
 

 

 رشته مامایی و بررسی بازار کار و شرایط آن 

رار م پزشکی و بهداشت قضوعیت علووبا م روه یک رشته تجربی رشته مامایی در زیرگ

نکور  که آن نیاز به شرکت در رود بده و برای و جزء رشته های پیراپزشکی بو دارد.

وص زنان را دارا بوده و نیاز به تالش برای  طرفداران خاص خود بخص د. می باشسراسری 

یان خود افرادی با نام قابله  دارای سابقه چندین و چند ساله بوده و در اطرافقبولی دارد. 

 حتما به گوشتان خورده است.

اول را می زنند. بدین   برای قبولی در رشته های گروه علوم تجربی تالش و پشتکار حرف

این راه  یدن به هدف با ارزش خود از برخی موارد که خللی در سمعنی که بایستی برای ر

دوری نمود. تعیین برخی محدودیت ها برای کسب رتبه مناسب این رشته   می کنند دایجا

رمایه  لعه و برنامه ریزی س وی مطا زمان آن ها بر رو رشته های برتر دیگر ضروری بوده و 

 گذاری می شود. 

داشته یا  یاز به راهنماییه نک یرشته مامایی را داریم. در صورتر این مقاله قصد بررسی د

 با را ماندگار همراه باشید.، این مقاله را مطالعه و بتدای مطالعه هستیددر ا

 

 ماماییتاریخچه 

و تولد اولین انسان   وردمت این رشته را به ظههمانطور که در باال اشاره شد می توان ق

بقراط پزشک به رشته مامایی اشاره شده و به نظر می ها نسبت داد. در نوشته های 

بر این بود که این مرد یاد می شده است! در آن تصور رسد از آن ها تحت عنوان مادربزرگ 

با تاسیس اولین  ان و می باشد که به مرور زمفراد بی سواد اران و شغل مختص جادوگ

به یک عمل و تخصص  سمت تبدیل رانسه توسط امبریوس پار به در فمدرسه مامایی 

 حرکت نمود. 

 1298ده که در سال گی و قابله یاد می ش قابل شته مامایی و ماما تحت راز  قدیم در ایران

ه تخصص و علم  ستان ها بتدریس آن در دارالمعلمات و حضور ماماها در بیمار  با شروع

تحت  ی در بیمارستان سابق تهران شدن سوق یافت. نخستین آموزشگاه تدریس مامای

 مدرسه قابلگی شروع به کار نمود.عنوان 

سیس شده و رشته های  تا 1313ران در سال انگونه که می دانید دانشگاه تههم

در دانشکده علوم پزشکی   1319مامایی در سال شروع به تدریس شدند. مختلفی 

آزاد مورد تایید وزارت بهداشت در دسترس  در اغلب دانشگاه های دولتی و  و  پذیرفته شد

 است. ابل ارائه و ق

 

 ماییآشنایی بیشتر با رشته ما 



 

 

داری و رزایمان، با به و زشکی را دنبال می کندپی از اهداف بهداشتی و ترکیبرشته  این 

حفظ سالمت  ماما صورت می پذیرد در جهت  می پردازد. تمامی اموری که توسطمشاوره 

جسمانی مانند ضربان   ممادر و نوزاد است. در زمان های قدیم قابله ها فقط با برخی عالئ 

در حالی که امروزه   ص و مواردی را تجویز می نمودند. یتشخار جنین و ظاهر زن بارد قلب

حیطه  ای که مورد ارزیابی قرار داد. معموال بازه  می توان لحظه به لحظه جنین را رصد و

  6حتی تا گیرد از قبل حاملگی شروع و تا بعد از زایمان را در بر می  رشته ماماییی کار

 د. یابسالگی ادامه می 

 

 ته ماماییش مسئولیت های ر 

 اند از: ماماها نام برد عبارت یفی که می توان برای از جمله وظا

 اریبالینی و فیزیکی کامل از وضعیت بارد شرح حال •

 معاینه و نظارت کامل بر زن باردار •

در های مورد نیاز قبل از زایمان  اقبتمرزشکی و اقدامات پتوصیه و انجام  •

 مارستان و خانه بی

 مان جنین در حین زاینظارت و بررسی شرح حال مادر و  •

و... به صورت منظم و  رتفاع رحمرار دادن فشار خون، رشد جنین، امورد بررسی ق •

 مشخص 

 ی ارش های الزم قبل و بعد از زایمان و باردآموز و  رائه مشاوره هاا •

 نوزاد مت مادر وانجام آزمایشات الزم برای بررسی سطوح مختلف سال •

 بررسی و ارزیابی زمان مناسب برای زایمان  •

 بررسی و ارزیابی میزان ریسک زایمان و بارداری •

 رشته مامایی یان و دانش آموختگان جو سایر دانشتدریس و آموزش به  •

 

 اسبند؟ ی منی برای مامای چه شخصیت های 

همانند اغلب رشته های علوم پزشکی به دلیل آنکه در این رشته با جان دو شخص سر و  

ست. داشتن صبر و حوصله با روحیه  ت در ارزیابی ها بسیار مهم اکار داریم، لذا تمرکز و دق

هم آورد. افرادی  و برونگرا، می توان شرایط بهتری برای خود در این رشته فراهای پر انرژی 

است  ند در رشته مامایی که اغلب دارای استرس که در کنترل و حفظ آرامش خود کارآمد

جرات و روحیه شجاع و به دور از ترس در عین دقت و توجه  داشتن  موفق تر می باشند.

 الزم می باشد. 

 



 

 

 ییدر رشته ماماادامه تحصیل 

فارغ التحصیالن کارشناسی  و  مندان وجود داردصیل برای عالقدر این رشته مکان ادامه تح

 ل بپردازند: یمی توانند در صورت نیاز در شاخه های ذیل به تحص

 مامایی آموزش  •

 مشاوره در مامایی  •

 مامایی جامعه نگر  •

 مدیریت مامایی  •

 مامایی قانونی  •

 باروری  •

در  مطابق با دفترچه ارشد وزارت بهداشت و درمان البته متخصصان این رشته می توانند

 : ه ادامه تحصیل بپردازند رشته های ذیل نیز ب

 علوم تغذیه  •

 علوم بهداشتی در علوم تغذیه  •

 فیزیولوژی  •

 علوم تشریحی  •

 سالمت سالمندی  •

 اشت و ارتقاء سالمت آموزش بهد •

یاری می دو ساله نبوده و بسته به شرایط و اخت دارای طرح اجباریاین رشته  نکته:

 باشد.

 

 ای ارائه دهندههدانشگاه 

ی دهند را در زمان انتخاب رشته ارائه مایی که این رشته گاه هدر ذیل به برخی از دانش

 اشاره شده است: 

 د بهشتی یپزشکی شهدانشگاه علوم  •

 رانای دانشگاه علوم پزشکی  •

 اصفهان  دانشگاه علوم پزشکی  •

 تبریز  دانشگاه علوم پزشکی  •

 شیراز  دانشگاه علوم پزشکی  •

 مشهد  نشگاه علوم پزشکی دا •

 تهران دانشگاه علوم پزشکی  •



 

 

 برخی دانشگاه های دیگر.  و

 

 بازار کار رشته مامایی

ارد بازار کار این  به دلیل کنترلی که بر میزان ظرفیت ارائه شده بر دانشگاه ها وجود د

ر به نظر می رسد برخی به  اما در سال های اخیرشته در وضعیت مناسبی می باشد. 

ابط بین سالمندان، کودکان و یا حتی تغذیه در حال  رامور اندک مرتبط به رشته خود و 

و  ارستان هامیو خصوصی، ب فعالیت هستند. این افراد می توانند در مراکز درمانی دولتی

داشتن حداقل   خود را دایر نمایند.زشکی مطب یا حتی در صورت داشتن شماره نظام پ 

یگر از جمله موارد الزامی تاسیس  ی دساله به عالوه مدرک مامایی و شرایط 5سابقه 

 مطب می باشد.

 

پرداختیم. در صورت وجود   کم بر آنااین مقاله به بررسی رشته مامایی و شرایط حدر 

یلی با مشاورین راز  شاوره تحصجهت می توانید  سوال و نیاز به راهنمایی مهرگونه 

  ماندگار در ارتباط باشید.


