بسمه تعالی

دستورالعمل

احياء آموزش بالينی مامايی

هيئت ممتحنه و ارزشيابی مامايی و بهداشت باروری
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به نام خداوند

فرمايش مقام معظم رهبری :

"در اين سياست تجديد نسل حتما بايد تجديدنظر شود و کار درستی بايد انجام بگيرد".
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 -1مقدمه :

مقام عظمای واليت در رهنمودهای ارزشمندشان اخيرا دستورکار فرزند آوری را تاکيد نموده
اند .از اين رو همه نهادها منجمله وزرات بهداشت درمان وآموزش پزشكی مسئوليت مهمی در
تقويت ظرفيت های سازمانی به منظور اجرای صحيح اين دستورکار به عهده دارند .در حال حاضر،
يكی از موانع مهم در اجرای اين دستورکار ميزان سزارين باال در کشورمان می باشد .در دنيا
ميزان قابل قبول و استاندارد ميران سزارين  22-15درصد می باشد و می تواند کاهش برابر 32/
ذيليون دالر در ميزان هزينه ها ساليانه در دنيا را به همراه داشته باشد .با اين حال در کشورمان
آمار سزارين طبق اعالم رسمی وزرات بهداشت حدود  46درصد می باشد و بعضا در گزارش های
غير رسمی و برخی مراکز دولتی و خصوصی تا  85درصد نيز نشان داده است .اين فاجعه هزينه
های سنگينی را به نظام تحميل نموده است .طبق برآوردهای اخير هزينه سزارين های غير
ضروری در ايران به طور ساليانه بالغ بر

 108,495,217دالر

برای سال  2228با آمار %41

سزارين بر آورد شده است.

طبق تاکيدات مقام معظم رهبری در اصالح الگوی جمعيتی و همچنين سياست اخير اقتصاد
مقاومتی وظيفه شرعی فردی خصوصا مسئولين را می طلبد تا زمينه را برای ترويج و احياء مجدد
زايمان طبيعی به منظور کاهش عوارش مادری و نوزادی و همچنين کاهش هزينه ها فراهم آورند.
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در دنيا حتی در کشورهای با سرانه باال احياء رشته مامايی و تربيت نيروی ورزيده به عنوان اقدام
اثربخش در ترويج زايمان طبيعی شناخته شده است .لذا تقويت آموزش بالينی مامايی خصوصا
در حيطه انجام زايمان طبيعی اقدامی اثر بخش و کارآمد محسوب می گردد .لذا بر آن شديم تا در
جهت ترويج زايمان طبيعی و همچنين رفع چالش اساسی سزارين بسته پيشنهادی تحت عنوان
" احياء آموزش بالينی مامايی" مشتمل بر آيين نامه های تعيين جايگاه مربی و دانشجويان
مامايی و جذب هيات علمی بالينی و همچنين آيين نامه اجرايی ارائه گردد.

اميد است چنين راهبردهايی بتواند زمينه را برای داشتن جامعه و نسل ايرانی سالمتر فراهم
نمايد.

 -2تعريف احياء آموزش بالينی مامايی :

عبارت است از بازگرداندن ماما به جايگاه اصلی خود در امر مهم انجام زايمان طبيعی در
بيمارستان های آموزشی
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 -3دورنما:

احياء اثربخش آموزش بالينی مامايی به منظور ترويج زايمان طبيعی و ايمن و برخورداری از
باالترين سطح استاندارد سالمت مادران و کودکان در منطقه

 -4رسالت:

تربيت و جذب نيروی متبحر ماما در مديريت،اجرا و نظارت بر آموزش بالينی مامايی ،ترويج
زايمان طبيعی و کاهش سزارين غير ضرروی و هزينه های ناشی از آن

 -5راهبردهای بلند مدت

با توجه به اهميت تربيت افراد متبحر در انجام امور آموزشی ،پژوهشی و بالينی در احيا آموزش
بالينی ومامايی و ترويج زايمان طبيعی در اين بسته پيشنهاد شده است نيروی متبحربا مدرك
دکترای مامايی که بتواند بر کليه امور آموزش نظری و بالينی مقاطع دکترا ،کارشناسی ارشد و
کارشناس مامايی در بيمارستان های آموزشی مديريت و نظارت نمايد تربيت گردد .لذا يك نفر
ناظر با مدرك دکترای مامايی برای هر بيمارستان آموزشی پيش بينی شده است که مسئوليت
نظارت بر عملكرد آموزش بالينی مامايی با تاکيد بر زايمان طبيعی را به عهده دارد .اهم راهبردها
به شرح زير می باشد:
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تربيت نيروی کارآمد در مديريت و نظارت بر آموزش بالينی مامايی با تاکيد بر زايمان
طبيعی
تاسيس و راه اندازی دکترای رشته مامايی
جذب و توزيع نيرو با مدرك دکترای مامايی به طور محدود در دانشگاه های علوم پزشكی
و خدمات بهداشتی و درمانی با تاکيد بر مديريت و نظارت بر امر آموزش بالينی زايمان
طبيعی و ملحقات آن نظير کنترل سالمت مادر و جنين در دوران بارداری ،زايمان و بعد از
زايمان
 -6راهبرد های کوتاه مدت

با توجه به اهميت تربيت مربی کارامد و دانشجوی مامايی با انگيزه در احياء آموزش بالينی
مامايی پيش بينی شده است از فارغ اتحصيالن کارشناسی ارشد به عنوان هيات علمی بالينی به
شرط داشتن شرايط قيد شده در آيين نامه مربوطه (پيوست  )2استفاده گردد .اهم اين راهبردها
به شرح زير می باشد:

تعيين جايگاه مربی و دانشجوی مامايی در سيستم بيمارستان های آموزشی
جذب هيات علمی بالينی مامايی
تلفيق و همكاری تنگاتنگ گروه مامايی و گروه زنان در امر اداره زايمان ها
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تربيت نيروی کارامد در مديريت و نظارت بر آموزش بالينی مامايی با تاکيد بر زايمان
طبيعی
 -7اهداف بلند مدت و کوتاه مدت:
تربيت دانشجوی مامايی متبحر و با انگيزه
تربيت مربی مامايی کارآمد
تربيت ناظر کارامد در مديريت و نظارت بر آموزش بالينی مامايی با تاکيد بر زايمان طبيعی
تقويت همكاری و هماهنگی بين ماما ها و متخصصين مرتبط نظير زنان و کودکان و ...
ترويج زايمان طبيعی در دانشگاه های علوم پزشكی و خدمات بهداشتی و درمانی کشور
کاهش سزارين غير ضروری و هزينه های ناشی از آن
 -8آينده نگاری

پيش بينی می شود اجرای اين بسته پيشنهادی بتواند از طريق آموزش و تربيت نيروی کارامد
ماما ،اجرای دستورکار فرزندآوری و دستيابی به اهداف کالن نظام در ترويج زايمان طبيعی،
کاهش سزارين غيرضروری و همچنين کاهش عوارض برای مادر و نوزاد و هزينه های غير ضروری
را امكان پذير سازد.
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آيين نامه جايگاه مربيان هيئت علمی و دانشجويان مامايی در بيمارستانهای آموزشی
پيوست1 :
مقدمه
ارتقای سالمت مادران و مفهوم مادری ایمن ،به عنوان یکی از مهمترین دستاوردهای اهداف توسعه ی هزاره
و کانون توسعه ی پایدار جوامع  ،با تاکید بر لزوم کاهش آمار سزارین و ترویج زایمان طبیعی و فیزیولوژیک،
نقش ماما را به عنوان عامل کلیدی در ارائه خدمات با کیفیت مادری ایمن بیش از پیش مورد تاکید قرار می
دهد .ماماها به عنوان عضوی از اعضای تیم سالمت و یا به طور مستقل ،خدمات ماماایی را در ییهاه هاای
تشخیص ،مراقبت ،درمان ،مداخله و نیز در سهوح مختلف پیشگیری و در نقش های آموزشی ،مشااوره ای و
مدیریتی ارائه می نمایند.
کنفدراسیون بین المللی ماماها ) (ICMباالترین سازمان صنفی و جهانی ماماها واز مهمترین مراکز فعال در
زمینۀ تأمین مادری ایمن ،رسالت خود مبنی بر ارتقاای جهاانی یرفاه ماماایی باا تارویج ماماایی مساتقل
) (Autonomous Midwiferyبهعنوان مناسبترین مراقبین بارای زایماان طبیعای و ارتقاای ساالمت
باروری زن ،نوزاد و خانوادهاش ،را مورد تاکید قرار داده است.در این زمینه نشست های مشترکی باا ساازمان
جهانی بهداشت ،صندوق جمعیت سازمان ملل متحد ) ، (UNFPAصندوق کودکان ساازمان ملال و ساایر
نهادهای کلیدی بین المللی فعال در زمینه سالمت مادران برگزار کارده و اهاداف آن دساتیابی باه کااهش
میزان مرگ و موربیدیتی مادر و نوزاد ،توسعه نقش ماما به عنوان یک متخصص سالمتی  ،ارتقاای جایگااه و
ارزش ماما در سهح جهان و ارتقای شرایط مراقبت مادران و بهبود استانداردهای مراقبتی برای مادر ،نوزاد و
خانوادهاش در سراسر جهان است .در این راستا ،معرفی مادل مراقبتای ماماا -محاور (midwifery- led
) care modelبا تاکید بیش از پیش بر لزوم توجه به نقش و ییهه ی اختیارات ماما در محدوده ی قانونی
زایمان طبیعی ،خود شاهدی بر این مدعاست که ایران نیز باید همگام با جامعه ی جهانی از چناین الگاویی
پیروی نماید.
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از سوی دیگر  ،مسئله ی فوق از منظر کارآمدی نیز قابل تامل است .مقایسه و تحلیل هزینه-اثربخشی ارائاه
خدمات سالمت زنان توسط ماماها و متخصصین زنان و محدودیت منابع مالی برای خدمات سالمت ،ایجاا
می کند تا سیستمهای سالمت بر کارآمدی خدمات تمرکز نمایند .بسیاری از خادمات انجاام شاده توساط
متخصص زنان برای مواردی است که ماماها با هزینه ای بسیار کمتر قادر به اداره آنها مای باشاند .چنان اه
انتظار می رود تعرفه های رسمی برای یک خدمت معین توسط متخصصین  3-2برابر ماماهاست .با توجه به
این که تواناییهای ماماها در ییهه ی زایمان طبیعی و سایر مراقبت های غیرپاتولوژیک با متخصصاین زناان
مشترک است ،لذا اگر پرداخت هزینه ی بیشتر ،چه از سوی مردم و چه از سوی سازمانهای بیمه گر یا دولت،
همراه با کمیت یا کیفیت بیشتر خدمات نباشد ،ناکارآمدی و به دنبال آن بی عدالتی را درپی خواهد داشات.
با توجه به هزینه  3-2برابری ارائه خدمت توسط متخصصین این مسئله به طرق مختلف منجر به ناکارآمدی
در سیستم سالمت می شود :پرداخت هزینه بیشتر برای یک خدمت یکسان ،صرف وقات متخصصاین بارای
ارائه خدمات مشترک ،صرف مقادیر زیادی از منابع محدود برای تربیت ماماها بدون این که فوایادی از آنهاا
عاید جامعه شود.
در این راستا و با توجه به اهمیت و ضرورت تربیت ماماهای توانمند و مستقل لزوم بازنگری وضعیت آماوزش
دانشجویان مامایی در بیمارستانهای آموزشی که در یال یاضر دچار نابسامانی های عماده اسات باه شادت
ایساس می شود .بخش عمده ای از مشکالت آموزش این دانشجویان مربوط به تعامال نامناساب و نداشاتن
جایگاه معین در سلسله مراتب آموزشی بیمارساتان هاای آموزشای مای باشاد  .تاداخل وحاایف ،یقاوق و
مسوولیت های مربیان و اساتید بالینی مامایی و دانشجویان مامایی با اساتید محتارم گاروه زناان و ماماایی،
دستیاران و دانشجویان پزشکی سهم عمده ای در تنزل کیفیت آموزش در این خصوص دارد.
با تاکید بر توانمندی های یرفه ای مربیان مامایی در ارائه خدمات مصرح در قانون ،به نظر می رسد با شفاف
سازی و کاهش همپوشانی و تداخل وحایف ،چالش های موجود میان این دو قشر قابل سامان بخشی است و
در این زمینه نه تنها امر آموزش دانشجویان مامایی و پزشکی اعتال خواهد یافت بلکه زنان و مادران نیاز باه
عنوان گیرندگان خدمت از این سامان دهی بهره مند خواهند گردید.
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بنا بر بررسی های به عمل آمده و مقایسه ی سیستم آموزشی دانشجویان این دو گروه در کشورهای متعدد،
و از طرفی با عنایت به این که خوشبختانه رشته ی مامایی در سال های اخیر در ایران در مقاطع تحصایالت
تکمیلی گام های بلندی برداشته است و هم اکنون اساتید توانمندی در مقهع کارشناسای ارشاد و دکتاری
تخصصی ( (PhDداشته که مهارت های بالینی و تئوریک مورد نیاز برای آموزش بالینی و نظری را دارا مای
باشند ،پیشنهاد می گردد ییهه ی زایمان طبیعی و فیزیولوژیک به طور کامل به ماماهای ورزیاده و مااهر
واگذار گردد.
 Task analysis مربیان مامایی بر اساس کوريكولوم آموزشی مامايی
 در نقش تشخیصی ،مراقبتی ،مداخله ای در نقش آموزشی در نقش مشاوره ای در نقش پیشگیری در نقش مدیریتیب) شرح وظايف و توانمنديهای مربی مامايی در زايشگاه
 -1آموزش نحوه ی برقراری ارتباط مناسب و مثبت و موثر عاطفی با زائو و یمایت رویی و روانی او
 -2آموزش نحوه ی گرفتن شرح یال و ارزیابی روانی -اجتماعی مادر باردار
 -3آموزش و نظارت بر انجام معاینات کامل فیزیکی اعضای مختلف بدن
 -4آموزش و نظارت بر تشکیل پرونده و در خواست آزمایشات روتین
 -5آموزش و نظارت بر کنترل FHR
 -6آموزش موارد غیرطبیعی با هماهنگی متخصص زنان و زایمان
 -7آموزش و کنترل معاینه واژینال به طور کامل (شامل معاینه لگن)
 -8تجویز و تصمیم در خصوص بستری زائو
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 -9آموزش و نظارت بر انجام کاتتریزاسیون مثانه و برقراری کانول آنژیوکت و وصل سرم
-11

آموزش و انجام آمنیوتومی

-11

آموزش و نظارت بر اداره و کنترل لیبر طبیعی به طور کامل

-12

آموزش وکنترل دردهای زایمان (روشهای دارویی مجاز -روشهای غیردارویی فیزیکی ،روانی

و ....
-13

آموزش و انجام مانورهای لئوپولد

-14

آموزش و اجرای اینداکشن یا استیمولیشن در صورت لزوم و کنترل بیماران مربوطه طبا

دستور متخصص زنان معالج
-15

آموزش تشخیص زمان زایمان

-16آموزش و نظارت بر انجام نکات استریل در انجام زایمان
-17

آموزش و نظارت بر انجام صحیح بی یسی جهت اپی زیاتومی

-18

آموزش و نظارت بر انجام اپی زیاتومی و ترمیم آن

-19

آموزش و نظارت بر انجام زایمان طبیعی و فیزیولوژیک

-21

کنترل زایمان در موارد  ، PROM, post term, pretermزایمان مادر دیابتیاک ،پاره

اکالمپسی و آموزش با همکاری متخصص زنان و زایمان
-21

کنترل زایمان دوقلویی ، BREECH ،و آموزش با همکاری متخصص زنان و زایمان

-22

کنترل زایمان  IUFDو  IUGRو آموزش با همکاری متخصص زنان و زایمان

-23

آموزش و نظارت بر انجام NST

-24

آموزش و نظارت و همکاری بر تفسیر نتایج NST

-25

آموزش و نظارت بر انجام مانورهای خروج صحیح جفت

-26آموزش و نظارت بر انجام صحیح معاینه ی جفت و پرده های جنینی
-27

آموزش و نظارت و همکاری در انجام کوراژ با مسئولیت متخصص زنان
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-28

آموزش و نظارت بر ترمیم پارگیهای درجه یک و دوی پرینه

-29

آموزش و نظارت بر انجام انواع تزریقات (زیرجلدی ،داخل جلدی ،عضالنی و وریدی)

-31

آموزش و کنترل خونریزی ها در مریله سوم زایمان

-31

آموزش و کنترل خونریزی های پس از زایمان

-32

آموزش و انجام ماساژ دودستی ریم

-33

آموزش و نظارت بر رسیدگی به وضعیت نوزاد بالفاصله پس از زایمان

-34

آموزش و نظارت بر معاینه ی فیزیکی و ایراز هویت نوزاد

-35

آموزش و انجام اییای قلبی عروقی نوزاد

-36آموزش و توانایی در همکاری در انجام اییای قلبی عروقی مادر
-37

آموزش و نظارت بر نحوه ی اداره ی مریله چهارم زایمان

-38

آموزش و نظارت بر نحوه ی آنجام آموزش مراقبت های نفاس ،شایردهی ،تنظایم خاانواده،

سالمت فردی ،سالمت جنسی ،شناخت عالئم خهر نوزاد ،نحوه ی انجام غربالگری بیماریهای مرتبط
با مشکالت فوق،
-39

آموزش و نظارت بر ترخیص مادر

-41

آموزش و نظارت بر نحوه ی نگارش گزارش زایمانی

-41

آموزش نحوه ی انجام زایمان طبیعی به استیجر

-42

آموزش و نظارت بر انجام زایمان طبیعی توسط اینترن

-43

آموزش و نظارت بر انجام زایمان طبیعی و انجام اپی زیاتومی و تارمیم آن توساط دساتیار

سال 1
-44

پذ یرش مسئولیت زایمان طبیعی وامضا پرونده .

* درصد میزان کارانه زایمان طبیعی توسط ماما توسط کمیته مربوطه تعیین خواهد شد .
ج) نحوه توزيع مربيان و دانشجويان در هر شيفت
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در هر شیفت  :یک مربی کارشناسی ارشد  +یک مربی کارشناس  4-5 +دانشجوی ماماایی کارشناسای 1 +
دانشجوی کارشناسی ارشد (در صورت وجود گرایش مربوطه) 1اینترن 1 +رزیدنت سال 1
الزم به ذکر است که افراد فوق به سرپرستی مستقیم مربی هیئت علمی مامایی به آموزش و انجاام زایماان
طبیعی و ارجاع موارد غیر طبیعی خواهند پرداخت.
توضیح  :1اعضاء هیئت علمی مامایی دارای مدرک دکترای تخصصی) (Ph.D.به تناسب تعداد  ،باه صاورت
متناو در شیفت صبح یضور خواهند یافت و به آموزش بالینی زایمان طبیعی خواهند پرداخت.
توضیح  :2با توجه به توانمندی اساتید مامایی دارای مدرک  PhDو مرتبه ی استادیاری  ،در صورت تمایال
گروه زنان و مامایی ،تدریس دروس تئوری بارداری و زایمان به دانشجویان پزشکی استیجر و اینترن توساط
اساتید مذکور پیشنهاد می گردد.
توضیح  :3با توجه به پیش بینی تامین هیات علمی بالینی مقیم بیمارستان ،منظور از مربی کارشناسی ارشد
موارد زیر است:
 -1اعضای هیات علمی بالینی مقیم بیمارستان که هر یک عالوه بار ساواب چناد سااله ی انجاام
زایمان طبیعی ،از نظر سایر توانمندی ها اعم از پژوهشی و صالییت های عمومی و آموزشای و
توانایی تدریس بالینی و تئوری  ،توسط گاروه ماماایی دانشاکده ی پرساتاری و ماماایی ماورد
ارزیابی و تایید قرار گرفته اند.
 -2ماماهای دارای مدرک کارشناسی ارشد با مشخصات ذکر شده در آیین نامه مربوطه و متبحر در
انجام زایمان طبیعی و زایمان فیزیولوژیک .
توضیح  :3منظور از مربی کارشناس ،ماماهایی است که با سواب چندین ساله ی کاار باالینی در زایشاگاه و
تبحر و تجربه ی کافی و کامل در انجام زایمان طبیعی و زایمان فیزیولوژیک ،مورد تایید اعضای گروه مامایی
قرار گرفته واز بخش درمان  ،به عنوان نیروی بالینی مامایی به این دانشکده منتقل شده اند.
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آيين نامه جذب هيئت علمی بالينی مامايی
پيوست2 :
ارتقاء کیفیات آماوزش باالینی ماماایی در راساتای کااهش گسسات باین آماوزش و باالین و اثربخشای در
بهباود کیفیاات مراقبتهااای مامااایی باا اسااتفاده از حرفیاات نیااروی انسااانی مساتعد در بااالین مامااایی اقاادام بااه
جذ هیات علمی بالینی مامایی ضارورتی انکاار ناا پاذیر اسات .لاذا باه هیئات جاذ دانشاگاه هاا اجاازه داده
می شود نسبت به جذ عضو هیئات علمای باالینی ماماایی در مرکاز آموزشای درماانی باا شارایط ذیال اقادام

نمایند.
عضو هیئت علمی بالینی مامایی:
عضااو هیئاات علماای بااالینی مامااایی فااردی اساات برخااوردار از دانااش و مهااارت روز آمااد کااه ضاامن
یضور(مساتقردر درماان) در مراکاز آموزشاای درماانی و ارائاه مراقباات علمای و باا کیفیاات ازماادران بااردار  ،بااه
آمااوزش بااالینی دانشااجویان و توانمندسااازی ماماهااا در زمینااه هااای مراقبتاای -آموزشاای -پژوهشاای مبااادرت
می ورزد( .یضور مستمر در بالین مادر باردار در صورت پذیرش ضروری است .تمام وقت جغرافیایی)

نحوه گزینش و انتخا داوطلبان عضویت در هیئت علمی بالینی
گاازینش داوطلبااین از طریاا فراخااوان عمااومی از سااوی دانشااگاه و بررساای ماادارک و مسااتندات و
مصایبه توسط کمیته ارزیا زیر نظر کمیته جذ

انجام خواهد شد.

شرايط عمومی :
تعهد و اعتقاد به انقال اسالمی ،والیت فقیه و قانون اساسی جمهوری اسالمی

عاادم محرومیاات از تمااام یااا بعضاای از یقااوق اجتماااعی کااه مسااتلزم محرومیاات از اسااتخدام

دولتی باشد.
عاادم اشااتهار بااه فسا و فجااور و عماال بااه مناااهی اخالقاای و اعمااال و رفتااار خااالف ییثیاات و

شرافت و شئون شغلی
تقوای دینی و التزام عملی به ایکام اسالم (انجام واجبات و پرهیز از محرمات)

عدم عضاویت درایازا و ساازمان هاا و فرقاه هاای وابساته باه بیگاناه و نداشاتن ساابقه تبلیا

مؤثر به نفع دولت های بیگانه یا مکاتب ضد اسالمی
شرايط اختصاصی:


دارا بودن دانشنامه کارشناسی ارشد یا دکتری در رشته مامایی (زیر گروه های مرتبط)
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سااابقه یااداقل سااه تااا پاانج سااال کااار مامااایی در بااالین بیمااار در بخشااهای تخصصاای بااالینی

مامایی شامل اتاق زایمان  ،لیبر ،بعد از زایمان ( ،)post partumدرمانگاه مامایی.
دو سال سابقه کار آموزشی در ییهه واید های آموزشی رشته مامایی

دارای یسن شهرت و اخالق در محیط کار
عالقه مندی به امر آموزش در ییهه های مختلف بالینی مامایی

تسلط به یک زبان خارجی برای استفاده از آثار ،مدارک علمی و ارائه مهلب

توانااایی کااار بااا رایانااه و کاربردهااای آموزشاای و پژوهشاای آن بااویژه نحااوه اسااتفاده از منااابع

الکترونیک و نحوه انجام طریهای تحقیقاتی
یداقل  15سال فاصله زمانی تا بازنشستگی

شرايط شررو بكرار  :گذرانادن کارگاههاای زایماان فیزیولژیاک و روش تادریس باالینی اسات وارائاه
ماادارکی دال باار گذراناادن یااداقل  100ساااعت آمااوزش مااداوم در ییهااه بااالینی مامااایی کااه 61
ساعت از آن ،زایمان فیزیولوژیک باشد.

اعضا کميته ارزياب:
فرد مورد نظر پس از تایید شورای آموزشی گروه مامایی در دانشکده با اعضاء ذیل مهرح شود:






رئیس دانشکده
معاون آموزشی دانشکده
مدیر گروه یا گروههای مامایی
نماینده جذ دانشگاه
دو نفر از اعضای هیات علمی مامایی

جايگاه و شرايط کاری هيات علمی مامايی در بالين
 .1استقرار در بیمارستان با یکم ریاست دانشگاه
 .2تمامی شرایط و مزایای هیات علمی بالینی شامل این فرد می باشد .
 .3محاسبه وایدهای موحف آموزشی آنها مشابه هیات علمی بالینی است.
 .4افراد مذکور جهت آموزش بالینی جذ می شوند.

شرايط ارتقاء مامای هيئت علمی بالينی:
ارتقای رتبه اعضاای هیاات علمای باالینی ماماایی بار اسااس آیاین ناماه ارتقااء هیئات علمای مصاو
وزرات بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی خواهد بود.
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آئين نامه اجرايی عضو هيات علمی بالينی
پيوست 3 :
مقدمه :
رساااالت اصااالی رشاااته ماماااایی تربیااات نیروهاااای متخصاااص  ،کارآماااد و متعهاااد مااای باشاااد کاااه
بتوانناااد خااادمات ساااالمت را باااه جامعاااه عرضاااه نمایناااد یکااای از نیازهاااای اساسااای جامعاااه ی
امااروز تربیاات ماماهااایی اساات کااه یرفااه مامااایی را بااا اقتاادار اییاااء کاارده و در خاادمت باااه
ساااالمت ماااادر و کاااودک و جامعاااه بکاااار بندناااد  .افااازایش بااای رویاااه سااازارین و پیامااادهای
ناااامهلو آن متولیاااان امااار آماااوزش متخصصاااین زناااان زایماااان و ماماااایی را در ساااهح وزارت
متبااوع وادار بااه اقااداماتی مااوثر در ایاان زمینااه باارای پیشااگیری از اعمااال جرایاای غیرضااروری
نمااوده اساات تااا هاام بااار اقتصااادی و هاام مشااکالت مااادری و نااوزادی کاااهش یابااد .از جملااه
ایاان اقاادامات جااذ هیااات علماای بااالینی مامااایی اساات کااه در ایاان راسااتا آئااین نامااه داخلاای
آن تنظیم شده است.
باارای پاار کااردن خااالء بااین آمااوزش هااای تئااوری و بااالینی  ،جااذ نیروهااای هیااات علماای و بااا
تجربااه در اماار مامااایی ماای توانااد کیفیاات آمااوزش بااالینی را ارتقاااء بخشااد و دانااش آموختگااان
این رشته را برای خدمات مورد نیاز جامعه آماده تر سازد.
مااااده  :1عضاااو هیاااات علمااای باااالینی ماماااایی دارای مااادرک کارشناسااای ارشاااد ماماااایی و یاااا
دکترا بوده و مقیم درمرکز آموزشی درمانی می باشد.
ماااده  : 2ابااالع عضااو هیااات علماای بااالینی مامااایی توسااط معاوناات آموزشاای دانشااگاه و محاال
خاادمت او بااا نظاار ماادیر گااروه مامااایی و بااا تاییااد باااالترین مقااام مامااایی دانشااکده (ریاایس و
یا معاون آموزشی دانشکده) تعیین می گردد.
ماااده  :3برنامااه عضااو هیااات علماای بااالینی توسااط ماادیر گااروه مامااایی دانشااکده تنظاایم و از
سوی ریاست دانشکده ابالع خواهد شد.
مااااده  :4مسااائولیت اصااالی عضاااو هیاااات علمااای باااالینی ماماااایی ،آماااوزش باااالینی دانشاااجویان
مامااایی بااوده ،عااالوه باار ایاان آمااوزش اینتاارن هااا و (در صااورت وجااود) رزیاادنت سااال اول زنااان
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و زایمااان را بااه عهااده خواهااد داشاات و در شاایفت هااای صاابح  ،عصاار و شااب طباا برنامااه در
مرکز آموزشی درمانی یضور خواهد داشت.
برنامااه ریاازی آمو.شاای بایااد بااه گونااه ای باشااد کااه در تمااامی شاایفت هااا دانشااجو و هیئاات
علمااای باااالینی ماماااایی طبااا برناماااه دانشاااکده در مرکاااز آموزشااای درماااانی یضاااور داشاااته
باشند.
ماااده  :5محااال فعالیتهااای آموزشااای و پژوهشااای عضااو هیاااات علمااای بااالینی ماماااایی  ،و محااال
تشکیل کالس های درس در محیط بیمارستان  /مرکز آموزشی درمانی است.
ماااده  :6عضااو هیااات علماای بااالینی مامااایی ماای توانااد بااا هماااهنگی بااا ماادیرگروه مامااایی در
اوقااات غیاار از کااارآموزی بااا دانشااجویان بااه امااور پااژوهش (راهنمااایی و یااا مشاااوره پایاننامااه،
انجام طرح تحقیقاتی و  ، )...تدریس واید های تئوری و  ...بپردازد.
ماده  :7شرح وحیفه
الاااف ) انجاااام زایماااان طبیعااای و مراقبااات هاااای مربوطاااه و نیاااز مراقبااات هاااا و کنتااارل زایماااان
غیرطبیعااای  ،و کنتااارل ماااادران بااااردار در درمانگااااه ماماااایی و اقااادامات پیشاااگیری  ،مراقبتااای
ودرماااانی در یاااد شااارح وحیفاااه ماماااایی در درمانگااااه زناااان و انجاااام کلیاااه پروسااایجرهای
آموزشاای بااالینی سرفصاال مصااو آمااوزش مامااایی توسااط عضااو هیااات علماای بااالینی مامااایی
و با همکاری متخصصین محترم زنان به دانشجویان آموزش داده می شود.
) مربااای عضاااو هیاااات علمااای باااالینی ماماااایی بایاااد بتواناااد زائاااو را در بخاااش اورژاناااس
بیمارسااتان و زایشااگاه پااذیرش نمااوده و کنتاارل پااره ناتااال مااادران کاام خهاار را انجااام دهااد.
(در صااورتی کااه در بررساای زائااو هرگونااه مااورد غیاار طبیعاای مشاااهده گااردد مرباای بااا پزشااک
مسئول تماس بعمل خواهد آورد)
ج ) مرباای عضااو هیااات علماای بااالینی مامااایی بایااد بتوانااد بااه پرونااده زائااو دسترساای داشااته
باشاااد و کلیاااه اقااادامات انجاااام شاااده مانناااد اخاااذ شااارح یاااال ،انجاااام معایناااات و آمنیوتاااومی،
زایمااان و شاارح زایمااان را در پرونااده بیمااار ثباات و مهاار و امضااا نمااوده و بااه اطااالع ومهاار و
امضای متخصص زنان و مسئول لیبر و زایمان باید برسد).
د ) مساائولیت کاماال انجااام زایمااان باار عهااده مرباای مامااایی و مامااا مساائول شاایفت بااا هاام
باااوده و وی بایاااد کلیاااه اقااادامات الزم را باااا توجاااه باااه شااارح وحاااایف خاااود انجاااام داده و در
پروناااده زائاااو ثبااات نمایاااد( .اطاااالع و امضاااا و مهرمتخصاااص زناااان و ماماااایی مسااائول زایماااان و
لیبر و مهر و امضای مربی مامایی ضروری است).
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ه ) انجاااام مراقبااات هاااای روتاااین دوران باااارداری (اخاااذ شااارح یاااال ،بررسااای سااان یااااملگی،
تخماااین تااااریا ایتماااالی زایماااان ،انجاااام مانورهاااای لئوپولاااد و بررسااای فعالیااات قلاااب جناااین،
ثبااات فشاااارخون ،کنتااارل وزن ،درخواسااات آزمایشاااات روتاااین باااارداری و ساااایر آزمایشاااات بااار
اساس اندیکاسیون در هر فرد با توجه به شرح وحایف)
و ) انجااااام اقاااادامات اولیااااه در مااااوارد اورژانساااای ماننااااد گاااارفتن رگ و تزریاااا خااااون و
کریستالوئید ها ،اقدامات ضد تشنج
ز ) انجام معاینات زنان (واژینال ،معاینه پستان)
ح ) انجام و تفسیر تست پاپ اسمیر
ط ) بررسی و درخواست آزمایشات و سونوگرافی بر اساس شرح وحایف
ی ) تشاااخیص و درماااان عفونااات هاااای شاااایع زناااان بااار اسااااس شااارح وحاااایف (کانااادیازیس،
واژینوز ،تریکومونیازیس)
ک ) انجااام مراقباات هااای پااس از عماال جرایاای و سااایر وحااایف طباا شاارح وحیفااه مصااو
مامایی
مااااده  : 8در صاااورت بوجاااود آمااادن مشاااکالتی در یاااین زایماااان ( نظیااار دیستوشااای  ،قلاااب
برادیکااارد  ،پااارگی درجااه  ) ... ، 4وضاااعیت توسااط مامااای عضااو هیاااات علماای بااالینی ماماااایی
و لیبر به اطالع پزشک متخصص زنان مقیم یا رزیدنت سال  4رسانده شود.
ماااده  : 9مساائولیت پرونااده نویساای  ،بعااد از مهاار و امضااای مرباای عضااو هیااات علماای بااالینی
ماماااایی و دانشاااجو بایاااد توساااط متخصاااص زناااان و ماماااای لیبااار و زایماااان نیاااز مهااار و امضاااا
شودو مسئولیت به عهده آنها است.
ماااده  : 11گاازارش یضااور هیااات علماای بااالینی مامااایی در پایااان هاار ماااه (یااداکثر تااا سااوم
هر ماه ) از طری معاون محترم آموزشی مرکز به ریاست دانشکده اعالم خواهد شد.
مااااده  : 11تاااامین محااال برگااازاری کاااالس و اساااترایت مربااای و دانشاااجویان باااه عهاااده مرکاااز
آموزشی درمانی می باشد.
ماده :
 بقیااه ضااوابط شااامل مااوارد مناادرج در آئااین نامااه اداری و اسااتخدامی اعضااای هیااات علماایمی باشد.
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