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 دفتر توسعه آموزش و ژپوهش علوم زپشکی 

 

 1401مامایی جامع رسالت و اهداف گروه مجموعه 

 

 گروه مامایی: 

و   دانشکده علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسالمی واحد بیرجندبا توجه به برنامه راهبردی  1400برنامه عملیاتی گروه مامایی در سال

و با مشارکت حداکثری گروه های   متبوعبراساس اسناد باالدستی نظام آموزش عالی و بر اساس راهبردها وسیاست های وزارت  

 تدوین و به تصویب رسید.   آموزشی

 معرفی رشته مامایی 
 نمایند:ذیل را ارائه میدر سطح کارشناسی خدمات    آن  رشته ی مامایی، یکی از رشته های علوم پزشکی است که دانش اموختگان

 بهداشت باروری و انجام مراقبت های دوران بارداری، حین و بعد از زایمان - 

 انجام مراقبت های نوزادان و شیرخواران- 

 ارائه اموزش و مشاوره سالمت جنسی و باروری به زنان در طول حیات و در حدود وظایف تعیین شده - 

 ترویج زایمان طبیعی و ایمن   - 

 نین یا نوزاد تازه متولد شده تشخیص حاالت غیرطبیعی در مادر، ج  - 

انجام اقدامات اضطراری در حین بارداری یا زایمان و ارجاع به موقع موارد غیر طبیعی، در جهت تامین و ارتقای سالمت مادر و   - 

 نوزاد و شیرخوار و کودک   - جنین

زم را پیدا می کند تا به عنوان یکی  بر این اساس ماما فردی است که با گذراندن دوره های تخصصی آکادمیک، آمادگی حرفه ای ال

در فرآیند مراقبت و درمان مادران و نوزادان شرکت کند و به صورت مثمر ثمر نقش   درمان  از اعضای اصلی و جدایی ناپذیر تیم 

 . داشته باشد

 ( visionچشم انداز)
پرستاری و مامایی است تا با حفظ ارزشهای اصیل دستیابی به ایجاد دانشکده ای پیشرو در زمینه آموزش، پژوهش و ارائه خدمات  

بهره گیری از پیشرفته ترین فناوری ها و روش های نوین آموزشی در   اسالم و دولت اسالمی و همچنین تقویت خودباوری و با

ی دانشکده راستای ارتقاء سطح سالمت جامعه گام برداشته و موجبات تعالی، رشد وشکوفایی علمی دانش آموختگان و اعتالی علم

کاهش فاصله آموزش نظری و عملی در محیط   را در سطح کشور و جهان فراهم نماییم. در این راستا با ارتقاء آموزش و با هدف 

 سال آینده فراهم نماید.   ۵در    بالین، ارتقاء کیفیت خدمات مامایی را بر اساس استانداردهای حرفه و توسعه رشته مامایی

 ( Missionرسالت گروه) 

  

بیرجندرسالت    واحد  اسالمی  آزاد  دانشگاه  پزشکی  علوم  آگاه ،   دانشکده  پذیر،  متعهد،مسئولیت  انسانی  نیروی  تربیت 

ومتبحردرحفظ و ارتقای سالمت زنان و کودکان که توان ارائه خدمات مامایی با کیفیت بر اساس استانداردهای آموزشی، ارزش های 

سال  نظام  های  اولویت  و  ایرانی  و  باالترین اسالمی  با  متناسب  ها  آموزش  باشند.  داشته  را  پیشگیری  مختلف  سطوح  در  مت 

استانداردهای مراقبتی و متناسب با نیازهای در حال تغییر جامعه به همراه ارتقاء کمی و کیفی فعالیتهای پژوهشی در راستای درک 

ارائه خدمات گسترده بهداشتی و آموزش به جامعه  بهتر مکانیسم بیماریها وتامین بهترین شواهد برای ارائه خدمات مامایی جهت

 . می باشد
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 ( valuesارزشها و باورها )
از دانش آموختگان انتظار می رود با توجه به ارزشهای مذهبی و فرهنگ غنی ملی و اسالمی کشور، با کاربرد علم و هنر مشاوره و 

گرفتن ارزشهای فرهنگی آنان در پیشبرد اهداف و ارتقاء کیفیت کلیه آموزش، ضمن برقراری ارتباط مناسب با مددجویان با درنظر  

خدمات ذکر شده کوشا باشند. تا در این راستا بتوانند با احترام به فرهنگ، نژاد و طبقه اقتصادی، اجتماعی و سن مددجویان در  

 جهت ارتقاء سطح سالمت فردی آنان و در نهایت جامعه بپردازند. 

  نشکده علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسالمی واحد بیرجنددادر  ارزش های حاکم  

 : ما معتقدیم به

 حفظ ارزش ها و مبانی دینی، اخالقی، اعتقادی و فرهنگی      .1

 حفظ کرامت انسانی با همه گیرندگان خدمت       .۲

 رعایت اخالق و تعهد حرفه ای آموزشی و پژوهشی      .۳

 ذینفعان مشتری مداری و احترام به        .4

 انجام کار گروهی و تصمیم گیری مشارکتی و پذیرش اصول هم افزایی با حمایت از آزادی اندیشه       .۵

 تقویت تعامالت آموزشی و پژوهشی در سطح ملی      .۶

 تفکر راهبردی در حل مسائل      .۷

 توسعه خالقیت و نوآوری       .۸

 اهداف گروه: 

 
 اهداف کلی گروه مامائی: 

از تعلیم فراگیران این رشته، تربیت ماماهای توانمندی می باشد که قادر به تولید علم و نشر آن در سطح جهانی در راستای هدف  

ارتقای کیفیت سالمت مادر و کودک و خانواده باشند و زیر بنای محکمی برای سالمتی جامعه در کشور فراهم نمایند در سطح بین 

ا اساس  بر  و  درمانی، آموزشی،  المللی شناخته شوند  بهداشتی  زمینه های  در  ارائه خدمات تخصصی  به  آموزشی  ستانداردهای 

 . پژوهشی و مشاوره ای بپردازند

 اهداف اختصاصی: 

 علوم پزشکیهای آموزشی پاسخگو و عدالت محور در دانشکده  ارتقای کیفیت و کمیت فعالیت         - 

  علوم پزشکیپاسخگو و عدالت محور در دانشکده   های پژوهشیارتقای کیفیت و کمیت فعالیت         - 

استانداردهای آموزشی به منظور ارائه خدمات مامایی  تربیت ماماهای ماهر و متخلق به اخالق اسالمی و حرفه ای مطابق با          - 

 در زمینه های بهداشتی، آموزشی، پژوهشی و مدیریتی در حیطه حرفه مامایی   با کیفیت

 آموزش کادر پرستاری و مامایی و حرف بهداشتی برای کسب توانایی انجام پژوهش، نقد و کاربرد یافته های آن        - 

 ارائه خدمات مشاوره ای 
  
 تربیت نیروی انسانی دارای توانایی تدریس و مدیریت آموزشی در حیطه مامایی         -  

 برنامه های مدون علمی برای افزایش توان علمی اعضا         - 

 تقویت نسبت استاد به دانشجو        - 

 ترویج باروری سالم و زایمان طبیعی و ایمن         - 

 سالمت باروری زنان و خانوادهارتقای شاخص های مرتبط با          - 
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 حفظ و ارتقای سالمت مادران و کودکان         - 

 ارتقای اخالق و تعهد حرفه ای در دانشجویان، کارکنان و اساتید         - 

 پژوهش های علمی و کاربردی به منظور رفع نیازهای مراکز خدماتی ، آموزشی و پژوهشی مامایی   انجام        - 

کارآمد         - و  مناسب  های  شیوه  با  دانشجویان  بالینی  های  مهارت  پایانی  و  تکوینی   ارزشیابی 

 تقویت آموزش بالینی

 تربیت نیروی کارامد در مدیریت و نظارت بر آموزش بالینی مامایی با تاکید بر زایمان طبیعی        -

  

 ارشناسی ماماییآموختگان دوره کهای مورد انتظار دانشتوانمندی و صالحیت

 

التحصیالن دوره کارشناسی مامایی در دو طبقه عمومی و تخصصی    های مورد انتظار از فارغها و مهارتها، صالحیتتوانمندی

 گیرد: علمی و عملی قرار می 

 های عمومی مورد انتظارتوانمندی       ❖

 های ارتباطی مهارت         -

 ای حرفه  بخشی، ارتباطات و مشارکت بین  تعامل بین          -

 ایهای حرفه کار در محیط        -

 تفکر نقادانه         -

 های حل مسئله مهارت         -

 ها، شناسایی مشکالت و انجام اقدامات تحلیل آزمایش        -

 استفاده ماهرانه از وسایل موجود در بخش         -

 خانوادهآموزش به مددجو و          -

 ای درخواست و ارائه مشاوره حرفه          -

 ایفای نقش به عنوان مامای حمایتگر مادر و خانواده        -

 ای با تاکید بر شرایط بحرانی خانواده مدیریت و رهبری حرفه         -

 العمر، تبحر و کارآمدی  تداوم در یادگیری مادام        -

 بالینی مبتنی بر شواهدهای  مهارت         -

 پذیری و پاسخگویی   مسئولیت        -

 نگر مبتنی بر مامایی جامعه نگر ارائه مراقبت مامایی کل-                      

 ای   های مشاوره ای و مامایی براساس اصول اخالقی حرفهگذاری تمامی اقدامات و مراقبت  پایه        -

 ثبت و ارائه گزارش        -

 خودکنترلی و ارزیابی عملکرد        -
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 های تخصصی علمی و عملی مورد انتظار توانمندی ❖      

 وظایف حرفه ای دانش آموختگان این دوره به تفکیک هر نقش به شرح زیر می باشد:

 الف( نقش مشاوره ای 

 خانوادهتنظیم    مشاوره و راهنمائی خانواده در مورد بهداشت ازدواج و بهداشت نسل- 

مشاوره در زمینه      ارائه مشاوره های دوره بلوغ دختران، قبل از ازدواج، قبل از بارداری، بارداری، زایمان و بعد از زایمان و  - 

 بهداشت جنسی، بهداشت سالمندی و تنظیم خانواده در حد دستورالعمل های موجود کشوری،

ب  -  ارداری برای مددجویان تحت پوشش و پیگیری مشکالت مربوطه تا مشاوره وبرنامه ریزی و اجرای مراقبت های دوران 

 حصول اطمینان از رفع خطر مشارکت در برنامه های غربالگری نظام سالمت 

 مورد فرزند آوری و تنظیم خانواده   مشاوره و راهنمائی خانواده در  -          
  

 ب( نقش مراقبتی: 

دوران    -  مراقبتهای  کلیه  با انجام  نوزاد  مراقبت  و  روانی  جسمی  نظر  از  زایمان  از  بعد  مراقبتهای  و  زایمان  انجام  بارداری، 

 مسئولیت کامل خود در بیمارستانها و منازل و یا مراکز زایمانی دیگر

 انجام اپی زیاتومی و ترمیم آن با استفاده از بی حسی موضعی  - 

 رت لزومتشخیص بیماریهای زنان و ارجاع به پزشک متخصص در صو  - 

 گرفتن اسمیر از دهانه رحم و انجام معاینه پستان   - 

 IUD پیشگیری از امراض زنان و بهداشت تنظیم خانواده در حد شرع مقدس اسالم و گذاردن  - 

گذاشتن  -  شامل  خانواده  )تنظیم  بارداری  دوره  های  مراقبت  براساس   IUD انجام  موارد  ارجاع  و  عادی  شرایط  در   )  .. و 

 موجود کشوری برای مددجویان هدایت و انجام زایمان طبیعی و ایمن   دستورالعمل های

 مراقبتی برای مددجویان  (  Procedures Permitted)  به کارگیری رویه های مجاز- 

 انجام یا نظارت بر واکسیناسیون مادر و نوزاد   - 

  
 ج( نقش مدیریتی 

 آموزش پزشکی در جهت ارتقائ سالمت زنان و مادرانکمک به اجرای اهداف و سیاست های وزارت بهداشت، درمان و - 

 برقراری ارتباط موثر حرفه ای با بخش هایی که بر سالمت مادران موثرند   - 

 طراحی و اجرای مداخالت در حیطه اختیارات مربوط به منظور بهینه نمودن روند ارائه خدمات مشاوره در مامایی  - 

 دستورالعمل های مرتبط و مشارکت در اداره واحد تحت فعالیتهمکاری با مسئولین نظام سالمت در تدوین    - 

ارائه پیشنهاد به مدیران و سیاست گذاران نظام سالمت در زمینه تصمیم سازی های مرتبط با مسائل و مشکالت باروری و بارداری    - 

 زنان

بار  -  و  باروری  های  زمینه  در  زنان  به  با گروه های خدمت دهنده  متقابل  و  موثر  اطفال، همکاری  زنان،  متخصصین  داری شامل 

 اورولوژی، روان پزشکان، روانشناسان، پرستاران و مراقبین بهداشتی 

 نقش آموزشی  د(

موزش بهداشت و ارائه خدمات بهداشتی و مامایی گسترده به جامعه زنان در سنین باروری با درک نیازهای فرهنگی، اجتماعی، آ   - 

 منظورکمک به کم کردن میزان مرگ و میر مادر و نوزاد اقتصادی و بهداشتی خانواده به  

 آموزش به سایر کارکنان و اعضای تیم سالمت در حیطه های مختلف مرتبط با رشته مامایی  - 

 آموزش مددجویان و همراهان وی در زمینه های خود مراقبتی و مراجعه برای مراقبت، تغذیه دوران بارداری، -
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 دوره بارداری، تدارکات زایمان، نکات مربوط به شیردهی، نکات مرتبط با جلوگیری از بارداری  آموزش شناسایی عوامل خطر در  - 

 شرکت در برنامه های آموزش مداوم   -  - 

 ه( نقش پژوهشی 

 مشارکت در طرح های پژوهشی یا پیشگیری نظام سالمت - 

 انجام پژوهش های مرتبط با مشاوره مامایی   - 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

 


