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مقدمه:
مات، ارزشیابی اقتصـادي خـد  بهداشتی و کسب مهارت در برنامه ریزي و نیازهادر سیستمتوانایی دانشجو ارشد در تفسیر و شناخت مسایل

از جمله مسایلی است که در این کار آموزي به آن پرداخته میشود.و مدیریت خدمات بهداشتی مادر و کودك 
:هدف کلی 

باالبردن سطح دانش و مهارت فراگیر و کاربرد یافته هاي علمی در ارائه خدمات بهداشتی گسترده با توجه به مسائل خاص بهداشـت مـادرو   
.بهداشت مادر و کودك، ارشیابی و مدیریت خدماتسایل بهداشتی ، کسب مهارت در برنامه ریزي کودك، قدرت تفسیر و شناخت م

:جزییاهداف 
قادر باشند: در پایان دوره کارآموزي یان دانشجوکلیه 

دنسطوح مختلف سیستم جامع شبکه بهداشتی درمانی کشور را به طور صحیح ترسیم کن-1
بهداشت، ماما در مرکز بهداشتی درمانی روستایی و شهري و سیستم ارجاع را بشناسد.نحوه اجراي شرح وظایف بهورز در خانه-2
یک مشکل بهداشتی را برآورد نموده و براي آن برنامه تفصیلی بنویسد-3
شاخصهاي بهداشتی دو مرکز روستایی در استان اصفهان را استخراج و مقایسه و تحلیل  نمایند.-4
مختلف سیستم شبکه را مشاهده نموده و در مورد مرکز بهداشت شهري گزارش یک مـاه را  نحوه گزارش آمار ماهیانه در سطوح-5

تهیه نماید.
نظیم خانواده را بر اساس دستورالعمل کشوري جاري در سیستم بهداشت انجام دهدتمراقبت از مادر باردار و کودك و -6
ا تحلیل نمایدبا ارایه یک مثال واقعی هزینه سودمندي خدمات بهداشت مادر و کودك ر-7
ارایه نمایدمقایسه نموده و یک الگومشارکت مردمی در خدمات بهداشت مادر و کودك راهاي فعلیالگو-8

محل کارآموزي:
مرکز بهداشتی و نواب، مرکز بهداشتی و درمانی-ردان و اشکاوندخانه بهداشت-شهرستان 2شماره مرکز بهداشت -مرکز بهداشت استان

مرکز مشاوره گل یاس–اابن سیندرمانی
دانشجویان کارشناسی ارشد مامایی گرایش بهداشـت بـاروري  در   حداق هاي ضروري یادگیريتکالیف دانشجو و 

:4و2طول کارآموزي بهداشت باروري
م هـاي  ارایه گزارش روزانه از کلیه واحدهاي ستادي و ارایه خدمات مرکز بهداشت استان و سایر محلهاي کاراموزي بر اساس گـا -1

guided reflected)2(نمره
نمره)5ارزشیابی در کاراموزي ها بر اساس چک لیست ضمیمه(-2



نمره )2مرکز جامع سالمت و  خانه بهداشت( مربوط بھ یکارائه گزارش شاخص هاي باروري و بهداشتی -3
نمره)4عملیاتی (ارایه گزارش برنامه ریزي جهت یک خدمت بهداشتی در حوزه سالمت خانواده استراتژیک و -4
-کــودكازمراقبـت -بعـد از زایمــان –بــارداري دوران –بـارداري  قبـل از درگـزارش مراقبــت از کـیس هــاي  10ارایـه  -5

-غربـالگري پسـتان  –بازدید از مرکز رفتار پرخطر -برگزاري کالس آمادگی زایمان–ارایه مشاوره شیر مادر –واکسیناسیون
نمره)5هر موضوع یک کیس بصورت سناریو ( ویق باروري،باروري سالم و تشمشاوره 

نقد و تبیین توانمندي محیط کاراموزي در دستیابی به اهداف کاراموزي-6

:یاستهاس
الزم به ذکر است دانشجویان براساس زمان بندي ارائه شده موظفند در محل کارآموزي حضور یابند و تغییر برنامه بدون اطالع استاد *

سئول درس امکان پذیر نمی باشد. مربوطه و م
دقیقه آن روز به منزله غیبت احتساب خواهد شد.15در صورت عدم حضور دانشجو در محل کارآموزي و یا تاخیر بیش از *

در صورت غیبت بیش از یک روز درس ناتمـام اعـالم  آن الزامی است.یجبرانکاراموزي نمره کسر خواهد شد و1غیبت مجازروز به ازاء هر 
خواهد شد

می باشد.1401تیر حداکثر تا تکالیف*زمان تحویل 
میباشد.در صفحه آخرو نحوه رفت و برگشت به خانه بهداشت *آدرس محل کار آموزیها

:چاپی و الکترونیک جهت مطالعهمنابع
طیبی ، جمال الدین . مدیریت کیفیت فرگیر در بهداشت و درمان، - 1
یستم هاي بهداشتیسعید آصف زاده. مساله یابی در س- 2
ارزیابی مراقبت هاي بهداشتی و درمانی–صدقیانی، ابراهیم - 3
شفیقه ، هروآبادي. مدیریت پرستاري و مامایی- 4
www.FhP.hbi.irاداره سالمت وزارت بهداشت- 5
گاه علوم پزشکی اصفهانکلیه دستوراعمل هاي مرتبط با درس در سایت معاونت بهداشتی دانش- 6

باروريارشد بهداشت -2و 4باروريبهداشت کارآموزي عمومیفرم ارزشیابی
نیمسال: گروه آموزشی: مامایی

شماره دانشجویینام و نام خانوادگی دانشجو
تاریخ اتمامتاریخ شروعمرکز بهداشتی درمانی 

نام استادنمره کل 
همیشهعناوین عمومیردیف

1
بیشتراوقات

5/0
هیچگاه

0
توضیحات

حجاب، شئونات اسالمی و اخالق حرفه اي را رعایت می نماید.1
به موقع و با لباس مخصوص و مناسب در محل کارآموزي حاضر می گردد.2
ار می کند.با مربیان، مددجویان و تیم درمانی در محیط کار به طور مناسب ارتباط برقر3
به موقع نیازهاي اساسی مددجو را برطرف نموده و در محدوده فعالیت خود داوطلبانه 4

وظایف را به عهده می گیرد.
به حرفه خود عالقه دارد و در اداره فعالیتهاي محول شده به او توان دارد5
سب برخوردار می باشد و در هنگام مراقبت ها از نظم و ترتیب، دقت و سرعت عمل منا6

اصول علمی را به کار می برد.
پیشنهادها و انتقادات اساتید را مشتاقانه می پذیرد و در موارد لزوم تقاضاي راهنمایی می 7

نماید.
به موارد غیراستاندارد و غیربهداشتی موجود در مرکز آموزشی توجه دارد و به مربی مربوطه 8

الحی گوشزد می نماید.همراه پیشنهادات اص



، کارشناسی ارشد مامایی گرایش بهداشت باروري 2و 4برنامه زمان بندي کارآموزي بهداشت باروري 
عطابخشتهمینه خانم 

استادفعالیتمحل کارآموزيتاریخ
ارتقا سالمت . آشنایی با ساختار معاونت بهداشت استان ، فعالیت کلیه واحدها(مرکز بهداشت استان 18/2/1401

پیشگیري از بیماري هاي واگیر و غیر واگیر. سالمت روان)
مسئولین واحدها با 

هماهنگی خانم تقیان 
دکتر کهن

مسئولین واحدها با آشنایی با ماموریت، برنامه ریزي و نظارت  واحد سالمت خانواده و جمعیت مرکز بهداشت استان 19/2/1401
هماهنگی خانم تقیان

( تحول نظام سالمت در حوزه بهداشت  آشنایی با فعالیتهاي واحد گسترشمرکز بهداشت استان 25/2/1401
و ساختار مراکز جامع سالمت شهري و روستایی)03نسخه 

مسئولین واحدها با 
هماهنگی خانم تقیان

ت در حوزه بهداشت  ( تحول نظام سالمآشنایی با فعالیتهاي واحد گسترشمرکز بهداشت استان 26/2/1401
سامانه سیب و و ساختار مراکز جامع سالمت شهري و روستایی)03نسخه 

آمار

مسئولین واحدها با 
هماهنگی خانم تقیان

/ خانم راشديدکتر کهن آشنایی با ساختار ارایه خدمات مرکز بهداشت شهر اصفهان2مرکز بهداشت شماره 1/3/1401
با هماهنگی مسئول واحدآشنایی با  برنامه ها و ماموریت واحدهاي سالمت خانواده  2مرکز بهداشت شماره 2/3/1401

آشنایی با ساختار مرکز جامع سالمت، وظایف مدیر مرکز و مسئول واحد مرکز بهداشت ابن سینا8/3/1401
. نحوه ثبت اطالعات، پرونده ها، دفاتر  و فرمهاي استخراج آمار سالمت خانواده

بهداشتیدر مراکز

دکتر کهن

با هماهنگی مدرس 
محترم در اوایل تیر 

ماه

خانه بهداشت ردان و 
مرکز اشکاوند

خانم دکتر صوابیآشنایی با فعالیتهاي مرکز و خدمات سالمت خانواده و مامایی پزشک خانواده  

ابن مرکز مشاوره  ازدواج 9/3/1401
سینا 

با هماهنگی  صالحی دکتر بالگري تاالسمیارایه خدمات مشاوره قبل از ازدواج و غر
مرکز 

دکتر کاظمی/ خانم مرکز جامع تکامل کودکانمرکز محکم کار16/3/1401
شیرانی

مامایی. ارایه خدمات بر اساس دستورالعمل کشوري –واحد بهداشت خانواده مرکز بهداشتی نواب5/4/1401
-تنظیم خانواده-انسالمند–میانساالن –کودك سالم - سالمت مادران

کالس هاي آمادگی بارداري  - مشاوره شیر دهی
با تاکید بر کودك سالم و باروري سالم

برومنددکتر 

مامایی. ارایه خدمات بر اساس دستورالعمل کشوري –واحد بهداشت خانواده مرکز بهداشتی نواب6/4/1401
-ظیم خانوادهتن-سالمندان–میانساالن –کودك سالم –سالمت مادران 

کالس هاي آمادگی بارداري  - مشاوره شیر دهی
با تاکید بر مرکز مشاوره رفتار پرخطر  

دکتر برومند

مامایی. ارایه خدمات بر اساس دستورالعمل کشوري –واحد بهداشت خانواده مرکز بهداشتی نواب12/4/1401
-خانوادهتنظیم-سالمندان–میانساالن –کودك سالم –سالمت مادران 

کالس هاي آمادگی بارداري - مشاوره شیر دهی
با تاکید بر واکسیناسیون و تکامل کودك

دکتر کاظمی  

مامایی. ارایه خدمات بر اساس دستورالعمل کشوري –واحد بهداشت خانواده مرکز بهداشتی نواب13/4/1401
-نوادهتنظیم خا-سالمندان–میانساالن –کودك سالم –سالمت مادران 

کالس هاي آمادگی بارداري- مشاوره شیر دهی
با تاکید بر مشاوره شیردهی 

دکتر صوابی

هماهنگی با دکتر 
در اوایل انصاري 

تیر ماه

مامایی. ارایه خدمات بر اساس دستورالعمل کشوري –واحد بهداشت خانواده مرکز بهداشتی نواب
-تنظیم خانواده-المندانس–میانساالن –کودك سالم –سالمت مادران 

کالس هاي آمادگی بارداري- مشاوره شیر دهی
با تاکید بر غربالگري سرطان پستان

دکتر صوابی
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