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 : نام برنامه 
 در مرکز بهداشت شهري دانشگاههاي علوم پزشكی کشورکالسهاي آمادگی براي زایمان برگزاري 

 

 :هدف کلی

 نرخ باروريدر راستاي افزایش مبتنی بر شواهد علمی ترویج زایمان طبیعی با رویكرد  

 توانمند سازي مادران براي انتخاب روش زایمان ایمن

 

 :اهداف اختصاصی
 ارتقاي نرخ باروريپدر و مادر و آمادگی براي والد شدن در راستاي  آموزش به .1

 احترام به حقوق مادر و نوزاد .2
 آگاهی به مادران در مورد تغییرات دوران بارداري و زایمان .3

 توانمند سازي مادران براي پیشگیري و کاهش شكایات شایع دوران بارداري .4

 یمان آموزش روشهاي غیر دارویی و دارویی کاهش درد زا .5

 آموزش مادران در مورد چگونگی سازگار شدن با درد زایمان .6

 و پذیرش باروري مجدد خوشایند سازي فرآیند زایمان براي مادران .7

 آموزش و حضور همراه در کالسهاي آمادگی براي زایمان و هنگام زایمان .8

 انتخاب روش مناسب زایمان توسط مادر .9

قبت از نوزاد، مراقبت از خود براي کاهش شكایات شیردهی، مرا: توانبخشی بعد از زایمان شامل .11

 شایع
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 :بيان مسئله

 .است کودك و مادر بهداشت آموزش سازمان جهانی بهداشت، بهداشتی خدمات هاي اولویت از یکی

نتظارات ا: تجربه یک مادر از دوران بارداري و تولد فرزندش داراي اهمیت بسیاري است که چهار عامل در این تجربه نقش دارند 

 شخص، میزان حمایت، کیفیت و نحوه ارتباط فرد با ارائه دهنده خدمت و میزان مشارکت فرد در تصمیم گیري 

 .معموالً مادران با استفاده از تجربه خانواده و اطرافیان و بر اساس فرهنگ منطقه خود براي انجام زایمان آماده می شوند

داشتن خاطره خوش از فرآیند لیبر و  .برخوردار شود روانی و جسمی پویاي رهایش ازتا  میکند کمک باردار مادر به کالسها این

مادریکه زایمان طبیعی را انتخاب می نماید محدویت بدنیا آوردن فرزند را ندارد در . زایمان منجر به پذیرش مجدد باروري می گردد

چسبندگی هاي جفتی و برداشتن رحم، در بدنیا آوردن صورتیکه در روش سزارین به علت عوارض متعدد از جمله جفت سر راهی، 

 . فرزند متعدد محدودیت وجود دارد

سبب  اضطراب و ترس میشود دوره این در مادران اضطراب ایجاد بارداري باعث دوران ناشناخته هاي از ترس و آگاهی عدم

 آموزش عدم. میگردد پیشرفت زایمان عدم یحت یا زودرس زایمان به نتیجه منجر در و میشود استرس هورمونهاي ترشح افزایش

 آموزش. است جنین و براي مادر عوارض ایجاد و پزشکی مداخالت افزایش اصلی دوران، علت این در باردار مادران آمادگی و

 به زایمان هنگام در مناسب آموزش وضعیتهاي همچنین و تمرکز تمرین تنفس صحیح، تن آرامی، آموزش عضالنی، تمرینهاي

 نیز کاهش زایمان از بعد افسردگیهاي. کند سپري کمترین عوارض با را لیبر مختلف مراحل و بارداري دوران تا کمک میکند مادر

آگاهی از آناتومی و : آموزشهاي بارداري و زایمان بر دو نکته تاکید دارند. می یابد افزایش  شیردهی به میل و کرده پیدا

 . ي ساده براي سازگار شدن با دردفیزیولوژي لیبر و زایمان و راهکارها

. پوند از هزینه ها کاهش می یابد 000333درصد سزارین به علت درخواست مادر،  1مطالعه انگلستان نشان داده که به ازاي کاهش 

 .میلیون پوند از هزینه ها کاهش می یابد 9/0به ازاي هر یک درصد کاهش میزان سزارین 

انتخاب زایمان طبیعی با توجه به کاهش ترس از درد زایمان و توانمندي مادران نه تنها موجب بنابراین آموزش به مادران براي 

ینه ها می گردد بلکه منجر به تمایل مادران به داشتن فرزند بیشتر نیز می گردد که این امر در راستاي سیاستهاي زکاهش ه

 .جمعیتی رهبر معظم انقالب اسالمی می باشد

هزار مادر در کالسها  09در بیمارستانهاي کشور حدود  91ین به کالسهاي امادگی براي زایمان سال در بررسی وضعیت مراجع

همه مادران با سابقه درصد آنان زایمان طبیعی داشته اند الزم به ذکر است مادران شرکت کننده در کالس 01شرکت کردند که 

 .رصد مادران باردار در کالسهاي آمادگی براي زایمان شرکت کنندانتظار می رود حداقل ده د. زایمان طبیعی و سزارین می باشند
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 برنامه گردش کار راه اندازي

 کالسهاي آمادگی براي زایمان در دانشگاههاي علوم پزشكی کشور

 

 هماهنگی با هسته آموزشی کشوري                                                                  

 

 

  

 انتخاب یک مرکز بهداشت شهري                                                                     

 در هر شهرستان                                                                                 

   

 

 بازدید از مرکز بهداشت                                                                            

 از نظر فضا و تجهیزات                                                                           

 
 
 

 :تشكیل هسته آموزشی  

 نفر هیئت علمی مامایی آموزش دیده دانشگاه 2                                                           

 نفر ماماي شاغل در مرکز بهداشت  1                                                                  

 نفر ماما از معاونت بهداشت دانشگاه 1                                                                

 
 

 ساعته  61برگزاري  دوره                                                                              

 براي ماماهاي منتخب در بخش بهداشت                                                                 

 

  

 راه اندازي کالسهاي آمادگی براي زایمان                                                             

 دریک مرکز بهداشت شهرستان                                                                    

 

 

 هماهنگی براي انتخاب مراکز بهداشتی                                                                 

 شهري زیر مجموعه                                                                               

 

 

راه اندازي کالسهاي آمادگی براي زایمان در    

 یک مرکز بهداشتی در هرشهرستان                                                                     

 94تا پایان سال  زیر مجموعه                                                                           
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 دانشگاههااسامی 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دانشگاههاي داراي مربی ارشد کشوري 

 

 

 

  

 مالحظات نام دانشگاه  ردیف

  آبادن 1

  اردبیل 2

  آذربایجان شرقی 3

  آذربایجان غربی 4

  اصفهان 5

  ایران 6

  ایرانشهر 7

  البرز 8

  ایالم 9

  بابل 11

  بم 11

  بوشهر 12

  بهبهان 13

  تهران 14

  تربت حیدریه 15

  جهرم 16

  جیرفت 17

  چهارمحال و بختیاري 18

  خراسان جنوبی 19

  خراسان رضوي 21

  خراسان شمالی 21

  خوزستان 22

  دزفول 23

  رفسنجان 24

  زابل 25

  زنجان 26

  سبزوار 27

  سیستان و بلوچستان 28

  سمنان 29

  شاهرود 31

  شهید بهشتی 31

  فارس 32

  فسا 33

 حظاتمال نام دانشگاه ردیف

  قزوین 34

  قم 35

  کاشان 36

  کردستان 37

  کرمان 38

  کرمانشاه 39

  کهگیلویه و بویر احمد 41

  گلستان 41

  گناباد 42

  گیالن 43

  لرستان 44

  الرستان 45

  مازندران 46

  مرکزي 47

  نیشابور 48

  هرمزگان 49

  همدان 51

  یزد 51
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 کالسهای آمادگی برای زایمان یرازگرب ودانشگاهها برای آموزش مربی  تقسيم بندی

 
   زربلا ،ناهبهب ،خوزستان ، آبادان،دزفولشاهرود، مازندران، بابل، سمنان،  :علوم پزشکی ایران  .1

   ، هرمزگان، بوشهرالن، قزوینگی :علوم پزشکی تهران .2

 قم، کرمان، بم،  مرکزي،رفسنجان، گلستان،  :علوم پزشکی شهيد بهشتی .3

 اردبیل، همدان، زنجان آذربایجان غربی، :علوم پزشکی آذربایجان شرقی .4

 لرستان ایالم،کردستان،  :علوم پزشکی کرمانشاه .5

 محال و بختیاري،کهگیلویه و بویراحمد، چهار یزد،کاشان،  :علوم پزشکی اصفهان .6

  رهشناریا ،شارگ ،ناتسرال ،جهرم، زابل، زاهدان فسا ،: علوم پزشکی فارس .7

 ،هیردیح تبرت ،خراسان جنوبی خراسان شمالی،سبزوار، گناباد،  :شکی خراسان رضویزعلوم پ .8

    روباشین

 

 

شده رازگرب وراه اندازي  (نامرد هزوح)در بیمارستانهاي کشور  1387کالسهاي آمادگی براي زایمان از سال 

دي شده گروه تقسیم بن 8دانشگاههاي علوم پزشكی کشور به . تسارجا لاح رد همانرب رضاح لاح رد ،است

 شیاپ نظارت و ،دانشگاههایی که با رنگ قرمز مشخص شده اند سرگروه بوده و موظف به آموزش .اند

 یم ماجنا روکذم يدنب میسقت اب زین تشادهب هزوح رد اهسالک يرازگرب .دنشاب یم هورگ ریز ياههاگشناد

 رد ینرااببند شوی م امنجا لهحرم دنچ رد یكشزپ مولع ياههاگشناد رد همانرب يارجا تسا رکذ هب مزال دوش

 مود هلحرم نامز .دنیامن یم ارجا ار همانرب دنا هدش ضخشم زبس گنر اب هک هاگشناد 24  طقف لاوه حلمر

  .ددرگ یم العا اًبقاعتم هدنامیقاب ياههاگشناد يارب
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 دانشگاه  شیهسته آموز
 (نفر 6: )اعضا

 نفر ماماي هیئت علمی از دانشكده پرستاري و مامایی 2 .1

 بهداشتمستقر در معاونت  مسئول سالمت مادراننفر ماماي  1 .2

با مرکز بهداشت مراکز بهداشت شهري یا ماماي بخش خصوص که تمایل به همكاري آموزشی نفر از ماماهاي  3 .3

 .دارند

 

اولویت با  ماماي شاغل داوطلب در مرکز بهداشت شهري است در  ،3ردیف  سته آموزشیه براي انتخاب عضو :تبصره

در مرکز بهداشت، می توان از ماماهاي داراي دفتر کار در شهرستان یا صورت کافی نبودن نیروي مامایی براي ارائه خدمت 

 .هستند استفاده نمودو همكاري ماماهاي داوطلب که عالقمند به آموزش 

 : امایی که براي هسته آموزشی انتخاب می شوند عبارتند ازشرایط م 

 سال سابقه کار 3حداقل  .1

 و همكاري عالقمند به آموزش .2

 براي ماماها حداقل یک دوره در سال( بخش برگزاري کالسها)تعهد به برگزاري دوره هاي آموزشی  .3

حق الزحمه کالسهاي برگزار )د مراجعین تعهد به برگزاري کالسها در مرکز بهداشت شهري به مادران با توجه به تعدا .4

نظارت بر حسن برگزاري دوره با . شده براي مادران مطابق بخشنامه به ماماي برگزار کننده کالس پرداخت می شود

  (.ماماي شاغل در معاونت بهداشت می باشد

 

 :وظیفه اعضا 

 : آموزش دیده از دانشگاهماماي هیئت علمی 

 تدریس دروس تئوري

 شرکت کنندگان در دورهارزشیابی 

 پایش برنامه

 :دانشگاه  بهداشتمعاونت  از  ماما

 تشكیل هسته آموزشی

 هماهنگی با هسته آموزشی 

 مسئولیت اجرایی برگزاري دوره ها  –برگزاري دوره 

 و انجام پایش برنامه در مرکز بهداشتهماهنگی براي پایش 

 :ت شهريبخش خصوصی یا شاغل در مرکز بهداشآموزش دیده ماماي 

 دروس مباحث برگزاري کالس براي مادرانبا ماماهاي هیئت علمی براي برگزاري دوره و همكاري هماهنگی 

 ارزشیابی عملی از شرکت کنندگان در دوره آموزشی

 برگزاري کالسهاي آموزشی براي مادران
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 انتظارات از هسته آموزشی
 (3شماره  صفحهلیست  ابقمط) سر گروه دانشگاه هماهنگی با اعضاي هسته آموزشی  .1

 براي برگزاري دوره و در صورت نیاز هماهنگی با مدرسین خارج از دانشگاه هماهنگی با هسته آموزشی کشوري .2

 مراکز بهداشتی یا بخش خصوصیماماهاي شاغل در  رايبرگزاري جلسات توجیهی ب .3

 یا بخش خصوصیدر مراکز بهداشتی براي ماماهاي شاعل ساعته  61برگزاري دوره هاي آموزشی  .4

      .برگزار گردد(  6صفحه  )آموزشی عملی و بالینی مطابق با کوریكولوم –دوره ها می بایست به صورت تئوري  .5

با هسته آموزشی الزم است به منظور فراگیري بهتر شرکت کنندگان،  تكرار آموزش هاي بالینینیاز به در صورت )

 .( دانشگاه هماهنگ شود

 به صورت تئوري و عملی ارزشیابی پایانی دوره .6

 مراکز بهداشتیدر پایش برنامه  .7

 پایش دوره هاي آموزشی .8

 

 عورش خيرات هك دوش یم رازگرب تشادهب ترازو طسوت (رفن 3 هاگشناد ره زا) یشزومآ هتسه شزومآ :هتكن

  .ددرگ یم مالعا اًبقاعتم اهسالك
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 (حداقل میزان ساعات تدریس براي راه اندازي کالسهاي آمادگی براي زایمان) : كوريكولوم آموزشی

 

 

 برنامه درسی دوره کوتاه مدت آموزش کالسهاي آمادگی براي زایمان

 

  نام درس
 ساعات تدریس    

 عملی   ئوريت

بیمارستان دوستدار اهداف کالسهاي آمادگی براي زایمان و آشنایی با 

 مادر
2 

  

 1 آشنایی با انواع روشهاي کاهش درد زایمان 
  

 1 فیزیولوژي درد زایمان وتئوري هاي درک درد
  

 3 ندوکرینولوژي در بارداري و زایمانا
  

 5/1 2 وضعیتها رداري و اصالحتغییرات سیستم اسكلتی و عضالنی در دوران با

 5/1 2 اختالالت سیستم اسكلتی و عضالنی در بارداري و اصالح آن

 2 کنترل مادر در لیبر و زایمان بدون مداخالت طبی غیر ضروري
 

 1 2 وضعیت هاي مختلف حین لیبر و  زایمان   

 2 ..(.اکسی پوت خلفی، آسنكلیتیسم و)اختالالت لیبر و زایمان اقدامات براي 
 

 2 2 عضالنی در بارداري  اسكلتی تمرینات

  1 1 تكنیک تنفس در بارداري و زایمان 

 1 2 تن آرامی در بارداري و زایمان 

 4 مدیریت ذهن -زرگسالبسبک هاي یادگیري و آموزش به 

 
 2 و آمادگی براي پدر شدننقش همراه در لیبر و زایمان 

  

 2 پویایی گروه و ارتباطات 
  

 4 ژفشاري و ماسا طب
 

 2 2 تغییرات پرینه در بارداري -توانبخشی پس از زایمان

براي  بالینی)جلسه کالسهاي آمادگی براي زایمان در کالس 8برگزاري 

 ( مادران
  16 

 24 36 جمع کل ساعات تئوري، عملی و بالینی
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