معرفی گروه مامایی
گروه مامایی دانشگاه آزاد اسالمی واحد اصفهان ( خوراسگان ) در سال  1373با مدیریت خانم دکتر برومند فر ،
عضو هیات علمی گروه مامایی دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان  ،پذیرش دانشجو در مقطع
کاردانی را آغاز نمود  ،سپس خانم دکتر نوروزی از همکاران ایشان  ،مسئولیت گروه را بر عهده داشتند .خانم جهانشاه
راد عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد اصفهان (خوراسگان ) از سال  1376الی  1387مدیریت گروه بر
عهده داشتند و  688نفر دانش آموخته کاردانی مامایی به شایستگی تربیت شدند .از سال  1386پذیرش دانشجو در
مقطع کاردانی متوقف و پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی پیوسته آغاز گردید و هرسال دو ورودی پذیرش دانشجو
با حداقل تعداد  30نفر انجام شده است .وظیفه مدیریت گروه مامایی دانشگاه از سال 1387تاکنون بر عهده خانم
دشتی بوده است .
در گروه مامایی جهت تدریس از متخصصین بهداشت باروری  ،پرستاری  ،زنان  ،سونوگرافی  ،بیهوشی  ،داخلی ،
علوم آزمایشگاهی  ،تغذیه  ،تشریح  ،فیزیولوژی  ،داروشناسی  ،ژنتیک  ،پزشکی قانونی  ،کودکان  ،میکروب شناسی و
روانشناسی استفاده می گردد .
در حال حاضر خانم ها  ،دکترمیترا مالیی نژاد ،بهناز ترکان  ،نازی کریمی  ،دکترمهسا موسوی ،دکتر محبوبه
اسدی  ،زهرا جهانی  ،فرزانه غالمعلیان وطیبه حاجیان به عنوان هیات علمی و خانم ها فتانه خدایی  ،مریم کریمیان ،
نفیسه ربانی و محبوبه هوشیار به عنوان مربی بالینی با گروه همکاری ثابت دارند گروه از مجموعه ای از اساتید و
مربیان بالینی منتخب نیز به صورت حق التدریس استفاده می نماید  .جهت آموزش بالینی ،گروه از مراکز بهداشتی -
درمانی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان  ،سازمان تامین اجتماعی استفاده می کند  .مرکزدیگری نظیر بیمارستان
صدوقی  ،بیمارستان خانواده  ،مرکز سونوگرافی دکتر مشتاقیان ،فیزیوتراپی امید مرکز باروری وناباروری اصفهان ،
مرکز پزشکی قانونی  ،مرکز بهداشت استان  ،بیمارستان زهرای مرضیه  ،بیمارستان میالد  ،پژوهشکده رویان و مرکز
سالمندی صادقیه نیز در آموزش بالینی همکاری دارند .
سه کارگروه بهداشت باروری  ،تولد و زنان نیز به فعالیت های آموزسی و پژوهشی مرتبط در گروه می پردازند،
جهت رفع مشکالت دانشجویی  ،کلیه دانشجویان مامایی به تفکیک سال و نیم سال ورودی تحت راهنمایی اعضای
هیات علمی گروه می باشند .
دانش آموخته گان کارشناسی پیوسته مامایی این واحد ،هرسال در مقطع ارشد پذیرش مناسبی دارند و در مراکز
بهداشتی و درمانی جزو نیروهای برگزیده می یاشند.
در راستای بهبود کیفیت آموزش  ،در گروه مامایی تقسیم وظایف به خوبی انجام گرفته است و مسئولیت برنامه ریزی
در کار آموزی ها  ،کار آموزی های در عرصه  ،ارزشیابی مربیان بالینی  ،آزمون جامع مامایی (فینال )  ،آزمون پیش
کارورزی و برگزاری کارگاه های آموزشی بین اعضای گروه تقسیم شده است .

