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جناب آقای دکتر بمانا

معاون محترم درمان دانشگاه

با سالم و احترام؛

با توجه به اهمیت سالمت مادران باردار ، کاهش عوارض ناشی از عدم رعایت استانداردها و دستورالعمل 

های وزارت بهداشت و به منظور بهبود عملکرد بالینی دانشجویان و پرسنل مامایی  و فرهنگ سازی و ترویج 

زایمان طبیعی جلسه ای مورخ چهارشنبه ۹۸/۷/۳ در سالن کنفرانس معاونت درمان برگزار گردید که مصوبات 

این جلسه به شرح زیر می باشد : 

رعایت سقف تعداد دانشجویان مامایی در بخش های زنان و زایشگاه ، حداکثر شش نفر در هر گروه  .۱

به کار گیری مربیان بالینی مامایی مورد تایید واحد آموزش بیمارستان  .۲

به روز رسانی دانش و اطالعات مربیان و دانشجویان .۳

الزام به ارزیابی مربیان مامایی در هر ترم توسط واحد آموزش بیمارستان  .۴

الزام به حضور مربیان و اساتید مامایی و دانشجویان در کارگاه های آموزشی که جهت پرسنل مامایی  .۵

بیمارستان برگزار می گردد با هماهنگی مسئول بلوک زایمان 

تاکید به حضور فقط  یک نفر دانشجوی مامایی جهت کار آموزی GYN با هماهنگی ، در اتاق پزشک زنان   .۶

به دلیل حضور دانشجویان پزشکی و پیشگیری از ازدحام 

تاکید به آموزش محاسبه دقیق سن بارداری و تکمیل کارت مراقبت دوران بارداری توسط مربیان مامایی .۷

شماره: ۱۶۰۴/د/د

تاریخ: ۱۳۹۸/۰۷/۰۳

پیوست: ندارد



بسمه تعالی

       معاونت درمان

(۰۷۱)۵۴۳۴۵۰۳۹ (۰۷۱)۵۴۴۴۰۸۲۰  انتهای بلوار استاد مطهری-سایت پردیس-معاونت درمان
http://jums.ac.ir    صفحه الکترونیکی 

 پست الکترونیک
darman@jums.ac.ir

رعایت شئونات اخالقی ، ظاهری و پوشش مناسب ، ناخن های کوتاه  ، نداشتن زیور آالت  .۸

عدم استفاده از تلفن همراه ، تبلت یا هر نوع وسیله صوتی والکترونیکی در بخش و رعایت حریم  .۹

خصوصی بیماران ، به خصوص در بخش زایشگاه (طبق نامه شماره ۲۴۲۰/د مورخ ۹۴/۱۱/۲۴ و 

۱۷۹۲/د/د مورخ ۹۵/۸/۱۵)

۱۰. تاکید به حضور دانشجویان در کالس های آمادگی برای زایمان (حداکثر دو نفر در هر جلسه ) ، به 

منظور افزایش آگاهی دانشجویان مامایی در ترویج زایمان طبیعی و کاهش سزارین 

تاکید به افزایش تعامل بین پرسنل زایشگاه ، مربی و دانشجو در انجام اموردرمانی  .۱۱

تاکید به مطالعه ، آموزش و استفاده از کتاب راهنمای کشوری ارائه خدمات مامایی و زایمان توسط  .۱۲

اساتید ، مربیان و دانشجویان مامایی

برگزاری دوره های آسکی برای پرسنل مامایی جدید ، توسط واحد آموزش بیمارستان .۱۳

سمیرا کاتبی

مدیر خدمات مامایی


