
مـامـایی
شتی ردمانی سیرجان دانشکده علوم زپشکی و خدمات بهدا

مرکز مطالعات و توسعه آموزش زپشکی

معرفی رشته 

رشته مامایی از رشتته اتاع ومتپز کیشت ی
استتک  تته  امتتت امپآت تتاس اس  ر ستت   
ع  ارشناسی با ارائه آدمات بهداشک بتاررر

ر امجاز مراقبک ااع  رراس بار ارع، حین ر 
بعد از زایماس، امجاز مراقبک ااع متپزا اس ر 
شیرآپاراس ر ارائه امپزش ر مشارره سالمک 
جنسی ر بارررع به زماس  ر حتدر  راتای  

متن، تعیین شده ترریج زایماس طبیعتی ر ای
ین تشخیص حاالت غیر طبیعی  ر ما ر، جن

یا مپزا  تتازه متپدتد شتده، امجتاز اقتدامات 
اضتت رارع  ر حتتین بتتار ارع یتتا زایمتتاس ر 
ارجاع به مپقع مپار  غیر طبیعی،  ر جهتک 

ا  متپز-تأمین ر ارتقاع سالمک ما ر ر جنین
.ر شیرآپار ر  پ ک تالش می  نند

توانمندی های الزم برای ورود به این رشته 

ی اردین ر مهمترین میازااع ررر  به رشته مامتای
بک به والقه، حس مسئپدیک ر رایفه شناسی مس

ائل بیماراس اسک چپس رشته مامایی والره بر مس
متترتبب بتتا زایمتتاس ر بتتار ارع، بتتا مشتت الت ر 

یت  مامتا . بیمارع ااع زماس میی سر ر  تار  ار 
متاس براع این ه بتپامد به ما راس بار ار حتین زای

ه  م   ند، باید صتبر ر حپصتمه زیتا ع  اشتت
بایتد مهارت اتاع . باشد ر از این  ار دتتت ببتر 

حفظ ارامت آپ ،  تا ر زایمتاس ر متا ر را بمتد 
نتتر  باشد تا  ر این مپقعیک بتپامد شرایب را  

ر تپامتایی متتدیریک ر حتل مستئمه از  ی تت.  نتد
مهارت اتتاع دتتر ع الزز بتتراع رشتتته مامتتایی 

 ر بستتیارع از مپاقتتع شتترایب ریتت ه اع . استتتند
ان از زایماس رخ می  اد  ته مامتا بایتد بتپامتد 

.بهترین تصمیم را ب یر 

مشخصات رشته

 ارشناسیمق ع رااراحدتعدا 
راحد١٣٠:کیپسته

راحد،١۶:( ارامپزع)وممیراحدتعدا 

راحد،١١۴:مظرعراحدتعدا 

راحد،۲٠:ومپمی ررسراحدتعدا 

راحد،۲٠:کایهومپز ررسراحدتعدا 

راحد،۷۴:تخصصی ررسراحدتعدا 

، یسمپ  شناستی ر بادتک شناست:دروس پایه 
ی می تتررش شناستت، بیپشتیمی، ایمنتی شناستتی

، یام ل شناستی ر قتارش شناست، تشری ، مظرع
دیییپدپژع، می ررش شناسی وممی

اسیب شناستی ومتپمی ر: دروس تخصصی 
اصتپ  آتدمات بهداشتک ، متپزا اس، اآتصاصتی

، بیماریهاع  پ  اس،  اررشناسی ومپمی، جامعه
ر اصپ  ر دنپس کرستارع ر مامایی،  اررشناسی

مشامه شناستی، ررش  ار  ر اتاق ومل ر زایماس
 تارامپزع اصتپ  ر دنتپس، ر معاینات دییی تی

کرستارع ر مامایی ر ررش  ار  ر اتتاق ومتل ر 
، دیییپکتتاتپدپژع ر بیماریهتتاع  اآمتتی، زایمتتاس

، اصتتپ  اکیتتدمیپدپژع ر مبتتارزه بتتا بیماریهتتا
اصتتپ  ، ر بیماریهتتاع جراحتتیدیییپکتتاتپدپژع

بهداشک متا ر ر  تپ ک ر ، تغتیه ما ر ر  پ ک
.ورصه ر ارامپزع،ژمتی ، بارررع . نمی باشداین رشته مشمپ  طرح اجبارع 

مشتتارره ر از راتتای  مامتتا متتی تتتپاس بتته  
امتتپزش بهداشتتک، مشتتارره قبتتل از را ، 
شناآک وپامل آ تر  ر بتار ارع، شتناآک 

بک مراقربیمارع زماس، امجاز زایماس طبیعی
.، اشاره  ر (ساد ی۶تا )مپزا -از ما ر

کمیته دانشجویی توسعه آموزش زپشکی 
دانشکده علوم زپشکی سیرجان
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تهیه، تنظیم و طراحی
( بیر  میته  امشجپیی تپسعه امپزش کیش ی سیرجاس)ادناز امایپممپ

(یرجاسوضپ شپراع مر یع  میته  امشجپیی تپسعه امپزش کیش ی س)محمد صا ق تر ی زا ه 

Download

مریم مشایخ

 (UNFPA) ارمده مدرک   تراع مامایی از صندرق جمعیک سازماس ممل

هآینده تحصیلی رشت

آینده شغلی رشته

پزا اس، ارگاس اایی  ه میتپامند مشغپ  به  ار شپمد زایش اه، بخت جراحی زماس، بخت مت
.  مرا ی بهداشک  امچنین ام اس تاسیس م ب رجپ   ار 

  ترع براع این رشته  ارشناسی کیپسته ر ماکیپسته  ار ، ام اس ا امه تحصیل تا مق ع
.این رشته  ر  شپر رجپ   ا 

:گرايش های کارشناسی ارشد•

 ارشناسی ارشد مامایی گرایت بارررع

 ارشناسی ارشد مامایی گرایت مامایی جامعه م ر

 ارشناسی ارشد مامایی گرایت مدیریک مامایی

 ارشناسی ارشد مامایی گرایت مشارره  ر مامایی

 ارشناسی ارشد مامایی گرایت امپزش مامایی

 ارشناسی ارشد مامایی گرایت مامایی قامپمی

:گرايش های دکترا•

بارررع بهداشک 

مامایی
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برجستگان 
این رشته 


