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 ساختار دانشکده
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 نسرين محقق   رئیس اداره آموزش 

 قمريفاطمه  رئیس كتابخانه

 مريم آبنوچ مسئول دفتررياست دانشكده

 لیدا صابر مسئول دفتر معاون آموزشي

 عبدلي معصومه پژوهشي معاون دفتر مسئول

 فريبا فهمیده مشاور رئیس در امور فرهنگي دانشجوييمسئول دفتر 

 فیروزه نقره مسئول دفتر معاون اداري و مالي
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 تاریخچه دانشکده
 

 و يكصد منتخب كمیسیون تصمیمات براساس 1354 اين دانشكده با نام دانشكده پرستاري مركز پزشكي ايران در سال

 دكتري و ارشد كارشناسي كارشناسي، سطوح در پرستار تربیت منظور به عالي آموزش گسترش شوراي نشست سومین

در سطح كارشناسي آغاز به كار  1356 سال از و پرستاري كارداني دوره در دانشجو پذيرش با 1355 سال در ؛يافت گشايش

از ادغام چندين انستیتو و موسسه آموزش عالي كه قديمي ترين آنها انستیتو عالي پرستاري فیروزگر  1365نمود و در سال 

( بود تحت عنوان دانشكده پرستاري و مامايي ايران فعالیت رسمي خود را آغاز كرد. دانشكده در سال 1344)سال تاسیس

مبادرت به پذيرش دانشجو در اين رشته نمود و  1369 مجوز تشكیل دوره كارشناسي ارشد مامايي را دريافت و از سال 1368

با كسب مجوز در مقطع دكتري پرستاري و پذريرش دانشجو در اين دوره فعالیت هاي آموزشي و پژوهشي  1378در سال 

 خود را توسعه و در امر ارتقاء سطح دانش جامعه گام برداشته است.

فعال ترين دانشكده هاي پرستاري و مامايي در سطح كشور مطرح بوده  دانشكده پرستاري و مامايي ايران به عنوان يكي از

است و فارغ التحصیالن آن در زمره بهترين دانش آموختگان، در سراسر كشور در پست هاي رفیع مديريتي، آموزشي و 

زارت متبوع شد و درماني فعالیت دارند. اولین نشريه پرستاري و مامايي كه موفق به دريافت مجوز از كمیسیون نشريات و

اولین مركز تحقیقات پرستاري كه موافقت اصولي دريافت كرد از افتخارات متعدد اين دانشكده بوده است. دانشكده پرستاري 

و مامايي ايران در تاريخچه خود اولین جايزه كشوري جشنواره آموزشي شهید مطهري و اولین جايزه تعالي سازماني را ثبت 

ه در راستاي فعالیت هاي بین المللي با دانشگاه هاي كارولینسكاي سوئد، يوتاي آمريكا و دانشگاه نموده است. اين دانشكد

كانادا تفاهم نامه همكاري متقابل آموزشي پژوهشي منعقد كرده  UBCو به تازگي با دانشگاه  توكیو همكاري نزديک داشته 

 .است

زشكي ايران در دانشگاه علوم پزشكي تهران ادغام گرديد و در تاريخ همنوا با دانشگاه علوم پ 1389دانشكده در نیمه دوم سال 

با راي شوراي عالي انقالب فرهنگي به رياست دكتر حسن روحاني رياست محترم جمهور، با انتزاع  1392شهريور ماه  26

فايي مجدد دانشكده در اين شكو كامل دانشگاه علوم پزشكي ايران از تهران، دانشكده پرستاري و مامايي نیز دوباره متولد شد.

 دانشجو در مقاطع مختلف كارشناسي، كارشناسي ارشد و دكتري آغاز گرديد. 595تاريخ با بیش از 

مراقبت هاي ويژه، ، جامعه  سالمتپرستاري داخلي جراحي، كودكان، روانپرستاري، هاي هم اكنون اين دانشكده در رشته 

گروه مي باشد و در  پذيراي دانشجويان توانبخشيو  اورژانس ،تكنولوژي گردش خون  ،مراقبت هاي ويژه نوزادان، سالمندي 

آموزش مامايي، مامايي جامعه نگر، مديريت مامايي و بهداشت مادر و  مامايي نیز دانشجويان را در گرايش هاي پزشكي قانوني،

بهداشت باروري در رشته ، برجسته اساتید  تربیت مي كند و با برخورداري ازو هم چنین رشته مشاوره در مامايي  كودک 

   شده است.راه اندازي نیز  مقطع دكترا ،
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 رسالت
 

دانشکده پرستاری و مامایی به عنووان دانشوکده ی الگوو در سوشو ،شوور،  رب وت رسالت  ،در راستای رسالت دانشگاه علوم پزشکی ایران
؛ بوه ، مسئول ت پذیر و پاسخگو در سشوح ،ارشناسی، ،ارشناسی ارشود و د،توری اسوت آمدپرستاران و ماماهای متعهد، ماهر، خالق و ،ار

بور  ،، آموزش، پژوهش و مدیریت جامعه نگر، با ، ف وت و مبتنوی بور شوواهدبال نی در حوزه های مراقبتخدمات خود را ،ه بتوانند  نحوی
نشبق با استانداردهای جهانی در سشوح مختلف سالمت ودر عرصه های گوناگون به جامعه هدف ،شوری و در سشو اساس ن از جامعه و م

،وه دانوش  می نمایدفضایی را فراهم  و  سری آن در  مام سشوح آموزشی، این دانشکده با  رویج فرهنگ اسالمی  .ب ن المللی ارائه نمایند
در  با مشار،ت در سشوح مختلف س استگزاری در نظوام سوالمت،  ،و با ، ف ت پرستاری و ماماییآموختگان عالوه بر ارائه خدمات اخالقی 

 باشند. گذار ار قا ، ف ت خدمات پرستاری و مامایی  اث ر 

 دور نما
 

مطرح شدن در سطح  ی کشور وين دانشکده های پرستاری و مامايکسب رتبه اول درحوزه های آموزشی و پژوهشی در ب
 ترانه شرقیيمنطقه مد

 بيانيه ي ارزش ها

 
 ی در راستای ارزش های اسالمی حاکم بر جامعه و بعنوان يكي از حوزه هاي دانشگاه علوم يدانشکده ی پرستاری و ماما

 می مبذول کشور در دانشكده موقعيت حفظ در را خود تالش تينها دانشگاه رسالتران، در راستاي تحقق يپزشکی ا
ت يسئولم پژوهش و آموزش، در تعالی سمت به حرکت نوآور، و متخصص و متعهد انسانی رویين ی پشتوانه با ما. دارد

ر تعالی، ارزش ين سيم و در ايری اجتماعی را يكي از اركان اصلي پيشرفت دانشگاه در سطح ملي و بين المللي می دانيپذ
 ت ما خواهند بود:ير فانوس هدايهای ز

 ی جزء ضروری يستگی محوری هر دانش آموخته ی پرستاری و ماماياخالقی؛ شابندی به اصول يستگی معنوی، پايشا
 ند آموزش است. يفرا

 استران يمشورت با اتکا به وامرهم شورا بينهم؛ شعار حاکم بر عملکرد مد. 

 .يادگيري مادام العمر؛بعنوان يک ارزش علمي اسالمي )اطلبوالعلم من المهد الی اللحد( در همه ی سطوح جاری است 

 است ريپذ امکاند يران و اساتيق ارائه الگوی  نقش مديان از طريری اجتماعی دانشجويت پذيمسئول. 

 شود می محسوب کارکنان برای اساسی ی فهيوظ کي حفظ کرامت انسانی. 

 زی های رهبران دانشکده است. يه ی برنامه ريپا نده نگاریيآ 

 سازمان هستند. يارکان اصل قسط و عدالتارکان اصلی سازمان هستند قسط و عدالت 

 ينوآور   
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 جایگاه دانشکده در سطح کشور

 
  1344برگزاركننده اولین دوره چهار ساله پرستاري در كشور از سال 

 عضويت تعدادي از اساتید دانشكده در بورد تخصصي پرستاري و مامايي در وزارت متبوع 

 تعدادي از اساتید دانشكده در شوراي عالي پرستاري در وزارت متبوع عضويت 

 عضويت تعدادي از اساتید دانشكده در شوراي سیاست گذاري پرستاري وزارت متبوع 

 

 جایگاه دانشکده در سطح جهان

 

   همكاري با دانشگاهUtah كشور امريكا 

  همكاري با دانشگاهKarolinska كشور سوئد 

  عقد تفاهم نامه همكاري با دانشگاهUBC كانادا 

 عقد تفاهم نامه همكاري با دانشگاه جامع عراق 
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  يئت رئيسهمعرفی اعضاء ه

  پيام ریاست دانشکده

 به نام آنكه جان را فكرت آموخت

 دانشجويان ارجمند

ما امید است با كسب اطالعات و  براي پیوستن به خانوادهضمن خیر مقدم و تبريک 

مهارت هاي كافي و بر اساس اصول تعالیم عالیه اسالم نقش موثر را در اعتالي نظام 

 سالمت كشور و ارائه خدمات به همنوعان خود ايفا كنید.

 يمضاعف به سرعت و با گام ها يراسخ و انرژ يدانشكده با عزم نيا يئت علمیاعضا ه

مود تا همگام با رسالت دانشگاه معظم علوم یرا خواهند پ يسازمان يواقع يبلند راه تعال

 .دانشگاه را جامه عمل بپوشانند ينیو بال يو پژوهش يعلم ران اهدافيا يپزشك

 بان وز يسیه انگليس نشری، تاسيد، آموزش مجازيجد يرشته ها يدارد تا با راه انداز در نظر ييو ماما يدانشكده پرستار

رسالت  يپژوهش يدات علمیانتشار تول د و بايمایش بپیش از پیب يرا با سرعت يعلم ين جذب اعضا برجسته، راه تعالیهمچن

ائمه  و متعال خداوند به توسل  ميد داریر توكل است. امین مسيا يما در ط راه چراغ  كشور را بجا آورد. يخود در توسعه علم

 .ديت نمايهدا يتعال يبخش راه ما باشد و ما را به سو يهمواره روشن يمقام معظم رهبر يرهنمودها ن)ع( ویمعصوم

 
 يعيرف دکتر فروغ

 
 
 

 

 مشاور رئيس دانشکده و مدیر تحصيالت تکميلی

 

واحد تحصیالت تكمیلي دانشكده پرستاري و مامائي دانشگاه علوم پزشكي ايران با برخورداري از 

ه علمي حرفه پرستاري جايگا اعتالي جهت در  دارد افتخار  و مجرباعضاء هیات علمي توانمند 

و مامائي كشور نقش كم نظیر و قابل توجه خود را ايفا نمايد. بديهي است دستیابي به اين آرمان 

 گرفتن نظر در با جامعه بهداشتي مقدس با برنامه ريرزي صحیح مبتني بر نیازهاي 

ع مقط در دانشجويان و علمي هیات اعضاء همه فعال مشاركت همراه به جهاني  مقتضیات

شرائط و زمینه الزم براي با فراهم آوردن امید است اين واحد بتواند در آينده نزديک .  تحصیالت تكمیلي میسر خواهد بود

 بر مبتني PhDگسترش آموزش هاي فوق دكتري، فلوشیپ هاي تخصصي، و راه اندازي رشته هاي جديد در مقطع ارشد و 

سالمت به دانش نقشه علمي دانشگاه نقش بارز خود را در ارتقاء  و كشور سالمت جامع نقشه باهمراستا  و جامعه نیازهاي

 .نمايد ايفاخوبي 

 

 دکتر نعيمه سيدفاطمي
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       معاون آموزشی دانشکده

 

با اتكا به ارزش هاي بنیادين حرفه اي، خدا محوري، عدالت خواهي،  دانشكده پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشكي ايران 

با ارائه برنامه هاي تحصیالت تكمیلي برتر، فرصت هاي بیشتري براي كسب تخصص نسبت به ساير دانشكده هاي پرستاري 

لم مراقبت در سطح به ايجاد يک پايه محكم علمي در ع در كشور در اختیار داوطلبین اين رشته ها قرار مي دهد. همچنین

  كارشناسي همت مي گمارد.

توانمندي دانش آموختگان اين دانشكده، نمايانگر تعهد و تخصص اساتید برجسته ي اين دانشكده است. هر عضو هیات علمي 

باحضور قوي در عرصه ي بالیني همگام با اجراي برنامه هاي آموزشي و پژوهشي مختلف در راستاي دستیابي به اهداف نقشه 

ي سالمت دانشگاه و كشور گام برمي دارد. همچنین حضور اعضاء هیئت علمي در سطح سیاستگزاري هاي وزارت بهداشت و 

اطلبوالعلم من المهد الي "تالش در جهت عملیاتي نمودن شعار  درمان و آموزش پزشكي از نقاط قوت اين دانشكده مي باشد.

ستاري در اين دانشكده است كه ماحصل آن برنامه ريزي و اجراي دوره سرلوحه ي توسعه آموزش مداوم مامايي و پر "الحد

هاي تخصصي كوتاه مدت متعدد در حوزه هاي مختلف پژوهشي، بالیني و مديريتي است. ما با افتخار پذيراي نخبگان 

ستاري ويژه داوطلب ادامه تحصیل در رشته كارشناسي ارشد پرستاري، پرستاري سالمندي، پرستاري ويژه بزرگساالن، پر

 هستیم. نوزادان، تكنولوژي گردش خون ،توانبخشي و كارشناسي ارشد مامايي، و دكتراي پرستاري از داخل و خارج از كشور 

 به زودي برنامه هاي مشاوره مامايي و بهداشت باروري راه اندازي خواهد شد.

 
 طاهره نجفي قزلجه دکتر

 

 

 

 معاون پژوهشی دانشکده

 

دانشكده با ساختاري كه شامل شوراي پژوهشي گروه ها و شوراي معاونت پژوهشي 

پژوهش دانشكده است، پل ارتباطي دانشكده با معاونت پژوهشي دانشگاه است. تدوين 

برنامه هاي مربوط به حوزه پژوهش، برگزاري كارگاه هاي توانمندسازي پژوهشي و تربیت 

آنها در شوراي پژوهشي دانشگاه پژوهشگر، و بررسي طرح هاي پژوهشي دانشكده و ارائه 

. كمیته پژوهش هاي دانشجوئي را تشكیل مي دهد بخشي از وظايف اصلي اين معاونت

نیز زير نظر معاونت پژوهشي اداره مي شود. كتابخانه دانشكده به عنوان زيرمجموعه 

معاونت پژوهشي، با تهیه منابع تازه، وظیفه پشتیباني حوزه آموزشي و پژوهشي را بر 

 ده دارد.عه

 

 ناهيد اکبري دکتر
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 مشاور رئيس در امور فرهنگی دانشجویی

 

با گسترش بینش بر آن است تا دانشجويي فرهنگي با علم به رسالت دانشگاه  معاونت

رشد و شكوفايي  فراهم نمودن بستري مناسب براي در جهت ،معنوي اتتوحیدي و تجلی

 در راستاي كرامت انساني و ارزشهاي اسالميبالقوه دانشجويان  استعدادها و توانايي هاي

در نظام سالمت  يشبكار گیري علم و تخصص خوخود را جهت توان تمامي و   گام بردارد

برنامه ريزي جهت گسترش ارزش محور هاي فعالیت اين معاونت شامل    مصروف نمايد.

ه مناسبت هاي برگزاري مراسم مذهبي، فرهنگي ب ،هاي اسالمي و انقالبي در سطح دانشكده

 مختلف، حمايت و تشويق پژوهش هاي فرهنگي اعضاء هیئت علمي و دانشجويي و

 همچنین تقدير از دانشجويان فعال در بخش هاي فرهنگي مي باشد. 

 زهرا احمدي
 

 

 معاون اداري و مالی دانشکده

اداري به منظور تحقق اهداف دانشكده حوزه معاونت اداري مالي وظیفه برقراري نظام امور 

از   و اجراي دقیق مقررات و ضوابط اداري مالي را به عهده دارد. وظايف اين معاونت عبارت

تهیه و تدوين خط مشي واحدها ي اين حوزه در قالب اهداف دانشكده و همچنین نظارت 

. در اين  مي باشد.و معامالتي و مالي  استخدامي -امور اداري ،كلیه قوانین بر حسن اجراي

منظور ايجاد يكسان سازي سیاست هاي اجرايي اداري و مالي در دانشكده و  معاونت به

 ارائه نظر مشورتي به هیات رئیسه شوراي اداري و مالي فعالیت دارد.

 

 مهناز سيدالشهدايي
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 بين المللمعاونت سرپرست 

 

الملل دانشگاه علوم پزشكي ايران در جهت تحقق برنامه استراتژيک معاونت بین الملل دانشكده پرستاري و مامايي هم راستا با معاونت بین 

آن معاونت كه بین المللي سازي دانشگاه است قدم بر مي دارد. گسترش ارتباط و همكاري با دانشگاه هاي كشورهاي منطقه در زمینه 

. معرفي توانمندي هاي آموزشي و ر داردجذب دانشجو در رشته هاي پرستاري و مامايي در مقاطع مختلف مورد توجه اين معاونت قرا

رسیدگي به امور آموزشي و پژوهشي پژوهشي دانشكده از راه هاي مختلف، دستیابي به اهداف برنامه استراتژيک را تسهیل مي كند. 

 دانشجويان خارجي شاغل به تحصیل در دانشكده نیز از وظايف اين معاونت محسوب مي شود.

 دکتر سودابه جواليي

 

  تعالی سازمانمدیر 

 

 

 

 

 دکتر نورالدین محمدي

 

 

 نژاد طباطبایی حسين سيد  االسالم حجت:  دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبري مسئول 

 مسئوليتها:

 فرهنكي امور هدايت و ريزي برنامه 

 معرفتي اخالقي، مواعظ و شرعي احكام بیان و عصر و ظهر جماعت نماز اقامه 

 همكاران و دانشجويان اساتید، با بیشتر چه هر و صمیمي ارتباط و دانشجويي هاي مشاوره 

 علمي هاي ،نشست آفرينش نگین كتاب مطالعاتي سیر شامل مهدويت خصوص در بیشتر هرچه فعالیت 

   مطالعاتي سیر گذران با مشهد– قم ها،اردوهاي زيارتي پرسش به پاسخ مهدويت فرهنگي،كارگاههاي

مي گیري عضو جديد دانشجويان از نشريهو  عترت، و قران كتابخواني، و فرهنگي،كتاب علمي هاي كانون است ذكر به الزم

 .نمايد
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 سرکار خانم تترپورمسئول حراست دانشکده 

 

 دانشکده حراست هاي منشورفعاليت

 

 اسالم مبین دين موازين و احكام به عمل  

 سازمان در آن تعمیم و گرايي قانون پذيري، مسئولیت فرهنگ ترويج و مقررات و قوانین رعايت 

 دانشجويان و كاركنان علمي، هیئت اعضاء شغلي امنیت تامین در تالش  

 رجوع ارباب تكريم و احترام اصل رعايت 

 افراد اسرار و آبرو حفظ جهت در تالش و افراد خصوصي حريم رعايت 

 آنان با قانوني و متناسب برخورد و گريزان قانون و متخلفان شناسايي 

 

  دانشکده انضباطی شوراي ساختار معرفی

 دانشگاهیان عمومي حقوق تامین و پژوهشي و آموزشي هاي محیط سازي سالم به كمک و دانشگاه رفیع جايگاه از پاسداري

 و فردي حقوق گرفتن ناديده و شكني هنجار نظمي، بي با مقابله و دانشجويي كرامت حفظ دانشجويان، ترغیب طريق از

 و التحصیلي فارغ تا ورود بدو از دانشجويي تخلفات با عالمانه و صحیح برخورد شیوه به توجه و آن مهم اهداف از اجتماعي

 باشد. مي انضباطي شوراي ناپذير خدشه و اساسي اصول جزء گیري تصمیم و قضاوت امر در تقوا رعايت

 

 

 واحد مرکز مشاوره دانشجويان 

دانشكده داير گرديده  309باتوجه به نیاز دانشجويان به مشاوره اجتماعي و رواني، دفتر مشاوره اجتماعي و رواني در محل اتاق 

 است و هم اكنون دو نفر از مشاورين دانشگاه در اين دفتر فعالیت مي نمايند. 

 در روزهاي شنبه و يكشنبه مي باشد. : مراجعه دانشجويان و يا ارجاع دانشجويان به راهنمايي و مشاورهزمانبندي
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معرفی رشته 

 پرستاري
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 مقاطع تحصيلی
 

 الف( کارشناسي پرستاري

 

 ب( کارشناسي ارشد ناپيوسته رشته هاي پرستاري

 پرستاري داخلي و جراحي .1

 ويژهپرستاري مراقبت  .2

 تكنولوژي گردش خون .3

 پرستاري كودكان .4

 پرستاري مراقبت ويژه نوزادان .5

 پرستاري سالمت جامعه .6

 سالمندي پرستاري .7

 روان پرستاري .8

 اورژانس يپرستار .9

 يتوانبخش يپرستار .10

 مديريت پرستاري .11

 

 ( پرستاري PhDج( دوره دکتري تخصصي)

 فلسفه پرستاري

 

كه دانش آموختگان آن به صورت فردي يا به شكل  پرستاري رشته اي مستقل، تخصصي و شاخه اي از علوم پزشكي است

درماني و توانبخشي مي پردازند.  به ارائه خدمات بهداشتي، پیشگیري، حمايتي،   عضوي از تیم سالمت در عرصه هاي مختلف

اي دوره كارشناسي پیوسته پرستاري اولین مقطع تحصیلي رشته پرستاري است كه برنامه آن براساس ضوابط علمي و ارزش ه

اسالمي تهیه و تدوين شده است. آموزش پرستاري در سطح كارشناسي زمینه ساز تربیت پرستار حرفه اي است كه به عنوان 

يک پرستار عمومي بتواند بررسي و شناخت وضعیت سالمت، ارائه خدمات و هماهنگي مراقبت ها را در عرصه هاي مختلف به 

 فرد، خانواده و جامعه عهده دار شود.

پرستاري شاخه اي ازعلوم است كه در حیطه اساسي آموزش، عمل و تحقیقات فعال  ي چیزي فراتر از يک شغل است،پرستار

 .مي باشد

د و براي نرا به افراد سالم و بیمار ارائه مي ده مراقبتي خدماتخود با استفاده از دانش و مهارت هاي خاص  شاغلین اين حرفه

و تعادل فرد را كه نموده  جبران شده راايجاد  و مشكالت را بشناسد تا تغییرات  انسان اساسي الزم است نیازهاي اين منظور

 د.نالزمه حیات اوست به وي باز گردان

پرستاري در اسالم با شروع جنگ هاي مسلمین و جهاد همزمان بوده است. در اين جنگ ها هم بانوان خاندان پیامبر )ص( و 

تاري سهیم بودند و بین گونه بايد تاريخ پرستاري در اسالم را با پرستاري حضرت فاطمه هم ساير زنان مسلمان در خدمات پرس

حضرت فاطمه زهرا )س( از پدر بزرگوارشان در جنگ احد پرستاري نمودند و با چهارده تن از زنان . زهرا )س( آغاز كرد

 مسلمان ديگر از زخمي ها پرستاري كردند.

از: ام عماره)انیسه(؛ میمونه؛ رفیده؛ ام سلمه  ام عطیه و حضرت زينب كبري)س( كه از پنج ديگر پرستاران صدر اسالم عبارتند 

امام در زمان هاي مختلف پرستاري  نمود. به همین مناسبت پرستاران ايران بعد از انقالب شكوهمند اسالمي روز تولد حضرت 

 نتخاب نمودند و همه ساله اين روز را گرامي مي دارند.براي بزرگداشت مقام ايشان ا روز پرستارزينب كبري)س( را به عنوان 
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 کارشناسی پرستاري 

 کارشناسی پرستاري  هدف دوره

دوره آموزش كارشناسي پیوسته پرستاري تربیت كارشناسان متعهد و كارآزموده در امور پرستاري است كه در كلیه  هدف از

فعالیت هاي پرستاري با استفاده از دانش، مهارت و كارائي خود وظیفه خطیر پرستاري را كه شامل نقش آموزشي، هماهنگي، 

 م دهند .حفاظتي، حمايتي، مراقبتي و درماني مي باشد، انجا

 

 تخصص هاي پرستاري

در قالب  ها آموزش مي بیند. اين آموزش پرستاري از بیماريهاي مختلف رانحوه  ،دانشجوي پرستاري در طول دوره تحصیل

آموزش نظري و عملي دروس مي باشد. در سال آخر تحصیلي دانشجو تمام آموزش ها را در طول يک سال بصورت عملي و 

جو ميـايد. با توجه به آموزش هايي كه دانشـطه كار آمادگي الزم را كسب نمـتا براي ورود به حی كنـدمستقل تر تمرين مي 

 گذراند مي تواند تخصص هاي مختلفي را كسب نموده و در راستاي اعتالي بهداشت جامعه خويش كوشش نمايد.

ان در اين حوزه در بخش هاي مختلف يكي از حیطه هاي عمده فعالیت پرستاران كارشناس، حوزه درمان مي باشد. پرستار

قلبي،  بخش هاي مراقبت ويژه، مراقبت از بیماران مبتال به بیماريهاي بیمارستان با توجه به تخصص خود مي توانند در 

هاي گوارشي، تنفسي، ارتوپدي، سرطان و غیره فعالیت نمايند. همچنین تخصص هاي -مراقبت از بیماران مبتال به بیماري 

ودكان، پرستاري از بیماران مبتال به بیماري هاي رواني، پرستاري از نوزادان و مادران و پرستاري بهداشت جامعه از پرستاري ك

 نه كسب مي نمايد.ديگر تخصص هايي مي باشد كه دانشجوي كارشناسي پرستاري اطالعات كلي را در آن زمی

پرستاري تخصص هاي ذكر شده فوق را بعنوان حیطه  ادامه تحصیل در مقاطع باالتر دانشجوي كارشناسي ارشد در صورت

كاري خود انتخاب مي نمايد و  در مقطع باالتر ازكارشناسي ارشد بايستي به دكتراي پرستاري اشاره نمود كه امكان ادامه 

ان فراهم تحصیل تا آن مقطع در ايران و در دانشكده پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني اير

 مي باشد.
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معرفی رشته 

 مامایی
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 مقاطع تحصيلی

 

 الف( کارشناسي مامايي

 

 ب( کارشناسي ارشد ناپيوسته مامايي

 آموزش مامايي .1

 بهداشت باروري) مادر و كودک(  .2

 مامايي جامعه نگر .3

 مامايي پزشكي قانوني .4

 مديريت مامايي .5

 مامايي در مشاوره .6

 

 (  بهداشت و باروري  PhDدکتري تخصصي)ج(

 کارشناسی مامایی

 هدف دوره کارشناسی مامائی

دوره كارشناسي پیوسته مامايي يكي از دوره هاي آموزش عالي در گروه پزشكي است كه هدف آن تربیت ماماهاي متعهد، دانا 

ه يعني زنان، مادران و نوزادان و متبحر در ارائه خدمات گسترده مامايي بمنظور تأمین و ارتقاء سالمت اقشار آسیب پذير جامع

 و نهايتاً سالمت خانواده در جامعه اسالمي ايران است.

 

 توانائی و نقش

 صحیح گیريتصمیم و آگاهي ،تجربه به نیاز و است پیچیده و مشكل نسبتاً كاري علمي اصول مبناي بر طبیعي زايمان انجام

 .بود غافل غیرمنتظره اتفاقات از نبايد هرگز ولي كرد بینيپیش را زايمان يک روند علمي معیارهاي با توانمي چند هر. دارد

توجهات پس از زايمان را به عهده  از زنان باردار را در دوران حاملگي، زايمان و آموزش و مراقبتمامائي توانائي  رشته

 نمايد.از نوزاد مراقبت ميو گیرد، عمل زايمان را با مسؤلیت خود انجام داده مي

 

 انسانها تعالي و رشد اصلي كانون و جامعه بنیادي واحد خانواده كه است آن از حاكي دوره اين يفلسف زمینه :فلسفه مامايي

 جمعیت از بااليي درصد نیز كودكان كه آنجائي از. دارند بعهده را كننده تعیین و محوري نقش كانون اين در و مادران است

 گروه اين براي بهداشتي خدمات ارائه و مادران رواني و جسمي سالمت به اهمیت و توجه لذا ،دهند مي تشكیل  را  جامعه

 حاملگي اينكه به اعتقاد با. گرفته است قرار ايران اسالمي جمهوري دولت درماني و بهداشتي هاي برنامه رأس در پذير آسیب

 براي طبیعي شرايط حفظ است، مقدم درمان بر پیشگیري و هستند زندگي طبیعي و فیزيولوژيک حوادث جزء زايمان و

 .باشد مي ضروري امري زايمان و حاملگي جمله از باروري رخدادهاي

 توان نقش حساس ماما را در موارد زير برشمرد:طور خالصه ميبه

 جنین العاده اي برخوردار بوده و عامل اساسي در حفظ سالمت مادر و در مراقبت دوران بارداري كه از اهمیت فوق

 است.

  شود.آن خالصه  ميهنگام درد كه در حقیقت فیزيولوژي زايمان درمواظبت از مادران به 

 ترين مراحل حاملگي است و نیاز به دانش و مهارت خاص دارد.انجام زايمان كه از حساس 
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 دارند. هاي بعد از زايمان، زيرا مادران و نوزادان در اين مرحله نیاز به مراقبت دقیقانجام مراقبت 

 .آموزش شیردهي، نگهداري و تغذيه نوزادان و تأكید بر واكسیناسیون نوزاد 

 .آموزش هاي الزم در زمینه بهداشت باروري و ترويج فرزندآوري 

 ها بعد از ازدواج در آموزش بهداشتي دختران در زمینه بهداشت دوران بلوغ و بعد از آن و همچنین، كمک به خانم

زمینه رعايت بهداشت و پیشگیري از بیماريها، معاينات الزم كلینیكي، پیشگیري از سرطان پستان با آموزش نكات 

 الزم 

 

 

 

 

 

 :نشريه انگليسي زبان 
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 زبان انگلیسي نشريه اندزاي راه به اقدام نیز مامايي و پرستاري دانشكده .گردد مي محسوب دنیا در پرستاري اخیر
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 دانشکده و رفاهی آموزشی امکانات

 

 كتابخانه •

  كارشناسي دانشجويان ويژه رايانه سايت •

 ارشد كارشناسي دانشجويان ويژه رايانه سايت •

 دانشجو هر براي كامل تجهیزات با دكترا مقطع داشجويان سايت •

 مجهز اجتماعات سالن •

 بالیني مهارتهاي مركز •

 دانشجويي هاي پژوهش مركز •

  تاتر آمفي •

 خوري غذا سالن •

 نماز خانه •

 بوفه •

 انتشارات )زيراكس ( •

  سالم كودک مركز •
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اي دانشجویان دختر در شئون ظاهري و الزامات حرفه  

 هاي کارورزيعرصه

 مقنعه

پوشش مقنعه به نحوي كه گردي صورت نمايان  -

شده و روي گوش را بپوشاند و بلندي آن تا زير سینه 

 باشد

 اتیكت سمت چپ مقنعهبرچسب  -

ها و گل سرهاي كه بیرون عدم استفاده از تل -

 مقنعه قرار گیرد

 اي براي دانشجويان پرستاري و ماماييرنگ سرمه -

  روپوش

 دار با گشادي متعارفسفید و آرم -

 تمیز و اتو كشیده بدون اعمال تغییرات -

 تنگ و بدن نما نباشد -

  جوراب

 باشدمي پوشیدن جوراب الزامي -

  ناخن

كوتاه، تمیز و بدون تزيینات غیر متعارف  -

 )بدون الک(

 شلوار

اي يــا مشــكي و جــین اي ســرمهپارچــه -

 نباشد

 کفش

مشكي طبي و جلو بسته، قابل شستشـو  -

 و پاشنه كوتاه

 زيورآالت

 فقط ساعت و حلقه ساده -

 نكات ساير

 و كالس درس ممنوع مي باشد خوردن، آشامیدن و جويدن آدامس در كارورزي -

 باشدمجاز مي Silentاستفاده از تلفن همراه فقط در موارد آموزشي و با موافقت استاد مربوطه و روي  -

هاي مانیتورينگ بیماران و تأثیر امواج الكترومغناطیسي بر روي هاي مراقبت ويژه به دلیل ايجاد اختالل در سیستمدر بخش -

باشد )طبق بخشنامه وزارت بهداشت، درمان و هاي پزشكي استفاده از موبايل به طور كلي ممنوع ميعملكرد تجهیزات دستگاه

 آموزش پزشكي دانشگاه(

نامه شوراي مركزي انضباطي دانشجويان وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكي دانشگاه علوم استفاده از دخانیات طبق شیوه -

 پزشكي ايران ممنوع مي باشد

 هاي بالیني مجاز نمي باشدده از ادكلن و عطريات تند به دلیل ايجاد مشكالت حساسیت تنفسي در محیطاستفا -

 هاي بیمارستاني الزامي استها و عدم استفاده از زيور آالت به جهت كنترل عفونتحفظ نظافت ناخن -

 استفاده از تلفن همراه در ساعات آموزشي و اقامه نماز جماعت ممنوع مي باشد -

 از نشستن روي زمین چمن خودداري شود -

 استفاده از دخانیات در كالس درس و محوطه دانشكده ممنوع مي باشد -

 خوردن، آشامیدن و جويدن آدامس در كالس درس ممنوع مي باشد -
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 شئون ظاهري دانشجویان دختردر محيط دانشکده 

 مقنعه 

مقنعه به نحوي كه گردي صورت بلندي مقنعه تا زير سینه و روي گوش پوشش  -

 نمايان شده و روي گوش را بپوشاند و بلندي آن تا زير سینه باشد

 ها و گل سرهاي كه بیرون مقنعه قرار گیردعدم استفاده از تل -

دهنده مدهاي افراطي و تمايز از عدم استفاده از رنگ موهاي غیر متعارف و ترويج -

 اماكن تفريحي باشد

 آرايش تند و زننده عدم استفاده از -

 شلوار

 هاي متعارف با گشادي متعارف وكوتاه نباشدرنگ -

 ناخن 

 بدون تزيینات غیر متعارف )بدون الک( -

 روپوش

 هاي متعارف با گشادي متعارفرنگ -

 بلندي آن سر زانو وتنگ و بدن نما نباشد -

 کفش وجوراب

 عدم استغاده از صندل -

 مي باشدپوشیدن جوراب الزامي  -

 ساير نكات

 استفاده از تلفن همراه در ساعات آموزشي و اقامه نماز جماعت ممنوع مي باشد -

 از نشستن روي زمین چمن خودداري شود -

 باشداستفاده از دخانیات در كالس درس و محوطه دانشكده ممنوع مي -

 باشدخوردن، آشامیدن و جويدن آدامس در كالس درس ممنوع مي -
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 اي دانشجویان پسرشئون ظاهري و الزامات حرفه

 هاي کارورزيدر عرصه

  موها

 حفظ كوتاهي و پیرايش مرتب -

 موي سر و محاسن -

  ناخن

 كوتاه و تمیز -

 کفش

 عدم استغاده از صندل

 باشدپوشیدن جوراب الزامي مي -

 روپوش

 دارسفید آرم -

 گشادي متعارف -

 تمیز و اتو كشیده -

 اتیكت سمت چپ روپوش نصب -

 زيورآالت

 فقط ساعت و حلقه ساده -

 شلوار

 هاي متعارف با گشادي متعارفرنگ

 ساير نكات

 باشدخوردن، آشامیدن و جويدن آدامس در كارورزي ممنوع مي -

 باشدمجاز مي Silentاستفاده از تلفن همراه فقط در موارد آموزشي و با موافقت استاد مربوطه و روي  -

هاي مانیتورينگ بیماران و تأثیر امواج هاي مراقبت ويژه به دلیل ايجاد اختالل در سیستمدر بخش -

هاي پزشكي استفاده از تلفن همراه به طور كلي ممنوع الكترومغناطیسي بر روي عملكرد تجهیزات دستگاه

 مي باشد )طبق بخشنامه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي دانشگاه(

نامه شوراي مركزي انضباطي دانشجويان وزارت بهداشت و درمان و ده از دخانیات طبق شیوهاستفا -

 باشدآموزش پزشكي دانشگاه علوم پزشكي ايران ممنوع مي

هاي بالیني مجاز استفاده از ادكلن و عطريات تند به دلیل ايجاد مشكالت حساسیت تنفسي در محیط -

 باشدنمي

 هاي بیمارستاني الزامي استاستفاده از زيور آالت به جهت كنترل عفونت ها و عدمحفظ نظافت ناخن -
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 اي دانشجویان پسرشئون ظاهري و الزامات حرفه

 در محيط دانشکده

  موها

 حفظ كوتاهي و پیرايش مرتب -

 موي سر و محاسن -

  ناخن

 كوتاه و تمیز -

 کفش

 عدم استغاده از صندل -

 باشدميپوشیدن جوراب الزامي  -

 بلوز

 ساده و رنگ متعارف -

 گشادي متعارف -

 تمیز و اتو كشیده -

 زيورآالت

 فقط ساعت و حلقه ساده -

 شلوار

 هاي متعارف با گشادي متعارفرنگ

 ساير نكات

 استفاده از تلفن همراه در ساعات آموزشي و اقامه نماز جماعت ممنوع مي باشد -

 خودداري شوداز نشستن روي زمین چمن  -

 باشداستفاده از دخانیات در كالس درس و محوطه دانشكده ممنوع مي -

 باشدخوردن، آشامیدن و جويدن آدامس در كالس درس ممنوع مي -
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 هاي تحصيلیانتظارات از دانشجویان در طی سال

 

ها نیازمند ارتباطات مستقیم انساني است هاي پرستاري و مامايي بیش از ساير رشتهتوجه به اين كه تحصیل در رشتهبا 

پرستار و ارائه خدمات  5اي )كد هاي انساني، اسالمي سبب تقويت اعتبار حرفهرعايت مقررات اخالقي ضمن حفظ ارزش

 بايست:بالیني( خواهد شد، لذا دانشجويان در طول تحصیل مي

رعايت احترام و ادب در برخورد با اساتید، كاركنان دانشگاه، دانشكده و بیمارستان، بیماران و همراهان آنان و ساير  .1

 پرستار و ارائه خدمات بالیني( 5و  2)كد    دانشجويان را در هر شرايطي مدنظر قرار دهند.

استانداردهاي مراقبت، سرلوحه كار خويش قرار دهند. زيرا مهرباني و اخالق نیكو را در كنار رعايت مسائل علمي و  .2

 مراقبین از بیمار مظهر عطوفت و مهرورزي به بندگان خدا هستند.

ارتباط دانشجويان دختر و پسر بايد در چارچوب موازين شرعي بوده و از هرگونه روابط غیرضروري و اختالط  .3

 متعارف پرهیز شود. دانشجويان دختر و پسر در فضاي دانشگاه به صورت غیر

هاي آموزشي هاي درس )نحوه سخن گفتن، نشستن و ...( و ساير محیطاي را در كالساخالق و شئون حرفه .4

 متناسب با شأن يک فرد دانشگاهي رعايت نمايند.

هاي آموزشي حاضر شده و هاي آموزشي دانشكده رعايت نمايند، به موقع سركالسنظم و انضباط را در كلیه محیط .5

 اده حضور استاد در كالس باشند.آم

ها و حضور هاي نظري و عملي و تغییرات آن، توجه به ساعت دقیق برگزاري كالسبا توجه به نصب برنامه كالس .6

 گردد.نظمي تلقي ميمنظم و به موقع ضروروي است لذا ورود به كالس بعد از حضور اساتید بي

تاد مجاز خواهد بود كه دانشجو را ملزم به ترک محیط در صورت مشاهده هر يک از رفتارهاي منع شده، اس .7

 آموزشي نمايد.

اي باشد لذا دانشجويان موظفند در محیط بايست مطابق با شئونات اخالقي و حرفهظاهر و لباس دانشجو مي .8

ه آرايش، هاي تابعه از پوشش متعارف پذيرفته و اعالم شده استفاده نمايند.  )هرگوندانشگاه و دانشكده و بیمارستان

 باشد.(هاي تنگ و كوتاه يا پوشیدن لباس آستین كوتاه براي آقايان مجاز نمياستفاده از لباس

قرار گیرد(  Silentباشد )در صورت ضرورت به همراه داشتن در حال ها ممنوع مياستفاده از تلفن همراه در كالس .9

 باشد.مي وعهاي آموزشي ممنهمچنین پخش موسیقي از آالت صوتي در كلیه محیط

 باشد.هاي درسي مجاز نميخوردن و آشامیدن، جويدن آدامس در كالس .10

ها، خوابگاه و قانون جامع كشوري كنترل و مبارزه با دخانیات( در كالس 13استعمال دخانیات )طبق ماده  .11

 باشد.هاي عمومي دانشكده مجاز نميمحیط

 باشد.ها مجاز نمياسي به نفع احزاب و گروههاي سیاستفاده از امكانات دانشگاه جهت انجام فعالیت .12

 هاي بالیني از يونیفرم تعیین شده استفاده شود.هاي عملي، آزمايشگاه و بخشدر كالس .13

 باشد.هاي بالیني جزء وظايف داشجويان مياستفاده صحیح از وسايل آزمايشگاه و مركز مهارت .14

 Skillهاي بالیني )ده و سپس آزمايشگاه يا مركز مهارتدانشجو بايد پس از انجام هر كار عملي محیط را مرتب كر .15

lab.را ترک كند ) 

اي در اين فضاها ( تجسمي از محیط بیمارستان است، لذا رعايت قوانین حرفهSkill labهاي بالیني )مركز مهارت .16

 الزامي است.

 باشند.نعه( مخصوص ميدانشجويان هنگام حضور در بیمارستان ملزم به پوشیدن يونیفرم )رو پوش، شلوار، مق .17

 هاي بالیني شامل:هاي بالیني و مركز مهارتمشخصات يونیفرم دانشجويان در محیط .18
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 پرستاري:

 اي و كفش طبي مشكي(اي، مقنعه سرمهاي سرمهروپوش سفید بلند و زير زانو و گشاد، شلوار پارچه ها:خانم

 اي و كفش طبي مشكي(اي سرمه)روپوش سفید و شلوار پارچه آقايان:

 

 مامايي:

 اي مشكي، مقنعه مشكي، و كفش طبي مشكيروپوش سفید بلند و گشاد: شلوار پارچه

 

رود كه در حفظ كلیه وسايل و امكانات موجود در فضاهاي آموزشي دانشكده كوشا باشد: از دانشجو انتظار مي .19

 وسايل دانشجو ملزم به تهیه و جايگزين نمودن آن خواهد بود. بديهي است در صورت تخريب

پرستار و ارائه  13اي، كد پرستار و تعهد حرفه 6باشد )كد توجه به محرمانه بودن اطالعات بیماران ضروري مي .20

 خدمات بالیني(

 

جويي دقت نظر و همكاري الزم اي و شئون دانشامید است كه كلیه دانشجويان گرامي در رعايت مباني اخالق و الزامات حرفه

را مبذول فرمايند بديهي است در صورت عدم رعايت موارد مذكور پس از سه نوبت تذكر شفاهي، يک بار تذكر كتبي در 

 پرونده دانشجو درج خواهد شد و در نهايت دانشجو به كمیته انضباطي معرفي خواهد گرديد.

گذاري اخالق وزارت بهداشت، درمان و آموزش مصوب شوراي سیاستكدهاي ذكر شده مربوط به منشور اخالقي پرستاران 

 .باشدمي 1389پزشكي اسفند 

 

 الزم به ذكر است گرفتن وقت قبلي و صبر و شكیبايي، حفظ احترام كلیه اساتید و كاركنان در تمام مراحل ضروري مي باشد. 

 

 

 تخلفات قابل بررسي در شوراي انضباطي دانشگاه-

 عمومي دانشجويان) تهديد،تطمیع،توهین،ضرب و جرح،سرقت،رشوه،اختالس قتل ( رسیدگي به جرايم .1

 گي به تخلفات آموزشي و اداريرسید .2

 امنیتي يا و سیاسي تخلفات ديني، تعرضات به رسیدگي .3

 اخالقي تخلفات به رسیدگي .4

 

تواند تنبيهاتي که با حكم شوراهاي انضباطي دانشگاه يا شوراي مرکزي انضباطي نسبت به دانشجويان مي-2

 اعمال شود 

 احضار واخطار شفاهي .1

 تذكر كتبي بدون درج در پرونده دانشجو .2

 اخطار كتبي بدون درج در پرونده دانشجو .3

 تذكر كتبي و درج در پرونده دانشجو .4

 دانشجو توبیخ كتبي و درج در پرونده .5

 در درس يا امتحان مربوط به تخلف 25/0دادن نمره  .6

محرومیت از تسهیالت رفاهي دانشگاه و يا ايجاد تغییر در آنها از قبیل وام،خوابگاه و غیره از يک ماه تا مدت زمان  .7

 باقیمانده از تحصیل
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 دريافت خسارت از دانشجو در مواردي كه تخلف منجر به ايجاد ضرر و زيان شده باشد .8

 نع موقت از تحصیل به مدت يک نیمسال بدون احتساب سنواتم .9

 منع موقت از تحصیل به مدت يک نیمسال با احتساب سنوات .10

 منع موقت از تحصیل به مدت دو نیمسال بدون احتساب سنوات .11

 منع موقت از تحصیل به مدت دو نیمسال با احتساب سنوات .12

 

 تواند اعمال شود ت به دانشجو ميتنبيهاتي که فقط با حكم شوراي مرکزي انضباطي نسب-3

 منع موقت از تحصیل به مدت سه نیمسال بدون احتساب سنوات .1

 منع موقت از تحصیل به مدت سه نیمسال با احتساب سنوات .2

 منع موقت از تحصیل به مدت چهار نیمسال بدون احتساب سنوات .3

 منع موقت از تحصیل به مدت چهار نیمسال با احتساب سنوات .4

 تحصیل دانشجو )همراه با تغییر رشته تحصیلي در صورت لزوم (غییر محل ت .5

 تبديل دوره تحصیلي دانشجو از روزانه به شبانه .6

 اخراج دانشجو از دانشگاه با حفظ حق شركت مجدد در آزمون ورودي .7

 سال با حفظ حق شركت مجدد در آزمون ورودي 5تا  1اخراج و محرومیت از تحصیل در كلیه دانشگاهها از  .8

 

 

 راهکار هایی براي حل تعارضات دانشجو با استاد
در صورتیكه بین دانشجو و استاد به هر دلیلي مشكلي بوجود آمد با گفتمان دو طرفه بر طرف نگرديد دانشجو مي تواند به 

 ترتیب مراحل زير را طي كند.

 با مسئول درس موضوع را مطرح نمايد در صورت قانع نشدن و يا حل نشدن مساله به   -

 مدير گروه مربوطه مراجعه نمايد و مشكل را مطرح نمايدو در صورت قانع نشدن و يا حل نشدن مساله به   -

 معاونت آموزشي دانشكده مراجعه نمايد در صورت قانع نشدن و يا حل نشدن مساله به   -

 رياست دانشكده مراجعه نمايد.   -

 حفظ احترام كلیه اساتید و كاركنان در تمام مراحل ضروري مي باشد. الزم به ذكر است گرفتن وقت قبلي و صبر و شكیبايي، 

 

 در دروس باليني 

مطرح نمايد و در صورتي كه  در صورتیكه تعارض بین دانشجو و پرسنل بخش به وجو آمد در مرحله اول با مربي بخش

 حل نشد به مسئول امور بالیني دانشكده مراجعه نمايد.  مشكل 

الزم به ذكر است سوپروايزر آموزشي ، مترون و رئیس بیمارستان مسئول پاسخ گويي مستیقم دانشجو نیستند و مراحل از 

 طريق استاد مربوطه و مسئول امور بالیني دانشكده پیگیري خواهد شد. 

مسئول امور بالیني و مدير گروه  دانشجو حق دارد در صورتیكه هر گونه بي احترامي ، بي عدالتي و... را كتباً با ذكر شواهد به

مربوطه گزارش نمايد و در صورتیكه مشكل جمعي است از طريق نماينده كالس در شوراي نمايندگان مطرح نمايند، را دارا 

 .مي باشد

 هر كالس بايد يک نماينده به حوزه ي معاونت دانشجويي فرهنگي معرفي نمايد. اين نماينده با يد خصوصیات ذيل

 معدل جزء ده نفر اول كالس باشد.  از نظر  -

 حسن شهرت دربین دانشجويان داشته باشد و با راي گیري انتخاب شود.   -
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