
 ماماییوه آموزشی سالت و اهداف گرر

 فلسفه و رسالت گروه

 گروه آموزشی مامایی  فلسفه

مسئولیت پذیر با ارزشهای واالی انسانی نشأت و  نا، متعهد، خالق، متفکر، کارآمدتوا، تعلیم و تربیت ماماهای ماهر

جامعه و با عنایت به رویکرد جامعه نگر در جهت  ارتقاء سطح سالمت به منظور گرفته از تعلیم و تربیت اسالمی

تأمین نیازهای جسمی، روانی، اجتماعی و معنوی مرتبط با سالمت و بهداشت مادران و کودکان بطوری که دانش 

برنامه، ضمن تکمیل پست های مورد نیاز کشور در مراکز   آموختگان این رشته بتوانند با توجه به فلسفه و رسالت

ارائه کرده و استانداردهای حرفه ای  سطح نی، خدمات مامایی موثر و کارآمد را در باالترینبهداشتی درما

 .نمایند را تامینایتمندی مراجعین و مددجویان رض

 رسالت آموزشی 

تعلیم و تربیت ماماهای متعهد و متخصص در حیطه بهداشت، درمان، آموزش رسالت آموزشی گروه مامایی شامل،  

تقویت نگرش و انگیزش دانشجویان در جهت ارائه خدمات با کیفیت   مدیریت خدمات بهداشتی و)هیأت علمی( و 

بازنگری مداوم برنامه  ،شناخت نیازهای بهداشتی درمانی مادران و کودکان جامعه  همراه با  مطلوب به مددجویان

ارتقاء و بهبود   ،کشور آموزشیجهت بهینه سازی سیستم  های آموزشی مامایی در این راستا و نیز بازخورد مناسب

اعضاء هیأت علمی  مندیهایتوسعه توان  توجه ویژه به، انشجویانکیفیت آموزش و ارزشیابی د

ارتقاء ارتباطات بین رشته ای در جهت  ،متناسب با تحوالت علمی رشته و استانداردهای ملی و جهانی مامایی گروه

می  سایر رشته های علوم پزشکی و حتی غیر علوم پزشکی توانمندسازی دانش آموختگان و آموزش دانشجویان

 باشد.

 

 رسالت پژوهشی:

سترش به منظور گ توسعه و گسترش فرهنگ پژوهش در بین دانشجویان رسال پژوهشی گروه مامایی شامل 

ارتقاء سالمت جسمی و روانی مادران ، و زنان یائسه سنین باروری زنان ء سالمتمرزهای دانش در حوزه ارتقا

ر زمینه و مراقبت های مربوط به این حوزه از طریق انجام تحقیقات د باردار و ارتقاء سالمت نوزادان و کودکان

و نیز تدارک فرصتهایی جهت  مراقبت های دوران بارداری و زایمان و پس از زایمان، سالمت نوزادان و کودکان

 می باشد. و بین گروهی یگروهرون عی در انجام فعالیتهای پژوهشی دایجاد و توسعه روح مشارکت جم

 رسالت بالینی:



ور ارائه به منظ علمی مناسب  –با مهارت های بالینی  ربیت دانش آموختگان ماماییت رسالت بالینی گروه مامایی شامل

ختلف و همچنین خدمات مبتنی بر جامعه در حیطه های م خدمات به زنان سنین باروری، زنان یائسه، نوزادان و کودکان

  .می باشد  بت در دانشجویان نسبت به حرفه ماماییدر سه سطح پیشگیری و نیز پرورش بینش و نگرش مث سالمت زنان

 اهداف

 اهداف کلی آموزشی 

 .ینه سالمت زنان و کودکانمامایی در زمی و عملی در دانشجویان ایجاد توانایی علم-۱

 .ماماییبازنگری محتوای آموزشی و طرح درس های مرتبط با واحدهای آموزشی گروه  -۲

 بازنگری و ارتقاء شیوه های تدریس و ارزشیابی در گروه -۳

و کارکنان مرتبط با حرفه مامایی در زمینه سالمت زنان و مادران باردار و  شاغل نیازسنجی آموزشی ماماهای -۴

 کودکان

 -ی آموزش مداوم جهت پاسخ به نیازهای آموزشی کادر درمانی مستقر در مراکز بهداشتیتوسعه برنامه ها -۵

 درمانی.

 اعضای هیئت علمی متناسب با تحوالت علمی رشته و استانداردهای ملی و جهانی. توسعه توانمندیهای -۶

بر اساس روشهای نوین آموزش و  یان و دانش آموختگان حرفه ماماییارزشیابی دانشجو اجرای آموزش و  -۷

 ارزشیابی.

 تعیین حداقل های یادگیری در هر مقطع تحصیلی و بازنگری مداوم آنها.  -۸

 ارتقاء ارتباطات و تعامالت بین رشته ای در جهت توانمند سازی دانش آموختگان و بهبود آموزش فراگیران -۹

  

 اهداف کلی پژوهشی 

از طریق انجام فعالیت  ویژه در حیطه مراقبت از زنان باردار و زنان یائسه و نوزادان به ارتقای دانش مامایی -۱

  های تحقیقاتی توسط اساتید و دانشجویان.

پژوهش  ایجاد توانمندی پژوهشی در دانشجویان به منظور مشارکت و همکاری با نظام سالمت در اجرای-۲  

  .های مربوط با سالمت زنان

ولویت های پژوهشی حوزه جهت شناسایی ا انشجویان و دانش آموختگان ماماییسازی د تربیت و آماده -۳  

ی بین بخشی در حوزه سالمت ، چالش های حرفه ای خود، مشکالت و نیازهای مددجویان، چالش هاسالمت زنان

  ، اقدام در راستای کاهش چالش ها و ارائه پیشنهادات مناسب. زنان سنین باروری

های مختلف بهداشت زنان و نوزادان، بارداری و  از طریق پژوهش در حیطه کردن اطالعات ماماهاروز آمد  -۴  

 و بیماریهای زنان  زایمان

بررسی و برآورد منابع حمایتی ، علمی و مالی جهت انجام فعالیت های پژوهشی مشارکتی ) تیمی( در راستای  -۵

 و بیماریهای زنان  سالمت زنان و نوزادان، بارداری و زایمان

  



  

 اهداف کلی بالینی:

 ارتقاء و بهبود مهارت های بالینی دانشجویان در بالین از طریق شناسایی نقاط قوت و ضعف آنان  -۱

 .الینی مناسب به دانشجویان ماماییارتقاء ارائه خدمات بالینی به مددجویان از طریق توسعه و بهبود آموزش ب -۲

 به اقشار مختلف جامعه به منظور دستیابی به بهزیستی و شادکامی. ارائه خدمات مشاوره ای تخصصی  -۳

، ی و بیماری در حوزه سالمت زنان و کودکان و نوزادانآشنا ساختن مددجویان و خانواده ها با مفاهیم اساسی سالمت -۴

 در جامعه.  پیشگیری از بروز عوارض بارداری و زایمان، و درمانراهکارهای 

 هماهنگ ساختن آموزش های تئوری و بالینی -۵

 فراهم نمودن شرایط مطلوب جهت یادگیری موثر مهارتهای بالینی در دانشجویان و تقویت انگیزه حرفه ای آنان -۶

  شناسایی موانع کسب مهارتهای بالینی و برنامه ریزی برای بهبود آموزش بالینی و رفع موانع  -۷

  
  

  

  
 


