
 رشته ماماییمعرفی 

عالقمندان به این رشته باشد. پزشکی میعلوم  زیر شاخه های رشتهاز این رشته  .است دانشگاهی های رشته از یکیرشته مامایی  

دانشجو پس  نمایند.در کنکور سراسری میتوانند در این رشته تحصیل و کسب رتبه الزم تجربی و شرکت علوم بعد از اخذ دیپلم 

واحدهای عملی گذراندن  نیزتخصصی و عمومی، پایه و در سه حوزه درسی  واحدهایاخذ از گذراندن هشت نیمسال تحصیلی و 

  موفق به اخذ مدرک کارشناسی مامایی میشوند. و درمانیدر مراکز بهداشتی و کارآموزی کارآموزی  و بالینی در قالب

از رشته ها مانند آموزش مامایی، بهداشت مادر و  ای گسترده طیف در توانند می تهفارغ التحصیالن مقطع کارشناسی این رش

 در دانشگاههای معتبر دکتری و .. در مقاطع کارشناسی ارشدنگرمامایی جامعه کودک، بهداشت باروری، مشاوره در مامایی و

 فراهم نیز پزشکی رشته در ماماها با کسب شرایط الزم تحصیل ادامه امکان اخیر سالهای در قابل ذکر است که. دهند تحصیل ادامه

 . است شده

یا مراکز بهداشتی درمانی و یا به طور مستقل در  بیمارستان در و پزشکی کارکنان تیم از عضوی عنوان به ماماها معمول طور به

خصوص پیشگیری  ای در مشاوره و مراقبتیخدمات  ارائه بیشترین فعالیت ماماها در ارتباط با .کنند می دفاتر کار مامایی فعالیت

  .شود می صرفجامعه و به ویژه مادران زنان  از بیماریها و ارتقای سالمتی

 :باشند می ذیل امور انجام به قادر کارشناسی دوره اتمام از پس مامایی آموختگان دانش

 انجام کلیه مراقبت های دوران بارداری، حین و بعد از زایمان .1

 شده متولد تازه نوزاد یا جنین مادر، در غیرطبیعی حاالت تشخیص ایمن، و طبیعی زایمان انجام و ترویج  .2

 انجام مراقبت های نوزادان و شیرخواران  .3

 به زنان در حدود وظایف تعیین شدهجنسی و ارائه آموزش و مشاوره سالمت باروری   .4

موارد غیرطبیعی در جهت تأمین و ارتقای  انجام اقدامات اضطراری در حین بارداری یا زایمان و ارجاع به موقع  .5

 شیرخوار و کودک -نوزاد  -سالمت مادر و جنین

 الزم در زمینه سالمت زنان و خانواده های انجام مشاوره و راهنمایی  .6

 


