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 این درس به دانشجویان کمک مي نماید که خدمات مامایي مربوط به بهداشت باروری و مادر و کودک وتنظیم خانواده 

 و خدمات بهداشت جامعه مربوطه را به نحو صحیح و با مهارت الزم انجام دهند.

 در ارائه خدمات را شناسایي نموده و راه حل مناسب جهت رفع مشکالت ارائه نماید. همچنین مشکالت موجود
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 ؛خدمات بهداشت جامعه مربوطه را که جزو وظایف اصلي ماماهاست.

 ن خدمات و نیز ارائه راه حل برای انها همچنین تشخیص مشکالت موجود در مورد ای
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