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 چکیده :

. دارد جامعه و خانواده برای بلکه زنان برای تنها نه بهداشت، آموزش و مشاوره در مهمی یوظیفه ماما     

 دریپ وظایف پذیرش برای والدین کردن آماده و بارداری دوران دادن آموزش ماما اصلی وظیفه این، بر عالوه

 های مراقبت و خانواده تنظیم همچون بیشتری های مسؤولیت و وظایف به تواند می که است مادری و

 بارداری ماه نه تمام واقع در. یابد گسترش نیز زنان های بیماری مورد در مشاوره به موارد بعضی در و کودک

 .رسد می انجام به ماما جسمی و روانی عاطفی، های حمایت با مادر،

 دانند، می بارداری دوران از مراقبت مفهوم به و زایمان یکلمه با مترادف را ماما که عموم باور فخال بر

 از بهداشتی مختلف ابعاد و است عمر انتهای تا تولد ابتدای از و تر وسیع بسیار مامایی خدمات یحیطه

. شود می شامل را یائسگی و اریبارد ازدواج، بلوغ، دوران در آگاهی و آموزش مشاوره، باروری، بهداشت جمله

 .است خانواده سالمت ضامن ها آموزش این قطعا

 درصد 44 از بیش و دهند می ازدست را خود جان زایمان و بارداری عوارض اثر در زن 1211 روزانه دنیا در

 خون فشار سخت، زایمان خونریزی، مادران میر و مرگ علت. است توسعه حال در کشورهای در ها مرگ این

 مرگ با. است پیشگیری قابل ها مرگ این از بسیاری و است بهداشتی غیر های سقط عوارض و عفونت باال،

 دقیق ریزی برنامه با. شود می نامعلوم کودکان آموزش و بقا و داده دست از را خود اصلی عضو خانواده مادر،

 کشور مهم اهداف از یکی که ادرانم مرگ از پیشگیری به توان می دوران این در الزم های مراقبت انجام و

 .کند می ایفا خصوص این در مهمی نقش مادر از مراقبت در اصلی عضو عنوان به ماما. یافت دست هاست،

مشغول به  …………………سالیان متمادی است که به عنوان ماما در بیمارستان  ………………اینجانب 

  این پست می باشد .ان تجربیات و سوابق کاری خودم در هدف از این مقاله بیخدمت می باشم و

 نکات کلیدی :

 پیشنهادات -برنامه ها  –تجربیات  –ماما 



 

2 
 

 (فعالیت حوزه درباره کلی توضیح ارائه)مقدمه

 قسمت باید توضیحاتی درباره سوابق کاری خود بدهید .این  

......................................................................................................................................................... 
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 (خدمت مدت باذکر)خدمتی خالصه سوابق

 

 

 

 

 

 

 خالصه فعالیت ها :

 بیمارستان  زایشگاه  نظم بخشیدن به بخش

 روئین  Iudراه اندازی بخش پاپ اسمیر و 

 گواهینامه ها :

 بنویسید .های خود را در این قسمت  گواهینامه 

 تقدیر نامه ها  :
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 معرفی محل کار بنده 

 .این قسمت تاریخچه بیمارستان محل کار خود را قرار دهید در 
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 زایمان و لیبر حین ماما وظایف شرح

 پزشک به ارجاع و طبیعی غیر موارد تشخیص و واژینال معاینات لزوم صورت در و مامایی و فیزیکی معاینه

 مراجعه مورد در مربوطه فرم مطابق حال شرح گرفتن و پرونده تشکیل و پذیرش دستور و گیری تصمیم

 طبیعی کامال کنندگان

 (تست نیترازین تست، فرن ادرار، خون،) آزمایشات درخواست

 عدم صورت در حاملگی ختم در (NST،BPS رادیوگرافی سونوگرافی،) کیپاراکلینی های روش درخواست

 متخصص پزشک وجود

 انما و شیو انجام بر نظارت و دستور

 کشیک مامای توسط زایمان و  درد اتاق در زائو پذیرش دستور

 (دوال) همراه عنوان به زایمان و لیبر مراحل طی در حضور

 آن ثبت و جنین قلب صدای کنترل

 پرونده در ثبت و انقباضات فاصله و شدت مدت، طول رحمی، قباضاتان کنترل

 مادر حیاتی عالئم کنترل

 تزریقات انواع و وریدی درمانی مایع و رگ گرفتن

 پزشکی های فوریت در پزشک به اطالع و مخصوص فرم در زایمانی پیشرفتهای ثبت و مکرر معاینات ادامه

 زایمان و زنان متخصص پزشک نظر با زایمانی دردهای تشدید و تقویت و اینداکشن لزوم صورت در

 پزشک حضور با خارجی مانیتورینگ از استفاده امکان صورت در

 خون، رزرو هماتوکریت، هموگلوبین،) لزوم مورد آزمایشات درخواست و پرونده تشکیل سزارین بیماران در

 مثانه سونداژ( … و اوره و قند ،RH و خونی گروه تعیین

 و اپیزیوتومی انجام و موضعی بیحسی دادن( زایمانی مرحله سه) سر نمایش با زایمان مختلف لمراح انجام

 لزوم صورت در اپیزیوتومی ترمیم و دو و یک درجه پارگی ترمیم

 (متخصص حضور عدم و اورژانس مواقع در) باالتر و سوم شکم در ته نمایش با زایمان انجام
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 پزشک حضور عدم صورت در اکالمپسی و اکالمپسی پره به المبت بیماران به منیزیم سولفات تزریق

 مادر به نوزاد دادن نشان و جنسیت اعالم

 نوزاد ظاهری سالمت بررسی و آپگار سنجش

 لزوم صورت در کوراژ انجام

 فورسپس انواع گذاردن جز به ندارد حضور زایمان و زنان متخصص که مراکزی در مامایی های فوریت انجام

 نوزاد و مادر احیای

 زایمان از بعد مجاز داروهای تجویز

 بارداری هایپرتانسیون در کبدی و کلیوی آزمایشات درخواست

 تزریق فشاری، طب آروماتراپی، ماساژ،: شامل زایمان درد کاهش دارویی غیر های روش بردن بکار و استفاده

 تن تنفسی، الگوهای مانی،در موسیقی بیوفیدبک، درمانی، سرما و گرما استریل، مقطر آب جلدی داخل

 اموزش همراه از استفاده ،TENS زایمان، و لیبر مختلف های وضعیت مثبت، تجسم سازی، تصویر آرامی،

 دیده

 نظر زیر( آنتونوکس و اپیدورال) زایمان درد کاهش دارویی های روش از استفاده هنگام مادر از مراقبت

 بیهوشی متخصص پزشک

 انزایم از بعد ماما وظایف شرح

 و پرونده در نوزاد پای کف مادر، انگشت اثر ثبت انجام بر نظارت کنترل و راحت وضعیت در مادر دادن قرار

 نوزاد دستبند بستن

 لزوم صورت در روگام آمپول تجویز و مسقیم غیر و مستقیم کومبس آزمایشات درخواست

 خونی های ناسازگاری ردچا مادران از شده متولد نوزادان برای نیاز مورد آزمایشات درخواست

 بخش به مادر انتقال اجازه و والدت گواهی صدور و نوزاد و مادر پرونده تکمیل

 مترژن و توسین اکسی مانند خونریزی کننده کنترل داروهای تجویز

 دستورالعمل طبق زایمان چهارم مرحله های مراقبت
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 پرونده در زایمان از بعد دستورات و زایمان شرح ثبت

 والدت گواهی صدور

 زایمان از بعد توانبخشی تمرینات آموزش

 هر حیاتی،مشاهده عالئم کنترل) پرونده در ثبت و زایمان از بعد ساعت دو تا مادر عمومی وضع کامل کنترل

 و رحم وضعیت خونریزی میزان پزشک،کنترل به طبیعی غیر موارد هرگونه زایمان،گزارش از پس ترشح نوع

 (آن نمودن تخلیه جهت در اقدام اتساع صورت در مثانه لکنتر و پستان پرینه،معاینه

 شیر نحوه و پستان از مراقبت) نوزاد و مادر بهداشتی های مراقبت مورد در مادر آموزش

 از پیشگیری و ناف بند به توجه و بارداری،واکسیناسیون از جلوگیری های دادن،تغذیه،استحمام،روش

 (هیپوترمی

 الزم معاینات انجام از پس طبیعی زایمان با مادران مورد در ترخیص اجازه

 مجاز داروهای تجویز

 رحم، وارونگی طبیعی، غیر حیاتی عالئم واژینال، خونریزی نظیر زایمان از پس طبیعی غیر موارد گزارش

 به دسترسی زمان تا پزشک حضور عدم صورت در اورژانس اقدامات انجام و پزشک به جفت چسبندگی

 پزشک

 نوزاد و مادر اتاقی هم بخش در مادر مراقبت به مربوط وظایف

 ترخیص زمان تا زایمان از پس ساعت 2 از

 مثانه، وضعیت پرینه، وضعیت مادر، هوشیاری رحم، ارتفاع رحم، قوام خونریزی، حیاتی، عالئم کنترل

 زایمان از بعد بخش در مادر حرکتی وضعیت و پاها ادم بررسی شیردهی، پستان، وضعیت

 زایمان از بعد توانبخشی اتتمرین آموزش

 پزشک به طبیعی غیر موارد گونه هر گزارش

 دارویی دستورات اجرای زایمان، از پس های مراقبت انجام

 اپیزیوتومی محل بهداشت آموزش
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 روش استحمام، تغذیه، دادن، شیر نحوه و پستان از مراقبت: شامل خود از مراقبت مورد در مادر به آموزش

 در خطر عالئم همسر، با جنسی ارتباط واکسیناسیون، زایمان، از بعد های ورزش رداری،با از پیشگیری های

 مادر

 و نوزاد خطر عالئم هیپوترمی، از پیشگیری ناف، بند به توجه: شامل نوزاد از مراقبت مورد در مادر آموزش

 نوزاد ماساژ نحوه کودک، رشد پایش ،…و زردی نظیر کودک

 الزم معاینات انجام از پس طبیعی زایمان با مادر ترخیص دستور صدور

 جنین سقط از بعد مراقبت انجام و بارداری زودهنگام ختم از بعد مراقبت انجام

 نوزاد تیروئید اختالالت غربالگری آموزش

 نوزاد و مادر اتاقی هم بخش در نوزاد از مراقبت با مرتبط وظایف

 نوزاد سینه دور سر، دور وزن، قد، گیری اندازه

 حیاتی عالئم یبررس

 K1 ویتامین تزریق

 بستری نوزادان در معده شستشوی

 واکسیناسیون

 مادر شیر با نوزاد تغذیه در مادر به کمک

 نوزاد استحمام

 ناف بند از مراقبت

 یابد حضور پزشک حتما بایستی که طبیعی غیر موارد

 قلویی چند و طبیعی غیر قرارهای و سر قله از غیر نمای

 قلب ضربان) و جنین قلب صدای نشنیدن یا و جنین قلب صدای بودن نامرتب و جنین زجر عالئم پیدایش

 (121 از بیشتر یا 111 از کمتر
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 پارگی: وزارت) زایمانی دردهای شروع در تب وجود و ساعت 2-12 از بیش مدت به آب کیسه بودن پاره

 (بارداری کامل هفته 31 از قبل اب کیسه زودرس

 ناف بند افتادن بیرون یا پایین

 هم سر پشت انقباضات و زایمان و لیبر مراحل شدن طوالنی

 زایمانی کانال مسیر در انسداد و توده گونه هر وجود

 نازایی و مکرر های سقط و طبیعی غیر حاملگی ،( قبلی سزارین) جراحی سابقه گونه هر

 طبیعی غیر خونریزی گونه هر وجود

 تشنجی حمالت و باال خون فشار

 شوک عالئم و یینپا خون فشار

 ( و مفرط ضعف و روانی دیابت، خونی، ریه، قلب، کلیه، صرع، گوارش،) داخلی های بیماری وجود

 سال 35 از بیش یا سال 11 از کمتر سنین در حاملگی اولین

 اکالمپسی و اکالمپسی پره عالئم وجود

 بارداری هفته 31 از قبل زایمانی عالئم

 هفته 41 از بعد زایمان

 شده حساس و منفی RH مادران

 ترشحات عادی، حالت به رحم برگشت عدم اندازه، از بیش خونریزی زایمان، از ساعت 24 از پس لرز و تب

 مادر پای تورم ساعت، 12 از پس ادرار دفع توانایی عدم ها، پستان دردناک سرخی و تورم بدبو، و طبیعی غیر

 پستان آبسه

 (باال به 4 عینک نمره) دشدی دید ضعف دچار مادران در حاملگی ختم

 هیدرآمینوس پلی و الیگوهیدرآمینوس

 طبیعی غیر بدنی توده نمای با مادران
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 ارائه توضیح کلی در باره حوزه فعالیت

بااا جه ااه بااه  اانیااب ای ااناات پاا  از اسااتخداا تر دراااا، بردابااتن تردااانن  درا  ااب ونظااار        

دشاااوره    اا  از    وره ج ظاایم نااانهاتهزنااان تر توران بااارتاری وپاا  از زایمااان وباایرت ن ودشااا  

از  ملااه  اانیترااای ای ااناات بااه م ااهان دادااا     وسااانم دان  درا  ااب وساامدب دیان ااا ن    ازتواج  

 دشاااوره پاایش از بااارتاری   داان باباادزشدهزش ودشاااوره   اا  ازازتواج  دشاااوره ج ظاایم نااانهاته    

برداباااب وشداااهزش  ن درا  اااب توران باااارتاری  درا  اااب پااا  از زایماااان  شداااهزش بااایرت   

 توران بلهغ ودرا  ب دیان ا ن وسانم دان از  مله  اانیترای بردابب باروری دن بابد ز

پاااپ   ای ااناات تردراااا، بردابااتن تردااانن بااه م ااهان داداااتر واخااد  ااای بردابااب نااانهاته        

   درا  ااب دیان ااا ن  دشاااوره ج ظاایم نااانهاته    و داداااین ودرا  ااب زنااان بااارتار       IUDو اساامیر

  ااته شدهزباان دشاااوره ج ظاایم  دشاااوره باایرت ن و دشاااوره   اا  از ازتواج و درا  ااب سااانم دان   

 نددب نمهته اا ز  نانهاته و سمدب سانم دان 

شدااهزش مملاان بااه     تر ا ااار  اانیترااای شااار بااده شدااهزش مملاان وکرو اان بااه   م اااران        

 –رداباااب بااااروری  تر زدی اااه ب تانشااااهیان رباااته برداباااب ناااانهاته ودادااااین وپرساااتاری    

از تیگااار  اانیتراااای ای اانااات دااان ساااانم دان  سااامدبسااامدب دیان اااا ن و   -برداباااب بلاااهغ 

 بابدز
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 ارزیابی عمومی

 ارزیابی کلی از حوزه وظایف ومسئولیتها ، بیان نقاط ضعف وقوت به شیوه روایی  

  ساا ن را تر خااهزه ویااایم و د اااهنیترای ای ااناات بااه م ااهان دادااا   یاام ک ااترته ای  از    ااا  

دشاااوره بلااهغ    دشاااوره   اا  از ازتواج   دشاااوره   اا  از بااارتاری          باااد  برداان کیاارت اااه   

درا  ااب از زنااان خااین بااارتاری وا تاارم و مرا اان داااتر تر نی اار       درا  ترااای توران بااارتاری    

انااااا یاای زایمااان ایماان درا  ااب پاا  از زایمااان صوتر  ااهر  جشااخی              وزدااان زایمااان 

درا  اااب ااااهت     ار ااااه باااه ساااطهم با جراودرا  اااب از ناااهزات واخیاااا  ناااهزات  رنطااا داااهارت

و پیگیااری  ااای بااادازشن وپاااپ اساامیر   IUDدشاااوره باایرت ن دشاااوره نظاایم نااانهاته وکاا ارتن  

و جشاااخی  بیماریراااای زناااان و ترداااان شن  ترخیطاااه دادااااین وداای اااه پ اااتان و شداااهزش ناااهت 

اا غربااانگری ساار ان پ ااتان باارای دااادهکرا ن    شزداااین پ ااتان وار اااه بااه پ،باای  رااب انااا    

 ودشاوره و درا  ب از دیان ا ن و سانم دان دن بابد ز

 تانااش ودرااار   وجاربااه اااا ن    باارای ارائاام نااددا  تر ایاان  یاام ک ااترته  اارت بای ااتن از      

  مم ااه وا اار   ساامدب روخاان و   اامن و درارجرااای    بااه ا ممااا   دیااد   شکااا ن و اباارا  

بااه ارج ااا  ساامدب کرو رااای  ااهه اماای نمااهته و تر  رنااهرتار بااهته جااا بتهانااد ارج ااا ن اااا ن ب

 نرایب  اداه ای سانم و پهیا را ب   ت دز

خفااس ساامدب  اداااه وبر ااراری ارج ااا  د اساات بااا داارا این نیاا،  ترایاان ادهر ااروری داان          

باباادزمموه باارشن ا اارای درخلااه بااه درخلااه پروج لرااای دشااخ  بااده تر اار یاای از  رشی ااد ای  

 اهراز ر  وزار  بردابااب وتردااان وشدااهزش پ،باا ن از یاای سااه واز سااهی تیگرت ااب     داا
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تر انااااا   اا ی    ااارکیری جاربااه  ااای ده  یااب شدیاا،   بااه تن ااام شن ابااداه  وب تر انااااا اااار و

 دهثر دن بابدزب یار  ادهر

 نقاط قوت:

ی مم ااه بااه اااار و اخ ااات د اااهنیب ن اا ب بااه داارا این و تابااتن  ااد  و جاامش باارا           -1

 رسیدن به شن    د  ا لن ر ای نداوند و ر ایب ارباب ر هه 

اساااجید و سااایترای ، ای دیاا  بااا دااااد   وبااه روز نمااهتن ا ممااا  از  ریااک جمااات د اج ااه ای  -2

شدهزباان و جر مااه نمااهتن شنرااا و ساال  خاا   دطاناات دنااایر بااا   ااهانین داا   ن و دلاان و ساال   

 شدهزش به سایر  م اران و درا این 

ت تاناااش و دراااار  نظاااری ومملااان ج اااب نظاااار  اسااااجید تانشاااگاه ملاااها پ،بااا ن ا ااا-3  

وا اات جاربااه وامتمااات بااه نفاا  اااا ن تر توره  ک راناادن  اارم نیااروی ان ااانن  اان باایفترای     

باادن ام  و ااای دختلاام ااااری ا ااار   م اااران ویااا بااه ج راااین و ما ااین جاربااه ااااری تر واخااد  

 صمیم کیری وخ  دش   درا اه ا  دکانزجبرای شن بدسب شورتن امتمات به نف  اا ن 

تراارکا رااای شدهزباان تر  جاادری   ارج ااا  باد اااهنین سااط  بااا  و م اااری بااا ایشااان  اان   -4

دشااااوره   ااا  از ازتواج و اانیاااب تر      دشااااوره بااایرت ن    زدی اااه دشااااوره ج ظااایم ناااانهاته  

ساامدب  و شدهزباارای بااین بخشاان بااه م ااهان موااه   ااته شدهزباان دشاااوره ج ظاایم نااانهاته         

 ز سانم دان

 جارد و و دان ااری -5

 انو ا  اتاری و ااری -6
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کاارایش بااه انااااا ادااهر داارا این بااه ن ااه اخ اان وباااامترین اجاام  و ااب شنااان ورمایااب        -7

 خ هه درا این

و  اار ه  ااهئن تر اناار ی د،اا  شب   کاااز      وسااای  اااار  -دااهات دصاار ن  از  اسااتفاته بری ااه   -8

 بره و جلفن د   اار 

 ب اختراا وخفس ارج ا   میمانه با د اهنین ودرا اینرمای -9

 براب تر رخرا وبرناده  ای ابمغ بده وانااا وییفه تر راداا به ن هاخ ن - 11

 موانع ونقاط ضعف:

جخصصااان غیرشدهزبااان وغیرتونتااان  راااب ار ااااه داااهارت پرنطااار و مااادا  درااااا، ام اااهت-1

بااتن تردااانن تونتاان وماادا   م اااری سااطهم بااا ی جخصصاان دراااا، نصه اان بااا دراااا، بردا   

 پ خهراند به دراا، بردابتن تردانن تونتن

                                                                                                         باااا درااااا، نصه ااان   ن تونتااامااادا  ماااا  گن پروج لراااای درا  تااان وترداااانن بخاااش      -2

مااادا  –از نظااار  ناااهر    ااادا   رنااا  و   رساااهتکن ساااانتمانرا   واااای  ی،ی ااان ناد اسااات  -3

باوااان از پایگا راااا  ن اااهتن ای ترناااب تر  ، بروتجااان و خرارجااان د اسااات   و اااهت تساااتگا رای  

 ودراا، بردابتن تردانن

 ی وتندانل،بااا ن  راااب کاااروه  هن اااهتن واخاااد ای دختلااام د،ااا  شزدایشاااگاه وسااایتهن    -4

 داتران باتار واهتاان   سانم دان 
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  و ااب اااا ن و زا تردطاات  ااای نصه اان ووی،یااب  ااای  م،دااان   ااد نفااری  ماادا  اار -5

باادن ام شن دتاساافانه شساایت درا اااه ا  ااده وماادا اد ااان   ااران        وو ااهه اباات ا ا  ساارهی و  

 درا  شسیت وارتبده به 

خااام زیااات پرونااده نهی اان و برواراساان تر دراااا، بردابااتن تردااانن و پایگا رااا و ااام           -6

 ه  رره به  رره  بدن زدان شدهزش و دشاور

 مدا  راخن  نرا ا ،ار  ای د است برای انت ام پرونده  ای ااغ ی به رایانه  -7

 

روشهای انجام کار)روشها وشیوه های انجام وظایف ومسئولیتها،حل مسئله وتصمیم گیریها در 

 حوزه فعالیت(

 خدمات مشاوره پیش از بارداری:

 اتکن پ،ب ن  راخن واا ی اسیهن وزززاکر تن برم خام ااد صداداین  ا تماین نانه-1

واناادازه کیااری  شااار نااهن وداای ااه پ ااتان وداای ااه ت ااان وتناادان وتر  ااهر       BMIجایااین  -2

 ن،وا ار اه به تندانل،بی  

داای ااه وا ی ام پاااپ اسمیر جشااخی  وتردااان بیماریرااای زنااان ترخیطااه داداااین وار اااه تر        -3

 دهارت غیر از شن

ب  رتی دصاار  د ملرااای تارویاان  زا سااه داااه   اا  از بااارتاری    تر زدی ااه برداباا  شدااهزش-4

 جن یااه د اساات وتر  ااهر  ناا،وا درا اااه ناا،ت اارباا ات جن یااه   زدااان  طاا  روش پیشااگیری از   

 بارتاری
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ار اااه ناا،ت پ،باای  رااب داای ااا   ی،ی اان وساام   لاات وریااه وار اااه  رااب انااااا             -5

 شزدایشا  روجین وغیر روجین با نظر پ،بی  

 به سطهم جخصصن تر  هر  ن،وا با نظر پ،بی درا، با را ار اه وپ خهراندار اه  -6

دشاااخ  نماااهتن زداااان درا ااااه باااادی باجه اااه ار اماااا   اااهری غیر  اااهری و تر اوناااین   -7

  ر ب

 خدمات مراقبت بارداری:

  راخن وزززا کر تن برم خام ااد  صداداین ا تمامن نانهاتکن بیماریرای تانلن و -1

 بن از ن اظ ممئم نطرتر  ر درا  ب  بررسن وارزیا -2

بررساان واناادازه کیااری ممئاام خیاجنص شااارنهن تر ه خرار  ج ف   ااربان  لااتا و وزن        -3

م نمااهکراا ودشااخ  نمااهتن افایااب یااا ماادا      ر درا  ااب وث ااب تر  اارا درا  ااب ورساا    تر  اا

 افایب دی،ان ا ا ه وزن

ب ااب ساان خااادلگن بااا    داای ااا   ی،ی اان وانااااا دانهر ااای ناهپهنااد  رااب جشااخی  دطا       -4

و ااارار  ین وسااام   لااات   اااین وبررسااان اتا سااااه پاواندادراوسراسااار بااادن تر    LMPجااااری  

  ردرا  ب

ار اااه ن،تپ،باای  رااب انااااا داای ااا   ی،ی اان وساام   لاات وریااه وار اااه شزدایشااا          -5

 اراجی ین کااروه FBS CBC BUNروجااین وغیاار روجااین بااا نظاار پ،باای تر ااهر  ن،واصباااد      

ادااااا  واشاااااب اترار وتر  اااااهر  نااااا،وا اناااااااا شزدایشاااااا       ناااااهن وار ااااااش  ا 

VDRL HBsAg HIVاهد   غیر د ت یم وجیترا شنتن باتی سرناها  
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 فتااه باااارتاری  رااب جایاااین    31-34و16-18ار اااه  رااب ساااهنهکرا ن  اان تونهباااب تر    -6

 سن خادلگن جایین د    فب  ربان  لت   ین دی،ان دای  شد یهجیی و رار  ین

جن یااااه  ااااهما  بردابااااب  اااارتی ورواناااان و   اااان  ر زدی ااااه دهشدااااهزش ودشاااااوره ت-7

د اساااات ج ار ممئاااام نطروباااا ایا  تر  اااار سااااه دا ااااه بارتاری مهاداااا  نطردصاااار     

تارو ا ساایگار ان   وسه دصاار  دهاتومهاداا  نطرد یطاان وباانلن  بردابااب ت ااان وتناادان       

نطااار   بااایرت ن  زایماااان   یاااان و هایااادشن وزایماااان بااادون ترت درا  اااب از ناااهزاتوممئم     

 نهزاتوپ  از زایمان جاهی، د ملرای تاروین   ک تستهرانام  

 بررسن واا ی اسیهن وار اه تر  هر  ن،وا واا ی اسیهن -8

ار اااه بااه دتخصاا  زنااان وزایمااان تر دااهارتن،وا انااااا ساا،ارین یااا ساا،ارین   لاان  رااب        -9

دتخصاا   جایااین زدااان ساا،ارین و ما ااین تر دهارتنیاااز بااه دشاااوره ودرا  ااب جخصصاان جهساا     

 زنان ویا سایر دتخصصین

 و تر  هر  ن،وا  ار اه  رب ج،ریک شدلهم روکاا تر زدانرای  زا -11

دشااخ  ااارتن زدااان درا اااه بااادیصبا جه ااه بااه ار امااا   ااهری تر اونااین  ر ااب وغیاار     -11

  هریا

ث ااب وج میاا  ت تاار درا  ااب دمتااد داااتران بااارتار وت تر ااه درا  ااب داااتر و نااهزات   ااک          -12

  درا  ااب بااارتاری و ما ااین ث ااب جاااری  درا اااه بااادی تر ت تاار نهبااب ت اان باارای        پروج اا

 پیگیری دهارتی اه جانیر تر درا اه و هت تارت 
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 خدمات مراقبت پس از زایمان:

 د   زایمان ماد  زایمان وزن نهزاتجاری   نهه وکر تن برم خام باد   -1

خیاااجن باااد  مئاام   واناادازه کیااری مبررساان وارزیااابن ممئاام نطاار پاا  از زایمااان    -2

 شاااارنهن تر ه خااارار   جااا ف  و اااربان  لااات وتر  اااهر  نااا،وا ار ااااه باااه     

 دتخص 

داای ااه پ ااتان د   باارش ساا،ارین یااا اپاان زیاجهدن بررساان ورا وترت ساااه پااا وران         -3

 وداای ه ت ان وتندان

شدااهزش دصاار  د ملرااای تارویاان واتادااه جن یااه د اساات توران باایرت ن وجن یااه        -4

ور ااا  دشااا م  توران بااایرت ن واناااااا دااادانم  غیااار    ان صااااری بابااایر دااااتر 

 تاروین ورا  مایرای  زا ودهثر

 ا ت ا می ان از انااا ج ب جیروئید وب هاین س ان -5

 دشاوره ترزدی ه زدان د است برای بارتاری بادی وروش پیشگیری از بارتاری  -6

 تر  هر  نیاز به دشاوره بیرت ن ار اه به درا، دشاوره بیرت ن -7

ری  درا  اااب باااادی وتر  اااهر  ار ااااه  اااهری  غیااار  اااهری وتر اوناااین جایاااین جاااا -8

  ر ب  جایین جاری  درا اه  

ث ااب الیااه درا  تراااتر  اارا درا  ااب پاا  اززایمااان وتر ت تاار درا  ااب دمتااد داااتران         -9

 بارتار وث ب جاری  درا اه بادی تر ت تر نهبب ت ن
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 : خدمات مراقبت از نوزاد و کودک

 ارزیابن ممهدن نهزات   -1
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ناااهه روش وانتخااااب روش جهسااا   وی باااه پیشااا رات باجه اااه باااه بااارای   ااارت وجمایااا    -3

 ترنرایبزو ین 

جه ااای   ،ییاااا  روش بااااد   گاااهنگن اساااتفاته از روش وا اااداا بااارای  ا ااارای         -4

 شن مهارض اختمانن و گهنگن برنهرت باشنرا

 دشخ  نمهتن جاری  درا اه بادی -5

 و داای ااه پ ااتان و شااار نااهن   BMIکیااری وزن وجایااین  ه اناادازهته بااه نااهه روش انتخاااب باادب اا

پااااپ اسااامیر   اااک تساااتهرانام  دربه اااه اناااااا دااان کااارتتزتر  اااهر  و اااهت  ااتهر اااای   

نطروناا،وا بررساان دیاا،ان  رباان و  ااد نااهن تر ایاان زدی ااه جاایااد داان بااهتز تر دااهرت تاو ل ااین   

 ن ااا   ن بااارتاری وغیاار بااارتاری ساااب ه تیابااب تر تورا بااا سااام و 35روباارای  هردااهنن بااا ی 

سااام بای ااتن   51دصاار  تنانیااا  وتارای ساااب ه نااانهاتکن بیماریرااای  ل اان ومرو اان زیاار        

 ها اا   زا   ااک تسااتهرانام  ج اارار کاارتتزمموه باارشن جااهزین واناادازه کیااری     شزدایشااا  بااا

  شارنهن نی، بای تن   ک تستهرانام  انااا بهتز

ب بااااروری  از پااایش از ازتواج جاااا توران دختلااام پااا  از شن  بااناااااا دشااااوره ا اااهنن سااامد

داااتران ترزدی ااه ا اادا  بردابااب باااروری جه یااه کرتیااده وتر نرایااب پاا  از دشاااوره بااه           

باارای   اارتی ونااانهاتکن نهتبااان داان     اااه  د اساات روش  اا ی  جصاامیم کیااری وانتخاااب  

 بابد تسب پیدا دن ا  دز
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 ن:خدمات تشخیص وغربالگری بیماریهای پستا

داای ااه پ ااتان باارم خااام ااداا  تر زدی ااه جاریخاااه  اماادکن ازتواج     ااک پروج اا    اا  از انااااا

وداداااین کر تااه داان بااهتزبا جه ااه بااه  ااتهر ااای نطاار تربیماریرااای پ ااتان باارم خااام کر تااه     

 دصاار   2و1 ااه بااده وث ااب داان بااهتاز  ملااه سااهابک نااانهاتکن ساار ان پ ااتان تر ا ااهاا تر    

 ماادا ج اار  تر دااارض توت ساایگار بهتنصاار  تنانیااا  وان اا  یااا  د هردااهن بااه  اار ملااب    

 ابااه تردااانن بااه  ف ااه سای ه وساان انااااا شن تابااتن بایفب باانلن ترباات مدا باایرت ن ودااد     

باایرت ن انااا دااادهکرا ن وسهنهکرا ن تابااتن دشاا م  پ ااتانن وانااااا ا اادادا  جشخیصاان       

 یامم   راخنزFNAد،  

وث اب شن تر  ارا غرباانگری پ اتان ترزدی اه ساهابک پااپ اسامیر          با جه اه باه اتغااا داای اه وا ی اام     

 باد از ازتواج ونتیاه شنرین پاپ اسمیر ث ب دن کرتتز

ساال  داای ااه پ ااتان و داای ااه وا ی ااام   ااک تسااتهرانام  انااااا داان بااهتز ترخااین داای ااا            

                                    شدهزش نهتشزداین پ تان اه  رت تر  ر داه انااا دن ت د شدهزش تاته دن بهتز      

داای ااا  ث ااب  داای ااه پ ااتان ترتودرخلااه دشااا ده ونماا  انااااا داان کرتتونتااای  بدسااب شدااده از 

دطااابک بااا نتیاااه  شدااهزش وددانلااه  زا انااااا داان بااهتز تر ااهر  نیاااز بااه انااااا    داان کاارتت و

خصااا  ا اااداا  شزدایشاااا  پاراالی یااای از  ملاااه دادهکرا ن ساااهنهکرا ن وار ااااه نااا،ت دت     

بای ااتن تر  اارت   ااتهر ااای نطرا اا،ایش یابااد  تر ااهرجن اااه    ااهر  داان کیاارتز   وپیگیااری

وا اادادا  درا اااه زدی ااه انااااا نهتشزداااین پ ااتان  داای ااا  الی ی اان بااا  ها اا  جایااین بااده      

 رتزیک انااا  زا 



 

21 
 

 داان کیاارتانااااا   زا تر خیطااه داداااین ااای وتردااان بررساان  تر داای ااه وا ی ااام مفهنترااای زنااان 

داان بااهتزتر تاته وتر  ااهر  نیاااز وجشااخی  دااهارت غیاار   یااان ار اااه بااه سااطهم جخصصاان     

داااهارتی ااااه باااانهان ممئااام ویابااا ایب نا ااان دطااارم نمای ددشااااوره وشداااهزش  زا اناااااا  

وباپیگیریرااای بااادی از بر اار  باادن ممئاام ا می ااان خا اا  داان کاارتت وتر  ااهر  نیاااز بااه      

بااه  اارت  و  د اا  ت یااک شن بررساان       IUDو ااهت  دتخصاا  ار اااه داان کاارتتزتر  ااهر     

بااادی   و درا اااه  تردااهرت   یااان بااهتن د اا  شن  ا می ااان نااا ر تاته  بااده وجاااری  ا تاارم      

IUD دشااااااااااااخ  داااااااااااان کرتتزتر ااااااااااااهر  نیاااااااااااااز بااااااااااااه انااااااااااااااا 

 پاپ اسمیر   ک تستهرانام  ا داا دن کرتتز 

ان وساااروی   ن تاااه خائ،ا میاااب شداااهزش ترزدی اااه ممئااام ومهادااا  نطااار بروزسااار ان پ ااات 

ورا راااای پیشاااگیری ازشنراااااز  ریاااک اساااتفاته از داااهات غااا این د اسااات وا ت ااااب ازدصااار     

 ج ار تاته دن بهتزدرا  ترا  ترتنانیا  وان   وخفس ج ر  بدنن دن بابداه 

 رااب بررساان وارزیااابن و ااایب  اداااه و ما ااین بررساان ناادداجن اااه تر زدی ااه داای ااا          

ا ا اادادا  تیگاار نیاااز بااه ث ااب و ماا  شوری ا ممااا  داان  زنااان انااااا داان بااهتونتای  شن وناا،و 

باباادزن ا ا ممااا  ج میاا  بااده بای ااتن بات ااب تر  ردرااای جایااین بااده ث ااب کرتتو رااب          

جا،یااه وج لیاا  بااه درااا، بردابااب ارسااام کرتتزجه ااه بااه ارسااام شدااار  اا ی  از ملااه ویااایم   

کیریرااای دراام و زا  دراام داان باباادجا   ااک نتااای  بدسااب شدااده ازشدار ااای ارسااام بااده جصاامیم 

تر سااطهم بااا  انااااا بااهتوبدن ام شن بااه  ااد  ا االن اااه جشااخی  زوترت ساار ان پ ااتان        

 وسر ان سروی   دن بابد تسب پیدا ا یمز
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 خدمات مراقبتی سبا:

 بااهتدرا  ااب ساامدب بااانهان ایراننصساا اا ج میاا  داان   ااک پروج اا  درا  ااب از بااانهان ایراناان  اارا 

ج میاا   و بررساان  ابااد و اار بخااش از شن جهساا  واخااد دربه ااهایاان  اارا باااد    ااد بخااش داان ب

داان کاارتتز کاار تن باارم خااام داداااین وپرسااش تر باااره باا ایا  وممئاام بیماریرااای زنااان          

وتوران یائ ااگن و    اا  از شن شدااهزش ودشاااوره  زا تر ایاان دااهارت جهساا  دادااا  انااااا داان        

 کرتتز

نیااز باه ترداان تر خیطاه دادااین       ن بابدوتر  هر از ویایم دادا دنی، داای ه پ تان وداای ه وا ی ام 

تردان  زا جاهی، دن کرتتزث ب سهابک انااا دادهکرا ن وساهنهکرا ن وپااپ اسامیر وث اب شنارین      

  نتای  شنرا انااا دن کرتت وتر  هر  نیازبه ار اه دادت برای داادهکرا ن ویاا ساهنهکرا ن پ اتان     

  ک تستهرانام  ا داا دن کرتت وجه یه  اای  زا تر   رخم و  مائم و تستگاه اتراری و پاپ اسمیر

این زدی ه برای ا داا  به ده   و ما ین درا ااه  راب شورتن نتاای  شنراا باما  دان شیدزتر اهر         

 رور   پ  از ث ب نتای  ن،تدتخص  ار اه دن کرتتزشدهزش ودشاوره ران اساسان تر درا  اب   

سط  جخصصن اسب اه تر  ر خیطه جهس  درا  اب  س ا دن بابدوپ  از شن تر هر  نیاز ار اه به 

 ا  ده انااا دن کیرتوبدن ام شن پیگیری  ای بادی  هر  دن کیرتز

ج میا   ث ب الیه داهارتتر  ارا درا  اب سا ا جهسا  ارائاه ت  اده ناددب اناااا دان باهت  پا  از             

ث اب ت تار درا  اب     دادااین وپ،بای اناااا دان باهت        ر ساه بخاش ااه جهسا  برداباب ناانهاته      

  داهارت   یاان      ار داهرت ث اب باده      تر پایاان  ار  صا  شداار جاادات       س ا به مرده دادا دان باباد   

روش زناادکن   جاان ساا ان   جشااخی  وتردااان  اادیم و دیااد بیماااری تسااتگا ای دختلاام باادن   
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 اان ک،ارباان بااه درااا، بردابااب    و ونتیاااه پاااپ اساامیر ودااادهکرا ن  ماا  شوری داان کاارتت    

ار اااه تاته بااده وپیگیااری شنرااا بااه جف یاای و ما ااین جااادات     ارسااام داان کاارتتز جاااداتدهارت   

جش ی  پروناده وپروناده اادا  وجاادات  راناهان باده بارای درا  اب نیا،  ان ایان کا،ارش ارساام              

 دن کرتتز

ارسااام کاا،ارش  اا ی  وت یااک وبااه ده اا  ن ااش درماان تر برنادااه ری،یرااای شی ااده جهساا  د اااهنین 

یب ساامدب ونااهت درا  تاان زنااان  اداااه    شیاارب  نها ااد تابااب و ما ااین جصااهیری از و ااا    

بدسااب نها ااد تاتاااه نرایتااا د ااار بااه  ااد  تسااب یااابن بااه ساامدب وارج ا زناادکن تر توران     

 دیان انن نها د بدز

 

 وخروج آن: IUDخدمات گذاردن  

درااار    یاای وییفااه دراام دادااا اساابزباجه ه بااه خ ااات بااهتن ایاان  رشی اادت ب    IUDکاا ارتن 

اااه د ااهر  درا اا  اان دشاااوره ج ظاایم نااانهاته   زا داان باباادز وجاربااه اااا ن باارای ایاان نااددب

بااارم خاااام کر تاااه دااان   IUDجصااامیم کیاااری باااازو ین اساااب تر زدی اااه دهانااا  اساااتفاته از   

 بهت ما ین مهارض اختمانن و گهنگن برنهرت باشنراشدهزش تاته دن بهتز

ارتاری بااه م ااهان روش پیشااگیری ازباا    IUDپاا  از انااااا دشاااوره ج ظاایم نااانهاته وانتخاااب      

 اسااتفاته از  اااه پرسااش ترزدی ااه دهاناا  دطلااک ون اا ن      IUD اارا دخصااه    جهساا  زو ااین  

IUD    اکاار درا اا  باارای   زا باارای ک ابااتن      اسااب ج میاا  داان کاارتت  وIUD  را تابااب  
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بااه درا اا  کفتااه بااده و الیااه باارای  و وسااای   زا تر زدااان    IUDزدااان د اساات باارای کاا ارتن 

 تزدرا اه وی شداته ودریا دن کرت

 اوا می ااان نااا ر تاته ک ابااته بااه   ی ه هناانیتر پهزیشاان د اساات روی جخااب    درا اا  را ابتاادا 

اااه د اای  نصه اان اسااب  وبااخ  تیگااری وارت نماان بااهت تر زدانی ااه تانشاااه خوااهر         

سااا    ااک پروج اا  اسااتاندارت ساال  و تارت  اا ما ا ااازه خوااهر شنرااا از درا اا  کر تااه داان بااهت    

تر زدی ااه ا ااداداجن اااه انااااا داان   انااااا داان بااهت بااه درخلااه درخلااه  IUDزی  رشی ااد کاا ارتن 

   به او ا می ان نا ر و شرادش دن ت یم زوبدی هسیله  تاتهبرای  رت جه ی  ت یم  

وی امای  بارای  درا ا  باه    پ  از اجمااا ااار باا ک باب   اد ت ی اه وا می اان از ناهب باهتن          

درا  ترااای  زا  IUD میاا  اااار  ج  ی پااایین بیایااد وپاا  از شن بااا ه هناانیااارته جااا از جخااب   

را بااه وی دااادتا جاا ار داان ت اایم ونهبااب درا اااه بااادی رادشااخ  داان ا اایم واز وی نهاسااته    

وبررسااایرای تیگااار ترجااااری  جایاااین باااده درا ااااه  IUDدااان باااهت ااااه بااارای ا تااارم د ااا  

نمایدزجاا ار ممئاام  شاادارن ته خااائ، ا میااب اسااب اااه تر  ااهر  بااروز ایاان ممئاام درا اااه       

 ید دن کرتتز هری جاا

 و  مهکلااااهبین  ساااان  باااارر   رااااب  ناااا،وا  درا  ااااب تر  ااااهر    اااار  اااان انااااااا  

پاااپ اساامیرا داا  زا  رااب ار اااه را انااااا داان ت اایم وباارای ا ااداا بااه ده اا  وشورتن نتااای        

پاااپ اساامیرو مهکلهبین  جه اایه  داان نماااییمز ما ین تر  ااهر  و ااهت  اار مار ااه را  ماااین     

تردااان ویااا ار ااه بااه دتخصاا  ا ااداا  زا  یاه  تر ااهر  نیاااز وشداهزش  زا بااه مماا  دان شیااد و  

 انااا دن کیرتز
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ویااا اجماااا درلااب شن برتاار اسااب تر زدااان د اساات باارای    IUDتر ااهر  جمایاا   اارت بااه نااروج  

نااروج ا ااداا نماییمز  اا  از نااروج  انااااا دشاااوره ساامدب باااروری انااااا بااده  وتر  ااهر       

 تاری ا داا دن ا یم زجمای  به بارتاری  رب دشاوره پیش از بار

تر  ااهر  ماادا جمایاا  بااه باااتاری  رااب انتخاااب روش پیشااگیری از بااارتاری   دیااد دشاااوره     

رادشااخ  داان نماااییم و ازوی نهاسااته    IUDبااه مماا  داان شوریمزساال  زدااان د اساات نااروج    

 دن بهت تر زدان د است   رب نروج  درا اه نمایدز

ا مااهارض اختمااانن بامااد نها دبااداه   باا برنااهرت پیگیریرااای شن و و IUDکاا ارتن  تر ت ااب

  ااااه پیشاااگیری ازباااارتاری اساااب تساااب یاااابیم وازب  اااب روش   IUDباااه  اااد  کااا ارتن 

ااسااته نها ااد بااد و از    باادید پیشااگیری نها ااد باادو ما ین از و ااهه مااهارض اختمااانن و    

  مه درمتر ر ایب شکا انه  درا اه ا  ده بدسب  دن شیدز

 روشهای هورمونی:خدمت مشاوره جهت   

 تد ااا  دصااار  دطلاااک ون ااا ن بررسااان  باااده   دهار باااا انتخااااب روش  هرداااهنن جهسااا   ااارت 

درا اا  را از نطاارا  شن شکاااه نمااهته و اسااتفاته از شن را    د اا  دطلااک   دااهارت تر ااهر  و ااهت 

ن اا ن جاا ار  زا تاته داان بااهتاه برتراسااب     دااهارتو ااهت  وتر  ااهر   جه اایه نماان ا اایم   

ا راروپا شاااااری باجاااا ارنطرا  اختمااااانن  ازروش  هردااااهنن اسااااتفاته ن  اااادوتر  ااااهر 

 رااب  و تر دااهرت روش  هردااهنن باارای وی تاته داان بااهت   ااداا  وممئاام  شاادار  جه اای ا   

 جاهی، روش  هردهنن ن،ت پ،بی ار اه دن کرتتز
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 رباان ونیلااهپروجاین نااهن بررساان      بررساان دیاا،ان   ااد   تر ااهر  نیاااز بااه انااااا شزدایشااا    

داای ااه پ ااتان وداای ااه وازی ااام انااااا    انااااا پاااپ اساامیر   BMI اناادازه کیااری   شااارنهن   وزن 

 و سل  نتای  شن ث ب دن کرتتز

 خدمت مشاوره در زمینه روشهای دائم:   

دشاااوره تر ایاان زدی ااه نیاا، از ویااایم دادااا داان بابااد زدشاااوره ترایاان زدی ااه بااا ت ااب وخ اساایب    

   تر داارتان  د اان باارب ااتن نهنااه  بایااد انااااا کیرتزبااا و ااهت ای  ااه ب ااتن نهنااه  ااای رخماان یااا    

برکشااب پاا یر اسااب وناان بااه ملااب پر ،ی ااه بااهتن واختمااام   و م یماان تائاام د  ااهب نماان بااهت

نهنااه بای اتن بااه زو این ترایاان زدی اه جاا ار    داادت   بااز ااارتن   مادا ده  یاب تر  ااهر  نیااز بااه    

واناان نااانهاته وساامدب  رزناادان از ن اااظ   اامن ور     جااادات  رزناادان  تاته بااهتزااد  بااهتن 

 ما ااین بای ااتن دطمااان بهتاااه اختمااام پشاایمانن     داان بابااد ترایاان زدی ااه   ن تااه خااائ، ا میااب 

 کرتندزاز ن اظ ث ا  نانهاتکن نی، بررسن و  ر ین و هت ندابته بابد

باارای   تر و جصاامیم کیااری  رااب ب ااتن نهنااه جهساا  زو ااین ن ایااد ماه نااه  ااهر  کیاارت      

له پاا  از زایمااان یاااتر ده ایااب  ااای ا تصاااتی   بم ا اا   سااخب وتبااهارد،م   گاااا ترت زایمااان 

 ا داا به ب تن ن   دز وا تمامن سخب 

ساان شناارین  رزنااد نیاا، دراام داان بابااد باجه ااه بااه ای  ااه ا فااام زیاارپ   سااام تر دااارض نطاار     

 بیماریرای مفهنن و ما ین خهاتث  رارتارند  باید این دهرت نی، تر نظر کر ته بهتز

پیگیااری باااداز ب ااتن نهنااه داارتان تر ها اا  زدااانن دشااخ    رااب اساالردهکراا ودطمااان باادن   

تر  ااهم  رااار داااه باااد از  اافر باادن دااای  اساالرا ازنظراساالرداجهزوئید نیاا، از ویااایم دادااا اساابز 
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از ب ااتن نهنااه اااه تو شزدااایش شن انااااا داان بااهت بایااد روش تیگااری باارای زو ااین پیشاا رات        

 نمهتز

پاا  ازب ااتن نهنااه  ااای رخماان  درا  ااب از د اا  باارش باا من ورمایااب         ترزدی ااه پیگیااری  

اسااتراخب اااا ن دراام داان باباادزکا ن باواان تردااهرت  گااهنگن ا می ااان پیاادا ااارتن از ب ااته      

بااهتن نهنااه رخماان سااهام دی   ااد اااه تر پاساا  بایااد کفااب روش سااهنهکرا ن نماان جهاناادتر ایاان   

جراااا من اساااب تر اااهر   زدی اااه امااای ا  اااده باباااد و  ی تروساااانل گهکرا ن ااااه روبااان

 اارور  جه اایه داان بااهت اااه باجه ااه بااه جرااا من بااهتن شن بطااهر دامااهم جه اایه نماان             

بااهتزباشار دیاا،ان ا می ااان بااا ی روش ودیاا،ان ب اایار نا ی،ب  ااب روش بااا انااااا دتااد ت یااک       

  راخن دن جهان ا می ان نا ر پیدا ارتز

 :موستفاده ازکانداخدمات مشاوره درزمینه 

اسااتفاته از روش د ااانی ن ااناادوا از  ملااه ویااایم دراام دادااا اسااب         اا ی روش  شدااهزش

 اام تر باارای  پیشااگیری از انت ااام مفهنترااای د ت لااه از راه    اان و اام  رااب پیشااگیری از          

واسااتفاته تر  اار بااار جمااات    اان   د اا  نگرااداری ااناادوا وروش اسااتفاته  اا ی     بااارتاری  

 تردی،ان ده  یب ااندوا ب یار دهثر دن بابدز

دااهارت  ااروری اسااب  رض اختمااانن و گااهنگن برنااهرت بااا شنرااا بااا اسااتفاته ازایاان روش  از مااها

اااه بایااد تردشاااوره جاا ار تاته بااهتزروش اور ان اان روباان اسااب اااه بایااد تر دشاااوره شدااهزش  

باایش از ی  ااار  تاته بااهتزشار ایاان ن تااه ب اایار دراام اسااب اااه جاایااد ا اایم روش اور اناا  ن ایااد 
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ترساااام اناااااا کااارتتز ما ین ماااهارض اختماااانن روش اور انااا   تردااااه وبیشاااتر از ساااه باااار 

 زو گهنگن برنهرت باشن ج ار تاته دن بهت

 پاپ اسمیر: 

انااااا شزدااایش پاااپ اساامیر بااه م ااهان یاای راه دراام جشااخی  زوترت ساار ان ت انااه رخاام از      

باجه ااه بااه ا میااب ایاان ادر کاار تن نمهنااه بااه  ااهر ا ااهنن اااه باااد       ویااایم دادااا داان باباادز 

ای شندوسااروی ام  بابااد خااائ، ا میااب اساابزواین ده ااهه بای ااتن باارای درا اااه ا  ااده     ساالهنر

روباان بابااداه  ااد  ازایاان شزدااایش  ی اابس او را  خ ااات نمااهت اااه تر  ها اا  دشااخ        

بااده   ااک تسااتهرانام   رااب پاااپ اساامیر ا ااداا نمایاادو ما ین جاارت از انااااا شزدااایش را  از    

 وی تور ارتز

ت ویا به ملاب بارا از اناااا پااپ اسامیر ناهتتاری اارته ااه باا شداهزش           اا،ر بانهان یا به ملب جر

جشری  تستگاه ج اسلن تانلن و ری ه انااا شزدایش دان جاهان وی را    و ودشاوره د است تر این زدی ه

تراین دهرت دت امد نمهتز تردهرت برای  د است انااا شزداایش پااپ اسامیر شداهزش  زا تاته دان      

میربه م هان ج ب جشخیصن درم ترجشخی  زوترت سر ان ت انه رخم را بهتز ما ین ن ش پاپ اس

باه ایان    جه ی  تاتاه  گهنه با انااا این شزدایش شدار مهارض ودرگ ودیار واب اته  باید  ی زنان ابر

 مار ه اا ش یا ته اسبز

باارتاری       از کر تن نمهنه پاپ اسمیرجاریخاه اادا  از ن ااظ بارای  سا ن وسان ازتواج  جاادات      

 و وزایمان وجاری  اونین روز شنرین  امدکن وروش پیشگیری از بارتاری وسهابک   لان پااپ اسامیر   
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تردانرای انااا بده تر  را پاپ اسمیر ث ب بده ودشا دا  انااا بده خین کر تن نمهنه پاپ اسامیر  

 نی، تر  را ث ب دن کرتتز

 ا جریه بده جشخی  ناهت را ارئاه   بررسن   ی ب با استفاته از ا مما  ث ب بده ودشا ده وهسیتهن

 دن نمایدز

 

  عناوین تجارب

صبیااان م اااوین یااا ده ااهما  جاااارب ده ااک یااا ناااده ک اااه اارد اادتر  ااهم نااددب باجه ااه بااه     

 ویایم ود اهنیترای د هنه ا ت نمهته اسبا

 

 تجارب موفق:

و ددیران  نراسان بماننبیش از  ر  ج دیر از  ر  دااونب بردابتن تانشگاه ملها پ،ب ن -1

 ب  ه  ای بردابتن جاباه به نا ر برک،اری و جدری  تر اارکا رای دشاوره  و ج ظیم نانهاته

شدهزبرای مملن به  م اران و تانشاهیان تر زدی ه دشاوره   ی  و روبرای پیشگیری از  -2

 بارتاری

 شدهزش مملن و جاهری به  م اران تر زدی ه دشاوره سمدب باروری-3

ردرا،بردابب استان تو داوم دشاوره ج ظیم نانهاته    ه وج ظیم تستهرانام   ابراب ترجری-4

 به م هان موه  ته شدهزبن دشاوره ج ظیم نانهاته نراسان بمانن

 براب تر رم ب ی  ریشه ا ن  ل  ا فام-5
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براب ترسمی ار ا  مایش  ا شزدهن  ای خوهری وغیر خوهری وک راندن درارجرای -6

  فب کانه

 ترشدهزش  ای بین بخشن ترددارت  م اری-7

 :جارب ناموفقن

 مدا ب ارکیری سی تم رایانه ای تر دراا، بردابتن تردانن -1

 

 مدا برک،اری امسرای بازشدهزی تر زدی ه درارجرای  فتگانه تر رابطه با استفاته از رایانه -2

 اه درا   امتری تارندز د،ایای بنلن ی  ان برای ارائه ت  دکان نددا  تر دراا، بلهغ و دراا،ی-3

 

 مدا جااد  ملمن و مملن بین پ،بی و سایر پرس  -4

 

 ن هتن  ر ب دطانااجن تر  هم  فته برای پرس   -5

 

 برک،اری امسرا بصهر  سخ رانن به دد   ه نن بدون برک،اری  م،دان اارکا رای مملن-6

 

 ام هت اد انا  شدهزبن تر دراا، بردابتن تردانن-7

 

 د انا  دانن ام هت ا-8

 



 

31 
 

ا ،ایش  ر سانم  ردرای درا  تن و  طهر بدن پرونده  ا اه بامد ن تگن درا این و پرس   بده و -9

بیشتر و ب ارائه ت  دکان نددا  به پر ارتن  ردرا  ن دن بهت و تر د اب  از ارج ا   رره به  رره با 

 درا   ااسته دن کرتتز

 

 ی  دیدی اه به مرده پرس   ک ابته دن بهت مدا پرتانب ا ا ه اار  رب د اهنیترا-11

 

مدا و هت نرا ا ،ار و برناده نهی ن د است  رب ث ب نددا  تر رایانه و  لهکیری از اجم  -11

روزانم د اتیر زیاتی ااغ    اه از مها ت شن    ط  ترنتان و شنهتکن روز ا ،ون  ها و د ی  زی ب 

 دن بابدز

 

ظر نهر    دا و خرار  اه ملب ا لن شن به  رسهتکن سانتمان  وای ناد است د ی  اار از ن-12

 دراا، بردابتن تردانن بردن کرتتز

 

 مدا و هت  وای س ، تر د   اار اه بامد ا  رتکن دن بهت ز-14

 )بیان وشرح تجارب موفق یاغیرموفق(تبیین تجارب

 صبیان وبرم جاارب ده ک یاغیرده کاتبیین تجارب
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ا،کالسهای بازآموزی،آزمون های حضوری وغیرحضوری شرکت در سمینارها،همایشه

  ICDLوگذراندن دوره های مهارتهای هفتگانه  

 و بااا جه ااه بااه خ ااات بااهتن وییفااه باانلن داداااین وارج ااا  شن باساامدب داااترو  ین ونااهزات       

نااا،وا تاباااتن ا مماااا  ملمااان باااه روز و ما اااین نااا،وا ا ااارای روبااارای  دیاااد بااارای       

هزبااان وسااامی ار ا و  مایشااارا ودطانااااا  دطانااات ملمااان    درا این باااراب ترامسااارای شد 

 ب یار  زا دن بابدز از ن ا   وشزدهنرای خوهری وغیرخوهری

نیاا، باارای   ICDLباجه ااه بااه ا اارای   اارم تونااب ان ترونیاای ک راناادن درارجرااای  فتگانااه        

اااه ای ااناات تر  مااه امساارای شدهزباان و سمی ار او مایشااراین اااه    هاارد اادان  ااروری بااهت

ناااددب بااادا باااراب نماااهتا جاااا بتاااهانم باااه برتااارین و اااه بااارای دااارا این ارائاااه    تماااه  

 نمایمزکها ن براب ترشدهزبرا وک راندن درارجرای  فتگانه ده هت دن بابدز

تر ااهم ا اارای امطااای جاایاا  ترکااروه باارای اارد اادان ده ااک باادا  رارباربااا ک راناادن وجاییااد  

  ایاان اااه  موااه   ااته شدهزباان    سااامب شدهزباان ازایاان  اارم اسااتفاته نمااایم بااه تنیاا       171

دشااااوره ج ظااایم نانهاته بااایرت ن ودشااااوره   ااا  از ازتواج باااهتا وبای اااتن جماااادن امسااارا     

 دن ک رانداز واارکا ای انتصا ن را

 همکاری در طرح آگاه سازی جامعه از علل معلولیتها:

اجاان بااه تر ایاان  اارم اااه بااا  م اااری سااازدان بر،ی ااتن بااه ا اارا ک ابااته بااد   پاا  از جریاام  ،و 

زبااان ساااته تر دااهرت دالهنیترااا و ملاا  شن   پرساا   دراااا، بردابااتن تردااانن بااه ترب د ااازم          

ناانهاته  اا را باا ملا  شن شبا ا دان ارتناد   تر د ط ام داا             درا اه و با شداهزش  راره باه  راره     
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ا تر ااد ازتوا رااای  ااادیلن زیااات بااهت و دااا جهان ااتیم بااا شدهزباارای  رااره بااه       اساافراینصباارر 

از   از ازتواج  ااااادیلن تر یااااازته دااااهرت  ی ناباااان و نشااااان تاتن جصاااااویر دالهنیترااااا   رااااره

پیشااگیری ا اایم اااه نهباا ختانه  اار تو  اار  بااا جه ااه بااه ا ممااا  تاته      ازتوا رااای  ااادیلن 

بااده و باارای پیشااگیری از جهنااد نااهزاتان نا  اااار و م اات دانااده ش  اان بااا  یاات نااا ر د اااله را     

ازتواج غیاار  ااادیلن تابااته باباا د و ایاان اداار نشااان داان ت ااد اااه اکاار   پ یر تااه و جاار ی  تاتنااد جااا 

شنراا را  اان  نماائیم تر اد زیااتی شن را دان        تنیا  د ط ان   ات انه با دارتا باه کفتگاه نش اته و باا      

  پ یرند ز

کام زمانیکاه مسائولیت پااپ اسامیر و آ یاودی مرکات بهداشات شهرساتان          تهیه  موالژ باا قیمات   

 را بعهده داشتم :

دااه   رخاام باارای واخااد ای دادااائن ن زدااان بااه تنیاا  ام ااهت باادید بهت ااه    اااتر بااه نریااد تر ش

جااا  اارز ک ابااتن  رخاام تاباات دن ااهتیم و دادا ااا باارای دشاااوره تر زدی ااه شیااهتی نیاااز بااه دااااب   

شیااه تی را ممااما بااه داارا این شدااهزش ت  ااد   تر ی اان از  ل ااا  شدهزباان دا انااه د ااداری       

اخااااا دختلفاان داان سااازند ساار ااامت باارته اماان شناارا بااا روغاان ناارا  نمیاار اااه باااه  ااا بااا شن 

ارته و یی داااب رخام باا نمیار جریاه نماهتا و شنارا  اهری  راخان اارتا ااه   امب  لاهئن              

  و بااه  م اااران از   اامب م اات  اادا بااهت و درا اا  بتهانااد و ااایب شیااهتی را تر رخاام ب ی ااد    

ی ااد   نهباا ختانه تر بازتیااد  ااا داان   جه اایه نمااهتا اااه برمااین جرجیاات دااااب رخاام را جریااه نما   

 تیدا اه  ر اداا یی نمهنه از شن را ترسب ارته و روی دی، نهت ک ابته اندز
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از سقط های غیر قانونی بسیاری جلوگیری کنم با استفاده از مشاوره صحیح تا کنون توانسته ام 

: 

باته و باه ت یا     تر  هم داد  ااار ناهت باا داهارت زیااتی روبارو باهتا ااه خاادلگن نانهاساته تا           

ا تصاااتی یااا دشاا م  نااانهاتکن ا اارار باار ساا   غیاار  ااانهنن تاباات د اااه بااا   اادین دشاااوره و   

اسااتفاته از شیااا  د  لاات ا  ااده  اارشن اااریم اااه بااه ان ااانرا تر   اادین دااهرت تسااتهر تاته اسااب    

 رزناادان نااهت را ن شااید  ااهن بااما و  رزناادانتان را داان روزی داان ت اام     بااه نااا ر روزی "اااه 

و نهباا ختانه  نمااهته  داارا این را  اام از مها اات انااروی و  اام از مها اات پ،باا ن شن شکاااه     "

 اااین اااه تر  اادت ساا   شنرااا بهتنااد  تر ااد زیاااتی از شنرااا د صاار  بااده و ادااروز  مااان   ااین

باااار ترکاااه ادااروز  هانااان دااه  ن بااده و واناادین شنرااا از ای  ااه نگ ابااتم شنرااا را ساا   ا  ااد   

 صمیم غیر ما منه بان تر شن زدان   هز اخ ات برا دن ا  دزنداوند بهته   و از ج

 تشخیص چند مورد تنبلی چشم با دقت در مشاهدات :

دااهرت ج  لاان  5تر  اار درا  ااب اااهت   بااه  شاام و خانااب شن جه ااه نمااهته و جهان ااتم بااا ت ااب    

 شاام را جشااخی  و بااه ده اا  ار اااه تاته و نهباا ختانه جماااا دااهارت  ااهن زیاار پاا   سااام بااهت      

دامااه ا   شاام   ردااان بااده و از نابی اااین یاای  شاام پیشااگیری کرتیااد   تر دااهارت ج  لاان  شاام  ت

 د تم خانب   یان ندابته و امن ان را  تارت اه با ت ب دن جهان به این ادر پن برتز

 درمان یک مورد خارش مقاوم به درمان دستگاه تناسلی با گرفتن شرح حال دقیق :

ارش تساتگاه ج اسالن و مادا  اهاب باه ترداان باا خاانتن دواطرب          بیماری تاباتم ااه باه تنیا  نا     

بااه داان درا اااه و تر بیانااا  نااهت ایرااار داان تابااب اااه باادنی  ایاان و ااایب از زناادکن سااا       

بااده اا و از تاتر ااای دتااادتی اااه ر تااه اا  و تارو ااای دختلفاان اااه اسااتفاته ااارته و  ااهاب      
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بااه او کفااتم اااه  مااین ا ااطراب و     نااداته ن ااته بااده اا   بااا درربااانن تر ا ااارش نش ااتم و       

 ماام  جشااهیش سی ااتم ایم اان او را دختاا  ااارته و بیماااریش باادجر نها ااد بااد   تر بررساان          

شزدایشاارا   یااان بااهت و دشاا   تیابااب و  هردااهنن یااا بیماریرااای د اااربتن ندابااب   بااا کاار تن      

تراای  برم خام دته اه بادا ااه بیماار بادنی  ایان و اایب ت اار وساهات باده و درج ااا باا تجر              

ص د مفهنن ا  اده  ااا  اهی د،ا  سااونن و بتااتین ناهت را جمییا، دان ا اد تر  ماین  اا باهت ااه               

بااه او کفااتم ملااب دشاا   بااما  مااین اسااب و بااما بااا اسااتفاته از  اادمفهنیرای  ااهی دی روبرااای   

تسااتگاه ج اساالن نااهت را جنییاار تاته  ااهری اااه       phدفیااد تسااتگاه ج اساالن را از بااین باارته و     

وا و دواار بااروه بااه ربااد داان ا  ااد و بااه تردااان  اام  ااهاب نماان ت  ااد  باااد از  دی روبرااای د ااا

ایاان   اا  بااا شب ساااته نااهت را ب تشااه تاته و از  ااابهن  اام اسااتفاته ن  یااد جااا توباااره تسااتگاه     

  یااان نااهت باااز کاارتت  باااد از یاای  فتااه بیمااار دااادتاا درا اااه و اااادما بر ااهت    phج اساالن بااه 

ب اااه باااد از داادجرا جهان ااتم بااه زناادکن   یااان نااهت بااازکرتا و  اادر   و ایرااار دیداباایا تااه بااهت 

 زسمدتن را خا  دن  رمم 

بااه بیمااار  داان جااهان  تر ای اااا دشااخ  داان بااهت اااه بااا کاار تن باارم خااام ت یااک جااا  ااه اناادازه   

اماای نمااهت  و ن تاام  اباا  ج داا  شن ااه  یا ااداا از پ،باا ان از او باارم خااام نگر تااه بهتنااد و     

 نمهته بهتندزایش و تارو ااتفا     به تاتن شزد

 آموزش معنوی به مادران باردار :

اااه  دطاناات شدهزباان دختلفاان شداااته بااده اسااب       شدااهزش کرو اان داااتران بااارتار   باارای    

  ساار  صاالرا از دطاناات ملماان بااا زبااان   بااهتبای ااتن  اار سااه داااه ی  ااار بااه داااتران شدااهزش تاته  
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 تر نانمراا  ماراه باهت   ان  میشاه باا ا اطراب و جارت     از شنااا ااه   ار باه  زایما     و ساته جریاه باده   

دتااهن اساامدن شیااا  و اخاااتی،ن اااه تر رابطااه بااا شسااان نمااهتن زایمااان و     تر باار شن باادا جااا  ه  

ایاااات شرادااش تر داااتر   شدااده اسااب را کاارت شوری نمااهته و تر  اار  ل ااه   ااد دااهرت شن را بااه   

هان ااتم شیااا  و اتمیااه دتااادتی  داااتران شدااهزش ت اام اااه نهباا ختانه بااا بررساایرای ک ااترته ج   

زایماااان جمااااا  از  پیااادا اااا م و تر انتیاااار شنراااا و  مرا انشاااان  ااارار ت ااام   تر وی،یتراااای بااااد 

شنراااین اااه از شیااا  و اتمیااه اسااتفاته ااارته بهتنااد زایمااان راخااب جاار و روخیااه ای شراا جاار          

از شدهزباارای تاباات د   برمااین تنیاا  بااه  م ااارانم جه اایه داان ااا م تر ا ااار شدهزباارای ملماان    

 دا هی غا   ن اب د ز

 :تجارب ناموفق

از جااارب نااده  ن ااه  مااهاره تر  اهم ااار تابااتم اام بادن اااارشئن تر سااما  پایاانن و ااب          

اتاری اسااب   دتاساافانه اار ااای دختلاام و ج میاا  پرونااد ه  ااای دتااادت و شدهزباارای  رااره بااه    

سااما  پایاانن ااار  اناار ی     راره و کاهش تاتن باه بارم خاام دارا این باماد دان باهت ااه تر           

امتااری باارای داارا این شناار و ااب تابااته باباایم و ایاان اداار بای ااتن جهساا  داادیریب زدااان بااا       

شدهزباارا و اارکاااه  ااای مملاان ا اامم کاارتت یااا  ردرااا و پرونااده  ااا جهساا  یاای اااارتان         

داادار  و شدااار پ،باا ن وارت اااادلیهجر بااهت و پرساا   بیشااتر روی شدااهزش و انااااا اار ااای       

 جمرا، نمای د ز درا  تن

 

 انه با توصیه های پتشکان خصوصی هماهنگی دستورالعملهای وزارتخعدم 
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از ادااهر تیگااری اااه بامااد ماادا ده  یااب دااا تر شدهزباارایمان بااه نانهار ااا داان بااهت ماادا          

 ماا  گن بااین بخااش نصه اان و تونتان اسااب داا،ما تر دااهرت باروه و نااهه غاا ای ام اان باارای    

ه ایان ادار امتماات درا ااه ا  اده باه داا را نیا، اام دان ا اد            اهت   ی   م اانن و اهت نادارت اا    

 ااهن داان کهیااد داان پاایش پ،باا ن داان روا اااه ب اایار خاااشه و دااارو  اسااب و جه اایه  ااایش   

 بااا بااما دتفاااو  اسااب   و ن تااه دراام تر ایاان رابطااه شن اسااب اااه ب اایاری از پ،باا ان نصه اان  

 نرا را درتوت دن تان د زخانه  ائ  نی ت د و ختن شا میتن برای تستهراناملرای وزارج

 کمبود پرسنل و حجم کاری زیاد :

از  د ااائ  درماان اااه پرساا   بردابااب و تردااان ادااروزه بااا شن روباارو   اات د ماادا اسااتخداا نیاارو   

دن بابد و یی نفر بایاد   ادین ااار را باا  ام اناااا ت اد   ان تاه  باراین ادار دات ادیم ااه بای اتن              

هت و ان ااک اااه پرونااده  ااا و  ردرااا  اام نیلاان    بااه کرو رااای ساا ن دختلاام نااددب رسااانن باا   

نهب و اارب اساانه جریاه باده اداا یای نفار نمان جهاناد باه  اهر اادا  جمااا شنراا را ج میا  ا اد                

و دت ساافانه باااد از ک بااب سااانرا از شداادن رایانااه   ااهز  پرونااده  ااا و  ردرااا بااه  ااهر  ناارا ا اا،ار 

ه برتابااته بااهت و ا ممااا  و شدااار بااه   طااهر از  ف ااد اساات جریااه نشااده و  اار روز بای ااتن ت اااجر  

 ااهر  تسااتن تر شنرااا وارت بااهت اااه زدااان زیاااتی را بااه نااهت انتصااا  داان ت ااد   از نتااای      

 نادطلهب ام هت پرس   دن جهان به دهارت زیر اباره نمهت:

 ن تگن و  رسهتکن بنلن زیات و زوت   گاا تر پرس   

 با جاربه زوتجر از دهمد د رر باز نش تگیرای زوت   گاا و از تسب تاتن نیرو ای

 ام بدن ت ب پرس   و ایاات ابت اه تر ث ب  ردرا و پرونده  ا  
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جهاناد بارای    ام بدن ارج ا   راره باه  راره باا دارا این  و پاایین شدادن ایفیاب درا  تراا ااه دان           

 نطرا   انن نی، تر بر تابته بابد ز  ا نانهاته

 

ناشی از انجام امورمحوله)بیان ودسته بندی تجارب حاصله عوامل موفقیت یا عدم موفقیت 

 دالیل موفقیت یا عدم موفقیت کارمند درانجام وظایف(

 عوامل موفقیت:

   بروه ا م و تر نددب به ادب برید  "اهلل س  انه و جاانن " مهاره سان نمهتا اارا را با ناا و یات

 پرورا از شا  د دسش استاانب  هیم ز

 انالم و اندین جهادان اشا تر ا اختر ا  "خدید بریم ن هی  رار تاتا اه   مهاره اارا را بر اسات این" 

ملم و تین بای تن با  م باب د اکر از  م  دا بهند  ر تو دن سهزند برمین تنی   رک، بطهر ترب ب 

و    ر و اندیشم نهت را تر انتیار ملها غربن  رار نداتا و پ  از دطانام شنرا   اکر شن را دطابک با ا هم

دهازین  رشن اریم   س ب و و یب دن تیدا برای پیش رت اارا از شن استفاته و اکر شن را دنایر با 

  ار هب تین د ین اسما دن تیدا شن را ا ار ک ابته و ختن با شن ایده و جاهری د ارزه دن ارتا ز

  اسب زبرنهرتاری از خمایب نانهاته و دشاوره کر تن از شنرا از مهاد  ده  یتم بهته 

  سان نمهته اا تر د ی  اار   ر تار و نهه کفتار و سله  نهت را بخصه  تر برنهرت با  م اران درت

   با تستهرا   رشن اریم د ط ک نمایم ز

  مهاره با درا این با جها   و اتب و نل ن نهش برنهرت ارته و سان نمهتا اکر ا مماجن تارا تر 

 امن تر شن زدی ه تارا   شنرا را به  هر   ی  ار اه ت م زانتیار شنرا ک ابته یا اکر ا مما  
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 تر د ی  اار سان نمهته اا تر درا   اخ ات اد یب و شرادش ایاات نمایمز 

 مهاره خا س اسرار درا این بهته اا ز  

  تر دهارتی ه درا این ت ار دش   بهته سان نمهته اا با استفاته از شیا  روم بخش اما اهلل داید و

   روخشان را به شرادش رسانده جا با   ر و دتانب بتهان د بر دش مجشان  ائک شی د ز اخاتید

  مهاره سان نمهتا تر ادهر نددا  رسانن به درا این توبا توش  م ارانم   ختن تر واخد ای تیگر 

  م اری نمهته جا درا این داط  نشده و روم اار جیمن تر د ی  اار جداوا یابد ز

 ه و رئی ان دتدین   دت ن و  اته اه خادن مدانب بهته    مهاره تر سر نهخم اار ایم اختراا به دا ه

 بهته اسب ز

  ادر به دارو  و نرن از د  ر به ن هی اه بامد ادور  نشهت نی، از  مله روبرای دن تر توران ااریم

 بهته اسب ز

 م از ا میب ب ،این برنهرتار پر ی، از مدا ددانله تر خریم نصه ن رئی ان    م اران و درا این برای

 بهته اسب ز

  سان نمهته اا  مهاره با شنرین دطانت ملمن از  ریک اتت   دام   ای ترنب و رسانه  ای  مان شب ا

 بابم و از شنرا تر پیش رت اار ایم استفاته ا م ز

 مهاره با  م ارانم دشهر  ارته و از جاارب شنرا استفاته نمهته ااز  

 تن ب یار ا میب تاته و تر درا  ب از شنرا اهبا بهته اا ختن تر دصر  انر ی د،  به خفس ادهام تون

شب   بره  کاز و جلفن نرایب  ر ه  هین را تابته و تر دهارتی اه با ا را   م اران روبرو دن بها 

 ج ار توستانه دن ت م ز
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 به نظم تر ادهر و انااا اار ا از روی برناده ب یار ا میب دن ت م ز 

 ب د ائ  اد یب دلن    اش ن رتن اس ات   تستهر ا و د ائ  د ردانه  مهاره تر سر نهخم برناده رمای

  ایم بهته اسب ز

  ارج ا  درارجرای ملمن و مملن تر  هم نددب از  ریک ارج ا  با  هاد  ملمن تنیا و نشریا  و

 سامب شدهزبن 648ک راندن بیش از 

 و درا این  رمایب اتب تر کفتار و ر تار با  م اران 

  سان نمهته اا روخیه و باتابن نهت را با دطانام  رشن اریم و سایر اتت اسمدن و روان ب اسن با  نگه

 تارا ز

  مهاره سان نمهته اا با بیانن ساته بدون استفاته از ننا  انگلی ن با درا ای م تر دهرت د ائ  بردابتن 

 دشاوره نمایم ز

 ارب وا ت شدهزش وجاربه ازشنانتابتن اساجید ود اهنین تن هز ود 

  پرونده و  ردرای اارب اسن بده و مم  به تستهراناملراو هت  

 

 عوامل عدم موفقیت در انجام امور محوله

  مدا ب ارکیری سی تم رایانه ای تر دراا، بردابتن تردانن 

  رایانه مدا برک،اری امسرای بازشدهزی تر زدی ه درارجرای  فتگانه تر رابطه با استفاته از 

 د،ایای بنلن ی  ان برای ارائه ت  دکان نددا  تر دراا، بلهغ و دراا،ی اه درا   امتری تارندز 

   مدا جااد  ملمن و مملن بین پ،بی و سایر پرس 
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    ن هتن  ر ب دطانااجن تر  هم  فته برای پرس 

 مملن برک،اری امسرا بصهر  سخ رانن به دد   ه نن بدون برک،اری  م،دان اارکا رای 

 ام هت اد انا  شدهزبن تر دراا، بردابتن تردانن 

  ام هت اد انا  دانن 

  ا ،ایش  ر سانم  ردرای درا  تن و  طهر بدن پرونده  ا اه بامد ن تگن درا این و پرس   بده و

بیشتر و ب ارائه ت  دکان نددا  به پر ارتن  ردرا  ن دن بهت و تر د اب  از ارج ا   رره به  رره با 

   ااسته دن کرتتزدرا 

  مدا پرتانب ا ا ه اار  رب د اهنیترای  دیدی اه به مرده پرس   ک ابته دن بهت 

  مدا و هت نرا ا ،ار و برناده نهی ن د است  رب ث ب نددا  تر رایانه و  لهکیری از اجم  روزانم

ی  زی ب دن د اتیر زیاتی ااغ    اه از مها ت شن    ط  ترنتان و شنهتکن روز ا ،ون  ها و د 

 بابدز

  ،وای ناد است د ی  اار از نظر نهر    دا و خرار  اه ملب ا لن شن به  رسهتکن سانتمان دراا 

 بردابتن تردانن بردن کرتتز

 مدا و هت  وای س ، تر د   اار اه بامد ا  رتکن دن بهت ز 

 ن و  م ارانمدا برک،اری امسرای شدهزبن تر زدی ه انمه اسمدن و ارج ا    ی  با درا ای 
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)اقدامات خاصی که در طول خدمت صورت گرفته وبه نتیجه رسیده است اقدامات خاص

 وقابل انتقال باشد(

Up to date   : بودن 

از ا دادا  نا ن اه تر  هم نددب انااا تاته و به نتیاه رس ده و اب  انت ام اسب   ارج ا  با دراا، 

اسب  و جهان تم اتابرا و  ،وا  زیاتی را از این  ریک ملمن و تانشگا را  تر اشهر ای تیگر  بهته 

تریا ب نمهته  و پ  از جر مه تر اارکا رای شدهزبن به  م اران انت ام تاته اه سرم ب ،ائن تر با  

 برتن ایفیب اار شنرا تابته اسب ز

 

یل نبوده یا بدل آموزش روش پیشگیری شیردهی در مادرانی که مایل به استفاده از هیچ روشی

 تد  از روشی استفاده نمایند:بیماری نمی توان

جااا زدانی ااه جن یااه نهزاتبااان د  صااراا از باایر    هت تر ایاان روش بااه داااتران شدااهزش تاته داان باا  

داتر بابد و تر بت  ام   اد باار باه ناهزات بایر ت  اد و   اهز پریاهت نشاده بابا د و سان ااهت               

 دااهثر تر پیشااگیری  از بااارتاری بابااد ی اان از روباارایبااه م ااهان  داان جهانااد زیاار بااش داااه بابااد 

ایاان روش تر اشااهر ای تیگاار بااه داااتران شدااهزش تاته داان بااهت و  از روباارای ده ااک داان         

بابااد اااه تر ااد ب  ااب  شن ب اایار ااام و خاادوت یاای تر ااد اسااب ادااا دتاساافانه تر اشااهر دااا  

روباان شدااهزش تاته نماان بااهت ادااا داان بااه داارا این نااهت اااه  جمایاا  بااه  بااارتاری ندابااته و از    

  م نمن نهاست د استفاته ا  د شدهزش تاته و تر د زیاتی  م ده ک بهتندز
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 :و مستند ساختن آن  به صورت خاطره و چاپ آن در مجله   استفاده از تجارب سالمندان

تر زدااان جشاا ی  پرونااده باارای سااانم دان از جاااارب شنرااا تر برتاار سااانتن زندکیشااان سااهام         

تاباااب وشن را باااه  اااهر   ناااا را  ساااانم دان   جااااارب   نماااهته و  شنراااا را تر ت تاااری یات 

بااه  اااپ رسااانده جااا سااایر ا اارات بااه      تانشاا ده و اسااتان  سااانم دان و سااانم دان ده ااک تر دالاام   

 زاز جاربیا  شنرا برره د د کرتند  تر شی ده نصه  سانم دان بتهان د

 آموزش تغذیه به سالمندان به روشی جدید :

ی روزانااه سااانم دان  را نهبااته  و باار اسااات شن ا اامخا   زا   تر ایاان روش ابتاادا نی ااب غاا ا ا 

این باه شنراا دان ت ام  دا،ما تر دهارتی اه ساانم د  شاارنهن تارت باه           را با جه ه باه  ماان ر یام غا    

سااان ا ااد پ یاار نااهت را باات تر شب نی ااانده جااا بااهری شن از بااین بااروت و   اایم او جه اایه داان ا

و  ارت اسااتفاته ا ااد   بااا ایاان روش  اام  شدهزباارا   از نااان ساا گی و بربااری اااه نماای امتااری ت  

را برتاار بااه نااا ر داان ساالارند و  اام ای  ااه   مااان ساا ی غاا این   لاان اااه سانراسااب    تسااتهرا  

 ز استفاته دن ا  د ا مم دن بهت

الگو برای اثر از تجربه که امکان تبدیل به مدل، بیان نکات ویژه کلیدی )نکات کلیدی حاصل 

 ضع موجود در حوزه کار بخشی بیشتر یا بهبودو

 می گردد(

 مااراه نمااهتن شدهزباارای ملماان بااا مملاان و اااار ااارتن زیاار نظاار اساااجید دااارب زنااان        -1

 دادائن تر دطت  ایشان  و شب این با  دهارت  دختلم
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برناداااه ریااا،ی بااارای تیااادن   یلمراااای پ،بااا ن بااا  ه سااامدب و یااااتکیری درارجراااا و     -2

 و ب ار کیری تر د ی  اار ا مما  شن 

 اه نمهتن شدهزبرا با نمایش  یلم   انیمیشن و اسمید تر امسرای شدهزبن مر -3

تاتن ا ممااا  بااه داارا این بااا جه ااه بااه سااط  سااهات و  ر  اا  شنرااا و ماادا اسااتفاته از        -4

 زالما   جین پ،ب ن اه دن جهاند بامد سر ترکمن درا   بهت 

بااا  باارتن انگیاا،ه باا انب نم یااب  ااا و جشااهیک د اساات  جهساا  د اااهنین داان جهانااد بامااد  -5

 . ای ااری  پرس   بهت 

ر اا   دشاا م  بااا شدااهزش و تر نظاار کاار تن جهاناییرااا    جااداا  دت اباا  د اااهنین و پرساا   و   -6

 و استادات  ا و ک ابتن   ی   ر  رت تر  ایگاه د است بر اسات  هاب 

شداااهزش تساااتهراناملرا و پروج ااا   اااا باااه  اااهر  اارکاااا ن و باااازشدهزی شن جهسااا    -7

 .نایر تر د ی  اار  و ر   ابرادا  به  هر   رره به  رره اارب اسان

شدااهزش توره ای پرساا لن اااه جهاناااین اااار جیماان را ندابااته و روخیاام  م اااری و جااااون       -8

تر شنرااا باا   نگر تااه اسااب   تر ایاان توره  ااا شدهزباارای انم اان و روان ب اساان باارای     

 شنراک ابته بهت ز

این باار اسااات و  ااایب سااهات و تابااتن ا ممااا   بااا ک ااترش اسااتفاته از رایانااه   بااه داارا   -9

 ااای شدهزباان تر زدی ااه ساامدب باااروری تاته بااهت جااا اکاار شدهزباان          CDرایانااه ای  

بطاهر نااا   تاته باده یااا بار اثاار ازتخااا ا ممااا  بخاهبن جهساا  درا ا  تریا ااب نشاده بااا        

  ای شدهزبن استفاته نمای دز CDاین روش تر د ،م با شرادش از ا مما  
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زه با جه ه به ک ترش روز ا ،ون ایدز و مدا تردان بای تن به ن ش پیشگیری جه ه ادرو -11

نا ن بهت تر این رابطه بای تن د ائ  انم ن به کرو رای تر دارض نطر شدهزش تاته 

بهت  و   مب درمن از  ر پهستر   پمفلب و  ،وه و اتاب شدهزبن به شیا  و روایاجن 

 ا تر ان ان ج هیب دن ا د زانتصا  یابد اه مفب و پارسائن ر

استفاته از  ت اسمدن و شدهزه  ای تی ن تر تستهراناملرا و پروج لرای وزار  بردابب  -11

 .تردان و شدهزش پ،ب ن  

 

 ارائه برنامه )دارای برنامه خاص برای آینده که حاصل تجربه خدمتی 

 می باشد وتمایل برای اجرای آن یا ارائه پیشنهاد مشخص(      

 باروری در راستای سیاست کشور ارتقاء

 جهساه اوم برناده از بتابان کر تن پیشن و ک بته سانرای تر اشهر  مایتن  ای سیاسب به م ایب با

 و انیر سانرای  ن  مایب ربد اا ش سری  روند و باد سانرای تر برای  ر د مدا و این خهزه تر

  7/1باروری ا   نرخ با تررابطه  بتهک سام ته دطاناا   ن شدده بدسب نتای  ملمن به جه ه با

TFR=سیاسب با ارج ا  تر ر  ری داظم د اا مانمانه ر  مهت ای و به د هیا    م ایب با  ما ین و 

 انااا بهتز. نانهاته سمدب اباات ترجمادن ممهدن رسانن اشهر بای تن ا مه  مایتن  دید  ای

  ای بارتاری ا ،ایش ترراستای ی ای بد   اهت  و داتر دیر و درگ اا ش  ای بان  ارج ا 

 35جا 18د است  یا ن  بارتاری س ین تر داتران به د است ک اری  ا له با   بده ری،ی برناده  شکا انه

 سام بابدز



 

46 
 

 تر جانیر داایت شار و ده     به ایمن  ای بارتاری شدهزش بر جااید و الن باروری نرخ ارج ا 

 .اسب بارتاری از پ  و خین       داتران به بارتاری

 و اهت  و داتر  ای سمدب بان  ارج ا  ترراستای نددا  ارائه و شدهزبن  ای ری،ی برناده

 .بابد پرنطر  ای بارتاری از پیشگیری راستای تر  ا نانهاته شکا ن ا ،ایش

 

 ارائه ن ما ی وHigh Riskپرنطر کروه بارتاریرای  با ر تار ای ا رات به باروری رایگان نددا  ارائه

 .اسب  روری پهبش  ج ب  اداه پ یر  شسیت ا شار به نیاز دهرت نددا 

 تر تستهرانام  اار ا  رار کیرت ز  رزند  و داتر سمدب خفس روی رت با  مایتن  دید  ای سیاسب

 اسمدن  و تی ن جاانیم به ویژه جه ه  من سانم  شوری  رزند و نانهاته ب یان ج  یم راستای تر

 و ازتواج خین  ای شدهزش و بهت کر ته نظر تر ازتواج از      ای شدهزش برای استسازواارد 

  را م   نابارور زو ین برای  زا ج ریم  و کرتیده ج هیب ازتواج از پ   ای زنابهئن دشاوره

 .کرتت

 تر س،ارین اممام اا ش و   یان  ای زایمان ا ،ایش با درج   وشدهزبن ملمن  ای برناده ا رای

 .پ یرت تانشگا ن  هر  و بیمارستانن اا،در

 تر راستای برناده ری،ی ت یک برای ا رای د هیا  د اا داظم ر  ری ونی،تر راستای تستیابن به ا دا  

 : بای تن روی دهارت زیر اار بیشتری  هر  کیرت

 جربیب ان انرای سانم   با انگی،ه  باتاب زززز-

 بر جدین  ب ه ای استادات ا و نم یب  ا ک ترش سمدبززززبر هت بانصرای جهساه ان انن باجااید -
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 برناده ری،ی دا هم و داتدم برای ارج ای نرخ باروری الن-

 اخصائ مل  اا ش باروری و مهاد  ارج ای باروری -

 برناده ری،ی برای دطلهب سازی  ا له بین بارتاری  ا و پیشگیری از  ا له  ای بیش ازخد-

 دشاراب شن  اا  اه نخ گان و  لت -

  ر    سازی  اداه تر راستای ارج ای نرخ باروری الن بان اظ نمهتن اباات سمدب -

 ناباروری  تردان  جدوین برناده برای-

  لت  م اری  ای بین بخشن ترراستای ارج ای نرخ باروری الن -

ی دختلفن راتر از شناایی ه د اخد درج   با ادر  مایب   د ای    د و رن بهته و  م اری کرو را

برای اجخاش روی رت ای ددانله ای  اد  و ااد   تر برناده ری،ی  ا اجخاش سیاسب  ای ترسب نیاز تارت

تر این زدی ه   جه ه به تو ا   امیب دطلهب و ایفیب دطلهب  مایب باید  مهاره دد نظر  رار 

 هان و بانشا  و ج صیل رته  کیرتزاین ادر تر بیانا  د اا داظم ر  ری نی، اادم دشرهت اسب ز مایب

درم پیشر ب اسبز تر سیاسب ج دید ن   ختما بای تن جادید  مهاد  و باسهات اشهر   ادروزی ن از 

اکر د ای   "نظر بهتو اارترستن باید انااا کیرتز ما ین ب ا به جااید ر  ر داظم ان مب د  ن بر ای  ه 

تر این راستا بخشن ازپیش راتا   "نها د بدز ا ترنن خ   بهتو اار  ر  گن انااا کیرتدش   خ 

برای برناده ری،ی تر راستای ا ،ایش باروری و با جااید بر ر    سازی و ارج ای تانش ممهدن تر این 

 زدی ه ارائه دن کرتتز
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 ر    سازی وا ،ایش تانش  اداه تر باره سیاسب  ای  مایتن   مایب دطلهب   نانهاته و  رزند 

  شوری سانم و  ان

وزار  شدهزش وپرورش با برره    ر    سازی و ارج ای تانش تر سطهم شدهزبن تب تان جا تبیرستان 

نرات  درات از  کیری از دفا یم یات بده و ک ااندن این دفا یم تر اتابرای ترسن با  م اری کرو ن 

  ا و ن رکان ن  ب به جدوین تروت ا داا نماید

    و نی، جدوین دتهن باترنظرتابتن  باکروه س ن و دت است بازبدیرن اسب اه ج است این شدهزبرا 

 اباات د   ن    ر  گن از درم جرین د ای  نها د بهتز

وزار  ملها   ج  ی ا  و   اوری و وزار  بردابب    ر    سازی و ارج ای تانش تر سط  تانشگاه :

نظردن شید جنییر م هان ترت  به تستگاه ا لن این  اانیب نها  د بهت تو  تردان و شدهزش پ،ب ن 

 ج ظیم نانهاته به ج  یم و جاانن نانهاته یا نانهاته دتاانن ب تر د اس ن برای این شدهزبرا بابدز

 ر    سازی و ارج ا ی تانش تر سط   اداه :  راکیر جرین سازدان برای این  ر    سازی   رسانه 

ر   ر    و اربات اسمدنا  ت دزتراین زدی ه  ای ممهدن و تستگاه  ای نایر بر شن ص دا وسیماو وزا

 اانیتن باید به  هر د ت یم و غیر د ت یم صاز  ریک جدوین  یلم   تاستان وزززوبررسن دی،کرت ای ملمن 

 درات از اارب اسان ا به این ادرنطیر پرتانبز
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 تامین مطلوبترین کیفیت خدمت برای داشتن انسان سالم

ندکن  ر  رت به  زج : ازتواج ی ن از درم جرین جصمیم  ا و ا دادا  ترشداته سازی ا رات برای ازتوا

باید ن ش سازنده شن تر اداه دد نظر  رار  بمار دن شیدز  راجر از ا میب ازتواج تر زندکن  رتی  

کیرتز بدیرن اسب اه یی از تواج د است و جش ی  نانهاته دتاانن تارای ن ش سازنده تر اداه بهته و 

  امن را به اار برت جا ازتواج د است جروی  بهتزباید  مه د

 ما ین از ازتواج  این اه بدون بررسن  ای  زا  هر  دن کیرت بایدپر ی،نمهتز ب ابر این  مه 

تستگا را باید به این ادرت ب نمهته و به ج ری  شن ص اه    ه ا تصاتی     ی ن از  هانت شن اسب و 

بلرتازندزجادین درار   ه م هان ا لن جرین دان  دد نظر  راردن کیرتزانن  مهاره تر د اخد به ناترستن ب

 ای  زا برای انتخاب  م ر ص اه باید تر توه تانشاهین و یا توره  ای دت است تیگر پیش از ازتواج 

ازجادین درارجرای بر راری ارج ا ا  ما فن   ر  گن   زنابهین تر نانهاه بهتبه شن پرتانته 

 دن بابدز واساسن  ب یار درمنی،ازسر صلرای 

ج هیب شدهزش  ای   گاا ازتواج و جداوا شن به نددا  پ  از ازتواج    ر ب ب یار درمن اسب اه 

 نیازد د ج هیب زیر سانب  ای  انهنن و ا راین اسبز

خفس ایان نانهاته پ  از جش ی  شن از درم جرین ویایم و د هنیترای  جادین نددا  پ  از ازتواج :

برای اا ش شدار مه از رور   ا به بمار دن  یژه به این ادرو ن،وا پرتانتن    اداه اسب زوج و

شیدزبا جه ه به ای  ه رویاروین با دش م  ا لن زندکن اه دن جهاند زدی ه ساز دائن  ای ما فن و 

رسمن بابد  پ  ازجش ی  زندکن دشتر  رخ نها د تات  نگاه ویژه به نددا  پ  از ازتواج اه 
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نددا  سمدبصبا  مه اباات شن ا از درم جرین بخش  ای شن اسب  از  ایگا ن درم برنهرتار نها د 

 بهتز

جادین نددا  شداته سازی برای بارتاری: جصمیم کیری برای بارتاری و شداته سانتن زوج برای شن 

جرای ن از  ی ن از درم جرین ندداجن اسب اه باید دد نظر  رار کر ته و جادین کرتتز این نددا 

نددا  دشاوره ای برای شداته سازی روانن و ش  ن و نددا  بانی ن صسهابک سمدب   داای ا  بانی ن و 

بررسن  ای شزدایشگا نا بهته اه تر راستای شن  رشی د شداته سازی زوج برای بارتاری برناده ری،ی 

 بده  هر  نها د کر بز

اه تر این د ط  خائ، ا میب اسب جادین درا  ب  ای  جادین نددا  درا  ب  ای توران بارتاری: شناه

توران بارتاری اسب جا زن بارتار تر جماا توران بارتاری بطهر ااد  ج ب درا  ب  رار کر ته و تر 

 هر  رویاروین با  رپدیده نا ن تر اونین  ر ب دم ن ن  ب به ددیریب د است شن ا داا  زا 

ای توران بارتاری باید تر درخله   لن و نی، تر شدهزش  ای  هر  کیرتزبدیرن اسب ا میب درا  ب  

 توران تانشگاه و رسانه  ای ممهدن برای  اداه و ا رات ج یین بده باب دز

جادین نددا  زایمان ایمن:ی ن از ت ی  درم روی شورتن  اداه به زایمان غیر   یان و س،ارین   

ی باور ناترسب و ر    ناد است تر اداه جروی  نگرانن اززایمان   یان اسب اه بیشتر به م هان ی

یا ته اسبزا مم این  ر    با  ر    سازی ص ونه با روی رت خ   س،ارین ا و جادین نددا  زایمان 

به جروی  زایمان ایمن و تابتن نا ر ای نهش از  ایمن و سانم باتر نظر تابتن  مه اباات سمدب  طااا

 باروری امی نها د نمهتز
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تزتر این د ط  وجا تر برناده  ای سمدب جل ن دن به ددا  پ  از زایمان نی، یی اونهیبجادین ن

روز پ  از زایمان داتران از شسیت پ یری با ین ترزدی ه  ای   من   روانن و  42 ا له زدانن 

 ا تمامن برنهرتارندزجادین نددا   اد  پ  از زایمان  طاا تر  ایک شددن به این دش م  را گشا

 هته وبامد دن کرتت اه نا ره نهش بارتاری و زایمان برای وی ج هیب بهتزب

م و ااد  اسبزسی تم ئشداته سازی برای جربیب و پرورش  رزند :اهت  جا سه سانگن نیازد د درا  ب تا

وی جا پایان ممر نها د بهت به  امصاب درا،ی اهت  اه از درم جرین بخش  ا تر جهساه و ج اد 

جا داتر  مین سه سام ب   دیگیرتز باید  مه تستگا را نرایب سان نهت را به اارکیرند هر ممده تر  

 نرایب ت ب را ن  ب به پرورش اهت  نهت تابته بابدز تر این  ا له زدانن بتهاند

داتر تر  من  ا له زدانن دن جهاند نهت را برای بارتاری   ا له ک اری ایمن و دطلهب بین بارتاری  ا:

سام باد نها د بهتشداته نمایدزجه ه به جن یه و ورزش  ای  3-5ده شم جرین زدان شن بادی اه ای

د است و تریا ب شدهزبرا و درار   ای  زا برای تابتن  رزند بادی را دن جهان از درم جرین د ائ  

با  این توره  لمدات نمهتزاستفاته از روش  ای  ا له ک اری بین بارتاری  ا با جه ه به جن یه اهت 

 از ا میب ویژه برنهرتار اسبز بیر داتر تر این توره

برنن دش م  نا  روز ای  نهزات نیازد د درا  ب  ای ت یک اسبزجن یه وی و نی، درا  ب ازنهزات:

روزکنا رخ ت د ج یین ا  ده ا میب درا  ب  28شغازین زندکن اه دن جهاند برای  ر نهزاتی ص جا د ط  

تیدکاه سی تم ارایه ت  ده نددا  سمدب و با ا میتن بیشتر از تیدکاه  ای توران نهزاتی  م از 

نانهاته اسب اه خا   این بارتاری و زایمان را ب یاردرم جل ن نمهته و تر تورانن اه شسیت پ یری 
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زیاتی برای این دهنهت دتهند بده و هت تارت  نرایب ت ب رابه او د  وم تارندزا میب این د ای  باید تر 

 ب  ای توران بارتاری و نی، پیش از جرنی  از بیمارستان برای داتر و نانهاته ج یین بهتزدرا  

روزادرا  ب  ای توران اهتان شغاز بده و 28از پایان توران نهزاتیصپ   درا  ترای توران اهتان:

 اه توران شسیت پ یری اهت  اسب اتاده دن یابدزت ب به ربد و نمهاهت  از سانگن  فبجا پایان 

درا  ب  ا نی ب    د ظر  من ی ن از اباات درم این درا  ب  اسبزباید ت ب نمهت اه این د انه  مه

ربد و ج اد  اوان اهتان برای جماا توران زندکن اون ش نها د تابب و جا سه سانگن ا میتن ویژه 

من نهت را به اار داتر درم جرین ن ش را تر این سه سام تابته و  مه تستگا را باید جمادن د ا  تارت 

 ارایه ت دز کیرند جا داتر با با جرین خد از جهاناین نددا   زا را به اهت  نهت

 ازدواج و باروری 

ازنشانه  ای او ای  ه از نهه نهتجان  م رانن برای بما ش رید جا بدانرا شراا کیرید و دیانتان توستن و 

 ا31د  طاا نشانه  این اسبزصسهره روا   شیه رخمب نرات شری تراین نامب برای درتدن اه دن اندیش 

اسما به م هان د ت ن دتاانن ازتواج را وسیله ای برای ربد و امام و ب ای تین  ج اد  انمه  جادین 

به ج ری  تر این ادر و جر  دارت داندن  سمدب  اداه و تواا ب ای ن   دن تاندو پیروان نهت را

نااا د هنیب  ای م اتی و ا تمامن ترربد ان ان بشمار دن تمه  دن ا د و شن راکادن د، ب ترا

باروری و  رزند شوری نی،    شورتز مانگهنه اه روبن اسب ازتواج د دده جش ی  نانهاته اسب 

ا ،ایش دی،ان ازتواج ونرخ باروری رابطه ای بین ب ابر این   د صهم ازتواج و جش ی  نانهاته اسب
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  ا رات ازتواج ن رته با ی بی ب سام اشهررا  1385ی سامز براسات سربمارو هت تارتدا هم 

 دیلیهن نفرجش ی  تاته بهتندز  8 مایتن دتااوزبر

دیلیهن نانهار نها د بهتزبدیرن اسب اه  4تروا   ازتواج این  مایب   بامد به هت شددن بانغ بر 

ر وا   ترخام سلری سانه جش ی  دن تاتنداه ت 21-24بخش  اب  جه رن از این  مایب را کروه س ن

ایاات سازو با برناده ری،ی  ای  مایتن اشهر باید  تر نمهتن برترین س ین باروری   ت دزب ابر این

اار ای د است برای ازتواج از سهی  مه تستگا راین اه تارای جهنیب د ت یم و غیر د ت یم تر 

ده ری،ی  ا تارای ا ،ای نرا ا ،اری دیرن اسب این برناج ریم   زا را  را م نمهت بادرازتواج   ت د  

بر راری  ما  گن بین تستگا را از سهی تونب برای ایاات سازو اار د است   و سخب ا ،اری دن بابد

 ازتواج ی ن از ا هم درم تراین ارج ا  اسبز

د جه ه به د ای  ر ا ن  اداه ایگاه ویژه نهت برنهرتاری دن بابتر ا ،ای سخب ا ،اری اه از  

دان د  برای ازتواج و نی،زو ین تر شغاززندکن دشتر  با شن دها ه نها  د بهت دش مجن اه ا راتبهیژه 

 دش م  ابتنام   د  ن   ززززاز ا میب نا  نهت برنهرتار نها د بهتز

ترا ،ای نرا ا ،اری نی، اه به نظردیرسد ن شن برابرو ختن درم جر از ن ش سخب ا ،اری تارت   باید به 

  سازی برای ازتواج جه ه نمهتزبدیرن اسب اه جشهیک ا رات تر سن ازتواج به ازتواج د ای   ر  

     دیتهاند ی ن از کاا  ای این د انه بابدز

شناه اه تارای ا میب اسب این اسب اه ا رات پیش ازرسیدن به سن ازتواج   ازتواج را به م هان کادن 

 به  مراه توران ج صی  تراز  ریک اتابرای شدهزبن  بیرین تر ارج ای زندکن نهت دد نظر  رار تاته و
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پ  از رسیدن به سن ازتواج   به  برناده  ای رسانه ای   ازتواج را به م هان یی ادر د، ب جل ن نمهته جا

 ازتواج د است ا داا نمای دز

شدهزش  ا تر این شدهزش  ا باید به ن ش واندین تر ایااتاین نگرش و جف ر جه ه ویژه نمهتزواندین با 

و نی، با ر تار دتاار  و  میمن تر نانهاته بامد نها  د بداه اهتاان و نه هانانن اه ترنانهاته با 

این واندین زندکن دی   د   مهاره نگاه و نگربن د، ب ن  ب به ادر ازتواج و جش ی  نانهاته تابته 

ا و دربیان  برای شب ا نمهتن باب دزوزار  شدهزش و پرورش با شدهزش نانهاته  ا از ریک انامن اونی

  رزندان نانهاته  ا با دفا یم و  داسب ازتواج دن جهاند ن شن دهثر ایفا نمایدز 

 سن ازدواج و باروری 

سانگن اتاده دن یابدز تروا   یی زن تر  49سانگن شغازبده و جا  15س ین باروری تر یی نانم از 

سانگن    18-35شوری برنهرتار نها د بهتزس ین سانگن از جهان باروری و  رزند 15-49 ا له س ن 

سانگن برترین سن برای باروری اسبزبراسات ا مما  21-31س ین د است برای باروری بهته و س ین 

سام بهته اسبزتر این خانب  2338ازتواج برای نانم  ا  ن  دتهس  س1391خا   از سربماری سام 

ت س ین د است باروری  ر ب نها  د تابب جا بتهان د سام بر اسا 12نانهاته  ا به  هردتهس  خدوت 

باید نرایب سان و اهبش را به نرج تات جا د یاورنب  رزندان نهت را باترنظر کر تن ا هم سمدب به تنیا

 پر ی، کرتتز 18-35از بارتاری  ای نارج از تاد ه س ن

ن  اداه درار   ای  زا برای رناده  این اه بتهان د ده ت بهند جا نه هانان و  هاناب بدیرن اسب 

زندکن دشتر  راتر س ین د است ا ت نمهته و با تر انتیار تابتن این درار   ا تر اونین سن د است 
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ازتواج نمای د  س ت نها د بد جا زو ین بتهان د سانرای ی شتری رابرای  رزند شوری بارمایب ا هم 

 سمدب تر انتیارتابته باب دز

  هم ای  زا    م اری  ای بین بخشن و برون بخشن تستگا رای دختلم د ترا اردرار  شدهزی  ا

ترراستای ج ری  ازتواج س ت نها د بد اه تغدغه  ای  هانان ازازتواج   با دشا ده جاربیا  

  م ا ن نهتاز زندکن دشتر  و جش ی  نانهاته اا ش یا ته و از جانیر تر ادرازتواج پر ی، نمای دز

ب از شدهزبرا و  ،وا  و اتت شدهزبن به بررسن  مایب و ا میب ازتواج از  رار تاتن یی   م

 تیدکاه   رشن و خدید

 تاتن شکا ن به نانهاته  ا تر دهرت مها ت سه  جی  رزندی از ن اظ اباات روانش اسن و  مایب ب اسن

 یش  میب ا ،ایش شکا ن پرس   بردابتن تردانن تر زدی م سیاسترای  دید  مایتن با روی رت ا ،ا

 جش ی  اارکا رای شدهزبن تر زدی م دشاوره   ی  با درا این و جشهیک شنرا به  رزند شوری

  "تجارب کارآ  "ایجاد سایتی تحت عنوان 

اه د ت ن بر ارزیابن ممهدن تر خهزه  "ارج ا  به رج ه بنلن مانن  "جریه و جدوین برناده ای ج ب م هان 

 ه  روبرا و بیهه  ای ارائه نددب دن بابد   دن جهاند  ر تن  ویایم    ر ترا   جردید ا و ن ا 

توباره برای پرس   بردابتن تردانن شدهزبن تانشگاه ملها پ،ب ن تر سراسر اشهر  را م نمهته جا با 

یی بازنگری  اد  روی  اانیترای ندداجن   شدهزبن   پژو شن و  ر  گن وا تمامن  نهت تر  ن 

ی ده بنلن دطلهبتر و اارش برناده ری،ی دادت نمهته و از بیهه  ا و را راین سانرای نددب   برای یی ش
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اه اثر بخشن   زا را ندابته اختراز و با برره کیری از ا هم نهین ملمن به برترین ن ه نددا  رساانن 

                             یاب د ز                                                نمهته و به ر ایب بنلن دطلهب نی، تسب

نم ه  "تر این راستا اکر برناده ری،ان و  راخان اربد بتهان د ا مما  بدسب شدده از  ر ب تم

را تسته ب دی نمهته و جاارب الیدی و دفید ارائه "ا مما  اارد دان برای ارج ا  به رج ه بنلن مانن 

جاارب اارش  "راج و تر سایتن ج ب م هان ت  دکان نددا  را به جف یی بانه  ای جخصصن استخ

 رار ت  د  مم  م اران تر سراسر اشهر دن جهان د با انگهکیری   ی  تر دد  زدان امتری به  "

ا دا  دهرت نظر نهت تسب یاب د و با ج می  و ک ترش شن   سایب را تر دد  زدانرای اارب اسن 

 نمای دزز "به روز  "بده 

 شستگی گام  به گام :پیاده نمودن سیاست باز ن

تر این  رم برای  پرس لن اه بیش از بی ب سام نددب ارته اند به  هر  پل انن تر  ر سام از 

این  رم تر اا،ر اشهر ای  کرتتزساما  اار شنرا ااسته بهت ادا از جاربیا  شنرا بخهبن استفاته 

 د دهرت شن اباره دن نمائیم :پیشر ته ا را و اثرا  دفیدی برای  رت و سی تم تابته اسب اه به   

بین  رتی اه سانرا اار ارته اسب و ا ن اه  هان اسب و جازه وارت سی تم بده و نیرو و جهان -1

نهبن تارت مدانب رمایب دن بهت   تر اشهر نهتدان شدهزش و پرورش از این  رم استفاته نمهته 

 اسب ز

 ساما  ااری  اام جر اسب ز  رت  ر ب استراخب و  راغب بیشتری پیدا دن ا د و تر-2
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 رت بطهر ناکرانن وارت تورۀ بازنش تگن نمن بهت و برناده ری،یرای  زا را برای نهت انااا تاته -3

 اسب ز

 از باز نش تگیرای زوت   گاا و  رسهتکن بنلن پیشگیری دن ا د ز-4

 نتیجه گیری

 اا ش بامد نهت بری ه ن ش ایفای با دجهان  دن دادا ا ادروزه دت د  دل   مایب   دوه اشمان به ب ا   

 از شنرا ای  ه به د ه  ان ته بهند   ران سراسر تر نهزاتان و داتران دیر و درگ توسها از بیش

 ترنصه  ا میب خائ، ن ا  از ی نز بهند برنهرتار زدی ه این تر  زا  ای درار  و  ا شدهزش

 و باروری سمدب ویژه به سمدب  خک از نتنترا و زنان برنهرتاری جومین تر دادا ا ن ش ارج ای

 تردان و د ابله نانهاته  ج ظیم  ای دشاوره زایمان  از پیش د ائ  شدهزش تر  شر این ن ش    ن 

 زاسب نهزاتان و داتران ایدز به ابتم از پیشگیری و بارتاری زدان تر دا ریا

 جا نهت  ا  ده تنگرا و استهار  ای کاا با اه اسب این   م،ی،  م اران جمادن از ای اانت ج ا ای   

  یچ از و ت  د ا ،ایش  ی،یهنه یی و   یان زایمان انااا د هنه تر را نهت درار  اسب د دور اه شناا

 .ن   د تریغ زدی ه این تر جمبن

 بیش و تابب برنها یم   دهثری کادرای  سیر این تر ک بته  ماهن دتاام  ندواند پ اه تر انشا اهلل     

 نها یم جه ه شنرا نگرش جنییر و شکا ن ا ،ایش از ریک شنرا وسمدب  اداه زنان  جهانم دی به پیش از

 .نمهت
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 تر ی دیگر از خمایب و اندیشن  م اری  م  مف ری  مدنن  دگر با بد نخها د دی ر ادر این

 ز بنلن دختلم  ایگا رای

ب ااری دادا ا تر بیمارستان  ای دختلم ایاا ادیداسب جااربن اه تر با  بیان بد   ام ن برای پیشر 

 ا د ز
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