
 ثغن اهلل الشزوي الشزین

 اًدوي ّ عبصهبى ُبی هبهبیی دس ایشاى ّ خِبى

 عؼیذٍ داًتبة

 هسذثَ سفیؼی



 اًدوي ػلوی هبهبیی ایشاى



استجبعی ثیي داًؼ آهْختگبى، هسممیي داًؾگبُی ّ ًیبص فٌبیغ کؾْس، ثشاعبط زلمۀ اًدوي ُبی ػلوی 

 .اعت اُذاف تؼییي ؽذٍ 

ػلوی ثَ دّلت ّاثغتَ ًیغتٌذ ّ اص ًظش عبصهبًی ّ تؾکیالتی هؤعغبتی هغتمل هی ثبؽٌذ اًدوٌِبی 

 کَ ثشاعبط اعبط ًبهَ ّ ثَ ّعیلۀ هذیشاى هٌتخت اػضبی خْد اداسٍ هی ؽًْذ

 (MISSION)سعبلت 
اًدوي ػلوی هبهبیی ایشاى ثؼٌْاى یکی اص اًدوي ُبی ػلوی کؾْس، ثب ثِشٍ هٌذی اص اػضبی تْاًوٌذ، هتؼِذ، 

 .ًوبیذهتخقـ، زشفَ ای ّ ثب فالزیت، دس ساعتبی ًیبصُبی خبهؼَ ػلوی کؾْس فؼبلیت هی 

 (GOALS)اُذاف 

ایدبد استجبط ػلوی، فٌی، آهْصؽی ّ تسمیمبتی ّ تجبدل ًظشات ّ تدبسة ثیي هسممیي، کبسؽٌبعبى ّ  –

 اعبتیذی کَ ثَ ًسْی دس گشایؼ ُب ّ ػلْم هشتجظ ثب اًدوي فؼبلیت داسًذ

ُوکبسی فؼبل ثب ّ ّصاست ثِذاؽت، دسهبى ّ آهْصػ پضؽکی، عبیش اًدوي ُب، ًِبدُب، عبصهبى ّ عبیش  –

اسگبى ُبیی کَ ثَ ًسْی ثب فؼبلیت ُبی اًدوي هشتجظ ُغتٌذ ثَ هٌظْس هؾبسکت دس ثشًبهَ سیضی آهْصؽی، 

 پژُّؾی، هؾبّسٍ ای ّ فٌبّساًَ
زوبیت اص فؼبلیت ُبی کبسگشٍّ ُبی تخققی اًدوي، ثَ هٌظْس ًیل ثَ اُذاف کلی دس صهیٌَ آهْصػ،  –

 تسمیمبت، فٌبّسی ّ داًؾدْیی

 ...هْخْد ّاسایَ خذهبت ػلوی آهْصؽی، پژُّؾی ّ فٌبّسی ثشاعبط ضْاثظ  –



اخجبس ّ همبالت    



 ّثیٌبس



American College of Nurse-Midwives  
 

(ACNM) 



هبهبی  ّ ( (CNMزشفَ ای اعت کَ ًوبیٌذگی پشعتبس هبهب اًدوي ( (ACNMّ هبهبیی آهشیکب  یپشعتبسکبلح 

اعتبًذاسدی ثشای تؼبلی ّ آهْصػ هبهبیی دس ایبالت  ACNM. دس ایبالت هتسذٍ ًؾبى هی دُذسا ( (CMهدبص 

اػضبی هب ثب تأکیذ . هتسذٍ تؼییي هی کٌذ ّ ظشفیت هبهبُب سا دس کؾْسُبی دس زبل تْعؼَ تمْیت هی کٌذ

ّیژٍ ثش ثبسداسی ، صایوبى ّ ثِذاؽت صًبى ّ ثِذاؽت ثبسّسی ، اسائَ دٌُذگبى هشالجت ُبی اّلیَ ثشای 

 .صًبى دس عْل صًذگی ُغتٌذ

 :هب هؼتمذین کَ ثِتشیي هذل هشالجت ُبی ثِذاؽتی ثشای یک صى ّ خبًْادٍ اّ

 هؾبسکت هذاّم ّ دلغْصاًَ سا استمب هی ثخؾذ

 سّؽِبی هٌسقش ثَ فشد هشالجت ّ دسهبى ثب ساٌُوبیی ثِتشیي ؽْاُذ هْخْد اعتؽبهل 

 هبُشاًَاًغبى ّ استجبعبت دسهبى هؾبسکتی ثب زضْس 

 

 :هب ثَ. ػبدی ثْدى سّیذادُبی چشخَ صًذگی صًبى ازتشام هی گزاسینثَ هب 

 ُْؽیبساًَ ّ ػذم هذاخلَ دس سًّذ عجیؼیاًتظبس -

 هٌبعت اص هذاخالت ّ فٌبّسی ثشای هؾکالت فؼلی یب ثبلمٍْ عالهتیاعتفبدٍ -

عبیش اػضبی تین هشالجت ُبی ثِذاؽتی دس فْست لضّم ثشای اسائَ ثَ ، ُوکبسی ّ اسخبع هؾبّسٍ -

 خذهبت ثِذاؽتی هغلْة

 فلغفَ هشالجت 



هکبًی ثشای  -ثَ یک اًدوي پش خٌت ّ خْػ آًالیي هبهب . خْػ آهذیذ ACNM Connectثَ “
 .اؽتشاک اعالػبت ، یبدگیشی ، ُوکبسی ّ ثسث دسثبسٍ هغبئل هشثْط ثَ هبهبیی ، ثپیًْذیذ

 

ACNM Connect  هدوْػَ ای اص خْاهغ آًالیي اعت كَ ثَ هٌظْس استجبط دیدیتبلی اػضبی
ACNM  كَ اؽتیبق صیبدی ثَ هبهبیی ّ هشالجت اص صًبى ّ افشاد دس عْل صًذگی خْد داسًذ ، عشازی
 ”.ؽذٍ اعت



Berlin Association of Midwives 



 

 

داًؾدْی هبهب ّ هبهبیی دس ثشلیي سا ًؾبى هی دُذ ّ ػضْی اص  800تمشیجًب ( (BHVاًدوي هبهبُبی ثشلیي 

 .هغتمش دس کبسلغشَُّ اعت" اًدوي هبهبُبی آلوبى"اًدوي چتش 

 

هب هٌبفغ اػضبی خْد . آهْصػ هبهبیی ُغتٌذّ یب دس زبل ّ یب خْد اؽتغبلی هب ؽبهل هبهبُبی ؽبغل اػضبی 

.  سا دس عغر هٌغمَ ای ًوبیٌذگی هی کٌین ّ عؼی داسین ًگشاًی ُبی هبهبُب سا دس ثسث ػوْهی ادغبم کٌین

تسقیالت ّ هؾبُذٍ اًتمبدی تغییش دس ّضؼیت کبس ُوکبساى ؽبغل  ی عغر ػالٍّ ثش ایي ، هب هتؼِذ ثَ استمب 

 .خْد ُغتین

عشاًدبم ، هب هی خْاُین ثَ ایي ًتیدَ ثشعین کَ ثبسداسی ، صایوبى ، ًفبط ّ ؽیشدُی یک فشآیٌذ خبؿ ، اهب 

 .عجیؼی دس صًذگی دّثبسٍ صًبى هسغْة هی ؽْد

هب ثشای ُوکبساى ، هبهبُبی داًؾدْیی ، صًبى ثبسداس ّ ُوچٌیي عبیش توبط گیشًذگبى ّ ثبصدیذ کٌٌذگبى دس 

 .دفتش خْد دس دعتشط ُغتین تب اعالػبت ّ هؾبّسٍ سا ثشای ؽوب فشاُن کٌین



ُش یک اص آًِب تْعظ دعتبى یک هبهب هْسد اعتمجبل لشاس . ًْصاد دس ثشلیي هتْلذ هی ؽًْذ 34000عبالًَ ثیؼ اص 

 .گشفتَ اعت

 

ػالٍّ ثش ایي ، هبهبُب اص اثتذای . لبًْى هبهبیی پیؼ ثیٌی کشدٍ اعت کَ ثشای ُش تْلذ ثبیذ یک هبهب فشاخْاًی ؽْد

خذهبت هبهبیی ثَ عْس کبهل  . ثبسداسی تب پبیبى دّسٍ صایوبى یب دّساى ؽیشدُی صًبى ّ صّج ُب سا ُوشاُی هی کٌٌذ

 .تْعظ فٌذّق ثیوَ دسهبًی لبًًْی ّ ُوچٌیي ثیؾتش ثیوَ ُبی خقْفی پشداخت هی ؽْد

 

 ...آیب هی داًیذ هبهبُب 

 

 ُوچٌیي لجل اص تْلذ ثَ ؽوب دس خبًَ عش هی صًذ؟... 

 ُوچٌیي چک ُبی پیؾگیشی ثَ اعتثٌبی عًْْگشافی اًدبم هی ؽْد؟... 

 ُوچٌیي دس زبهلگی ُبی پشخغش ثب ُوکبسی هتخقـ صًبى اص ؽوب هشالجت هی کٌٌذ؟... 

 ُوچٌیي تْلذ سا ثَ عْس هغتمل ُوشاُی هی کٌذ ّ فمظ دس فْست ػْاسك ثب پضؽکبى هؾْست هی کٌذ؟... 

 ُوچٌیي ثؼذ اص صایوبى اص ؽوب دس خبًَ هشالجت هی کٌذ ، زتی اگش دس ثیوبسعتبى صایوبى کشدٍ ثبؽیذ؟... 

 ُوچٌیي هبدساى ؽیشدٍ سا تب پبیبى دّسٍ ؽیشدُی ُوشاٍ ّ هؾْست کٌیذ؟... 

 
 .اص ایي کوک اعتفبدٍ کٌیذ تب دس ایي هشزلَ خبؿ اص صًذگی توبط ؽبیغتَ ای ثشای خْد ّ فشصًذتبى پیذا کٌیذ



ثبسداسی ًْخْاًبى 

 ٍُبیی کَ دس اًضّای اختوبػی صًذگی هی کٌٌذخبًْاد 

 ٍاختوبػی پبییي ُغتٌذ -ُبیی کَ اص ًظش التقبدی خبًْاد 

 ٍُبیی کَ ًْصاد ًبسط داسًذخبًْاد 

 ٍداسًذُبیی کَ هؾکالت اػتیبد خبًْاد 

 خبًْادٍ ُبیی کَ ّضؼیت خؾًْت خبًگی داسًذ 

 ٍثِذاؽتُبیی ثب عبثمَ هِبخشت ّ ػذم ادغبم دس عیغتن خبًْاد 

 ٍثیوبسی ُبی هضهي دس خبًْاد 
  ؽشکبیی کَ داسای هؾکالت ثِذاؽت سّاًی ُغتٌذ/ صًبى 

Family Midwives 



ACOG 

 .ثبُن اص آى ػجْس هی کٌین;هب دس للوشّکؾف ًؾذٍ ای ُغتین



، هتخقـ صًبى ّ صایوبى داسای هدْص ُیئت هذیشٍ ُغتٌذ کَ فؼبلیت ُبی   Fellowsیب  ACOGاػضبی 

زشفَ ای آًِب ثَ فؼبلیت صًبى ّ صایوبى اختقبؿ داسد ، داسای هدْصُبی ثذّى هسذّدیت ثشای پضؽکی ّ 

 .داسای همبم اخاللی ّ زشفَ ای ثبال ُغتٌذ

هب ثَ ػٌْاى افلی تشیي عبصهبى ػضْیت زشفَ ای هتخققبى صًبى ّ صایوبى ، ثَ ثِجْد عالهت صًبى 

 .اختقبؿ دادٍ این

، کبلح آهشیکبیی هتخقـ صًبى ّ صایوبى اّلیي عبصهبى ػضْیت زشفَ  1951هشثْط ثَ عبل ای ثب سیؾَ 

فؼبلیت ُبی کبلح ؽبهل تْلیذ دعتْسالؼول ُبی ػولی ثشای اسائَ . ای ثشای هتخققبى صًبى ّ صایوبى اعت

دٌُذگبى ّ هغبلت آهْصؽی ثشای ثیوبساى ، اسائَ هذیشیت ػولی ّ پؾتیجبًی ؽغلی ، تغِیل ثشًبهَ ُب ّ 

 .اثتکبساتی ثب ُذف ثِجْد عالهت صًبى ّ زوبیت اص اػضب ّ ثیوبساى اعت



MFMU 



ؽجکَ ّازذُبی پضؽکی خٌیي هبدساى ، ثَ ّیژٍ دس ساثغَ ثب اداهَ هؾکل صایوبى صّدسط ، سّی 

ایي ؽجکَ صیشعبختی سا . عْاالت ثبلیٌی دس داسُّبی خٌیٌی هبدساى ّ صًبى ّ صایوبى هتوشکض اعت

ثشای اًدبم ُوضهبى چٌذیي هغبلؼَ ثضسگ ثقْست ُوضهبى ّ همشّى ثَ فشفَ ّ ثَ هْلغ فشاُن 

صایوبى دس عبل سا پْؽؼ هی دٌُذ   160،000هشکض کلیٌیکی ؽشکت کٌٌذٍ ثیؼ اص  12. هی آّسد

ّ اص ًظش ًژادی ، لْهی ّ خغشافیبیی هتٌْع ُغتٌذ ، ثَ ؽوب اخبصٍ هی دُذ ًتبیح هغبلؼَ ثشای 
، چَ ثب یبفتي   MFMUًتبیح زبفل اص هغبلؼبت ؽجکَ . خوؼیت ایبالت هتسذٍ لبثل تؼوین ثبؽذ

سّػ ُبی دسهبًی خلْگیشی اص ًتبیح ضؼیف ثبسداسی ّ چَ ثب لغغ دسهبى ُبی ثی اثش ، پشُضیٌَ 
 .ّ ثبلمٍْ هضش ، سّی ػولکشد ثبلیٌی تأثیش گزاؽتَ اعت



Icm                               
International confederation of midwifes 

Icm  ًجٍاوی را پیش بیىی میکىذ کً در آن ٌر زن بچً دار ب
 .مراقبت ٌای ماما از خُد َ وُزاد دسترسی دارد

تقُیت اوجمه ٌای مامایی َ ارتقاء  -حرفً مامایی:هبهْسیت
درسطح جٍاوی با ارتقاء مىاسب   midماماٌای خُدمختار بً 

تریه عىُان مراقب برای زوان درحال بارَری َ درطبیعی وگً  
داشته تُلذ بً مىظُر افسایش سطح بٍذاشت بارَری 

 زوان،وُزادان َ خاوُادي ٌای آوٍا

در این اسالیدها به بررسی انجمن های مهم مامایی و بهداشت  

باروری دنیا و تاریخ و پیشینه ی آنها و همچنین عملکرد آنها 

 میپردازیم



Icm  ،یک عبصهبى غیشدّلتی هؼتجش اعت کَ ثشای کٌفذساعیْى ثیي الوللی هبهب

UNFPA, WHO  دعتیبثی ثَ اُذاف هؾتشک دس هشالجت هبدساى ّ کْدکبى ثب ّ

UNICEF دیگشعبصهبى ُبی عشاعشی خِبى ُوکبسی ًضدیک داسد ّ. 
ثْد کَ تقوین  ۱۹۱۹هشکض آغبصیي آى دساعشاف گشُّی اص هبهبُبی ثلژیک دسعبل

ثب هبهبُبی کؾْسُبی دیگش استجبط ثشلشاس (icm)گشفتٌذ یک کٌفذساعیْى هٌظن

اًدوي هغتمل اصکؾْسُب دسُشلغوت اصخِبى اعت کَ  ۹۰هتؾکل اص  icmکٌٌذ؛ 

خِبًی سا پیؼ ثیٌی هیکٌذ کَ دسآى ُش صى ثچَ داس هی تْاًذ ثَ هشالجت ُبی 

پضؽکی عجیؼی، یک هبهب ثشای خْد ّ ًْصادػ دعتشعی پیذا کٌذ تب عالهت 
 .  ثبسّسی صًبى ّ عالهتی ًْصاداى ّ خبًْادٍ ُبی آًِب سا افضایؼ دُذ

:هؾخقبت ػوْهی کٌفذساعیْى ثیي الوللی هبهب  



اّلیي ففسَ ی خوؼیت هبهبیی  iran.midpopایٌغتبگشاهیاعالػبت 

ایي پیح ایٌغتبگشاهی آّسیل  ۴۷۰۰، ؽوبسٍ ثجت۱۳۹۹ایشاى،تبعیظ عبل 

ثَ عْس سعوی خِت دسج هؾکالت چبلؼ ُب ّ ُن چٌیي فؼبلیت ُبی  ۲۰۱۸
 .خوؼیت هبهبیی ایشاى افتتبذ ؽذٍ اعت

word_midwifes 
Icm 

Is#yearof the midwife use this hashtag to show 2020 your 
support 

 

 اعالػبت ایٌغتبگشاهی





 
 ُلٌذ:هشکضفشهبًذُی

 اتسبدیَ:ًْع عبصهبى
 ۵۰۰۰-۱۰۰۱:کبسکٌبى

 :فؼبلیت ُبی افلی
عشذ اثتکبس هبدساى ایوي تْعظ عبصهبى ثِذاؽت خِبًی ّ عبیش آژاًظ ُبی ثیي 

آغبص ؽذ کَ ثالفبفلَ تؼذاد  ۱۹۸۷دسعبل  icmالوللی پؾتیجبًی ؽذ، دس آى صهبى 

عبالًَ تخویي صدٍ  ۶۰۰۰۰۰صًبى هجتال ثَ هشگ هبدساًَ دسعشاعش خِبى زذالل 
 دسفذ هشگ ّهیش دسکؾْسُبی دسزبل تْعؼ۹۹َؽذ؛ُوچٌیي ثب 
کؾْس سا دسُش لبسٍ ًوبیٌذگی  ۱۰۱اًدوي هبهب ّخْد داسد کَ  ۱۱۶دسزبل زبضش 

 .هیکٌذ

ICM 



UNFPA 

UNFPA  ثب ؽشکب، دّلت ُب، عیبعت گزاساى ُوکبسی کشدٍ  2008اصعبل
اعت؛ تب ثَ ایدبد یک ًیشّی کبس هبهبیی ؽبیغتَ، آهْصػ دیذٍ ّ کبهال 

 :پؾتیجبًی ؽذٍ دس هسیظ ُبی کن هٌبثغ ثَ کوک دسچِبس صهیٌَ افلی ثپشداصد
 تمْیت آهْصػ هبهبیی هجتٌی ثشؽبیغتگی

 ایدبد هکبًیغن ُبی ًظبستی لْی ثشای اعویٌبى اص خذهبت ثبکیفیت
ثلٌذکشدى فذای هبهبُب ثب ایدبد ّ تمْیت اًدوي ُبی هبهبیی ّ زوبیت اص 
افضایؼ عشهبیَ گزاسی دس خذهبت هبهبیی ّ ُوچٌیي ثب زوبیت اص عیبعت 
ُبی کبفی ًیشّی کبس ثشای هبهبُب دس ایدبد هسیغی زوبیتی ثشای هبهبُب 

 .تالػ هیکٌذ
تبعیظ ؽذٍ اعت،  1969فٌذّق خوؼیت عبصهبى هلل هتسذ کَ اصعبل 

ثضسگ تشیي هٌجغ رخیشٍ هبلی ثیي الوللی ثشای ثشًبهَ ُبی خوؼیت، تٌظین 
ایي فٌذّق ثب دّلت ُب ّ عبصهبى ُبی . خبًْادٍ ّ ثِذاؽت تْلیذهثل اعت

 .کؾْسخِبى ُوکبسی داسد ۱۴۰غیشدّلتی ثغیبسی اص 



JAM 

هتؼلك ثَ اتسبدیَ هبهبیی خٌْة آعیب، عشفذاس عالهت  SAMAثب  2008دسعبل

 healthهبدس ّ ًْصاد ّ زشفَ ی هبهبیی دسهٌغمَ تبعیظ ؽذ؛ ُذف استمبء 
SAMA افغبًغتبى: ؽبهل اًدوي ُبی هبهبیی پٌح کؾْس آعیبی خٌْثی  _

 پبکغتبى_ًیبل_ٌُذ_ثٌگالدػ
JAM  َژّسًبل هبهبُبی آعیب، اّلیي ژّسًبل ثیي الوللی دّعبالًَ هبهبیی اعت ک

ُذف خبم خن تشّیح هبهبیی دس آعیب اص عشیك . ثیي الوللی اًدبم هیؾْد

ایي هدلَ ثَ دلیل همبالت پژُّؾی خْد هْسد . اًتؾبسهمبالت ثبکیفیت ثبالعت
 .ثشسعی ُوگبًی اعت ّ ثشای ُوَ آصاد اعت



ICTC 

یک هشکض ثیي الوللی فشصًذآّسی عٌتی، عبصهبى غیشاًتفبیی هشگ ّهیش 

ًْصاداى، ؽیشدُی ّ عبصهبى استمبء آهْصػ هبهب ّ هتؾکل اص صًبى ّ هشداًی 

اعت کَ هی خْاٌُذ ًتبیح تْلذ سا ثِجْد ثخؾٌذ ّ فشفت ُبی آهْصؽی فشاُن 
 .کٌٌذ

ICTC  یک عبصهبى ػذالت دس خْاهغ آًِب ٌُگبم تْلذ اعت کَ اصًظش فشٌُگی

هختـ دیبعپْسای آفشیمبعت، هبهْسیت ایي اعت کَ تؼذاد هبهبُبی عیبٍ دّال 

ّ ؽفبدٌُذگبى ّ تْاًوٌذعبصی خبًْادٍ ُب ثَ هٌظْس اصثیي ثشدى هشگ ّهیش 
 .ًْصاداى ّ هبدساى سا افضایؼ دُذ

ICTC تْعظ  1991دسعبلsharia.m  ّثبزوبیت هلی هشثیبى ّ هبهبُب تبعیظ

اکٌْى ثخؼ ُب ّ اػضب سا دس عشاعشخِبى ثشای ثِجْد ًتبیح تْلذ ّ ایدبد . ؽذ
 .ظشفیت دساختیبس داسد



MANA آًِب اص اّلیي  . یکی اص عبصهبى ُبی افلی هبهبیی هتفمیي اعت

تؾکیل   ICTCعبصهبى ُبی هبهبیی ثب ّسّد هغتمین ثَ ػالٍّ اص ثذّ تبعیظ 

 .ؽذٍ اعت
 

cfm forcitizen   هشدهی اعت هبهبیی،داّعلت یک عبصهبى غیشاًتفبیی ّ

ایي تٌِب گشٍّ هلی هجتٌی .تْعظ چٌذیت هبدس تبعیظ ؽذٍ 1996کَ دسعبل
 .ثشهقشف کٌٌذٍ اعت کَ هذل هشالجت هبهبُب سا تجلیغ هیکٌذ



 ثبعپبط اص تْخَ ؽوب
   
 هْفك ثبؽیذ  


