
مهربان یخدا بنام  

،در فیزیولوژیک ساعته زایمان ۰۶ی در پاسخ به سواالت مکرر همکاران در مورد دوره ها

.هایی که انجمن علمی فعالیت دارد ،برگزاری این دوره ها به عهده این انجمن ها می باشداستان

 

 اطالعیه
 قابل توجه كلیه همكاران محترم

كل آموز ش مداوم برگزارى دوره آموزشى براى رشته هاى گروه طبق قوانین وزارت بهداشت و اداره 
پزشكى از جمله مامایى صرفاً توسط مراكز آموزش پزشكى ذیل مجاز است و مدارك هرگونه دوره 

 :آموزشى از سایر موسسات) حتى وزارت علوم( از اعتبار ساقط و ارزشى ندارد
 كلیه دانشگاه هاى علوم پزشكى كشور -١

علمى گروه پزشكىانجمن هاى  -٢  
 جهاد دانشگاهى علوم پزشكى-٣

 سازمان نظام پزشكى-٤
 

@irmidwifery.net 
 
 
 

ومین دوره آنالین کالس های آمادگی برای زایمانسثبت نام آغاز     
آموزش همکاران در ادامه  انجمن علمی مامایی اصفهان.بر اساس پروتکل های کشوری و با هدف 

 شرایط بحران کرونا
 
 

  دبیر علمی: دکتر محبوبه والیانی
 

کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد مامایی و دکترا  شرایط فراگیران:   
 

پروتکل  استان با رعایت  5ساعت عملی)در مرکز  ١٢  ساعت تئوری )انالین( و 45مدت آموزش: 
(و تجهیزات الزم در پیشگیریاجتماعی فاصله گذاری  ،های پیشگیری  

http://irmidwifery.net/


 
 

                                
تن لینک و پسوردو فقط با داش  بدون نیاز به نصب برنامه   در فضای اسکای روم  

 

 :سرفصل ها ️
آشنایی با بیمارستان دوستدار مادر،فلسفه کالسهای آمادگی دوران بارداری و زایمان و آشنایی با  

انواع روشهای مرسوم آمادگی دوران بارداری در سایر کشورهای جهان، نوروآندوکرینولوژی دردها، 
و بیو مکانیکی فیزیولوژی درد و زایمان، ابعاد روانشناختی پره ناتال و پست ناتال، تغییرات مکانیکی 

، اصالح وضعیت Labor dysfunction لگن، پیشگیری، تشخیص و اصالح انواع دیستوشی ها و
و پوزیشن های مختلف در بارداری و زایمان، تمرینات بدنی و ورزش در دوران بارداری، نقش همراه 

ریلکس تراپی  و دوال در لیبر، روشهای کاهش درد دارویی و غیر دارویی زایمان، تکنیک های تنفسی،
و مدیریت استرس، رفلکسولوژی، ماساژ و طب فشاری در مامایی. پویایی کالس ها و روشهای 

 آموزش بزرگسال و ارتباط صحیح و مشاوره همسران
 

اهداف کلی: کسب مهارتهای نوین مامایی و روشهای مختلف آمادگی برای زایمان  ️
پیشگیری و کاهش مداخالت پزشکی و مامایی   ،زایمان کم درد غیر دارویی و تکنیکهای حمایتی  و

  حین بارداری و زایمان و کاهش عوارض دوران بارداری، احیا و ارتقا زایمان
   
  

آبان( ٢2و٣۶()٢٣و٢٢()١4و ١۰شروع کالس های آنالین:)   
  روزهای پنج شنبه و جمعه

(١8تا  ١5( و) ١٣تا  8ساعت )  
 

پنجشنبه و جمعهکار عملی و برگزاری امتحان ،روزهای   
هر هفته در یک استان بالفاصله بعد از اتمام قسمت تئوری  

 
( الزم به ذکر است که با دقت محل ثبت نام خود را انتخاب کنید،امکان جابجایی محل کار عملی و )

(امتحان مقدور نیست  
 

اذر ماه اصفهان 7و۰  
اذر اهواز ١5و ١٣  
اذر مشهد ٢١و  ٢۶  
کریم( تهران)رباطاذر  ٢8و  ٢7  



 
تومان 74۶۶۶۶  هزینه ثبت نام دوره ✅  

 

در هر استان به لحاظ کار عملی و رعایت اصول ایمنی  ظرفیت  

محدود                                       

انجام خواهد شد ١5۶۶برای بهار سال  در هر استان  رزرو دوستان برای دوره های بعدی  
 

نمره امتحان می باشد. پایان دوره اعطای  % 7۶التحصیلی کسب ارزشیابی و شرایط فارغ  ️
و نظام  مدرک مربی کالسهای آمادگی در بارداری و زایمان از طرف انجمن علمی مامایی استان اصفهان

می باشد پزشکی استان . 
 
 

 :جهت ثبت نام و اطالعات بیشتر

اصفهان.ابراهیمی اصل  
09022250264 

مشهد.خانم جنیدی  
09308765594 

(خانم کاشفیرباط کریمتهران )  
09122050768 

  

خانم خاکی   .اهواز   

09370669443 
 
 

ثبت نام قطعی تنها با واریز هزینه میباشد و بعد از تکمیل تعداد دوره،ثبت نام تمام میشود   



میشود.درصد واریزی کسر و مابقی برگشت داده  ٣۶در صورت ثبت نام و انصراف از دوره مبلغ  

 
 

 

 


