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 گردآوری:  دانشكده پرستاری و مامایي
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 آشنایي جهت آموزشي نامه آیين از هایي بخش

 آموزشي  قوانين با دانشجویان

  نام ثبت و  ورود  طیشرا:  اول فصل

 مامايي دوره :كارشناسي پيوسته 

 شرايط ورود به دوره :  

 گاهي  يش دانشپ   ه گذراندن دورپذيرفته شدن در آزمون ورودی  پس از  .1

 ثبت نام در زمان های تعيين شده آزمون سازمان سنجش در مراكز  .2

 عدم نام نويسي بدون اطالع در ترم مربوطه به منزله ترک تحصيل وموجب اخراج شدن مي باشد.  .3

 

 :  دوم فصل

 24ت نظری يا  ساع   17  رتصوحد درسي به  نظام آموزشي :نظام  واحدی  در تمام دانشگاه های كشور الزم االجرا مي باشد هر وا

 ساعت كارآموزی يا كارآموزی در عرصه مي باشد .  51ساعت عملي يا آزمايشگاهي و 

از    :   سال تحصيلي علوم    2مركب  رشته های  )در   . باشد  تابستاني مي  يك دوره  امکانات  و  در صورت ضرورت  و  نيمسال تحصيلي 

 . (ي ارائه مي گرددوس عمومدرط ي باشد و فقپزشکي ارائه درس تخصصي در تابستان ممنوع م

 ) بدون طول مدت امتحانات ( .هفته مي باشد  6هفته و دوره تابستاني  17مدت هر نيمسال تحصيلي 

 ترم ماقبل از عرصه بوده و ترم اخر در نظر گرفته مي شود.   6ترم  -

 ند. شوي رصه ارائه مترم های در عرصه ناميده مي شوند كه كاراموزی های در ع  ۸و ترم 7ترم  -

 

 : دانشگاه  اراتياخت

  برنامه  ميتنظ  ها   ازين  شيپ   تي رعا  با  دروس  بيترت  به  رای  زير  برنامهی  شوراها  مصوبي  درس  برنامه  موظفند  ها  نشگاه ادي  تمام

  ها  ه   ا دانشگ  عهده   بر  منابع   انتخاب  و   درس  كي  در   د يجد  مطالب    طرح  و   مواد  زير  كردن   جا   وجابه  س يتدر  روش  انيدانشجوي  ليتحص

 .   شداب ي م

 

   لي تحص مدت طول وي درسی ها واحد:  سوم فصل

 :   واحدها   تعداد

 واحد 136 وستهيپ ي كارشناس دوره

 

 : واحد انتخاب مجاز حد

       ي تابستان ی  واحدهاي  انتخابی  واحدها  تعداد.  كند  بانتخا  را  درسي  واحد  20  تا  حداكثر  و  12  حداقل  نيمسال  هر  تواندي  دانشجوم

  واحد   24  تا   واحد  انتخاب  به  مجاز  ،دانشکده   نظر  و  راهنما  استاد  نظر  با   17  از  باالتر  نمرات  نيانگي م  با   نيادانشجو  باشد ي  م  واحد  6

 .  باشد ي  مي درس

پيشنياز دارد كه در صورتيکه  سه   3برای اخذ هر درس بايستي رعايت پيشنياز ان درس شده باشد ) مگر در موارديکه يك درس بيش از    -

 ت، مي تواند درصورت موافقت شورای آموزشي دانشکده درس را اخذ نمايد.( شده اس ذخا بال درس پيش نياز ان ق



 

 

چنانچه قبل از پايان هر نيمسال معلوم شود دانشجو در انتخاب واحد های درسي رعايت تقدم و تاخر يا سـقف دروس را ننمـوده اسـت اداره -

 . غيرمجاز اقدام نمايد ذف دروسح  بهبت آمـوزش موظف است قبل از شروع امتحانات آن نيمسال، نس

 

در موارديکه طبق سر فصل آموزشي دروس بصورت هم نياز ذكر شده باشند، دانشجو مي تواند ان دو درس را بصورت همزمان در يك ترم اخذ  -

 نمايد. 

 

 ه(: در ترم شش ) ترم ماقبل از عرص واحدت مهم اخذ انک ❖

 حداكثر  دانشجو  ماندهيباقی  واحدها  اگر   .است  معاف  واحد  ۱2  حداقل  ابانتخ  شرط  از  دانشجو  عرصه  از  قبل  مسال ين  در  -1

. همچنين مي    كند  انتخاب  مسالين  آن  در  را  واحدها   هيكل  تواندي  م   ،باشد  نشده  مشروط  قبل  ترم  كهي  صورت  در  ،باشدي  درس  واحد  2۴

مجموع   آنکه  به شرط  . عرصه بگذراندترم های  در    ارواحدهای درسي  و تعدادی از    ماقبل عرصه  را در ترم    واحدهای درسيتعدادی از    تواند

 واحد نگردد.  24از   عرصه بيشدر ترم های ماقبل عرصه و   ترم در نظریواحدهای 

 

ترم اخر) ماقبل باید در  دانشجو    ا قطع، واحد باشد    2۴از    بيش   ترم ماقبل از عرصه ر  اگر دروس باقيمانده برای دانشجو د -2

 دروس نظری را در ترم های در عرصه اخذ نماید. ي  بقواحد اخذ كند و ما  2۰عرصه (  

 

 نظری در ترمهای در عرصه:  های نحوه اخذ واحد ❖

مراه با  ه ، با نظر شورای آموزشي دانشکده  دمي تواندانشجو  ،اندن واحدهای نظری برای دانشجو در هنگام ورود به عرصهباقي م  در صورت -

ده و  كرمشروط برآنکه قبال آنرا اخذ    )  معرفي به استادرا بصورت  ك درس  ي  و  بصورت حضوری  نظری  درسواحد    5،    در عرصه  كاراموزی

   .اخذ كند (داخذ و حذف امتحان نموده باش و يا آن درس را در ترمهای قبل سب نکرده باشد كنمره قبولي 

 

 دروس:

عموم دانشجويان    وس برایدر  ـناين  به منظور توسعه اطالعات و معلومات عمومي دانشجويان عرضه مي شود .گذراند  :روس عموميد-۱

  .الزامي است

  .به منظور تقويت بنيه علمي و ايجاد زمينه مناسب برای پذيرش دروس اصلي و تخصصـي ارائـه مـي شود :دروس پایه-2

  .اساس و مبنای دروس تخصصي رشته را تشکيل مي دهد :دروس اصلي-٣

 .مربوط تدريس مي گردد در رشته شجوداني  به منظور افزايش توان علمي و عمل :دروس تخصصي-۴

 

درسي است كه درک مطلب آن برای يادگيری درس يا دروس ديگری كه وابسته آن ناميده مـي شود مالزمه دارد و بايد  درس پيشنياز:-

 .قبل از آن درس يا دروس ارائه گردد

 .نددگر ائهار: دروسي است كه بايد با هم در يك نيمسال يا دوره تابستان  دروس همنياز-

  .درسي اسـت كـه گذرانـدن آن در طـول دوره بـرای دانشجـو اجبـاری اسـت و بـا دروس ديگـر قابـل تعويض نمي باشد :درس الزامي-

 . درسي است كه دانشجو به اختيار خود از بين دروس مربوط انتخاب مي كند :درس انتخابي -

 اخذ دروس عمومي: 
 ز گروه معارف مجاز نمي باشد مگر اينکه دانشجوی ترم اخر باشد. احد از دروس عمومي او دوز ا  در يك ترم تحصيلي اخذ بيش-1



 

 

زبان عم  دروس  -2 عمومي،  بدني فارسي  تربيت  قران كريم، دانش خانواده1، ورزش  ومي،  با   انس  ايران،   تاريخ فرهنگ و تمدن اسالم  و   ،  ،

 .ددگروصايای امام  بايستي توسط كليه دانشجويان اخذ 

 

نمي شود و  با قرآن كريم در سـقف مجاز واحدهای درسي يك نيمسال يا دوره تابستان محاسبه    انس وصايای حضرت امام ) ره ( و    وسدر-3

 .دانشجو مي تواند عالوه بر درس يا دروس نظـری آنهـا را انتخـاب و بگذراند

 

 اخذ گردد. 1درس تربيت بدني بايستي قبل از درس ورزش -4

 

، ازگروه اخالق اسالمي     2و    1از گروه مباني نظری اسالم درس انديشه اسالمي    ستيدانشجو بايمي از گروه معارف  روس عمودذ  اخجهت  -5

به دلخواه و از گروه آشنايي با منابع    تاريخ و تمدن اسالمي يك درس  به دلخواه ،از گروه   درس به دلخواه، از گروه انقالب اسالمي يك درس  يك

 اخذ نمايد. واه دلخبه  ساسالمي يك در

 

مي  ترجيحي    –دروس اختياری    جزو    تکنولوژی اتاق عمل  و  پرستاری و مامايي  برای دانشجويان  دفاع مقدسآشنايي با مباني  درس عمومي  -6

 باشد. 

 

با مشکل      هام  تردر ساير  خذ نمايند تا  ا  را  عموميدورس    واحد  6دانشجويان در يك نيمسال تابستان    شود در صورت امکانتوصيه مي    -7

 .) اختياری است( برخورد ننمايند

 

 : مامایيپيوسته  اضافه شدن دو درس به دروس دانشجویان   ❖

برسقف   اين درس اضافه  .  را بگذرانند   آشنایي با مباني طب ایراني و مكملدرس  ستي  مامايي بايكليه دانشجويان كارشناسي پيوسته     -1

 . مي باشد  10ره قبولي آن شود و نم يه مرائواحدهای دوره ا

 

به  را   حوادث وبالیاني مدیریت خطر  ااصول و مب درس  به بعد بايستي 1400   سال از ورودیمامايي  پيوسته كارشناسي كليه دانشجويان -2

اضافهبگذرانند    درس پایهعنوان   اين درس  ارائه مي شو  .  آ   هرنم  د وبرسقف واحدهای دوره  ني   10ن  قبولي  باشد و در ميانگين  ال و مسمي 

   ميانگين كل محاسبه مي شود. ارائه اين درس به دانشجويان تحصيالت تکميلي به عنوان درس كمبود يا جبراني الزامي است.

 

واتغيي ❖ زایمانر  بارداری  درس  طبيعي(  ٣حد  غير  زایمان  و  و)بارداری  مامايي  كارشناسي  دانشجويان  كليه  بعد   1399ی  رود:     به 

 رابصورت سه واحدی اخذ نمايند.  3بايستي درس بارداری زايمان

 

 ابيغ  و حضور:  چهارم فصل

 مجموع    دهم   يك  عرصه  دری  كارآموز   وی  كارآموز  و    هفدهم   دو   شگاه يآزما  و ي  عمل  ،   هفدهم   سهی  نظر  دروس  از  مجاز  بتيغ   حداكثر

 . مي شود فحذ  رسي واحد د بتيغ  شيافزا صورت در باشدي م درس آن ساعت

عملـي در طـول نيمسـال موجب حذف آن   -دهم ساعات هر يك از دروس نظری ؛ عملي يا نظری  هفدانشجو در بيش از سه  غيبت  -

   .درس مي شود

 نمره و دو روز و بيشتر حذف واحد  دو كسر غيبت موجه : يك روز غيبت موجه در كارآموزی و كارورزی-

 احد  : حذف و یرورزو كاغيبت غير موجه در كاراموزی  -

    . مي شود يا دروس ف آن درسموجب حذ دانشگاه آموزشي رایو شوشورای پزشکي  در صورت تاييد  : يبت موجه در جلسه امتحانغ -

 د. به منزله نمره صفر در امتحان آن درس يا دروس خواهد بو :يبت غيرموجه در جلسه امتحانغ-



 

 

  اضافه و  حذف:  پنجم فصل

 .   باشدي مي  ليتحص مسالين شروع از پس هفته 2 از تركم هاضاف و  حذف زمان

ی  ها  واحد  تعداد   كه  نيا  به  مشروط  دي نما  حذف  را  درس  دو   ا ي  و   كند  اضافه  گريد  درس  دو   حداكثر  تواندي  م  اضافه  و  حذف  زمان  دانشجودر

 .  يا كمتر نشود د يننما تجاوز مقرر  حد از شده اخذ

 .  ستين ريپذ  امکان تابستان دوره  در اضافه و   حذف ❖

 .ي شودظر گرفته مدر يك نيمسال به عنوان يك ترم مرخصي تحصيلي در ن شده اخذ دروس هيكل حذف ❖

 

چنانچه دانشجويي در طول تحصيل از درسي نمره مردودی كسب نمايد و پس از اخذ مجدد درس در اولين فرصت ممکن ، در   ❖

محسوب نخواهد    ن نيمسال و ميانگين كل دانشجويانگي، نمره مردودی او حذف و در مو باالتر اخذ نماید  ۱6نمره    درسن  آ

 جهت دانشجويان كارشناسي پيوسته تا سقف دو بار مي باشد.  مجاز استفاده از اين مصوبه د موارداشد. تعد

 

   دانشجوي ل يتحص شرفتي پي  ابيارزش:  ششم فصل

 انجام   مسالين  نايپا  و  مسالين  نيب  امتحانات  جينتا  وي  آموزشی  ها  تي فعال  و  كالس  در  تيفعال  و  حضور  زانيم  اساس  بر  دانشجوي  ابيرزش ا

 . استي مالزای نظر درس هری برا مسالين اني پا در  يكتب امتحانی برگزار.  شودي م

 .  شودي م  مشخص 20 تا صفر نيبی عدد صورت به دانشجو نمرات

  10 شگاهيآزما وی نظر درس دري  قبول مرهن حداقل ❖

  12 عرصه دری آموز كار وی  آموز كار دري  قبول نمره حداقل ❖

  12ان گذرانده مي شودوسي كه در واحد ديگر به صورت ميهمقبولي در درحداقل نمره  ❖

 .  باشد ي م فرصت نياول در آن تکرار به ملزم وی ،ی اجبار دروس از  يك هر دانشجودر يقبول عدم صورت در ❖

 .  شودي م محاسبه  كل نيانگيم و مسالين نيگ انيم در و ثبت دانشجو كارنامه در(    رد اي قبول)  دروس هيكل نمرات ❖

  ل يتبد  د يبا  بعد  مسالين  انيپا  تا  حداكثري  ول .    شودي  مي  تلق  تمام  نا(  عرصه  دری  كارآموز  نمرات  مانند يي )  استثنا  موارد  در  تنها ❖

 . گرددي قطع نمره به

 .   دينما اعالم دانشکده زشآمو به كتباً را خود اعتراضات تواندي م ج ينتا اعالم از پس  روز 3 تا دانشجو حداكثر ❖

 . است رييتغ قابل ريغ   ،دانشگاه كل آموزش به  اعالمزا پس نمره ❖

 .  باشدي م قابل محاسبه  مورد دو در نمرات نيانگيم  : نمرات نيانگ يم
 يليتحص مسالين  هر اني پا در .1

 يليتحص  دوره اني پا در .2

ي  م  محسوب  ودانشج  كل  نيانگي م  در   آنی    آمده  دست  به  نمرات  تنها . )    شودي  نم  محسوب  مسالين  عنوان  بهي  تابستان  دوره ❖

 (. شود

  مسالين  جهت  دانشجو  از  باشد   12  از  كمتري  ليتحص  مسالين  انيپا  در  دانشجو  نمرات  ن يانگيم  كهي  رتوص  در  :   مشروطي  سينو  نام

 .  شودي منام نويسي بعدی به صورت مشروط 

     از  شيب  انتخاب  حق  عرصه  دری  آموز  كار  از  قبل  مسالين  رد ي  حت  كندي  سينو  نام  مشروط  صورت   به  دانشجو  كهي  صورت  در ❖

 .   نداردي درس واحد 14

 

 



 

 

   مشروطی دانشجو اخراج

   .باشد ي  م  معاف ليتحص ادامه از باشد  12 از كمتر متناوب مسالين  4 اي يمتوال مسالين سه در دانشجو نمرات  نيانگيم كهي صورت در

 

 ل يتحص از  انصراف وي ليتحص ي  مرخص:  هفتم فصل

 دانشجو   ليتحص  مجاز  مدت  حداكثر  جزء  كه.    كند  استفادهي  ليتحصي  مرخص  از  متناوب  اي يوالتم  مسالين  2  برای  تواندي  م  دانشجو

 .  شودي م محسوب

  دانشگاهي  آموزش  اداره  ميتسل  دي با   ، مسالين  دري  سينو  نام  شروع  از  قبل  هفته  دو  حداقل  و ي  كتب  صورت  به  ليتحصي  مرخصی  تقاضا

 .شود

  توانندي  م  انيدانشجو  ،اشدده برسي  موزشي دانشگاهآای  رپزشکي و شو  كميسيونيد  به تايكه    موجه  يپزشک  عذر  وي  گواه  صورت  در-

 . دي نما استفاده سنوات باحتسا بدوني ليتحصي مرخص مسالين كي از

 

  كميسيون تاييد    پس از  و  مقررات  و  ضوابط  ساير  رعايت  با   ،   پزشکي  لومع   های  رشته  كليه  در  تحصيل  به   باردارشاغل  دانشجویان -

 . نمايند استفاده تحصيلي سنوات در احتساب بدون ، زايمان خصيمر  نيمسال يك از توانند  مي،   موزشي دانشگاه آ یارپزشکي و شو

 

 :  ليتحص از  افرانص

  حداكثرتا  و   بار  كي  فقطي  مانيپش  صورت  در  و  د يانم   ميتسل  شگاه ندا  آموزش  اداره  به  شخصاً  را  خود  انصراف  درخواست  ديبا  دانشجو

 .   رديگب پس را خود انصرافی تقاضا لمساين انيپا  از قبل   ماه  كي

 

   انتقالنقل و :  هشتم لفص

 قسمت نقل و انتقاالت دانشجويي مراجعه بفرمائيد.   -نقل و انتقال، به سايت دانشگاه  جهت اطالع از آيين نامه های جديد

 

 ( 5۴)ماده  همانيمی دانشجو:  نهم فصل
 . است ممنوع  عکس  به وي دولت ريغ  بهي  دولتی  ها  دانشگاه از همانيم.  باشدي م سريم مقصد  و بدا می  ها  دانشگاه قتواف با امر نيا

 .  باشد   گذرانده مبدا  دانشگاه در دي با را خود ترم كي شجوندا حداقل

  ل يتحص  ( 54س )مادهدر  تك  همانيم  صورت  به  وستهيپ ي  كارشناس  دوره  در  مسال ين  دو   حداكثر   دتوان ي  م  رشته  هر   در  دانشجو  هر  -

  واحد   كل  %40  از  د ينبا    است  گذرانده  دانشگاه   چند   يا  دريك  درس  تك  ميهمان  صورت  به  دانشجو  كهيي  ها   واحد   حال ره  در.    كند

 (  شيآموز نامه آيين 55 ماده . ) كند  تجاوز دوره ی ها

 

   رشته رييتغ:  دهم فصل

 .  باشد ي  نم سريمي اسالم  آزاد دانشگاه در تهرش رييتغ

 ي  درسی ها واحد  رشیپذ:  ازدهمی فصل

 .  شودي م  مجاان  رنده يپذ   دانشگاه دري درسی ها  واحد رشيپذ

 .  شودي م كاستهی و ليتحص مجاز مدت حداكثر ازي ليتحص مسالين  كي شده رفتهيپذي درس واحد 20 هری ازا به



 

 

 .  است ريپذ  امکان تر نييپا به باالتر  مقاطع از اي  سطح هم عمقاط  دري تخصص دروسی ساز معادل

 محتوايي   اشتراک  صد   در  ۸0  حداقل  آموزشي  گروه   صخيتش  به  جديد  رشته  دروس  با   دانشجو  شده  گذرانده   دروس  آموزشي  محتوای

 . نباشد كمتر 12  از دروس از يك هر نمره و داشته

 

 معادل سازی : دوازدهم فصل

د  عادلم های  واحد  شدهسازی  گذرانده  دروس  رسي  قبـال  كـه  شـدگاني  هپذيرفته  واحـد  از  يکـي  در  را  دـي  ساير  انشگا ـای  يا  و  هي 

  :يط زير استداخل يا خارج از كشور گذرانده اند ، مشروط به شراموسسات آموزش عالي معتبر 

  .دانشجو با توجه به سوابق تحصيلي خود مجاز به تحصيل در رشته جديد باشد-1

  .دآموزش عالي قبلي شده باش از طربق آزمون سراسری وارد دانشگاه يا موسسه شجودان  - 2

  .شدرسي كمتر از تعداد واحد درسي دوره جديد نبادروس گذرانده شده قبلي از نظر تعداد واحد د-3

نمره هر يك از دروس با محتوای دروس مشابه در رشته جديد مطابقت داشـته و    ۸0محتوای آموزشي دروس گذرانده شده حداقل %-4

 نباشد 12كمتر از 

نده دانشجـو با رعايت موارد فوق انجام  موزشي ذيربط در واحد های دانشگاهي پذيرروه آضای گنفر از اع 3زی دروس توسط  اس  معادل  –5

  .مي شود

مح  -6 نيمسـال  ميـانگين  تعييـن  در  و  مـي شـود  ثبت  دانشجو  كارنامه  در  عينا  پذيرفته شده  دروس  در نمرات  ولي  گردد  نمي  اسـبه 

 .دوره محاسبه خواهد شد ميانگين كل نمرات درپايان

خير افتـد انجام آن بايد با  تـاه  ب  داليليه  نشجـو انجـام شـود ليکـن چنانچـه بـسازی بايد در نيمسال اول شروع به تحصيل دا  ل معاد-7

 . مقررات زمان شروع به تحصيل دانشجو صورت گيرد

 

   لي تحص  زا فراغت:  دهمسيز فصل.
 نظر  از  چهنچنا  باشد   12  از  كمتر  نيانگيم  ن يا  كهي  صورت  در   باشد  12  حداقل   د يبا  ليتحص  رهود  اني پا  در  دانشجو  نمرات  كل  نيانگيم

 است   شده   قبول  12  از  كمتر  نمره  با   كه  رايي  ها  درس  ازي  درس  واحد  20  تا  حداكثر  تواندي  م  باشد  نداشتهي  مانع  ليتحص  مدت  طول

 . دينما تکرار را درس آن و انتخاب مجدداً وستهيپ ي كارشناسی  ها  دوره در مسالين 2 در

 . شودي م اخراج و محروم ليتحص زا ،شده انتخابی تکرار دروس  از 12 نمره كسب معد صورت در

      و   مصوب  برنامه  طبق  را  وستهيپ ي  كارشناس  و   وستهيناپ ي  كارشناس  و ي  كاردان  مقاطع   ازي  ک ي يدرسی  ها  واحد   هيكل  كهيي  دانشجو

 ل يالتحص  غفار  یبرايي  ماما  انيدانشجو.  شودي  م  شناخته  دوره  آن  ليالتحص  فارغ  باشد  راندهذگ  تيموفق   با  مقررات  نامه  نييآ  اساس  بر

 .  دارند را  ذيل ایبنده ی  اجرا به ازين شدن

   مورد  60 تعداد  به مانيزا آمار انجام .1

 (  ناليفيي ) ماما  جامع امتحان در تيموفق .2

 .  رديگي  م  انجام آنانی آموز كاری ها  محل  در وي عمل صورت به هك

 

گـروه مربـوط ت از تحصيل نياز به افزايش سقف سنوات داشته باشد، واحد دانشگاهي مـي توانـد بـا تصويـب  كه دانشجو برای فراغ در صورتي

( حداكثر مدت مجاز تحصيل دوره های كارشناسي و كارداني و كارشناسي  در واحد های كوچك و مراكز دانشگاهي با تصويب شورای آموزشي)

دوره تابستان به طول مدت نيمسال دوم افزوده مي  ناسي ارشد پيوسته را دو نيمسال افزايش دهد.  ته را يك نيمسال و دوره های كارشناپيوسـ

 .گردد
 

 



 

 

 همزمان رشته مامایي یادروس وابسته، پيش نياز  :۱شماره جدول 

 درس  نام دروس پيش نياز 
س  علوم پایه 

درو
 

  سلول شناسي و بافت شناسي  -

 يبيوشيم -

 ۱تشریح 

 2تشریح ۱ریحتش

 ۱فيزیولوژی  ۱تشریح  -بيوشيمي  -سلول شناسي و بافت شناسي

 2فيزیولوژی  2تشریح   -۱فيزیولوژی

 ایمني شناسي  بيوشيمي

 ميكروب شناسي نظری  -

 ارچ شناسي انگل شناسي و ق ميكروب شناسي نظری 

 عمليكروب شناسي مي چ شناسي انگل شناسي و قار  -ميكروب شناسي نظری 

 یا اصول و مباني مدیریت خطر حوادث وبال -

ميكروب شناسي نظری   -ایمني شناسي -سلول شناسي و بافت شناسي

 ميكروب شناسي عملي.   -انگل شناسي و قارچ شناسي  -
 آسيب شناسي عمومي واختصاصي 

ي 
ي الزام

ص
ص

س تخ
درو

 ( ۱داشت  اصول خدمات بهداشت جامعه) به - 

 ۱مي داروشناسي عمو 2فيزیولوژی   -۱فيزیولوژی   -بيوشيمي

 2داروشناسي  ۱داروشناسي عمومي   -2فيزیولوژی   -۱ ولوژیفيزی

- 
اصول و فنون وپرستاری و مامایي و روش كار  

 در اتاق عمل و زایمان

 آمار حياتي  ( 2اصول اپيدميولوژی ومبارزه با بيماریها) بهداشت 

 عمومي، روانشناسي زن و خانواده انشناسي رو -

اصول خدمات   -ارچ شناسيي و قانگل شناس  -ميكروب شناسي نظری 

 ) بارداری طبيعي(.۱بارداری و زایمان  -( ۱بهداشت جامعه) بهداشت 

اصول اپيدميولوژی ومبارزه با بيماریها)  

 ( 2بهداشت 

 زبان انگليسي تخصصي  زبان عمومي

 اصول تغذیه و تغذیه مادر و كودك  . 2فيزیولوژی   -۱ولوژی فيزی  -بيوشيمي 

     
           

      
ي 

ي الزام
ص

ص
س تخ

درو
كارآموزی   -2بارداری و زایمان  –) بارداری طبيعي( ۱بارداری و زایمان  

 بيماریهای زنان و ناباروری.  –بيماریهای كودكان  –زایمان طبيعي 
 مایيتاریخ ، اخالق ، قوانين و حقوق در ما

 ي مامایقانوني در  حقوق و پزشكي اریخ ، اخالق ، قوانين و حقوق در مامایيت

 جنين شناسي  2تشریح  -۱تشریح  -سلول شناسي و بافت شناسي

 ژنتيك -

 ) بارداری طبيعي( ۱بارداری و زایمان  دروس علوم پایه 

 كارآموزی بارداری طبيعي  -) بارداری طبيعي( ۱بارداری و زایمان 
) زایمان طبيعي، ایمن و 2وزایمان  بارداری

 ن( زایمای كاهش درد فيزیولوژیك و روشها

  2بارداری وزایمان    -) بارداری طبيعي( ۱بارداری و زایمان 

 
 

 

 

) بارداری و زایمان  ٣بارداری وزایمان 

 غيرطبيعي(

 

 

 



 

 

 نام درس دروس پيش نياز 

بارداری    -2زایمان بارداری و   -) بارداری طبيعي( ۱بارداری و زایمان 

راحي فيزیوپاتولوژی و بيماریهای ج -٣و  2و  ۱فيزیوپاتولوژی  -٣یمانوزا

 بيماریهای داخلي و جراحي. موزی كارآ –

) بيماریهای داخلي و ۴بارداری وزایمان 

 جراحي در بارداری و زایمان( 

 نوزادان  جنين شناسي 

 نوزادان 

 
 بيماریهای كودكان

   -ایمني شناسي  – 2فيزیولوژی   -۱يزیولوژی ف  -2تشریح  -۱تشریح

 ي و قارچ شناسي. شناس انگل  -ظری ميكروب شناسي ن
 معاینات فيزیكي نشانه شناسي و

   -2تشریح  -۱تشریح -بيوشيمي  -سلول شناسي و بافت شناسي

  -ميكروب شناسي نظری   -ایمني شناسي  – 2فيزیولوژی   -۱فيزیولوژی 

نشانه شناسي    -ميكروب شناسي عملي -اسيشن انگل شناسي و قارچ

 ومعاینات فيزیكي.

 ۱ماریهای داخلي بي و زیوپاتولوژیفي

 2بيماریهای داخلي  فيزیوپاتولوژی و ۱فيزیوپاتولوژی وبيماریهای داخلي 

 ٣بيماریهای داخلي  فيزیوپاتولوژی و 2و  ۱فيزیوپاتولوژی وبيماریهای داخلي 

 فيزیوپاتولوژی و بيماریهای جراحي ٣و  2و  ۱داخلي  هایفيزیوپاتولوژی وبيماری

روانشناسي عمومي،    -( ۱عه)بهداشت ت جامخدمات بهداشاصول 

بارداری     -اصول تغذیه و تغذیه مادر و كودك  -روانشناسي زن و خانواده 

 بيماریهای كودكان.  -نوزادان -) بارداری طبيعي( ۱و زایمان 

ه در  اورارتباطات، آموزش بهداشت و مش

 (٣بهداشت مادر و كودك و باروری) بهداشت 

شاوره در بهداشت مادر و كودك و باروری)  ت و مآموزش بهداشارتباطات، 

 ( ٣بهداشت 
 ( ۴باروری) بهداشت بهداشت مادر و كودك و  

ارتباطات، آموزش بهداشت     -( ۱اصول خدمات بهداشت جامعه)بهداشت 

 (.٣روری) بهداشت با  و مشاوره در بهداشت مادر و كودك و

مدیریت و ارتقاء كيفيت در بهداشت مادر و 

 ( 5بهداشت ری ) كودك و بارو

 روانپزشكي در مامایياصول  روانشناسي عمومي، روانشناسي زن و خانواده 

بارداری    -2بارداری وزایمان    -) بارداری طبيعي( ۱بارداری و زایمان 

 . بيماریهای زنان و ناباروری -٣وزایمان

 

 رادیولوژی، سونولوژی و الكترولوژی در مامایي

 و زنان 

 و كاربرد آن در مامایي  اصول مدیریت . 2بارداری وزایمان    -بارداری طبيعي( ) ۱ن اری و زایمابارد

 

 

بارداری    -2بارداری وزایمان    -) بارداری طبيعي( ۱بارداری و زایمان 

 .نشانه شناسي و معاینات فيزیكي  -٣وزایمان

 يماریهای زنان و ناباروری ب

 

 جنسي  الل عملكرد اخت اصول روانپزشكي در مامایي

   آشنایي با مباني طب ایراني و مكمل -

 اصول و فنون پرستاری و مامایي و روش كار در اتاق عمل و زایمان 
پرستاری و مامایي و  فنونكارآموزی اصول و 

ی و زایمان روش كار در اتاق عمل
كارآموز

  

  

ك
ی

ارآموز
 

قوانين و حقوق در   ،اخالق  ،تاریخ  -یيحقوق و پزشكي قانوني در ماما

 مامایي

 

 

 يمامایدر  قانوني كارآموزی پزشكي



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نام درس دروس پيش نياز 

كارآموزی نشانه شناسي و معاینات   -نشانه شناسي و معاینات فيزیكي

فيزیوپاتولوژی و    -٣و  2و  ۱فيزیوپاتولوژی وبيماریهای داخلي   -فيزیكي 

 بيماریهای جراحي.

 يداخلي جراحبيماریهای كارآموزی 

 عي طبيكارآموزی بارداری  ) بارداری طبيعي( ۱بارداری و زایمان 

 زایمان طبيعي كارآموزی  2ایمان ز ی وباردار

 و غير طبيعي  كارآموزی زایمان طبيعي ٣بارداری وزایمان 

 نوزادان 

 

 

 

 كارآموزی  نوزادان 

 كان كارآموزی بيماریهای كود ماریهای كودكانبي

 كيعاینات فيزی نشانه شناسي و م كارآموزی نشانه شناسي و معاینات فيزیكي

ارتباطات، آموزش بهداشت و مشاوره در بهداشت مادر و كودك و  

 ( ۴بهداشت مادر و كودك و باروری) بهداشت   -باروری

 مادر وكودك وباروری،  كارآموزی بهداشت 

 خانواده ظيم تن

 كارآموزی بيماریهای زنان ری و نابارو بيماریهای زنان

- 
عي و غير كارآموزی در عرصه بارداری طبي

 يعي طب

ك
ی

ارآموز
 

صه 
در عر

 

- 
كارآموزی در عرصه زایمان طبيعي و غير  

 (۱) طبيعي

 
كارآموزی در عرصه زایمان طبيعي و غير  

 (2طبيعي ) 

 زنان و ناباروری كارآموزی در عرصه بيماریهای -

- 
بهداشت باروری، مادر و  كارآموزی در عرصه

 كودك و تنظيم خانواده 

- 
ازمند  ان نيعرصه نوزاد كارآموزی در

 مراقبتهای ویژه 

- 
كارآموزی در عرصه بيماری های داخلي و 

 جراحي در بارداری 

- 
كارآموزی در عرصه مدیریت و كاربرد آن در 

 مامایي

- 
عرصه رادیولوژی و سونولوژی و  كارآموزی در 

 ی در مامایي و زنان الكترولوژ

 



 

 

 به بعد  92دانشجویان مامایي ورودی  نامه ترميك: بر2جدول شماره 

 
 

   

 

 نيمرخ تحصيلي دانشجویان كارشناسي مامایي ترم اول 

 ردیف 
كد   واحد  رس نام د

 درس 

 پيش نياز عداد واحد ت

 كارآموزی  عملي نظری

 ۱طبق جدول شماره   ۰/ 5 ۱/ 5  2 سلول شناسي و بافت شناسي ۱

۱طبق جدول شماره   ۰/ 5 ۱/ 5  2 بيوشيمي  2  

۱طبق جدول شماره   ۰/ 5 ۱/ 5  2 ۱تشریح  ٣  

و   ۴ مامایي  و  پرستاری  فنون  و  اصول 

 روش كار در اتاق عمل 
2  ۱ ۱ 

۱ طبق جدول شماره   

۱شماره طبق جدول    ٣  ٣ ۱فيزیولوژی  5  

6 
و   زن  روانشناسي  عمومي،  روانشناسي 

 خانواده 
2  2 

 
۱طبق جدول شماره    

۱شماره  طبق جدول   2  ٣ زبان عمومي  7  

   ۱   ۱ تربيت بدني  8

    2  2  ۱سالمي اندیشه ا 9

    ۱  ۱ ی اماموصایا ۱۰

    واحد   2۰                                                      جمع واحد

 

 نيمرخ تحصيلي دانشجویان كارشناسي مامایي ترم دوم 

كد   واحد  نام درس  ردیف 

 درس 

 پيش نياز تعداد واحد 

 كارآموزی عملي ظرین

۱ل شماره طبق جدو  ۰/ 5 2/ 5  ٣ 2تشریح  ۱  

۱طبق جدول شماره   ۰/ 5 ۱/ 5  2 2فيزیولوژی  2  

۱طبق جدول شماره   ۰/ 5 ۱/ 5  2 ایمني شناسي ٣  

۱طبق جدول شماره    2  2 ين شناسيجن ۴  

۱طبق جدول شماره    2  2 ميكروب شناسي نظری  5  

۱طبق جدول شماره   ۱   ۱ ميكروب شناسي عملي  6  

۱طبق جدول شماره    ۱  ۱ انگل شناسي و قارچ شناسي  7  

۱دول شماره طبق ج ۰/ 5  ۱/ 5  2 اصول خدمات بهداشتي درجامعه  8  

فنو 9 و  اصول  اتاق  كارآموزی  در  كار  روش  و  ن 

 عمل
۱ 

   
۱ 

۱طبق جدول شماره   

    2  2 اخالق اسالمي  ۱۰

   ۱   ۱ ۱ورزش  ۱۱

    ۱  ۱ كریم رآنق انس با ۱2

                                                                                                           واحد    2۰                           جمع واحد                              



 

 

 

 

 

 

 

 نيمرخ تحصيلي دانشجویان كارشناسي مامایي ترم سوم 

كد   واحد  درس  نام ردیف 

 درس 

 پيش نياز تعداد واحد 

آمو كار عملي نظری

 زی

۱اره طبق جدول شم   2  2 ۱ عمومي  داروشناسي ۱  

۱دول شماره طبق ج   ۱  ۱ ناسي و معاینات فيزیكي نشانه ش 2  

۱طبق جدول شماره    2  2 اصول تغذیه مادر وكودك  ٣  

۱طبق جدول شماره    2  2 ژنتيك  ۴  

۱طبق جدول شماره    2  2             ) بارداری طبيعي(                             ۱و زایمان بارداری 5  

۱طبق جدول شماره   ۰/ 5 ۰/ 5  ۱ صيسي عمومي و اختصاآسيب شنا 6  

۱طبق جدول شماره  ۱    ۱ كارآموزی بارداری طبيعي  7  

۱طبق جدول شماره    2  2 زبان تخصصي  8  

اپيدميولوژ 9 با اصول  مبارزه  و  ی 

 بيماریها 
2  2   

۱طبق جدول شماره   

۱طبق جدول شماره    2  2 دان نوزا ۱۰  

    ٣  ٣ فارسي عمومي ۱۱

 واحد                                                                         2۰                                            جمع واحد   

 مرخ تحصيلي دانشجویان كارشناسي مامایيني ترم چهارم 

كد   واحد  نام درس  ردیف 

 درس 

 پيش نياز تعداد واحد 

 موزیكارآ عملي نظری 

۱طبق جدول شماره    ۱  ۱ 2سي داروشنا ۱  

۱طبق جدول شماره    2  2 )زایمان طبيعي(                                         2رداری و زایمان با 2  

۱طبق جدول شماره   ۰/ 5 ۱/ 5  2 اتي آمار حي ٣  

يماریهای داخلي جراحي و فيزیوپاتولوژی  و ب ۴

 ۱عفوني 
٣  ٣ 

  
۱شماره طبق جدول   

    2  2 ی های كودكان بيمار 5

۱طبق جدول شماره  ۱    ۱ شانه شناسي و معاینات فيزیكين كارآموزی 6  

۱طبق جدول شماره   2   2 كارآموزی  زایمان طبيعي  7  

۱طبق جدول شماره  ۱    ۱ كارآموزی نوزادان  8  

۱طبق جدول شماره    ۱  ۱ زشكي  در مامایياصول روانپ 9  

بهدارت ۱۰ آموزش  در  باطات،  مشاوره  و  اشت 

 و باروری  بهداشت مادر و كودك
۱  ۱   

۱طبق جدول شماره   

    2  2 دانش خانواده  ۱۱

    2  2 2اندیشه اسالمي  ۱2

 واحد   2۰                                                      جمع واحد        



 

 

 

 

 

 
 

 ارشناسي مامایينيمرخ تحصيلي دانشجویان ك ترم پنجم 

 نام درس  ردیف 
 

كد   واحد 

 درس 

 نياز پيش تعداد واحد 

 كارآموزی عملي نظری 

۱ 
رداری و زایمان  )با ٣بارداری زایمان 

 غيرطبيعي( 
۳ 

 

 
۳   

۱ه طبق جدول شمار  

   ۲  ۲ بهداشت مادر و كودك  و تنظيم خانواده  2

۱جدول شماره طبق    

   ۳  ۳ بيماریها ی زنان و ناباروری ٣

۱ طبق جدول شماره  

   ۲  ۲ 2فيزیوپاتولوژی و بيماریهای داخلي  ۴

۱طبق جدول شماره   

   ۱  ۱ حقوق و پزشكي قانوني در مامایي 5
۱طبق جدول شماره   

   ۱  ۱ ، قوانين و حقوق در مامایي تاریخ ، اخالق  6

۱طبق جدول شماره   

 ۲    ۲ ارآموزی زایمان طبيعي و غيرطبيعيك  7

۱شماره طبق جدول   

 ۱    ۱ وزی پزشكي قانوني  در مامایيكارآم 8
۱جدول شماره   طبق  

9 
مدیریت و ارتقاء كيفيت در بهداشت مادر 

 و كودك و باروری 
۱  ۱   

۱طبق جدول شماره   

 ۱    ۱ رآموزی  بيماریهای كودكان كا ۱۰
۱طبق جدول شماره   

    ۲  ۲ اریخ فرهنگ و تمدن اسالم و ایران ت ۱۱

    ۲  ۲ وادث وبالیا ني مدیریت خطر حااصول و مب ۱2

 حدوا  2۱جمع واحد                                                      



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 ششم   ترم

 
 نيمرخ تحصيلي دانشجویان كارشناسي مامایي

كد   واحد  نام درس  ردیف 

 درس 

 پيش نياز تعداد واحد 

 آموزیركا عملي نظری 

۱ 
اتولوژی  و بيماریهای  فيزیوپ

 ٣داخلي 
2  2   

۱طبق جدول شماره   

2 

) بيماریهای   ۴بارداری وزایمان 

داخلي و جراحي در بارداری و  

 زایمان ( 

۱  ۱   

۱ماره طبق جدول ش  

۱طبق جدول شماره    ۱  ۱ اختالالت عملكرد جنسي  ٣  

۴ 
رادیولوژی، سونولوژی و  

 الكترولوژی در مامایي 
۱  ۱   

۱ره طبق جدول شما  

5 
در  اصول مدیریت و كاربرد آن 

 مامایي
2  2   

۱طبق جدول شماره   

6 
فيزیوپاتولوژی و بيماریهای  

 جراحي 
2  2   

۱طبق جدول شماره   

   - ۱  ۱ ه درماني طب سنتي و گيا 7

   5/۰ 5/۰  ۱ تحقيق و طراحي طرح تحقيق  8

9 
كارآموزی  بيماریهای داخلي و  

 جراحي 
۱    ۱ 

۱جدول شماره   قطب  

 ن كارآموزی  بيماریهای  زنا ۱۰
 

۱طبق جدول شماره  2    2  

۱۱ 
كارآموزی بهداشت باروری، مادرو  

 كودك و تنظيم خانواده 
2    2 

۱طبق جدول شماره   

    2  2 تحليلي صدر اسالم تاریخ   ۱2

    2  2 تفسير موضوعي قرآن  ۱٣

 احد و 2۰             جمع واحد                                        



 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 نيمرخ تحصيلي دانشجویان كارشناسي مامایي ترم هفتم 

 پيش نياز كارآموزی  تعداد واحد كد درس  واحد  نام درس  ردیف 

۱ 
اری طبيعي و غير كارآموزی در عرصه بارد

 طبيعي 
3    

2 
نوزادان نيازمند مراقبتهای  كارآموزی در عرصه

 ویژه 
1    

٣ 
غير و   زایمان طبيعي كارآموزی در عرصه

 ( ۱يعي)طب
5/2    

۴ 
كارآموزی در عرصه رادیولوژی، سونولوژی و 

 الكترولوژی در مامایي و زنان
1    

5 
بيماریهای داخلي جراحي   كارآموزی در عرصه

 بارداری ر د
1    

 واحد   5/8جمع واحد                                                                    

 لي دانشجویان كارشناسي مامایيرخ تحصينيم ترم هشتم 

كد   واحد  نام درس  ردیف 

 درس 

  تعداد واحد

 كارآموزی 

 پيش نياز

۱ 
 و غير زایمان طبيعي كارآموزی در عرصه

 ( 2طبيعي) 
5/2    

2 
بهداشت  باروری، مادر  كارآموزی در عرصه

 وكودك و تنظيم خانواده 
2    

٣ 
رد آن در  ه مدیریت و كاربصكارآموزی در عر

 مامایي
1    

    2 بيماریهای زنان و ناباروری كارآموزی در عرصه ۴

    2   آشنایي با مباني طب ایراني و مكمل 5

   واحد  5/9                                             واحد                جمع  



 

 

 یيماما رشتهجدول دروس عمومي مقطع كارشناسي پيوسته 
 

 جدول دروس عمومي 

 نوع درس  واحد   عدادت

 تئوری  عملي 

 1                        فارسي عمومي ٣ 

 2                       زبان عمومي ٣ 

 3          يت بدنيترب  ۱

 4   ۱ورزش  ۱

 5 كریمقران   با انس ۱ 

 6 وصایای امام ۱ 

 7 تاریخ فرهنگ و تمدن اسالم و ایران  2 

 ۸ انش خانواده د 2 

 ۱سالمي ه اشاندی 2 

 مباني نظری اسالم

9 
 2اندیشه اسالمي  2 

  انسان در اسالم  2 

10 
 حقوق اجتماعي وسياسي در اسالم  2 

 فلسفه اخالق   2 

 11 اخالق اسالمي 
 اخالق اسالمي  2 

 آئين زندگي  2 

 عرفان عملي اسالم 2 

 انقالب اسالمي ایران 2 

 12 اسالمي  انقالب
اسالمي  با    آشنایي 2  اساسي جمهوری  قانون 

 ایران 

 اندیشه سياسي امام خميني   2 

 تاریخ تحليلي صدر اسالم  2 
 13 تاریخ وتمدن اسالمي 

 تاریخ امامت  2 

منابع   تفسير موضوعي قران  2  با  آشنایي 

 اسالمي
14 

 تفسير موضوعي نهج البالغه 2 

 

  از دروس   ، واحد  2، از دروس اخالق اسالمي یك درس معادل  واحد  ۴معادل  درس  اني نظری اسالم باید دودانشجو از دروس مب

منابع   و   واحد2خ وتمدن اسالمي یك درس معادل  از دروس تاری  ،واحد  2انقالب اسالمي یك درس معادل   با  از دروس آشنایي 

شوند ولي مي توان گذرانده  بایدم  ی اماقران و وصایا    ان كریمانس با قر) دروس    را باید بگذراند.  واحد  2  اسالمي یك درس معادل

 مي باشد. واحد    26كل واحد های عمومي كه دانشجو باید بگذراند    .واحد آنها را انتخاب نمود(  2۰عالوه بر  


