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:اهداف کلی گروه مامائی

در راستاي تأمین نیاز و تقاضاي نظام سالمت کشور) ماما(تربیت نیروي انسانی کارآمد .1

گروه  و دانشجویان اعضاي هاي پژوهشی فعالیتارتقاي.2

ماماهاي فارغ التحصیل و شاغل اعضاي گروه،هاي ارتقاي توانمندي.3

در راستاي تأمین نیاز و تقاضاي نظام سالمت کشور) ماما(تربیت نیروي انسانی کارآمد : )1(هدف کلی 

:اهداف ویژه

اضاي نظام سالمت کشوردر راستاي تامین نیاز و تقیکارشناسي توانمند در مقطعتربیت ماماها-1

کارشناسی ارشد در راستاي تامین نیاز و تقاضاي نظام سالمت توانمند در مقطع تربیت ماماهاي -2

کشور 

آزمایشگاهی از جمله آزمایشگاه مهارتهاي بالینی و تجهیزات تجهیزات، فضاي فیزیکیتوسعه-3

بصري براي تربیت نیروي انسانی کارآمد -سمعی 

ته دکتراي بهداشت باروري در دانشکدهاخذ مجوز تاسیس رش- 4

در دانشکدهمشاوره مامایی در مقطع کارشناس ارشد اخذ مجوز تاسیس رشته - 5

. در مقطع کارشناسی ارشد مامائی) پزشکی قانونی(گرایشهاي جدید مامائی اندازيراه- 6

اندازي مرکز ارائه مشاوره و خدمات مامایی در دانشکدهراه-7



هاي تصویب شده آتی ماماییشتهاخذ مجوز تأسیس براي ر-8

اعضاي گروه  و دانشجویانهاي پژوهشی فعالیتارتقاي: )2(هدف کلی 

:اهداف ویژه

المللیاي، ملی و بینهاي پژوهشی منطقهبر اساس اولویتطرحهاي پژوهشیو اجراي تدوین -1

ي دانشجویی در مجالت هانامهچاپ مقاالت حاصل از طرح هاي پژوهشی و پایانگسترش -2

داراي ضریب تأثیر باالترمعتبر داخلی و خارجی 

ارائه مقاالت بصورت سخنرانی و پوستر در کنفرانسهاي داخلی و خارجی -3

ها توسط اعضاي گروه به صورت مستمرکارگاهها و بازآموزيبرگزاري -4

و بین المللی در سطح ملی همایشهاي علمی مامائی برگزاري سمینارها و- 4

تالیف و ترجمه کتب مرتبط با مامائی -5

به صورت مستمربرگزاري جلسات ژورنال کلوب -6

همکاري فعاالنه در انتشار مجالت داخلی و بین المللی مرتبط با رشته مامایی -7

ماماهاي فارغ التحصیل و شاغلاعضاي گروه،هاي ارتقاي توانمندي: )3(هدف کلی 

:اف ویژهاهد

سطح علمی اعضاي گروه براي تربیت نیروي انسانی کارآمديارتقا-1

اعضاي گروه براي تربیت نیروي انسانی کارآمدمهارتهاي بالینیيارتقا-2

ایجاد زمینه استفاده از فرصتهاي مطالعاتی براي اعضاي گروه -3

هگرفتانجام هايآموزش ماماهاي شاغل و فارغ التحصیل بر اساس نیازسنجی- 4

هاي در اجراي برنامهي داخلی، بین دانشکده اي و بین دانشگاهی هاهمکاري با سایر گروه-5

آموزش مداوم مامائی بطور مستمر 

استراتژیهاي گروه آموزش مامائی 



هاي تئوري با عرصه عمل کم کردن فاصله آموخته.1

آموزش مهارتها و انتقال تجارب بالینی .2

پژوهشی و اجرائی گروه ش در فعالیتهاي آموزشی،چال.3

توانمند سازي علمی اعضاي هیأت علمی و همطراز هیأت علمی گروه .4

و کیفی طرحهاي تحقیقاتی اختصاصی در گروه توسعه کمی.5

بهبود برنامه ریزي آموزشی .6

: اهداف 

% 20ی دانشجویان مامائی به میزان حداقل ارتقاء کیفی آموزش تئوري، عملی و بالین: 1هدف 

تا پایان برنامه 

A 1O1 : تعیین نیازهاي آموزشی اعضاء هیأت علمی و همطراز هیأت علمی گروه مامائی در رابطه با

استراتژیهاي آموزش تئوري، عملی و بالینی توسط مدیر یا معاون گروه، ساالنه تا پایان خرداد ماه هر 

. سال

A 2O1: ،سنجش عملکرد سطح آموزش تئوري و بالینی مربیان مامائی توسط مدیر یا معاون گروه

ساالنه تا پایان شهریور ماه هر سال با استفاده از فرمهاي ارزشیابی نظري و بالینی آماده شده

A 3O1 :نی به تعیین نیازها و کمبودهاي آموزش بالینی دانشجویان در فیلدهاي بالینی و اطالع رسا

مسئولین مربوطه ، ساالنه در تابستان هر سال توسط مدیر و معاون گروه



A 4O1 : با مسئولین بیمارستانهاي ) مدیر یا معاون گروه(تشکیل جلسات مستمر مسئولین دانشکده

رفع کمبودهاي آموزشی دانشجویان در طول سال بر اساس آموزشی در جهت برنامه ریزي و

:A 5O1 برنامه ریزي در جهت رفع کمبودهاي آموزشی شناسائی شده و اجراي آن توسط دانشکده و

.بیمارستانهاي آموزشی در طول سال 

A 6O1 :برنامه ریزي در جهت رفع کمبود هاي رفاهی مربیان و دانشجویان در بخش هاي بالینی

A 7O1:ي جدید کارشناسی و کارشناسی تشکیل جلسه مشترك اعضاي گروه و دانشجویان ورود

سال جهت آشنایی با اعضاي گروه و توجیه برنامه هاي گروه و در ابتداي هر) بطور مجزا(ارشد 

انتظارات از دانشجویان

A 8O1 :تشکیل جلسه مشترك اعضاي گروه با نمایندگان دانشجویان حداقل دو بار در سال

A 9O1 :خلی، کودکان جهت بهبود کیفیت آموزش بالینی در تشکیل جلسات مشترك گروههاي مامائی، دا

بخشهاي فوق سالیانه تابستان هر سال

A 10O1 : همکاري در برنامه ریزي و اجراي کارگاههاي احیاء نوزاد ، زایمان بی درد ودوره بازآموزي

در جهت توانمند سازي پرسنل شاغل در بخشهاي بالینی براي مشارکت در ....حاملگی پر خطر و 

ساالنه توسط مدیر یا معاون گروهموزش بالینی دانشجویان،آ

A 11O1 :پایش نتایج حاصل از اقدامات فوق در ارتقاء سطح آموزش تئوري وبالینی اجرا و

دانشجویان مامائی توسط گروه در تابستان هر سال تا انتهاي برنامه

ن تعیین شده در هر بندارتقاء فعالیتهاي پژوهشی در گروه مامائی به میزا: 2هدف 



A 1O2 :بندي آنها با در نظر گرفتن اولویتهاي تعیین نیازهاي ریز پژوهشی گروه مامائی و اولویت

دانشگاه و نیاز هاي جامعه جهت انتخاب موضوعات پژوهش تا پایان شهریور ماه هر سالپژوهشی

A 2O2 :یک طرح تحقیقاتی غیر پایان نامه جهت تدوین پروپوزال و کسب موافقت گروه براي حداقل

طرح در شوراهاي تیمهاي پژوهشی دانشگاه ساالنه تا پایان برنامه

3O2A : مقاله در سال سهو یا مشارکت در ارائه حداقل ) نفر اول یا نفر مسئول(مقاله دوارائه حداقل

یک از اعضاي هیئت علمی گروهبراي چاپ در مجالت معتبر داخلی یا خارجی توسط هر ) نفرات بعدي(

A 4O2: با بهره گیري از یکی از (تشکیل جلسات ژورنال کالب به تعداد حد اقل چهار جلسه ساالنه

)اعضاء گروه

A 5O2 : مقاله در طول سال توسط هر کدام از سه مقاله یا مشارکت در ارائه حداقل دوارائه حداقل

.خارجی ساالنهي داخلی یااعضاي گروه مامائی در همایشها

A 6O2 : پیشنهاد برگزاري حداقل یک همایش مامائی هر دوسال یکبار در طول برنامه توسط مدیر

)به انتخاب اعضاء(گروه ودبیر همایش 

A 7O2 :تألیف یا ترجمه حداقل یک کتاب هر دو سال یکبار بر حسب نیاز توسط اعضاي گروه

و پرسنل مامائی اء هیأت علمی ، و همطراز هیأت علمی گروه توانمند سازي اعض: 3هدف 

از نیازهاي آموزشی هر یک در طول برنامه % 50شاغل در جهت تأمین حداقل 

A 1O3 : ،بررسی و بازنگري مستندات مربوط به فعالیتهاي آموزشی، پژوهشی، طرح درسی

logbookایان شهریور هر سالهاي آموزشی توسط اعضاي گروه ساالنه تا پو بسته.



A 2O3 : ایجاد ارتباط با دانشگاههاي داخل یا خارج کشور جهت آشنایی با برنامه هاي آموزشی

.دانشگاههاي مختلف و ارائه نتایج آن به اعضاي گروه حداقل یکبار در طول برنامه توسط مدیر گروه

A 3O3:ی داخل یا خارج کشور در طول هاي آموزشمعرفی اعضاء گروه براي شرکت در دوره

برنامه بر حسب نیاز گروه و درخواست اعضاي گروه

A4O3 : برنامه ریزي و اجرا و یا همکاري در اجراي دوره هاي آموزش مداوم بر اساس اولویتهاي

ساالنه حداقل چهار موردنظام سالمت توسط اعضاي گروه

A 5O3 :سال هررگاه بازآموزي مختص مربیان مامایی حداقل ریزي و اجراي حداقل یک کابرنامه

یکبار بر حسب نیاز

A 6O3 :اخذ مجوز تأسیس رشتهPh.D و فراهم سازي 1393سال بهداشت باروري حداقل تا انتهاي

Ph.Dحداقل یک نفر از مربیان گروه در مقطع امکان ادامه تحصیل ساالنه


