
 :ییهدف رشته ماما

 

که کثرت و قدمت آن باعث شده است تا   یا. حادثهشوندیمتولد م ایدر گوشه و کنار دن ی نوزادان ایهر لحظه، نوزاد  در

  یلحظه زندگ نیتریو بحران نیترباشکوه ن،ی! تولد بزرگتریمعجزه خلقت از چشمها پنهان بماند. آر نیبزرگتر نیعظمت ا

  رایمشاغل است. ز نیتریمیاز قد یک یآن(  ی) در شکل سنتییماما زین اغلمش انیاست و در م یتجربه بشر نیتریمیو قد

کمک   گریآنها، به زنان د راتیو تاث یاهیگ ی از داروها و اطالع اریتجربه بس لیاز زنان بودند که به دل یاعده   م،یاز قد

 .داشته باشند یترمنیتر و اتا وضع حمل آسان  کردندیم

 

  

 

است   یسنت ییمعروف است، ادامه و دنباله همان ماما ییتصور کرد که آنچه امروز به نام حرفه و دانش ماما دینبا التبه

 .و درمان استوار شده است صیتشخ ق،یتحق ،یری شگ یآموزش، پ است که بر مشاهده، یدانش ییبلکه امروزه ماما

 

  

 

 :ییرشته ماما طهیح

 

  ،یآموزش ،یااعم از نقش مشاوره یاگسترده اریبس یاست که نقشها یعلوم پزشک  یهارمجموعهیاز ز یک ی  ییماما

 یعنی کندیم داینقشها در ارتباط با مادر و کودک مفهوم پ  نیا یاست. البته تمام یقاتیو تحق یدرمانگر ،یتیحما ،یمراقبت

و  یعیطب مانیزا ،یخانواده، مراقبت در دوران باردار  مینحوه تنظ زشبعد و هنگام ازدواج، آمو ماما به مشاوره قبل،

 .پردازدیبهداشت دوران بلوغ و بعد از آن م نهیمادر و کودک و آموزش به دختران در زم یمراقبت بهداشت

 

  

 

 .کندیم دایکودک ادامه پ  یسالگ  ۶و  مانیو تا پس از زا شودیشروع م یاز دوران قبل از حاملگ  ییرشته ماما طهیح»

 

  

 

  یبرا ی حامله شدن را دارد و اگر حامله شود خطر ییمادر توانا کی ایکه آ کندیم یماما بررس یدوران قبل از حاملگ  در

که سابقه   یدارند، مادران شرفتهیپ یقلب یماریکه ب یمادران  ،یابتیمثال مادران د ینه؟ برا ای  دیآیبوجود م  نشیجن ایخودش 



  دیاند، باچندبار سقط کرده ایآورده  ایکه قبال بچه معلول به دن یدارند و مادران یک یژنت یهایاز ناهنجار یواضح یخانوادگ

 .الزم را انجام دهند یشهایبا ماما مشورت کرده و آزما یقبل از حاملگ 

 

  

 

  مانیو زا یزنان پر خطر از نظر باردار ییو شناسا یمند به باردارمرحله ماما به مشاوره با زنان عالقه  نیواقع در ا در

مرحله مراقبت از باردار در    نیاست که در ا ی. مرحله بعد حاملگ دهدیو آنها را به متخصص مربوط ارجاع م پردازدیم

 .ما استبر عهده ما یارمراقبت از بارد یهاکی نیدرمانگاهها با کل

 

  

 

تا ماما  شودیم نهیمراجعه کرده و معا کی نیبه کل کندیکه ماما مشخص م نیمع یدوران خانم باردار در فواصل نیا در

 دیرا تهد نیجن ایمادر  یکه خطر  یمطمئن گردد و در صورت نیاز سالمت مادر و جن شی مشاوره و آزما نه،یضمن معا

  یکه دچار فشار خون حاملگ  یمثال مادر ی. برادینما یریوگآن جل میو وخ یداده و از عواقب جد صیزود تشخ کندیم

مرحله ماما  نیاست که در ا یتمام خواهد شد. گفتن نیجان مادر و جن متیداده نشود به ق صیشده است اگر زود تشخ

 مادربه  نیتنفس و اطالع از سالمت جن یاهکی ورزش، کتن ،یبهداشت فرد ه،یمختلف مانند تغذ یهانهیدر زم تواندیم

 .آماده سازد مانیزا یآموزش داده و او را برا

 

  

 

 دایخاتمه پ مانیمادر در اتاق درد شروع شده و به وضع حمل در اتاق زا رشیاست که از پذ مانیبعد مرحله زا مرحله

و سالمت مادر  مانیزا یمادر برا یاز آمادگ نانیو پس از اطم دهدی را انجام م هیاول یهامرحله ماما بررس نی. در اکندیم

 .ردیگی را برعهده م مانیزا تیمسوول  یعیطب مانیزا کیاز  نانیاطم  نیهمچن نیو جن

 

  

 

  یقلب یماریمثل ب یخاص یمار ی مادر ب اینبوده  یعیدر حالت طب نیروبرو باشد مثال جن  یبا مشکل مانیمرحله اگر زا نیا در

را در   مانیزا تیاست که مسوول مانیپزشک زنان و زا فهیوظ نیباشد، ا نیبه سزار از ین نکهیا ایداشته باشد  شرفتهیپ

 .ردیبر عهده بگ  شگاهیزا ای مارستانیب

 

  

 



فرزند بر عهده  ینگهدار  یو چگونگ  یدگیکنترل سالمت نوزاد و مادر و آموزش نحوه رس زین مانیمرحله بعد از زا در

 .ماما است

 

  

 

 یک یزیرشد و تکامل کودک شامل رشد ف تیوضع نییمرحله تع نیواحد بهداشت مادر و کودک است که در ا زیبعد ن مرحله

 یکودک بر عهده ماما است. از سو ونیناس یو واکس یسالگ  ۶تا  یروزگ ۵از  یو گفتار یرفتار ،یاجتماع یهاو تکامل

به   یها خصوصدر مطب ایزنان  یماما در درمانگاهها خشب نی. در اگرددیبه زنان بر م از کار ماما یبخش گرید

 .کندیم تیفعال ییبه عنوان مشاور نازا ییدر مراکز نازا ایاز سرطان دهانه رحم و پستان پرداخخته  هیاول یهای ریشگیپ

 

  

 

 :ییبازار کار ، درآمد ماما ،یشغل ندهیآ

 

از   یتا پس از مدت رندی داوطلبان در نظر بگ  یتمام دیدر رشته مورد نظر، آنچه که با لیاز انتخاب رشته و تحص شیپ

  نیاز ا نیباشد. بنابرا یرشته مورد نظرشان م یشغل ندهیاز  بازار کار و آ ینشوند، آگاه مانیانتخاب رشته خود پش

 .دیبازار کار رشته مورد نظر دست به انتخاب رشته بزن یو پس از بررس دی وجه غافل نشو چیموضوع به ه

 

  

 

 یدر مراکز بهداشت تواندیماما م کیکه  میالزم است به اطالعتان برسان  ییرشته ماما یشغل ندهیرابطه با بازار کار و آ در

بهداشت مدارس،  یمرب ،یخدمات بهداشت یها، درمانگاه ها به عنوان مرب شگاهیها، زا مارستانیو طرح پزشک خانواده،  ب

 .کارشناس بهداشت خانواده استخدام شود

 

  

 

 یحاضر در صورت داشتن مدرک کارشناس نیبر اساس قوان ییرشته ماما النیالزم به ذکر است که فارغ التحص نیهمچن

 یی.در رابطه با بازار کار رشته ماماندیاقدام نما یو درمان ینمودن مطلب جهت ارائه خدمات بهداشت ریدا یبرا توانندیم

  یبخش ها ریو مد سرپرست عنوان به توانندی ارشد م یمقطع کارشناس النیالتحص که فارغ  مییبگو  دیبا زیدر مقطع ارشد ن

 یـ درمان یدر مراکز بهداشت یو ستاد یتیریمد یدر پست ها ایها و  مارستانیدر ب یآموزش زریو سوپروا یدرمان مختلف

 .بپردازند تیبه فعال

 



  

 

 :هیو قابل توص ازیو ... مورد ن ی، روان ی، علم یجسم یهاییتوانا

 

  یدارد. برا اریبس  تیبه عالقه و احساس مسوول ازین ییو ماما یپرستار ،یسه رشته پزشک  ژهیبو یعلوم پزشک  یهارشته

او  یازهاین یزائو را تحمل کند و پاسخگو کیاز درد  یناش یادهایفر تواندیماما بدون عشق و عالقه الزم نم کیمثال 

 .باشد

 

  

 

 : مینکن  فراموش

 

 یحساس اریبس طیشرا مانی خانم در حال زا کیچون  خواهدیباال م اریعشق و عالقه و صبر و حوصله بس ییماما رشته»

به او   اریدر حد امکان با صبر و حوصله بس دیماما با  کیو  ستیخودش ن اریحرکاتش در اخت ایاز حرفها  یاریدارد و بس

 .او را بر عهده دارد نیمادر و جن یعنیجان دونفر  تیلآرامش و قوت قلب بدهد و توجه داشته باشد که مسوو

 

  

 

  راینگذرد، ز یسنج باشد و از مقابل مسائل هرچند که کوچک باشد به سادگباهوش و نکته اریبس  دیماما با  کی نیهمچن

خطرات  تواندیدر صورت عدم توجه م شود،یظاهرم مانیزا ای یکه در هنگام باردار یعالئم کوچک  ایاز مسائل  یلیخ

 .مادر به دنبال داشته باشد اینوزاد  یبرا یجان

 

  

 

را داشته باشد و به   مارستانیب طیو در کل کار در مح یکارشب ،یزیتحمل خون و خونر دیرشته با نیا یدانشجو نیهمچن

 « .دارد یاست و کمتر جنبه تئور یعمل  شتریرشته ب نیمند باشد چون دروس اعالقه  زین یکار عمل

 

 یقیشناخت دق انیاز دانشجو یاریاما متاسفانه بس  شوندیم ییوارد رشته ماما یمستعد و خوب انیدانشجو ریاخ یدر سالها»

را انجام   یپرستار ییکارها و خدمات ابتدا مارستانیدر ب د یاول با یهاکه در ترم دانندیمثال نم یرشته ندارند. برا نیاز ا

که اگر با عالقه و عشق الزم   ی در حال دهند،ی و انصراف م شوندیسرخورده م لیلد نیاوقات به هم یگاه یدهند و حت



انسان را به   تواندیم یاست که از نظر معنو یتیرشته با ارزش و پراهم ییکه ماما شوندیرشته شوند، متوجه م نیوارد ا

 «.کند یکلمه راض یواقع یمعنا

 

  

 

برخوردار باشد چون   یخوب یسالمت کامل داشته و از روابط اجتماع یو روح یاز نظر جسم دیبا ییماما یدانشجو

 .«ماما است کیاز کار  یمشاوره و آموزش بخش مهم

 

  

 

 .ردیپذیداوطلبان زن دانشجو م نیتنها از ب ییاست که رشته ماما یگفتن

 ارشد و ... ( یدر مقاطع باالتر: )کارشناس لیادامه تحص تیوضع

 

  

 

ارشد   ی. طول دوره کارشناسشودیگفته م یپس از کارشناس یلیمقطع تحص ن یبه اول وستهیناپ  یارشد مامائ یکارشناس

  توانیارشد، م یدر مقطع کارشناس التیکه پس از اتمام تحص ییماما یسال است. دوره دکترا ۳سال و حداکثر  ۲حداقل  

 .شده است بیتصو یزیربرنامه یعال یدر شورا یبه تازگ افتیبه آن راه 

 : ماما یحرفه ا یها تیماما ومسئول

 

فرد   نیهمراهشان باشد. ا مانیزن است وابسته اند تا در طول زا کیکه معمواًل   یگریمختلف به فرد ماهر د نیدر سن زنان

 .از هنرو علم است یقیاو تلف یباشد. ومهارتها یآن همراه زن م یاصل یماما است که معن

 

  

 

 : (midwife ) ماما فیتعر

 

ارشد برابر مقررات در مراکز   یوکارشناس یرا در حد کارشناس ییماما التیشود که تحص یاطالق م یبه شخص ماما

 .دار مربوط شده باشد تیاز مقامات صالح  ییماما یو موفق به اخذ پروانه رسم دهیرسان انیبپا ی و خارج یآموزش داخل



 

 

با   مانهایزا تیهدا مان،ی و دوره بعد از زا مانیزا ،یبه زنان دردوران باردار هیقادر به نظارت، مراقبت و توص دیبا او

  ریکشف حاالت غ ،یریشگ ی مراقبت شامل پ نیسال باشد. ا  ۶ ریو کودک ز رخواریخود و مراقبت از نوزاد وش تی مسئول

 .باشد یم یاقدامات اورژانس در نبود کمک پزشک  یو اجرا یپزشک  یدر مادر وکودک، فراهم ساختن کمکها یعیطب

 

 

شامل  دیخانواده وجامعه دارد. کار ماما با یزنان بلکه برا یدر مشاوره و آموزش بهداشت نه تنها برا یمهم فهیوظ او

  یراقبتهاخانواده وم میبوده و به تنظ یو مادر یپدر فیوظا رشیپذ یبرا  نیآماده کردن والد ،یآموزش دوران باردار 

 .ابدیزنان گسترش  یهای ماریاز موارد ب یکودک وبعض

 

 

درمنزل ( و هر شکل   مان یو زا ییمنازل ) مشاوره ماما ،یبهداشت یدرمانگاهها ، واحدها مارستانها،یتواند در ب یم او

 .کار کند ییاز ارائه خدمات ماما یگرید

 

  

 

 : توجه

شبکه و  تیرینظر مد ریتابعه ز یشبکه و واحدها ستمیس ازیتواند بنا به ن یم یبهداشت و درمان و آموزش پزشک  وزرات

را بعمل   ازیمورد ن یاستفاده خدمت ییماما یپروانه دار از وجود کاردانها ییو کارشناسان ماما ییزنان و ماما نیمتخصص

 .آورد

 

  

 

 : ماما یها تی مسئول

 

 : تیـ صالح ۱

مطرح شده   یو در کد شغل ییماما نیماما به وضوح در قوان  تیاست . حدود فعال یحرفه ا   تیماما مسئول حفظ صالح هر

 .است

 



 

 : یگزارش کتب یحفظ و نگهدار تیـ مسئول ۲

  دیکند جدا است. او با یاست. گزارش ماما از آنچه که پزشک گزارش م اتیو حفظ گزارش جزئ یملزم به نگهدار ماما

. در طول  دیرا که توسط خودش انجام شده است را حفظ نما مانیاز زا شیپ  ناتی و تمام معا یی ماما خچهیزارشات، تارتمام گ

به طور کامل شرح داده شوند   اتیتمام جزئ دیهستند و با یشده ضرور مواقدامات انجا ناتیگزارش مشاهدات ، معا مان،یزا

 .شوند یم یحفظ و نگهدار مارستانهایافتند. مدارک ثبت شده تولدها توسط ماماها مجموعًا در ب یاتفاق م عًایسر عیوقا رایز

 

 

  نیا  رایشود. ز یسال باشد, نگهدار ۲۵کمتر از  دیکه نبا یمدت زمان یبرا دیشده با هیکه توسط ماما ته  یگزارشات تمام

 یاریمورد توسط افراد نسبت به اعمال انجام شده توسط ماما, او را  یب اتیشکا ای یتواند در مواقع دادخواه یگزارشات م

 .دهد

 

 

 : در برابر خانواده تیـ مسئول ۳

 تیمثل راز دار بودن اهم یخاص  فیازمسائل محرمانه خانواده ها هستند، لذا وظا یاریآنجا که ماماها در برخورد با بس از

 رتیکه ممکن است با نظر شخص خودش مغا یدیسرزنش نسبت به عقا هر فرد را بدون دیدارد. و با ییربنایفراوان و ز

 .کند یداشته باشد، بررس

 

 

 : در قبال حرفه تیـ مسئول ۴

 .داشته باشد  یدر حفظ استانداردها وبهبود مراقبت ها رل فعال دیبا

 

 

آن رشته است. وجهت عرضه   یقانون یها ئتیو ه یحرفه ا  یسازمانها یها تیاز فعال یوارد بودن درحرفه ، آگاه الزمه

 .آشنا نگه دارد دیجد  یها افتهیخود را با  یاز نظر علم شهیهم دیمراقبت با نیبهتر 

 

 

 : در مقابل جامعه تیـ مسئول ۵

 ،یمکان نامناسب، تعصب نژاد ،یاجتماع تیچون محروم یکه بتواند موضوعات ردیقرارگ ییها تی است در موقع ممکن

ها  تیموقع نیاو در ا تیسل را روشن کند. مسئول ای دزیمثل ا ییعفونتها وعیش ای  هایماریب   وعیش  شرفتیاثرات خشونت، پ

 .الزم باشد یمراقبتها دندا ایو  ژهیو ریو تداب زیدر تجه ،یتواند آگاه ساز یم



 

 

 .اعتماد ارج نهاده ودر حفظ تداوم آن بکوشد نیبه ا دیبا یید وهر مامابرن یها از اعتماد جامعه نسبت به خود لذت م ماما

 

  

 

 : نکته

. او  ابدیحضور  یگرید یتواند مراقبت از مادر ونوزاد را ترک کند مگر انکه ماما ینم یتیموقع چیهرگز و در ه ماما

  دیبا یداشته باشد. پزشک متخصص زنان، پزشک عموم  ازیتخصص ها ن ریممکن است به نظرات استادانه و دخالت سا

 .وندرخ داده است فرا خوانده ش یعیطب ریکه موارد غ یدر مواقع

 

  

 

را  یدستورات پزشک  دیمشکل بر عهده پزشک خواهد بود و او با تی طلبد، مسول یکمک م یرا برا یماما پزشک  کی یوقت

او   فهیرا به عهده گرفته است . وظ تیکه پزشک مسئول یدر مواقع یادامه مراقبت از مادر و کودکش حت یدنبال کند ول

 .است

 

 

ها ،  وتراپیزی، ف هیتغذ نیباشد. متخصص یمراقبت از نوزاد دردسترس م یطور مشابه پزشک متخصص کودکان برا به

هستند که ماما در موارد مناسب ممکن است به  ییتخصص ها ریبهداشت سا نیو مراقب یپرستاران و مدد کاران اجتماع

 .آنها رجوع کند

 

 

بر قرار کند. و او   یتخصص ها مشغول هستند رابطه موثر ریکه درسا یو همکاران خود و افراد نیبا مراجع  دیبا ماما

  نیکه به ا است یمشاوره کردن ابزار مهم ی. مهارتهاابدیخود را در نیو نقطه نظرات مراجع التیکه تما شودیقادر م

 .کند یمسئله کمک م


