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يكي اص اػضبي ْيبت ػهًي گشِٔ يبيبیی داَؾگبِ استاد راىنماي تحصیلي گروه مامایی 
 يی ثبؽذ کّ ػالقًُذ ثّ پزيشػ يغئٕنيت يؾبٔسِ (خشو آثبد)ػهٕو پضؽکی نشعتبٌ

داَؾجٕيبٌ اعت ٔ يغئٕنيت ْذايت تذصيهي ٔ ساًُْبيي داَؾجٕيبٌ سا دس صييُّ يؾكالت 

: ثّ ػٓذِ يي گيشدریمايٕصؽي ، پژْٔؾي ٔ فشدي ثّ ؽشح   

 .اسصيبثي يذأو ٔضؼيت تذصيهي داَؾجٕ دس گزؽتّ ٔدبل ٔ ثشَبيّ سيضي ثشاي آيُذِ- 
. ؽُبخت َغجت ثّ اعتؼذادْب ٔ تٕاَبيي ْبي داَؾجٕ ٔ كًك ثّ ؽكٕفبيي يُطقي آَٓب- 
ؽُب كشدٌ داَؾجٕ ثب يقشسات ٔ ضٕاثظ ايٕصؽي پژْٔؾي ٔ داَؾجٕيي ٔ اَضجبطي دس يقطغ  آ-

. يشثٕطّ
آؽُبيي ٔ تغهظ  ثّ كهيّ آييٍ َبيّ ْب ٔ دعتٕسانؼًم ْبي آيٕصؽي ٔ آگبْي كبيم اص ٔظبيف ٔ -  

. اختيبسات
اسائّ ساًُْبيي الصو ثّ داَؾجٕ دس صييُّ ؽغهي ٔ َذِٕ ادايّ تذصيم ٔ آيبدِ عبصي ثشاي - 

. پزيشػ يغئٕنيت ؽغهي دس آيُذِ
. تبييذ كهيّ فشو ْبي اَتخبة ٔادذ ، گٕاْي پضؽكي، ييًٓبَي ، اَتقبل ، جبثجبيي، دزف ٔاضبفّ- 
ثشسعي سيؾّ يبثي صييُّ ْبي ادتًبني افت تذصيهي ٔ كًك ثّ داَؾجٕ دس جٓت پيؾشفت - 

. ني ٔ ججشاٌ كبعتي ْبصیتخ
تٕجّ ثّ اعتشط يذيطي ، خبَٕادگي ٔ تذصيهي ٔ دس صٕست َيبص اسجبع ثّ يشاكض يؾبٔسِ جٓت - 

. پيؾگيشي اص ثشٔص يؾكالت جذي
يؼشفي داَؾجٕيبٌ يٕفق دس صييُّ ْبي آيٕصؽي، پژْٔؾي ٔ فشُْگي ثّ ؽٕساي تؾٕيق  -

. داَؾكذِ
. اطالع ثّ خبَٕادِ داَؾجٕ دس صييُّ يؾكالت ٔي ٔ يؾبٔسِ ثب آَبٌ دس صٕست نضٔو- 
يؾٕست ثب صبدُظشاٌ ٔ كبسؽُبعبٌ يغبيم يشثٕط ثّ يؾكالت داَؾجٕيبٌ ثّ يُظٕس يبفتٍ - 

يُبعت تشيٍ ؽيِٕ كًك ثّ داَؾجٕيبٌ ٔ اعتفبدِ يغتًش اص ؽيِٕ ْب ٔ اثضاسْبي تٕاَبيي 
. ْبي خٕد ثشاي اَجبو صذيخ ٔظبيف يذٕنّ

. اػالو يؾكالت داَؾجٕيبٌ ثصٕست كتجي ثّ يذيش گشِٔ يشثٕطّ -
ثشَبيّ آٌ ثش اعبط  ). داَؾجٕ دس ْفت5ّ عبػت ثّ اصاي ْش 1دضٕس يفيذ ثّ يذت دذاقم  -

عبػبت كالط داَؾجٕيبٌ تذت پٕؽؼ ثب ًْبُْگي يذيش گشِٔ يشثٕطّ تٓيّ يي 
عبػت ٔ يذم يالقبت ثبيذ دس اثتذاي ْش َيًغبل يؾخص ٔ ثّ صٕست كتجي ثّ يذيش .ؽٕد

گشِٔ اػالو گشدد ثّ َذٕي كّ دتي االيكبٌ ثب ثشَبيّ ْبي ديگش داَؾجٕيبٌ تذاخم َذاؽتّ 
 .(ثبؽذ

دضٕس دس داَؾكذِ اص يك سٔص قجم اص ثجت َبو تب يك سٔص پظ اص آٌ ٔ دس سٔصْبي دزف ٔ اضبفّ ٔ - 
. دزف اضطشاسي

ثشسعي ٔ تذهيم ٔضؼيت تذصيهي داَؾجٕيبٌ ثش اعبط  فشو ْبي  تكًيم ؽذِ يؾخصبت - 
تذصيهي اَبٌ  ٔ ثش آٔسد دذٔدي اص ٔضؼيت ػبطفي ٔ تشثيتي داَؾجٕ ٔ ثجت كهيّ – فشدي 

اطالػبت ثذعت آيذِ ثّ صٕست يذشيبَّ دس پشَٔذِ اي كّ ثذيٍ يُظٕس ثشاي ْش داَؾجٕ 
. تؾكيم يي دْذ

 ثشاي جًغ ثُذي ٔ اسعبل ثّ يذیش گشِٔتٓيّ گضاسػ ػًهكشد دس پبيبٌ َيًغبل تذصيهي ٔ اسائّ ثّ - 
. يؼبَٔت آيٕصؽي داَؾكذِ

ثبطي ضؽشكت دس جهغبت اعبتيذ ساًُْبي داَؾكذِ ٔ جهغبتي كّ تصًيى گيشي آيٕصؽي ٔ اٌ- 
. دس يٕسد داَؾجٕي تذت پٕؽؼ صٕست يي گيشد
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