
 

 

 بسمه تعالی 

 دانشکده پرستاری ومامایی زنجان

 

 

 

 

 گروه مامایی

1405-1400 

 

  



 

 

 معرفی 

 

به عنوان اولین واحد آموزش عالی دانشگاه علوم پزشکی زنجان با ۱۳۶۵دانشکده پرستاری و مامایی زنجان در سال 

اولاین مطعاک کارشناسای پیوساته ۱۳۸۵ مامایی شروع به کار نمود. در ساال اندازی رشته کاردانی پرستاری وراه 

کارشناسای ارشاد رشاته ی  مامایی و یک سال بعد کارشناسی ناپیوسته مامایی پذیرش شدند. پاذیرش در مطعاک

ر مامایی از رشته های تازه تاسیس با آغاز شد و تاکنون ادامه دارد. رشته مشاوره د ۱۳۹۲ مشاوره در مامایی از سال

باشد. مامایی از ر شته های زیر مجموعه علوم پزشکی اسا.. هادف ر شاته مشاوره ای زنان می هدف رفک نیازهای

مامایی اس.. خدمات مامایی منجر به ارتطای سالم.  مامایی تربی. کار شناسان متعهد در زمینه آموزش و خدمات

 .ودمادران و کودکان جهان می ش

  (Mission)   رسالت

رسال. گروه مامایی در حوزه آموزشی تعلیم و تربی. ماماهای ماهر، متعهد، توانمند، خالق و مسئولی. پذیر به  

منظور ارتطاء سعح سالم. جامعه در جه. تأمین نیازهای جسمی، روانی، اجتماعی و معنوی مرتبط با سالم. و 

بنحوی که دانش آموختگان این رشته بتوانند در مراکز بهداشتی درمانی، بهداش. مادران، کودکان و خانواده اس. 

مشاوره خدمات مامایی، بیمارستانها و سایر مراکز مرتبط فعالیتهای موثر و کارآمد را درباالترین سعح استانداردهای 

ر حوزه پژوهش حرفه ای ارائه کرده و رضایتمندی مراجعین و مددجویان را تامین نمایند. رسال. دیگر گروه د

انجام تحطیطات در جه. شناخ. نیازهای آموزشی، بهداشتی و درمانی جامعه خصوصا مادران و کودکان و بدنبال 

آن بازنگری مداوم برنامه های آموزشی مامایی دراین راستا و نیز بازخورد مناسب جه. بهینه سازی سیستم 

دانشجویان اس.. رسال. دیگر این گروه ترویج فرزندآوری ارتطاء و بهبود کیفی. آموزش و ارزشیابی  ،آموزشی کشور

بهبود روابط زناشویی و تحکیم بنیان خانواده در سعح جامعه اس. که با آموزش های مداوم گروه های هدف در 

ای درجه. توانمندسازی دانش مراکز بهداشتی و درمانی میسر می گردد. همچنین ارتطاء ارتباطات بین رشته

وزش دانشجویان سایر رشته های علوم پزشکی و حتی غیر علوم پزشکی نیز نیازمند توجه ویژه آموختگان و آم

 اس..

  



 

 

  

  (Vision)چشم انداز

گروه مامایی دانشکده پرستاری و مامایی بر آن است به عنوان یک مرکز آموزشی، علمی و پژوهشی تمام تالش خود را با 

ل لمیران تبدیل گردد و در سطح بین الرد تا به بهترین مرکز آموزش در ااستفاده از سرمایه انسانی و فکری به کار گی

 نقش ارزنده و برجسته ای را در تولید دانش در حوزه مامایی و بهداشت باروری ایفا کند. 

 

  (Valuse)ارزشها

 رعایت ارزش های ذیل برای گروه حائز اهمیت است:

ی مامایی جزء ضروری نوآوری؛ شایستگی محوری هر دانش آموختهشایستگی معنوی، پایبندی به اصول اخالقی و  .1

   فرایند آموزش است. 

 شعار حاکم بر عملکرد مدیران است. وامرهم شورا بینهم؛ .2

  ی سطوح جاری است.بعنوان یک ارزش علمی اسالمی )اطلبوالعلم من المهد الی الحد( در همه یادگیری مادام العمر؛ .3

امکان پذیر  دانشجویان از طریق ایفای نقش مدیران و اساتید  مسئولیت پذیری اجتماعی و ارتقاء  آموزش پاسخگو .4

 است.

 مشتریان سازمان، یک وظیفه ی اساسی است.  در برخورد با همه ی کرامت انسانی  حفظ .5

ی روشنی برای خود ترسیم کنند و در چنگال آینده ی آینده نگاری، آینده آینده در دستان کسانی است که با .6

 مجهول اسیر نشوند.

  (Strengths)    نقاط قوت

 

 درگروه تکمیلی وجودتحصیالت .1

 در سایت پردیس دانشگاه آموزشی نوین مرکزی وامکانات وجودکتابخانه .2

 رضایتمندی دانشجویان از برنامه ریزی درسی ، کمیت و کیفیت وسایل کمک آموزشی . راهبردهای تدریس و یادگیری .3

 وکارآموزیها پوشش تحت واحدهای بر مناسب نظارت وجود .4

 یکی از اعضای گروه بعنوان معاون پژوهشی دانشکده حضور .5

 مسئول واحد تحقیقات بالین بیمارستان آیت اهلل موسوی یکی از اعضای هیئت علمی بعنوانفعالیت  .6

 در ترکیب گروه به همراه اعضای جوان باتجربه علمی هیئت حضوراعضای .7



 

 

 
 جهت پوشش  دادن واحدهای تئوری و بالینیوجود همکاری سایر گروهها در  .8

 مشارکت اعضای گروه در برگزاری دوره های آموزشی ضمن خدمت در داخل و خارج از دانشکده .9

تحصیل در مقطع دکترا و ارائه طرح های  ادامه( فردی  توسعه به گروه وآموزشی علمی هیئت اعضای انگیزه باالی .10

 )پژوهشی

 تکمیلی تمرکز دانشگاه بر توسعه تحصیالت .11

 از طرف دانشگاه PhDنفر از اعضای هیئت علمی جهت ادامه تحصیل در مقطع  4اعطای ماموریت آموزشی به  .12

 وجود برنامه مدون برای برگزاری کارگاههای آموزشی دانشجویان .13

 وجود رویکرد تیمی در ساختار گروههای دانشکده .14

 جامعه در هر نیمسال آموزشی نیازهای با آنها سازی بمتناس و طرح درس های اعضا و ها کوریکولوم به روز رسانی شدن .15

 

  (Weakness) ضعف نقاط

 پژوهشی فعالیتهای به نسبت اساتید آموزشی فعالیت حجم باالبودن .1

 امورپژوهشی انجام جهت تکمیلی تحصیالت دانشجویان انگیزه بودن پایین .2

 سالمت مراکزجامع آموزشی -اجرایی دستورالعملهای به دسترسی عدم .3

 فعالیت اعضای هیات علمی برای فیزیکی فضای کمبود .4

 عدم شرکت نماینده دانشجویان در جلسات شورای آموزشی گروه .5

 مرتبط )زایشگاه، درمانگاه زنان( جهت کارورزی دانشجویان فضای آموزشی درمانیکمبود  .6

 و... LEDکمبود فضاهای آموزشی و مجهز نبودن به تکنولوژی روز مانند وبینار،  .7

 رکز تحقیقات مامایی و بهداشت باروری در گروه علی رغم وجود اساتید برجستهنبود م .8

 PHDعدم پذیریش دانشجویان در تحصیالت تکمیلی کارشناسی ارشد مامایی و  .9

 مشارکت محدود اعضای هیئت علمی در فعالیتهای برون دانشگاهی .10

  



 

 

  

  (Opportunities)فرصت ها

 

 سالم. باروری بدلیل سیاستهای کالن )افزایش فرزندآوری(نیاز بیشتر جامعه به رشته مامایی و  .۱

 بورد تخصصی مامایی حضور اساتید با تجربه و مسئولی. پذیر در .۲

 ی آموزشی و پژوهشی در حیعه مامایی، سالم. باروری و جنسیسابطه وجود اساتید برجسته و با .۳

 گروه  آموزشی و پژوهشی همراهی و مساعدت مسئولین دانشکده و دانشگاه در راستای ارتطای .4

  (Threats)تهدیدها

 فارغ جذب در سعح جامعه جه. کارشناسی ارشد مشاوره در ماماییبرای رشته  جایگاه تخصصی نبود .۱

 التحصیالن

 تصویر ضعیف از مامایی در میان سایر اعضای گروه پزشکی و جامعه در سالهای اخیر .۲

 مامایی و رزیدنتهای زنان و اینترنها عدم توزیک عادالنه فیلدهای آموزشی بین دانشجویان .۳

 مدرک گرایی در سعح گروه، دانشکده و دانشگاه .4

 گروه توسعه روند با متناسب علمی اعضاءهیئ. جذب مجوز نبود .۵

 حضور کمرنگ اعضای هیئ. علمی مامایی در سیاس. گذاریهای کالن و سعح استان .۶

 کمبود فضاهای آموزش بالینی .7

 های آموزشی با گروه ماماییعدم همکاری مناسب برخی محیط  .۸

 یف کلاهدا

 آموزش گروه  کیفی.ارتطاء  .۱

 پژوهش گروه کیفی.ارتطاء  .۲

 ساختارگروه بهبود وضعی. .۳

  



 

 

  

 اهداف ویژه  به ترتیب اولویت 

 زنان جامعه ارتطاء سعح سالم. یمتخصص خالق و اخالق محور در راستا یانسان یروین .یترب .۱

 انیدانشجو یو عمل یعلم یو خالق جه. توانمندساز ایپو یریادگی طیمح جادیا .۲

 نینو یهاو پژوهش یاحرفه یاستانداردها یگروه بر مبنا یاعضا یهاییوسعه توانات .۳

 (context based)وضعی. موجود  تولید و انتشار دانش مبتنی بر .4

 انیدانشجو یحرفه ا زهیانگ .یو تطو ینیبال یارتطا سعح آموزشها .۵

 توانمند به گروه جذب اعضاء هیئ. علمی .۶

  PhDدر مطعک دانشجو جذب کسب مجوز جه.  .7

 انیمددجو یازهایو ن یبخش نیب، یاحرفه ی، چالشهاماماییحوزه  یپژوهش یتهایاولو ییشناسا .۸

بر  یمبتن ییدانشجو ینامه ها نایو پا یطاتیتحط یطرح ها یو اجرا .یهدا قیاز طر ماماییارتطا دانش  .۹

 در امر پژوهش انیدانشجو یرشته و با هدف توانمندساز یتهایاولو

 استطرار عملکرد بالینی مبتنی بر شواهد  .۱0

کارکنان دانشکده، پرسنل مراکز  ان،یبه دانشجو یازسنجیبر ن یمبتن یمشاوره ا ،یخدمات آموزش هیارا .۱۱

 آنان یو خانواده ها مددجویانتابعه و  یدرمان یبهداشت

  



 

 

 اهداف ماماییبرنامه عملیاتی مربوط به  

 :ارتقاءکیفیت آموزش گروه1هدف کلی

  : ارتقاء توانمندی آموزشی گروه 1-1راهبرد 

 1برنامه عملیاتی مربوط به راهبرد 

 ها گزارش پیشرفت برنامه شواهد و شاخصها  تاریخ پایان  تاریخ شروع مسئول اجرا  نام فعالیت 

مدیر گروه: پیشنهاد دهنده،  جذب مدرسان توانمند

تصمیم گیرنده: معاون آموزشی و 

 ریاست دانشکده 

های سوابق گواهی 1404تیر ماه  1400تیرماه 

آموزشی و پژوهشی 

 مدرسان 

 یکبار در سال قبل از شروع نمیسال اول

و نماینده  گروه دیو اسات ریمد نیازسنجی آموزشی 
EDO 

های صادره از گواهی 1404تیر ماه  1400تیرماه 
EDC 

 یکبار در سال قبل از شروع نمیسال اول

های فعال و استفاده از روش

 نوین تدریس 

های ارائه شده گواهی 1404تیر ماه  1400تیرماه  مدیر و اساتید گروه 

 اساتید 

 یکبار در سال قبل از شروع نمیسال اول

تهیه متون آموزشی و انتشار 

آنالین جهت دسترسی آسان 

 دانشجویان 

 یکبار در سال قبل از شروع نمیسال اول مستندات 1404تیر ماه  1400تیرماه  گروه دیو اسات ریمد

تشویق اعضای گروه جهت 

های توسعه شرکت در برنامه

 آموزشی 

 یکبار در سال قبل از شروع نمیسال اول برنامه کارگاهها  1404تیر ماه  1400تیرماه  گروه دیو اسات ریمد

نظر سنجی و نیازسنجی از 

دانشجویان در خصوص 

دستیابی به اهداف آموزشی 

 گروه 

حضور دانشجویان در   1404تیر ماه  1400تیرماه  گروه دیو اسات ریمد

گروه آموزشی 

دانشکده در آغاز و 

 پایان ترم 

 نمیسال اولیکبار در سال قبل از شروع 

استفاده همدالنه از سیستم 

 درجه  360ارزشیابی همتا و 

 یکبار در سال قبل از شروع نمیسال اول مستندات  1404تیر ماه  1400تیرماه  گروه دیو اسات ریمد

حضور تمام وقت اعضاء هیئت 

علمی با تجربه در زمینه 

آموزش و پژوهش و 

 ارزشیابی در گروه  

برنامه هفتگی کاری  1404تیر ماه  1400تیرماه  گروه دیو اسات ریمد

شامل ساعات مشاوره 

 دانشجویی 

 یکبار در سال قبل از شروع نمیسال اول

های نوین استفاده از روش

هدفمند و عینی ارزشیابی 

 دانشجو 

 نمیسال اولیکبار در سال قبل از شروع  ای های دورهآزمون 1404تیر ماه  1400تیرماه  گروه دیو اسات ریمد

دریافت بازخورد از اساتید 

 در زمینه اثر بخشی آموزش 

 یکبار در سال قبل از شروع نمیسال اول مستندات 1404تیر ماه  1400تیرماه  گروه دیو اسات ریمد

 

 

 

  



 

 

 
 

 

 :ارتقاءکیفیت آموزش گروه1هدف کلی

 : تسهیل عملیاتی کردن روندهای آموزش 2-1راهبرد

 2-1مربوط به راهبردبرنامه عملیاتی 

 هاگزارش پیشرفت برنامه شواهد و شاخصها تاریخ پایان تاریخ شروع مسئول اجرا نام فعالیت

 ارهای الزمی نرم افزتهیه
نظرسنجی : مدیر گروه 

 و ارسال درخواست
نظر گروه و تایید کمیته  1404تیر ماه  1400تیرماه 

EDO 

یک  بار در سال در شروع سال 

 تحصیلی

 کتب به روز رشته خرید
تهیه لیست: مدیر گروه 

 و ارسال درخواست
 1404تیر ماه  1400تیرماه 

کتب و منابع به روز ملی 

 المللیو بین

یک  بار در سال در شروع سال 

 تحصیلی

تشویق اعضا برای استفاده از روشهای نوین 

 آموزش

درخواست تشویقی 

برای اعضای فعال گروه 

 توسط مدیرگروه

 1404تیر ماه  1400تیرماه 
های تایید شده گواهی

EDO 

یک  بار در سال در شروع سال 

 تحصیلی

 

 : ارتقاءکیفیت آموزش گروه1هدف کلی

 : تاسیس رشته دکترای تخصصی 3-1راهبرد

 3-1برنامه عملیاتی مربوط به راهبرد

 ها برنامه گزارش پیشرفت شواهد و شاخصها  تاریخ پایان  تاریخ شروع مسئول اجرا  نام فعالیت 

تقویت زیرساختهای الزم جهتت اختذ 

 PhDمجوز  

مدیر گروه و ارسال 

 درخواست 

 یک  بار در سال  مستندات 1404تیر ماه  1400تیرماه 

تدوین و تکمیل فرم ها و تهیه مستندات 

مربوط به آمادگی گروه های آموزشی 

 دانشکده برای اخذ 

 PhDمجوز 

مدیر گروه و ارسال 

 درخواست 

 یک  بار در سال    مستندات 1404تیر ماه  1400تیرماه 

ارسال مستندات به معاونت آموزشی و 

تحصیالت تکمیلتی دانشتگاه، بتورد 

تخصصی و وزارت بهداشت و درمتان و 

 آموزش پزشکی

  مستندات 1404تیر ماه  1400تیرماه  مدیرگروه 

 

 موقع لزوم

 

 

 

 موقع لزوم مستندات 1404تیر ماه  1400تیرماه  مدیرگروه پیگیری  اخذ  مجوزهای الزم 

 

 

  



 

 

 : ارتقاءکیفیت پژوهش گروه 2هدف کلی  

 های پژوهشی گروه: ارتقاء توانمندی1-2راهبرد

 1-2برنامه عملیاتی مربوط به راهبرد

 هاگزارش پیشرفت برنامه شواهد و شاخصها تاریخ پایان تاریخ شروع مسئول اجرا نام فعالیت

فردی به عنوان مسئول امور انتخاب 

 پژوهشی گروه

 دیو اسات ریمد

 گروه
 صدور ابالغ 1404تیر ماه  1400تیرماه 

یکبار در سال قبل از شروع 

 نمیسال اول

استعالم اولویتهای حوزه مامایی و 

سالمت باروری از معاونت پژوهشی 

 دانشگاه، استانداری و شهرداری

 مستندات 1404تیر ماه  1400تیرماه مدیر گروه
یکبار در سال قبل از شروع 

 نمیسال اول

تدوین و اعالم اولویت های پژوهشی 

 در گروه

 دیو اسات ریمد

 گروه
 سند تهیه شده در گروه 1404تیر ماه  1400تیرماه 

یکبار در سال قبل از شروع 

 نمیسال اول

تدوین خط )الین( تحقیقاتی برای 

 گروه

 دیو اسات ریمد

 گروه
 مستندات 1404ماه  تیر 1400تیرماه 

یکبار در سال قبل از شروع 

 نمیسال اول

تخصیص بودجه و طرحهای تشویقی 

جهت طرح تحقیقاتی 

اساتید)مالی/ارتقا(  و دانشجویان 

 )نمره/ارزشیابی(

مدیرگروه : 

طرح در 

جلسات 

شورای 

پژوهشی 

 گروه

 صورت جلسات 1404تیر ماه  1400تیرماه 
یکبار در سال قبل از شروع 

 ل اولنمیسا

ایجاد انگیزه در اعضای گروه در زمینه 

 های پژوهشاولویت

 دیو اسات ریمد

 گروه
 1404تیر ماه  1400تیرماه 

گواهی تشویقی تاثیرگذار در 

 ارتقاء

یکبار در سال قبل از شروع 

 نمیسال اول

های تحقیقاتی درون تشویق انجام طرح

 گروهی  مشترک

 دیو اسات ریمد

 گروه
 1404ماه  تیر 1400تیرماه 

گواهی تشویقی تاثیرگذار در 

 ارتقاء

یکبار در سال قبل از شروع 

 نمیسال اول

های مشترک تشویق انجام طرح

 پژوهشی

 دیو اسات ریمد

 گروه
 گواهی انجام طرح تحقیقاتی 1404تیر ماه  1400تیرماه 

یکبار در سال قبل از شروع 

 نمیسال اول

های پژوهشی بین تشویق انجام طرح

 المللی

 دیو اسات ریمد

 گروه
 گواهی انجام طرح تحقیقاتی 1404تیر ماه  1400تیرماه 

یکبار در سال قبل از شروع 

 نمیسال اول

تشویق شرکت اساتید در برنامه های 

توانمند سازی دانشگاه  در زمینه 

 پژوهش

 دیو اسات ریمد

 گروه
 گواهی شرکت 1404تیر ماه  1400تیرماه 

یکبار در سال قبل از شروع 

 نمیسال اول

و اعضای هیات علمی انیدانشجو تیهدا

ی ها تیاولو یکار بر رو رایبگروه 

 تحقیقاتی دانشگاه و استان و کشور

مدیر و اساتید 

 گروه
 1404تیر ماه  1400تیرماه 

عناوین پایان نامه ها و طرح 

 های تحقیقاتی

یکبار در سال قبل از شروع 

 نمیسال اول

تحقیقات تسهیل استفاده از نتایج 

 کاربردی در کوریکولوم آموزشی

درخواست 

مدیر و اساتید 

گروه و پی 

گیری معاون 

آموزشی و 

معاون 

 پژوهشی

 پایان هر ترم تحصیلی هاترجمان دانش پایان نامه 1404تیر ماه  1400تیرماه 

 

  



 

 

 
 

 

 :ارتقاءکیفیت پژوهش  گروه2هدف کلی

 تسهیل روندهای اجرای پژوهش  2-2راهبرد

 2-2عملیاتی مربوط به راهبرد  برنامه

 ها گزارش پیشرفت برنامه شواهد و شاخصها  تاریخ پایان  تاریخ شروع مسئول اجرا  نام فعالیت 

تسهیل فرایند تصویب 

 های تحقیقاتیپروژه

 درخواست: مدیرگروه

 گیری: معاون پژوهشیپی
 هاگواهی درخواست 1404تیر ماه  1400تیرماه 

از شروع  یکبار در سال قبل

 نمیسال اول

فراهم سازی زمینه الزم 

برای افزایش و پرداخت 

 های پژوهشبودجه

 درخواست: مدیرگروه

 گیری: معاون پژوهشیپی
 هاگواهی درخواست 1404تیر ماه  1400تیرماه 

یکبار در سال قبل از شروع 

 نمیسال اول

تدوین مسیرهای تصویب 

 طرحهای پژوهشی
 - 1404تیر ماه  1400تیرماه  گروهمدیر گروه و اساتید 

یکبار در سال قبل از شروع 

 نمیسال اول

 

 

 

 گروه اختارت سوضعی بهبود :3هدف کلی

 :برگزاری جلسات حضوری با اعضای گروه و دانشجویان گروه و تدوین شرح وظایف 1-3راهبرد

 1-4برنامه عملیاتی مربوط به راهبرد 

 شواهد و شاخصها تاریخ پایان تاریخ شروع مسئول اجرا نام فعالیت
گزارش پیشرفت 

 هابرنامه

برگزاری جلسات حضوری با کارکنان و 

دانشجویان  در شروع و پایان هر ترم و 

دریافت نظرات و پیشنهادات اعضاء 

 گروه

 صورت جلسات روال جاری گروه روال جاری گروه مدیر گروه
در شروع هر نیمسال 

 تحصیلی

های مربوطه و  ها و ابالغ تهیه فرم

 اطالع به اعضاء گروه و دانشجویان
 نامه های اتوماسیون روال جاری گروه روال جاری گروه مدیر گروه

در شروع هر نیمسال 

 تحصیلی

ایجاد ارتباطات موثر و مشاوره با 

 دانشجویان
 روال جاری گروه روال جاری گروه مدیر و  اساتید گروه

برنامه مشاوره 

 دانشجویی

نیمسال  در شروع هر

 تحصیلی

تدوین و اعالن قواعد انضباط کاری 

های مورد انتظار از اعضاء، سیاست

های گروه و کیفیت مورد انتظار فعالیت

 یادگیری و ارزشیابی –یاددهی 

 گزارش سامانه نوید روال جاری گروه روال جاری گروه مدیرگروه
در شروع هر نیمسال 

 تحصیلی

 روال جاری گروه روال جاری گروه مدیر گروه و اساتید تدوین شرح وظایف دانشجویان
سایت دانشکده و آیین 

 های موجودنامه

در شروع هر نیمسال 

 تحصیلی

به روز رسانی طرح دوره/ درس 

وطراحی نقشه راهنمای آزمون برای 

 دروس

 روال جاری گروه روال جاری گروه مدیر گروه و اساتید
سایت دانشکده و طرح 

 درسها

هر نیمسال در شروع 

 تحصیلی

تدوین و ارائه برنامه کاری و جدول 

 زمانبندی
 روال جاری گروه روال جاری گروه مدیر گروه و اساتید

برنامه هفتگی اساتید در 

 روی درب اتاق

در شروع هر نیمسال 

 تحصیلی

 

 

 

 


