّبی ضزٍری پس اس اًتخبة رٍش3-4

 بى را گَضشد ًوبیذ.: هزاجؼبت ثؼذی هذدجَی4-4

 : آسهبیطبت السم جْت پیگیزی هطکالت ًبضی اس هصزف رٍش پیطگیزی اس ثبرداری را ارسبل ًوبیذ.1-5

 : هَارد هٌغ اداهِ استفبدُ اس رٍش پیطگیزی ٍ آهَسش ّبی السم را ثِ هذدجَ یب هزثی تَضیح دّذ. 2-5

  .ح اًجبم دّذتکل ثغَر صحیٍزُ قجل اس ثبرداری را عجق آخزیي پ: هطبٍر1-6

 : آسهبیطبت قجل اس ثبرداری را ارسبل کٌذ.2-6

 : تَصیِ ّبی السم در جْت ػذم استفبدُ اس دارٍّبی غیز ضزٍری، اضؼِ ٍ ... را ثِ هذدجَ ارائِ ًوبیذ.3-6

بع هَارد غیز هؼبیٌِ پستبى ٍ ارج -2گزفتي پبح اسویز ٍ تفسیز آى ٍ ارجبع در صَرت ًیبس،  -1: هزاقجت ّبی سٌیي ثبرٍری )4-6

هؼبیٌِ لگي ٍ درهبى ٍ هَارد غیز عجیؼی در هحذٍدُ ٍظبیف ٍ ارجبع هَارد غیز عجیؼی  -3عجیؼی ٍ آهَسش خَد آسهبیی ثِ هذدجَ، 

  .ٍ ارسبل آسهبیطبت ضزٍری(  را ثغَر صحیح اًجبم دّذ

ی اس پَکی استخَاى، ثیوبریْبی رٍحی ٍ : هزاقجت ّبی سٌیي یبئسگی )آهَسش ٍ هطبٍرُ در هَارد گز گزفتگی، هطبٍرُ پیطگیز 5-6

 عَر صحیح اًجبم دّذ.ِ افسزدگی، کن خَاثی ٍ ارجبع در صَرت ًیبس ٍ آسهبیطبت ضزٍری( را ث

 : آسهبیطبت رٍتیي دٍراى ثبرداری را ارسبل ًوبیذ ٍ جَاة ّبی آًزا تفسیز کٌذ ٍ در صَرت ًیبس ارجبع دّذ.6-6

 َلتی ٍیتبهیي در صَرت ًیبس( تجَیش ٍ ًحَُ استفبدُ اسآى را ثِ هذدجَ تَضیح دّذ.فَلیک اسیذ، ه -: هَاد تکویلی )آّي7-6

  .: هؼبیٌبت لئَپَلذ ٍ هؼبیٌِ لگي خبًن ثبرداررا در صَرت ًیبس اًجبم دّذ8-6 

 : هؼبیٌبت کبهل ثبرداری را ثغَر صحیح اًجبم دّذ.9-6

 .وبیذهَرد ًیبس سى ثبردار را ارسبل ً ک: آسهبیطبت پبراکلیٌی10-6

 : ارسیبثی سالهت جٌیي را ثغَر صحیح ٍ دقیق اًجبم دّذ ٍ در صَرت ًیبس ارجبع دّذ. 12-6

 : ػالئن ّطذار در عی حبهلگی را ثِ سى ثبردار ثِ رٍضٌی ٍ صحیح آهَسش دّذ.13-6

 .هطبٍرُ ًوبیذ : ثب هذدجَ در هَرد تغذیِ دٍراى ثبرداری ثغَر صحیح14-6

 .: آهَسش ّبی السم را در عی سِ هبِّ اٍل، دٍم ٍ سَم ثِ هذدجَ ارائِ ًوبیذ15-6

 : هَارد ًیبس ٍیشیت هذدجَ ثِ ٍسیلِ پشضک را ثِ هذدجَ تَضیح دّذ ٍ تَصیِ ّبی السم را ارائِ ًوبیذ.16-6

 س ارجبع دّذ.: هؼبیٌبت پس اس سایوبى را اًجبم دّذ، هَارد غیز عجیؼی را تطخیص دّذ ٍ در صَرت ًیب17-6

 : آهَسش ّبی السم پس اس سایوبى را ثغَر صحیح ارائِ دّذ.18-6

: ثب هطبٍرُ ثب هذدجَ هطکالت احتوبلی )جسوی، رٍحی، رٍاًی ٍ اجتوبػی( را ضٌبسبیی ٍ در صَرت اهکبى راٌّوبیی کٌذ ٍ یب 19-6

 .ارجبع دّذ

 هزثَعِ تْیِ ًوبیذ.یب پزسٌل ٍاحذّبی  :یک پوفلت آهَسضی ثزای آهَسش هزاجؼیي 20-6ٍ



آهَسش گزٍّی ثزای هذدجَیبى )فؼبلیت فیشیکی، پیطگیزی در ػَارض ضبیغ ثبرداری ٍ ...( حذاقل یک در صَرت اهکبى : 21-6

 جلسِ ثزگشار ًوبیذ.

 : تلقیح اًَاع ٍاکسي ثِ ضکل صحیح را اًجبم دّذ.1-7

 زثی ضزح دّذ.ثِ ه : رػبیت سًجیزُ سزد، ٍ ًکبت هزثَط ثِ تلقیح ّز ٍاکسي را2-7

 .: آهَسش هبدر در هَرد ػَارض ّز ٍاکسي ٍ ًحَُ ثزخَرد ثب آى را اًجبم دّذ3-7

 ثزای هزثی لیست ًوبیذ. هَاردی کِ تلقیح ٍاکسي هوٌَع است را ثز اسبس ضزایظ کَدک،: 4-7

 

 استراتژیُبی آمًزضی:

 درگیزی هستقین داًطجَ ثزای ارائِ خذهبت ثْذاضت هبدر ٍ کَدک 

 ص ثزای یبفتي ثْتزیي راُ ثزای حل هطکالت هذدجَیبًی کِ تحت هزاقجتْبی داًطجَ قزار هی گیزًذ.ایجبد چبل

 ایجبد هحیظ هٌبست ثزای اًجبم هستقل پزٍسیجزّب ثب ًظبرت استبداى ثبلیٌی 

 ارائِ راُ حل ثزای هَقؼیت ّبی فزضی ثِ ٍسیلِ داًطجَ

 تذٍیي ثزًبهِ ّبی آهَسضی هذدجَیبى تَسظ داًطجَیبى

 رٍش آهَسش هستقین ، ثحج گزٍّی، ایفبی ًقص يش آمًزش:ر

آهَسش ثبلیٌی اس عزیق حضَر داًطجَ در هزاکش ثْذاضتی درهبًی ٍ اًجبم فؼبلیتْبی هزثَط ثِ ٍاحذّبی ثْذاضت هبدر  ٍ کَدک  -

رت هستقین استبد ثبلیٌی داًطجَ تحت ًظب تَسظٍاکسیٌبسیَى اًجبم هی ضَد. اًجبم فؼبلیتْبی هزثَط  –تٌظین خبًَادُ  –هبهبیی 

در صَرت ًیبس اثتذا تَسظ استبد ثبلیٌی ٍ سپس ثِ ٍسیلِ داًطجَ تحت ًظبرت هستقین استبد ثبلیٌی پزٍسیجزّب  اًجبم هی ضَد.

 اًجبم هیطَد.

 –جَیبى ٍ ثحج در هَرد گشارش هَرد ًظز ثِ ٍسیلِ داًطجَیبى دیگز ٍ ارائِ راُ حل ّبی هختلف تَسظ داًط case reportارائِ  -

 تجشیِ ٍ تحلیل راُ حل ّب ٍ ًتیجِ گیزی ًْبیی

 ّبی تٌظین خبًَادُ ٍ اًجبم هطبٍرُ ثِ رٍش ایفبی ًقص در سبػبت آخز کبرآهَسی  Caseدرهَرد  Role playرٍش   -

ّذاف آهَسضی هحتَای آهَسضی : ثزای کست تجزثِ ثبلیٌی السم در ایي سهیٌِ هغبثق ثب دستَر الؼول ضَرای ػبلی ثزًبهِ ریشی ٍ ا

 است. 

 ٍسبیل کوک آهَسضی:

 هبکت ٍ هَالصّبی ٍ ًوًَِ ّبی ٍسبیل تٌظین خبًَادُ

 

گشارضبت تْیِ ضذُ داًطجَیبى* ٍ سبیز فؼبلیت ّبی ػلوی در کبرآهَسی )تْیِ پوفلت ّبی آهَسضی ثزای وحًٌ ارزضیببی:

 ًوزُ(. 2آهَسش هذدجَیبى ٍ کبرکٌبى ثْذاضتی )

 ردی کِ داًطجَیبى در عی فزاگیزی هْبرتْبی ػولی ثب آى هَاجِ ضذُ است(*ارائِ گشارش هَرد ) هَا

عی اهتحبى ػولی ٍ ارسیبثی هستوز داًطجَ در عَل هذت ٍ تکویل آى در ًوزُ ثزاسبس چک لیست تْیِ ضذُ در گزٍُ هبهبیی  18

 .کبرآهَسی اًجبم هی ضَد

 
 منابع آموزشی جهت مطالعه:

 1400، اًتطبرات کٌکبش ،  یهبدر ، کَدک ٍ ثبرٍر کْي ، ضٌْبس ٍ ّوکبراى، ثْذاضت-1

( بفتِیادغبم  یجشٍات هَجَد در هَرد هزاقجت هبدر ثبردار )عزح هزاقجتْب يیٍسارت ثْذاضت ٍ درهبى ٍ آخز یدستَرالؼول ّب -2

 : قبثل دستزس در  َىیٌبسیکَدک سبلن ٍ ًبخَش، ٍاکس

WWW.fhp.hbi.ir 
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  1387سَسي، ثْذاضت هبدر ٍ کَدک  ، اًتطبرات سٌجص، ،یی، پبرسب ِ،پزٍاًیرضب سلغبً-3

 حبتوی ٍگزٍُ ًَیسٌذگبى، کتبة جبهغ ثْذاضت ػوَهی ،چبح دٍم-4

 .1385 ،یٍ ًَجَاً یدر کَدک ِیتغذ ،یطبدیکل -5

 چبح. يی. آخزبهشیلیٍ وبىیٍ سا یخبًَادُ. ثبردار نیٍ تٌظ یدٍراى ثبردار یّب هزاقجت ،یفصَل هطبٍرُ قجل اس ثبردار -6



.ثِ سفبرش ٍسارت ثْذاضت،  گزاىیٍ د بىیالْبم عبلچ يیکَدک سبلن/ هَلف گزٍُ هَلف بفتِیادغبم  یجبهغ هزاقجتْب یراٌّوب -7

 . 1393هبًذگبر،  طِیادارُ سبلوت کَدکبى. قن: اًذ ،یدرهبى ٍ آهَسش پشضک

 
 


