
 

 

 
  

 كتابچه راهنمای تحصيلي دانشجویان مامایي

 91و  90و 89ورودی های 

 دانشكده پرستاری و مامایي
 

 شامل مطالب زير مي باشد:

 ( بخش هايي از آيين نامه آموزشي1

 ( جدول كل دروس كارشناسي پيوسته مامايي2

 ( جدول دروس پيش نياز و وابسته رشته مامايي3

 كارشناسي پيوسته مامايي ( برنامه ترميك دروس مقطع4

 
 

 گردآوری:  دانشكده پرستاری و مامایي

 1393تابستان 

 



 بخش هایي از آیين نامه آموزشي جهت آشنایي

 دانشجویان با قوانين آموزشي

 فصل اول : شرایط ورود و ثبت نام 

 دوره :كارشناسي پيوسته پرستاري و مامايي

 شرايط ورود به دوره : 

 از گذراندن دوره  پيش دانشگاهي پذيرفته شدن در آزمون ورودي  پس  .1

 ثبت نام در زمان هاي 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

 

 فصل دوم :

ساعت  24ساعت نظري يا  17واحد درسي به صورت  نظام آموزشي :نظام  واحدي  در تمام دانشگاه هاي كشور الزم االجرا مي باشد هر

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

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

 ع مي باشد و فقط دروس عمومي ارائه مي گردد.(ارائه درس تخصصي در تابستان ممنو

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

 

 : اختيارات دانشگاه

نامه تحصيلي تمامي دنشگاه ها موظفند برنامه درسي مصوب شوراهاي برنامه ريزي را به ترتيب دروس با رعايت پيش نياز ها تنظيم بر

 دانشجويان روش تدريس وجابه جا كردن ريز مواد و طرح  مطالب جديد در يك درس و انتخاب منابع بر عهده دانشگا ه ها مي باشد .

 

 فصل سوم : واحد های درسي و طول مدت تحصيل 

 :  تعداد واحدها

 واحد  68تا  64دوره كارداني 

 واحد 130دوره كارشناسي پيوسته 

 واحد  65ي نا پيوسته دوره كارشناس

 

 حد مجاز انتخاب واحد :

 6واحد درسي را انتخاب كند. تعداد واحدهاي انتخابي واحدهاي تابستاني       20و حداكثر تا  12دانشجومي تواند هر نيمسال حداقل 

واحد درسي   24به انتخاب واحد تا  با نظر استاد راهنما و نظر دانشکده، مجاز 17واحد مي باشد دانشجويان با ميانگين نمرات باالتر از 

 مي باشد .

واحد معاف است اگر واحدهاي باقيمانده دانشجو قبل از  12در نيمسال قبل از كارآموزي در عرصه دانشجو از شرط انتخاب حداقل 

ند كليه واحدها را در واحد درسي باشد در صورتي كه ترم قبل مشروط نشده باشد مي توا 24كارآموزي در عرصه در دوره روزانه حداكثر 

 آن نيمسال انتخاب كند .

اخذ واحد درسي همراه با كارآموزي در عرصه مجاز نمي باشد)در صورت ضرورت حداكثر يك درس عمومي يا يك درس تخصصي با 

 اخذ نمايد(.، امکان پذير مي باشد. در ضمن دروس وصاياي امام و آموزش قرآن را مازاد بر وضعيت مذكور مي تواند 1شرايط تبصره 



: در مورد دروس تئوري اگر دانشجو تنها يك درس تئوري باقيمانده داشته باشد و قباًل آن درس را اخذ نموده و در     كالس 1تبصره 

هاي مربوطه شركت داشته  وليکن در امتحان آن شركت نکرده و يا نمره قبولي كسب نکرده باشد با نظر دانشکده و استاد مربوطه مي 

 ن را به صورت معرفي به استاد  بگذراند. تواند آ

 

 فصل چهارم : حضور و غياب

حداكثر غيبت مجاز از دروس نظري چهار هفدهم ، عملي و آزمايشگاه دو هفدهم  و كارآموزي و كارآموزي در عرصه يك دهم  مجموع 

 ساعت آن درس مي باشد در صورت افزايش غيبت واحد درسي حذف مي شود.

 

 و اضافه فصل پنجم : حذف 

 هفته پس از شروع نيمسال تحصيلي مي باشد . 2زمان حذف و اضافه كمتر از 

دانشجودر زمان حذف و اضافه مي تواند حداكثر دو درس ديگر اضافه كند و يا دو درس را حذف نمايد مشروط به اين كه تعداد   واحد 

 هاي اخذ شده از حد مقرر تجاوز ننمايد يا كمتر نشود .

 ه در دوره تابستان امکان پذير نيست .حذف  و اضاف 

 . حذف كليه دروس اخذ شده  ، در دوره تابستاني حداكثر تا قبل از امتحانات با تائيد شوراي آموزشي دانشگاه است 

 

 فصل ششم : ارزشيابي پيشرفت تحصيلي دانشجو 

نتايج امتحانات بين نيمسال و پايان نيمسال انجام ارزشيابي دانشجو بر اساس ميزان حضور و فعاليت در كالس و فعاليت هاي آموزشي و 

 مي شود . برگزاري امتحان كتبي در پايان نيمسال براي هر درس نظري الزامي است .

 مشخص مي شود . 20نمرات دانشجو به صورت عددي بين صفر تا 

  حداقل نمره قبولي در درس نظري و آزمايشگاه 10 

 ر آموزي در عرصه حداقل نمره قبولي در كار آموزي و كا 12 

 حداقل نمره قبولي در دروسي كه در واحد ديگر به صورت ميهمان گذرانده مي شود 12 

 . در صورت عدم قبولي دانشجودر هر يك  از دروس اجباري ، وي ملزم به تکرار آن در اولين فرصت مي باشد 

 ن نيمسال و ميانگين كل محاسبه مي شود .نمرات كليه دروس ) قبول يا رد ( در كارنامه دانشجو ثبت و در ميانگي 

  تنها در موارد استثنايي ) مانند نمرات كارآموزي در عرصه( نا تمام تلقي مي شود . ولي حداكثر تا پايان نيمسال بعد بايد تبديل به

 نمره قطعي گردد.

  دانشکده اعالم نمايد . روز پس از اعالم نتايج مي تواند اعتراضات خود را كتباً به آموزش 3حداكثر دانشجو تا 

 . نمره پس ازاعالم به آموزش كل دانشگاه، غير قابل تغيير است 

 ميانگين نمرات در دو مورد قابل محاسبه مي باشد . : ميانگين نمرات

 در پايان هر نيمسال تحصيلي .1

 در پايان دوره تحصيلي .2

 ت آمده ي آن  در ميانگين كل دانشجو محسوب    مي دوره تابستاني به عنوان نيمسال محسوب نمي شود . ) تنها نمرات  به دس

 شود .(

باشد از دانشجو جهت نيمسال بعدي به  12: در صورتي كه ميانگين نمرات دانشجو در پايان نيمسال تحصيلي كمتر از  نام نويسي مشروط

 صورت مشروط نام نويسي مي شود .

  14نيمسال قبل از كار آموزي در عرصه حق انتخاب بيش از    در صورتي كه دانشجو به صورت مشروط نام نويسي كند حتي در 

 واحد درسي ندارد . 



 

 اخراج دانشجوی مشروط 

 باشد از ادامه تحصيل معاف مي باشد.  12نيمسال متناوب كمتر از  4در صورتي كه ميانگين نمرات دانشجو در سه نيمسال متوالي يا 

 

 فصل هفتم : مرخصي تحصيلي و انصراف از تحصيل

نيمسال متوالي يا متناوب از مرخصي تحصيلي استفاده كند . كه جزء حداكثر مدت مجاز تحصيل دانشجو  2دانشجو مي تواند براي 

 محسوب مي شود .

 تقاضاي مرخصي تحصيل به صورت كتبي و حداقل دو هفته قبل از شروع نام نويسي در نيمسال، بايد تسليم اداره آموزشي دانشگاه شود.

 واهي و عذر پزشکي  موجه، دانشجويان مي توانند از يك نيمسال مرخصي تحصيلي بدون احتساب سنوات استفاده نمايد.در صورت گ

دانشجويان زن باردارشاغل به تحصيل در كليه رشته هاي علوم پزشکي ، مي توانند با رعايت ساير ضوابط و مقررات از يك نيمسال  مر 

 تحصيلي استفاده نمايند.خصي زايمان ، بدون احتساب در سنوات 

 

 انصراف از تحصيل :

دانشجو بايد درخواست انصراف خود را شخصاً به اداره آموزش دانشگاه تسليم نمايد و در صورت پشيماني فقط يك بار و حداكثرتا يك ماه  

 قبل از پايان نيمسال تقاضاي انصراف خود را پس بگيرد .

 

 فصل هشتم : نقل و انتقال 

 قسمت نقل و انتقاالت دانشجويي مراجعه بفرمائيد.  -آيين نامه هاي جديد نقل و انتقال، به سايت دانشگاهجهت اطالع از 

 

 فصل نهم : دانشجوی ميهمان 
 اين امر با توافق دانشگاه هاي مبدا و مقصد ميسر مي باشد . ميهمان از دانشگاه هاي دولتي به غير دولتي و به عکس ممنوع است .

 ك ترم خود را بايد در دانشگاه مبدا گذرانده باشد .حداقل دانشجو ي

هر دانشجو در هر رشته مي تواند حداكثر دو نيمسال در دوره كارشناسي پيوسته به صورت ميهمان تحصيل كند . در هرحال     واحد 

 %40ذرانده است  نبايد از هايي كه دانشجو به صورت ميهمان ، چه به صورت تمام وقت و چه بصورت تك درس دريك يا چند دانشگاه گ

 آيين نامه آموزشي ( 55كل واحد هاي دوره تجاوز كند . )ماده 

 

 فصل دهم : تغيير رشته 

 تغيير رشته در دانشگاه آزاد اسالمي ميسر نمي باشد .

 فصل یازدهم : پذیرش واحد های درسي 

 پذيرش واحد هاي درسي در دانشگاه پذيرنده  انجام مي شود .

 واحد درسي پذيرفته شده يك نيمسال تحصيلي از حداكثر مدت مجاز تحصيل وي كاسته مي شود . 20به ازاي هر 

 معادل سازي دروس تخصصي در مقاطع هم سطح يا از مقاطع باالتر به پايين تر امکان پذير است .

در صد اشتراک محتوايي  80محتواي آموزشي دروس گذرانده شده دانشجو با دروس رشته جديد به تشخيص گروه آموزشي حداقل 

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

 



 فصل دوازدهم : فراغت از تحصيل 

باشد چنانچه از نظر  12باشد  در صورتي كه اين ميانگين كمتر از  12ميانگين كل نمرات دانشجو در پايان دوره تحصيل بايد حداقل 

 2قبول شده است در  12واحد درسي از درس هايي را كه با نمره كمتر از  20حداكثر تا طول مدت تحصيل مانعي نداشته باشد مي تواند 

 نيمسال در دوره هاي كارشناسي پيوسته مجدداً انتخاب و آن درس را تکرار نمايد .

 از دروس تکراري انتخاب شده، از تحصيل محروم و اخراج مي شود . 12در صورت عدم كسب نمره 

د هاي درسي يکي از مقاطع كارداني و كارشناسي ناپيوسته و كارشناسي پيوسته را طبق برنامه مصوب و     بر دانشجويي كه كليه واح

اساس آيين نامه مقررات با موفقيت گذرانده باشد فارغ التحصيل آن دوره  شناخته مي شود . دانشجويان مامايي براي فارغ التحصيل 

 شدن نياز به اجراي  بندهاي ذيل را دارند .

 مورد  60انجام آمار زايمان به تعداد  .1

 موفقيت در امتحان جامع مامايي ) فينال ( .2

 كه به صورت عملي و در محل هاي كار آموزي آنان انجام مي گيرد .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  همزمان رشته مامایي یادروس وابسته، پيش نياز  :1شماره جدول 

هدروس وابست   دروس پيش نياز دروس همزمان    

س پایه
درو

 

گرفته شود( 1ندارد )ترجيحا ترم  -  سلول شناسي و بافت شناسي 

گرفته شود( 1ندارد )ترجيحا ترم  -  بيوشيمي 

گرفته شود( 1ندارد )ترجيحا ترم  - 1تشريح   

گرفته شود( 2ندارد )ترجيحا ترم  - 2تشريح   

1تشريح  -بيوشيمي -سلول شناسي و بافت شناسي - 1فيزيولوژي    

1تشريح   1فيزيولوژي - 2فيزيولوژي    

 ايمني شناسي بيوشيمي -

گرفته شود(  2و 1ندارد )ترجيحا  ترم    ميکروب شناسي وانگل شناسي 

- 
ميکروب  -ايمني شناسي -سلول شناسي و بافت شناسي

 شناسي و انگل شناسي
 آسيب شناسي عمومي واختصاصي

ي
صل

س ا
درو

 

ته شود(گرف 2و 1ندارد )ترجيحا  ترم    اصول خدمات بهداشتي  

1داروشناسي  بيوشيمي -  

1داروشناسي  - 2داروشناسي    

گرفته شود( 1ندارد )ترجيحا ترم  -  
اصول و فنون وپرستاري و مامايي و روش كار در 

 اتاق عمل

به بعد گرفته شود( 4ندارد )ترجيحا از ترم  -  
 آمار حياتي و روش تحقيق

 

گرفته شود(  2و 1رم ندارد )ترجيحا  ت -  روانشناسي 

- 
 -اصول خدمات بهداشتي در جامعه و آموزش بهداشت

 ميکروب شناسي و انگل شناسي
 اصول اپيدميولوژي ومبارزه با بيماريها

 
 

 زبان تخصصي زبان عمومي

 بيوشيمي
 

 اصول تغذيه و تغذيه مادر و كودک بيوشيمي

ي             
ص

ص
خ

س ت
درو

 

2ن و مراقبتهاي مربوطه بارداري وزايما  

 
2بارداري وزايمان و مراقبتهاي مربوطه   تاريخ و اخالق و مقررات مامايي و پزشکي قانوني 

به بعد گرفته شود( 2ندارد )ترجيحا از ترم  -  جنين شناسي 

- 

 
به بعد گرفته شود( 3ندارد )ترجيحا از ترم   ژنتيك 

2فيزيولوژي  -2تشريح    

 -2و 1تشريح  -بيوشيمي -شناسيسلول شناسي و بافت 

ميکروب شناسي وانگل  -ايمني شناسي -2و1فيزيولوژي

 شناسي

1بارداري وزايمان و مراقبتهاي مربوطه   

1بارداري وزايمان و مراقبتهاي مربوطه  - 2بارداري وزايمان و مراقبتهاي مربوطه    

2بارداري وزايمان و مراقبتهاي مربوطه  - 3اقبتهاي مربوطه بارداري وزايمان و مر   

2و1بارداري وزايمان و مراقبتهاي مربوطه - 4بارداري وزايمان و مراقبتهاي مربوطه    

- 

 
1،2،3بارداري وزايمان و مراقبتهاي مربوطه   آزمايشات كاربردي درمامايي 

به بعد گرفته شود( 3ندارد )ترجيحا از ترم  -  نوزادان 

- 

 

 

 

د گرفته شود(به بع 4ندارد )ترجيحا از ترم   بيماريهاي كودكان 



 

 

 

 دروس وابسته دروس پيش نياز دروس همزمان

 

- 

 -2و 1تشريح  -بيوشيمي -سلول شناسي و بافت شناسي

ميکروب شناسي وانگل  -ايمني شناسي -2و1فيزيولوژي

 شناسي

 نشانه شناسي ومعاينات فيزيکي

ميکروب شناسي وانگل  -2و1فيزيولوژي -2و 1تشريح  نشانه شناسي ومعاينات فيزيکي

آسيب  -سلول شناسي و بافت شناسي -ژنتيك -شناسي

نشانه شناسي و معاينات فيزيکي -شناسي  

فيزيوپاتولوژي وبيماريهاي داخلي وجراحي و 

1عفوني   

 

- 
1فيزيوپاتولوژي وبيماريهاي داخلي وجراحي و عفوني   

فيزيوپاتولوژي وبيماريهاي داخلي وجراحي و 

2عفوني   

 

- 
2و1زيوپاتولوژي وبيماريهاي داخلي وجراحي و عفونيفي  

فيزيوپاتولوژي وبيماريهاي داخلي وجراحي و 

3عفوني   

 

- 

اصول تغذيه  -روانشناسي -اصول خدمات بهداشتي در جامعه

 -نوزادان – 3و2و1بارداري زايمان  -وتغذيه مادر و كودک

تغذيه درماني مادر و كودک -بيماريهاي كودكان  

 بهداشت مادر و كودک و خانواده

 

- 

فيزيوپاتولوژي و  -اصول تغذيه و تغذيه مادر و كودک

1بيماريهاي داخلي جراحي   
 تغذيه درماني مادر و كودک

به بعد گرفته شود( 5ندارد )ترجيحا از ترم  -  روانپزشکي در مامايي 

 

- 

2و  1بارداري وزايمان و مراقبتهاي مربوطه   

و ناباروري بيماريهاي زنان  

 راديولوژي، سونولوژي و الکترولوژي در مامايي

گرفته شود( 6ندارد )فقط در ترم  -  اصول مديريت 

ي
ص

ص
خ

س ت
درو

 

ص  
ص

خ
س ت

 درو

 

- 
2و  1بارداري وزايمان و مراقبتهاي مربوطه   

 
 بي حسي ، بيهوشي و احياء درمامايي

2و  1بارداري وزايمان و مراقبتهاي مربوطه  -  

ناسي ومعاينات فيزيکينشانه ش  

 بيماريهاي زنان و ناباروري

 

 اختالل عمل جنسي و آموزش ومشاوره آن بيماريهاي زنان و ناباروري -

 

- 
 اصول و مهارتهاي پرستاري و مامايي

كارآموزي اصول و مهارتهاي پرستاري و مامايي و 

 روش كار در اتاق عمل

ی
 كارآموز

  

ی
 كارآموز

ات مامايي و تاريخ و اخالق و مقرر

 پزشکي قانوني
 كارآموزي مقررات پزشکي قانوني تاريخ و اخالق و مقررات مامايي و پزشکي قانوني

- 
فيزيوپاتولوژي وبيماريهاي  -نشانه شناسي ومعاينات فيزيکي

2و 1داخلي وجراحي و عفوني  
 كارآموزي داخلي جراحي

1بارداري وزايمان و مراقبتهاي مربوطه  1ن و مراقبتهاي مربوطه بارداري وزايما    1كارآموزي بارداري وزايمان و مراقبتهاي مربوطه 

2 بارداري وزايمان و مراقبتهاي مربوطه  

 

2بارداري وزايمان و مراقبتهاي مربوطه    2كارآموزي بارداري وزايمان و مراقبتهاي مربوطه 

3بارداري وزايمان و مراقبتهاي مربوطه  3اي مربوطه بارداري وزايمان و مراقبته   
كارآموزي بارداري وزايمان و مراقبتهاي مربوطه 

3 

 كارآموزي  نوزادان نوزادان -

 كارآموزي بيماريهاي كودكان بيماريهاي كودكان -

 كارآموزي بهداشت مادر وكودک وخانواده بهداشت مادر وكودک وخانواده بهداشت مادر وكودک وخانواده

يماريهاي زنانكارآموزي ب بيماريهاي زنان -  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

  جدول دروسي كه پيش نياز ندارند: 2جدول شماره 
 

 نام درس ترم پيشنهادی 

1ترم   سلول شناسي و بافت شناسي 

1ترم  بيوشيمي 

1ترم 1تشریح    

2ترم 2تشریح   

2و1ترم  ميكروب شناسي وانگل شناسي 

2و1ترم  اصول خدمات بهداشتي جامعه و  

 آموزش بهداشت

1ترم اصول و مهارتهای پرستاری و  

 مامایي

به بعد 4از ترم   آمار حياتي 

2ترم  روان شناسي 

به بعد 3از ترم   ژنتيك 

به بعد 3از ترم   نوزادان 

به بعد 4از ترم   بيماریهای كودكان 

به بعد 5از ترم   روانپزشكي در مامایي 

 اصول مدیریت مامایي  6فقط  ترم

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



نياز الزامي مي باشد در غير این صورت دروسي كه  رعایت پيش 1خذ دروس در هر نيمسال طبق جدول شماره جهت ا : تذكر

 رعایت پيش نياز نشده باشند توسط آموزش حذف خواهند شد.

 91و90و89دانشجویان مامایي ورودی  : برنامه ترميك3جدول شماره 

 

 

 دانشجویان كارشناسي مامایيبرنامه ترميك  ترم اول

ف
دی

ر
 

كد  واحد نام درس

 درس

 پيش نياز تعداد واحد

 كارآموزی عملي نظری

 اخذ شود( 1پيش نياز ندارد )ترجيحا ترم   5/0 5/1  2 سلول شناسي و بافت شناسي 1

 اخذ شود( 1پيش نياز ندارد )ترجيحا ترم   0/35 65/1  2 بيوشيمي 2

 اخذ شود( 1پيش نياز ندارد )ترجيحا ترم   5/0 5/2  3 1تشریح  3

اصول و فنون پرستاری و مامایي و روش  4

 كار در اتاق عمل
2  1 1 

 اخذ شود( 1پيش نياز ندارد )ترجيحا ترم  

 اخذ شود( 2و1پيش نياز ندارد )ترجيحا ترم   1 3  4 ميكروب شناسي و انگل شناسي  5

 ندارد   2  2 زیست شناسي پيش نياز 6

 ندارد   2  2 شيمي پيش نياز 7

 ندارد   2  2 زبان پيش نياز 8

 ندارد   2  2 فارسي پيش نياز 9

 ندارد  1   1 1تربيت بدني  10

 ندارد   2  2  1اندیشه اسالمي  11

   واحد پيش نياز                            8واحد+16                                                       جمع واحد  

 

 دانشجویان كارشناسي مامایيامه ترميك برن ترم دوم

كد  واحد نام درس ردیف

 درس

 پيش نياز تعداد واحد

 كارآموزی عملي نظری

 اخذ شود( 2پيش نياز ندارد )ترجيحا ترم  5/0 5/1  2 2تشریح  1

2 
  3  3 1فيزیولوژی 

 -بيوشيمي -سلول شناسي و بافت شناسي 

 1تشریح 

 اخذ شود( 2و1ياز ندارد )ترجيحا ترم پيش ن   2  2 روانشناسي 3

4 
  2  2 جنين شناسي

به بعد اخذ  2پيش نياز ندارد )ترجيحا ترم 

 شود(

 بيوشيمي   2  2 ایمني شناسي 5

اصول خدمات بهداشتي درجامعه و  6

 آموزش بهداشت
2 

 اخذ شود( 2و1پيش نياز ندارد )ترجيحاترم    2 

 شيمي )هم نياز هم مي تواند اخذ شود(بيو   2  2 اصول تغذیه مادر وكودک 7

كارآموزی اصول و فنون پرستاری و  8

 مامایي و روش كار در اتاق عمل
1 

  
 1 

اصول و فنون پرستاری و مامایي و روش كار 

 در اتاق عمل

 پيش نياز ندارد   3  3 زبان عمومي 9

 1تربيت بدني  1   1 2تربيت بدني  10

 واحد 20                                 جمع واحد                   



   

 

 

 

 دانشجویان كارشناسي مامایيبرنامه ترميك  ترم سوم

كد  واحد نام درس ردیف

 درس

 پيش نياز تعداد واحد

 كارآموزی عملي نظری

 بيوشيمي   2  2 1داروشناسي  1

 پيش نياز ندارد   2  2 نوزادان 2

 1تشریح   -1فيزیولوژی  5/0 5/1  2 2فيزیولوژی  3

 به بعد اخذ شود(3پيش نياز ندارد)ترجيحاترم    2  2 ژنتيك 4

5 

   3  3  1بارداری و زایمان و مراقبتهای مربوطه 

 -بيوشيمي-سلول شناسي و بافت شناسي

 -ایمني شناسي -2و1فيزیولوژی -2و 1تشریح 

 ميكروب شناسي وانگل شناسي

6 
  3/0 7/0  1 آسيب شناسي عمومي و اختصاصي

 -ایمني شناسي -سلول شناسي و بافت شناسي

 ميكروب شناسي و انگل شناسي

 1بارداری و زایمان  1    1 1كارآموزی بارداری و زایمان  7

 زبان عمومي   2  2 زبان تخصصي 8

9 
   2  2 اصول اپيدميولوژی و مبارزه با بيماریها

اصول خدمات بهداشتي در جامعه و آموزش 

 ميكروب شناسي و انگل شناسي -بهداشت

    3  3 فارسي عمومي 10

 واحد 20جمع واحد                                                 

 دانشجویان كارشناسي مامایيبرنامه ترميك  ترم چهارم

كد  واحد نام درس ردیف

 درس

 پيش نياز تعداد واحد

 كارآموزی عملي نظری

 1داروشناسي    1  1 2داروشناسي  1

 1بارداری و زایمان    3  3   2بارداری زایمان و مراقبتهای مربوطه 2

 به بعداخذ شود(4ندارد)ترجيحا ازترم  5/0 5/1  2 آمار حياتي و روش تحقيق 3

4 

فيزیوپاتولوژی  و بيماریهای داخلي 

 1جراحي و عفوني 
3  3   

ميكروب شناسي  -2و1فيزیولوژی -2و 1تشریح 

سلول شناسي و بافت  -ژنتيك -ل شناسيوانگ

نشانه شناسي و  -آسيب شناسي -شناسي

 معاینات فيزیكي

 )فقط با درس نشانه شناسي هم نياز(

 پيش نياز تدارد   2  2 بيماریهای كودكان 5

تاریخ ، اخالق و مقررات مامایي و  6

 پزشكي قانوني
2  2   

)به  2و1بارداری وزایمان و مراقبتهای مربوطه

 رت پيش نياز و هم نياز(صو

 2بارداری و زایمان  2    2 2كارآموزی بارداری و زایمان   7

8 

 1  1  2 نشانه شناسي و معاینات فيزیكي

 -بيوشيمي -سلول شناسي و بافت شناسي

 -ایمني شناسي -2و1فيزیولوژی -2و 1تشریح 

 ميكروب شناسي وانگل شناسي

 نوزادان 1    1 كارآموزی نوزادان 9

 1اندیشه اسالمي    2  2 2اندیشه اسالمي  10

 واحد 20جمع واحد                                                



 

 

 
 

 دانشجویان كارشناسي مامایيبرنامه ترميك  ترم پنجم

كد  واحد نام درس ردیف

 درس

 پيش نياز تعداد واحد

 كارآموزی عملي نظری

 3 3مربوطه   بارداری زایمان و مراقبتهای 1
 

 2بارداری و زایمان     3 

 3بارداری و زایمان    2    2 3كارآموزی  بارداری زایمان  2

3 
   2  2 تغذیه درماني مادر و كودک

 -اصول تغذیه و تغذیه مادر و كودک

 1فيزیوپاتولوژی و بيماریهای داخلي جراحي 

4 
   3  3 بيماریها ی زنان و ناباروری

 2و  1و مراقبتهای مربوطه  بارداری وزایمان

 نشانه شناسي ومعاینات فيزیكي

فيزیوپاتولوژی   و بيماریهای داخلي  5

 2جراحي و عفوني 
3  3   

 1فيزیوپاتولوژی  

 2و  1بارداری و زایمان    1  1 4بارداری زایمان  و مراقبتهای مربوطه   6

 پيش نياز تدارد   1  1 روانپزشكي  در مامایي 7

 2و 1بارداری و زایمان   1  1 و بيهوشي و احياء در مامایي  بيحسي 8

 بيماریهای كودكان 1    1 كارآموزی  بيماریهای كودكان 9

 تاریخ و اخالق مامایي و پزشكي قانوني 1    1 كارآموزی  مقررات و پزشكي قانوني  10

    2  2 آیين زندگي 11

 واحد 20              جمع واحد                                 

 دانشجویان كارشناسي مامایيبرنامه ترميك  ترم ششم

كد  واحد نام درس ردیف

 درس

 پيش نياز تعداد واحد

 كارآموزی عملي نظری

1 
وبيماریهای داخلي جراحي  فيزیوپاتولوژی

 3و عفوني 
 2فيزیوپاتولوژی     3  3

2 
اختالالت عمل جنسي و آموزش و 

 مشاوره آن
 بيماریهای زنان و ناباروری   1  1

   1  1 رادیولوژی ، سونولوژی و الكترولوژی 3

 2و  1بارداری وزایمان و مراقبتهای مربوطه 

 بيماریهای زنان و ناباروری

 

 پيش نياز تدارد   2  2 اصول مدیریت در مامایي  5

   4  4 بهداشت مادر و كودک  و تنظيم خانواده 6

 -روانشناسي -تي در جامعهاصول خدمات بهداش

بارداری زایمان  -اصول تغذیه وتغذیه مادر و كودک

تغذیه درماني  -بيماریهای كودكان -نوزادان – 3و2و1

 مادر و كودک

 1    1 كارآموزی  بيماریهای داخلي و جراحي 7
فيزیوپاتولوژی  -نشانه شناسي ومعاینات فيزیكي

 2و 1وبيماریهای داخلي وجراحي و عفوني

 3،2،1بارداری وزایمان و مراقبتهای مربوطه   5/0 5/0  1 آزمایشات كاربردی در مامایي 8

 كارآموزی  بيماریهای  زنان 9
 

 بيماری های زنان 2    2

10 
كارآموزی بهداشت مادرو كودک و تنظيم 

 خانواده
 بهداشت مادر و كودک و خانواده)هم نياز( 2    2

 واحد 17                             جمع واحد                      



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دانشجویان كارشناسي مامایيبرنامه ترميك  ترم هفتم

تعداد  كد درس واحد نام درس ردیف

 واحد

 كارآموزی

 پيش نياز

كارآموزی در عرصه بارداری و زایمان و  مراقبتهای  1

  1مربوطه 
 گذراندن  و پاس كردن كليه كاراموزی ها 2  2

در عرصه بارداری و زایمان و  مراقبتهای  كارآموزی 2

 2مربوطه  
2  2 

گذراندن  و پاس كردن كليه كاراموزی ها و 

 1كاراموزی در عرصه بارداری و زایمان 

 گذراندن  و پاس كردن كليه كاراموزی ها 2  2 كارآموزی در عرصه   بيماریها و فوریتهای زنان 3

جراحي كارآموزی در عرصه بيماریهای داخلي و  4

 در مامایي
 گذراندن  و پاس كردن كليه كاراموزی ها 1  1

كارآموزی در عرصه  نوزادان نيازمند به مراقبتهای  5

 ویژه
 گذراندن  و پاس كردن كليه كاراموزی ها 1  1

 واحد 8جمع واحد                                                               

 دانشجویان كارشناسي مامایيرميك برنامه ت ترم هشتم

كد  واحد نام درس ردیف

 درس

تعداد 

 واحد

 پيش نياز

  كارآموزی

كارآموزی در عرصه  بارداری و زایمان و   1

 3مراقبتهای مربوطه 
2  2 

گذراندن  و پاس كردن كليه كاراموزی ها و كاراموزی در 

 2و1عرصه بارداری و زایمان

رداری و زایمان و  كارآموزی در عرصه  با 2

 4مراقبتهای مربوطه 
2  2 

گذراندن  و پاس كردن كليه كاراموزی ها و كاراموزی در 

 3و2و1عرصه بارداری و زایمان

كارآموزی در عرصه بهداشت مادرو كودک وتنظيم  3

 خانواده بر اساس مامایي جامعه نگر
 گذراندن  و پاس كردن كليه كاراموزی ها 2  2

رصه اصول مدیریت و كاربرد آن در كارآموزی در ع 4

 مامایي
 گذراندن  و پاس كردن كليه كاراموزی ها 1  1

كارآموزی در عرصه رادیولوژی  و اولتراسوند و  5

 الكترولوژی در مامایي
 گذراندن  و پاس كردن كليه كاراموزی ها 1  1

 واحد   8     جمع واحد                                                          



 

 

 

 

 دروس عمومي مقطع كارشناسي پيوسته مامایي : 4شماره  جدول

 نوع درس تعداد واحد

 تئوری عملي

 1                       فارسي عمومي 3 

 2                      زبان عمومي 3 

 3         1تربيت بدني   1

 4   2تربيت بدني   1

 5 آموزش قران   1 

 6 وصاياي امام 1 

 1انديشه اسالمي  2 

نظری  مباني

 اسالم

7 
 2انديشه اسالمي  2 

  انسان در اسالم 2 

8 
 حقوق اجتماعي وسياسي در اسالم 2 

 فلسفه اخالق  2 

 9 اخالق اسالمي
 اخالق اسالمي 2 

 آئين زندگي 2 

 عرفان عملي اسالم 2 

 انقالب اسالمي ايران 2 

 10 قالب اسالمي ان
آشنايي با قانون اساسي جمهوري  2 

 اسالمي ايران

 انديشه سياسي امام خميني  2 

 تاريخ فرهنگ وتمدن اسالمي 2 
تاریخ وتمدن 

 اسالمي
 تاريخ تحليلي صدر اسالم 2  11

 تاريخ امامت 2 

آشنایي با منابع  تفسير موضوعي قران 2 

 اسالمي
12 

 ي نهج البالغهتفسير موضوع 2 

 

،از دروس انقالب اسالمي  واحد 2، از دروس اخالق اسالمي يك درس معادل واحد  4دانشجو از دروس مباني نظري اسالم بايد دو درس معادل

را  حدوا 2 واز دروس آشنايي با منابع اسالمي يك درس معادل واحد2،از دروس تاريخ وتمدن اسالمي يك درس معادل واحد  2يك درس معادل 

عالوه بر دروس  باید 91دانشجویان ورودی ) .مي باشدواحد  22كل واحد هاي عمومي كه دانشجو بايد بگذراند  بايد بگذراند.

 .جزء دروس عمومي بگذرانند( نيز درس تاریخ فرهنگ وتمدن اسالم و ایران را باال،
 

 



 


