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)معاونت سالمت 26/12/80مورخ 6928(

ماما به شخصی اطالق می شود که تحصیالت مامایی را در حد کارشناسی و کارشناسی ارشد ، برابر مقررات 
در مراکز آموزش داخلی و خارجی به پایان رسانیده و موفق به اخذ پروانه رسمی مامایی از مقامات صالحیت 

. دار مربوطه شده باشد

:دشرح وظایف ذیل ، انجام وظیفه نمایماما موظف است در حیطهبا عنایت به تعریف فوق ، 

:شرح وظایف ماما در دوران غیربارداري

:انجام مشاوره و آموزش شامل : الف

گرفتن شرح حال و تشکیل پرونده- 1

آموزش و مشاوره در مورد نوجوانان بلوغ و مسائل و مشکالت آن- 2

آموزش و مشاوره قبل و بعد از ازدواج و آمادگی براي بارداري- 3

از قرصهاي استفاده (آموزش و مشاوره در خصوص استفاده از روشهاي مختلف پیشگیري از بارداري - 4
)،بستن لوله ها در مرد و زن IUDضدبارداري ،

آموزش و مشاوره روشهاي تنظیم خانواده بعد از زایمان و سقط با زوجین - 5

در ارتباط با دوران شیردهیآموزش و مشاوره خود آزمایی پستان و بیماریهاي پستان بخصوص - 6

جلب مشارکت مردان در برنامه هاي تنظیم خانواده- 7

آموزش و مشاوره در مورد روش شیردهی و شروع به موقع غذاهاي کمکی- 8

آموزش در مورد واکسیناسیون مادر و نوزاد ، شیرخوار و کودك زیر شش سال- 9

آموزش در مورد هرگونه مشکالت رشد کودك-10

آموزش بهداشت دهان و دندان و بهداشت فردي  مادر و کودك -11

آموزش و مشاوره در خصوص بیماریهاي مقاربتی ،ایدز، سرطان ، هپاتیت و ناباروري با زوجین-12

آموزش و مشاوره در خصوص مسائل و مشکالت جنسی -13



آموزش و مشاوره در خصوص مسائل و مشکالت یائسگی -14

:الزم شامل انجام معاینات : ب

انجام معاینات فیزیکی و آزمایشات غربالگري - 1

معاینات دوره اي پستان و غربالگري بیماریهاي مربوطه و درصورت لزوم ارجاع به پزشک- 2

معاینات دستگاه تناسلی وغربالگري بیماریهاي مربوطه و درصورت لزوم ارجاع به پزشک- 3

ک نمونه در صورت گذراندن دوره هاي مربوطهانجام دوره اي پاپ اسمیرو بررسی سیتولوژی- 4

معاینه دهان و دندان ، وضعیت تکامل کودك ، بررسی بهداشت :معاینه نوزاد ، کودك وشیرخوارشامل - 5
فردي کودك ، مراقبت و بهداشت بند ناف 

: ارائه خدمات شامل : ج

آزمایش کشت ترشحات واژن در در خواست آزمایشات الزم قبل از تجویز روشهاي پیشگیري از بارداري و - 1
صورت لزوم

و بررسی چربی هاي خون قبل از تجویز قرص براي داوطلبانی FBSدر حال حاضر درخواست آزمایشات - 2
سال یا سابقه دیابت در دوران بارداري و غیر آن دارند و یا چاق می باشند،طبق 35که سن باالي 

.دستورالعمل هاي موجود الزامی است

یا جهت بررسی وضعیت آنIUDسونوگرافی در صورت لزوم پیش از گذاشتن درخواست - 3

و خارج کردن آنIUDگذاشتن - 4

تجویز کاندوم- 5

تجویز قرص هاي خوراکی ضد بارداري- 6

تجویز آمپولهاي پروژسترونی- 7

کاشت نورپلنت- 8

تجویز سایر روشهاي پیشگیري غیر از موارد فوق الذکر- 9



و سرویکس در حد مجازدرمان عفونتهاي واژن-10

نظارت و انجام واکسیناسیون زنان قبل از ازدواج و حین بارداري و نیز انجام واکسیناسیون شیرخواران و -11
کودکان زیر شش سال 

توزین و اندازه گیري دوره اي فشارخون جهت مراجعین تنظیم خانواده-12

اندازه گیري قد،دور سر،ثبت نمودار رشد پایش رشد شیرخواران و کودکان زیر شش سال شامل توزین،-13
کودك و تفسیر آن

تشخیص و درمان بیماریهاي اسهالی طبق دستورالعملها و نمودارهاي آموزشی موجود-14

آموزش به مادر در مورد کودك مبتال به عفونتهاي حاد تنفسی جهت پیشگیري و مراقبت در منزل طبق  -15

جوددستورالعملها و نمودارهاي آموزشی مو

تجویز داروهاي مجاز بر اساس دستورالعمل هاي مربوطه-16

: سایر موارد: د

برنامه ریزي ، نظارت و آموزش سایرپرسنل تیم بهداشتی و رابطین بهداشتی در صورت نیاز- 1

برنامه ریزي مدیریت و پرسنل و نظارت بر بخشهاي مراقبتهاي مادر و کودك - 2

همکاران و همکاري با دیگر اعضاي تیم بهداشتیبرقراري ارتباط مناسب با سایر - 3

ارائه خدمات مامایی در منازل - 4

حمایت روحی ، عاطفی و روانی از زن ، کودك و خانواده در تمام ابعاد خدمتی- 5

رعایت کلیه اخالقیات مقررات و قوانین حرفه اي مامایی- 6

تحقیقاتی –انجام پژوهش و شرکت در طرحهاي ملی - 7

:ماما در دوران بارداري شرح وظایف 

گرفتن شرح حال و انجام معاینات فیزیکی کامل به همراه مانورهاي لئو پولد و معاینات ارزیابی لگن- 1

توزین،اندازه گیري فشار خون ،بررسی ارتفاع رحم ،رشد جنین و سمع صداي قلب به صورت دوره اي- 2



-U/A-(معمول حین حاملگیوآزمایشات)خون و ادرار(درخواست آزمایش تشخیص حاملگی- 3 U/C- BUN

– CR – FBS – HBSAb – HBSAg - VDRL - CBC/diff – Hb – Hct-RH – BLOOD GROUP(

تیتراژ سرخجه و کومبس غیر مستقیم در صورت لزوم و ارجاع موارد غیر طبیعی به پزشک متخصص- 4

در خواست سونوگرافی جهت تعیین سن حاملگی و بررسی سالمت جنین- 5

مشاوره و آموزش در مورد مشکالت و بیماریهاي دوران بارداري،داروها،سیگار ،الکل و مواد مخدر و عوامل - 6
خطر محیطی و شغلی،ژنتیک،تغذیه،فعالیتها،بهداشت دهان و دندان و بهداشت فردي و نیز آمادگی جسمی و 

روحی دوران بارداري

نزل و پیشگیري از هیپو ترمیترویج تغذیه با شیر مادر ،مراقبت از نوزاد  در م- 7

)NSTبررسی حرکات جنین،(ارزیابی سالمت جنین- 8

تجویز داروهاي مجاز در حاملگی برابر دستورالعملهاي مربوطه- 9

تشخیص موارد غیر طبیعی در دوران بارداري و ارجاع به پزشک متخصص-10

:شرح وظایف ماما در حین زایمان 

لزوم معاینات واژینال و تشخیص موارد غیر طبیعی و ارجاع به پزشک معاینه فیزکی و مامایی و در صورت- 1
متخصص در صورت لزوم 

تشکیل پرونده و گرفتن شرح حال مطابق فرم مربوطه در مورد مراجعه کنندگان کامال طبیعی - 2

)خون ،ادرار ، فرن تست ، نیترازین تست ( درخواست آزمایشات - 3

در ختم حاملگی در صورت عدم ) NST–رادیوگرافی –سونوگرافی (درخواست روشهاي پارا کلینیکی - 4
وجود پزشک متخصص

دستور و نظارت بر انجام شیووانما- 5

پذیرش زائو در اتاق درد و زایمان توسط ماماي کشیک- 6

کنترل و ثبت صداي قلب جنین - 7

کنترل عالئم حیاتی مادر - 8



گرفتن رگ و مایع درمانی وریدي و انواع تزریقات - 9

ادامه معاینات مکرر و ثبت پیشرفتهاي زایمانی در فرم مخصوص و اطالع به پزشک در فوریتهاي پزشکی -10

و تقویت و تشدید دردهاي زایمان با نظر پزشک زنان) تحریک زایمانی  (در صورت لزوم اینداکشن -11

از مانیتورینگ خارجی با حضور پزشک درصورت امکان استفاده -12

در بیماران سزارین تشکیل پرونده و درخواست آزمایشات  الزم و رزرو خون و سونداژ مثانه -13

،دادن بی حسی موضعی و انجام اپی زیو )سه مرحله زایمانی(انجام مراحل مختلف زایمان با نمایش سر -14
زیوتومی در صورت لزومتومی و ترمیم پارگی درجه یک و دو و ترمیم اپی

)در مواقع اورژانس و عدم حضور پزشک(انجام زایمان با نمایش ته در شکم سوم و باالتر-15

اعالم جنسیت و نشان دادن نوزاد به مادر-16

سنجش آپگار و بررسی سالمت ظاهري نوزاد-17

انجام کورتاژ در صورت لزوم-18

به جزگذاشتن انواع ) در حد امکانات(ص زنان حضور نداردانجام فوریتهاي مامایی در مراکزي که متخص-19
فورسپس

احیاي مادر و نوزاد-20

تجویز داروهاي مجاز در صورت لزوم برابر دستورالعمل موجود-21

:شرح وظائف ماما بعد از زایمان

در قرار دادن مادر در وضعیت راحت و کنترل و نظارت بر انجام ثبت اثر انگشت مادر ،کف پاي نوزاد- 1
پرونده و بستن دستبند نوزاد

درخواست آزمایشات کومبس مستقیم و غیر مستقیم - 2

تجویز آمپول روگام در صورت لزوم- 3

درخواست آزمایشات مورد نیاز براي نوزادان متولد شده از مادران دچار ناسازگاریهاي خونی- 4



مادر به بخشتکمیل پرونده مادر و نوزاد و صدور گواهی والدت و اجازه انتقال- 5

کنترل عالئم حیاتی،مشاهده (ساعت بعد از زایمان و ثبت در پرونده2کنترل کامل وضع عمومی مادر تا - 6
هر نوع ترشحات پس از زایمان و گزارش هر گونه موارد غیر طبیعی به پزشک،کنترل میزان خونریزي 

)جهت تخلیه نمودن آن،وضعیت رحم و پرینه و معاینه پستان،کنترل مثانه در صورت اتساع در 

مراقبت از پستان و نحوه شیر (آموزش به مادر در مورد مراقبتهاي بهداشتی مادر و نوزاد- 7
دادن،تغذیه،استحمام،روشهاي جلوگیري از بارداري ،واکسیناسیون و توجه به بند ناف و پیشگیري از 

)هیپوترمی

م معاینات الزماجازه ترخیص در مورد مادران با زایمان طبیعی پس از انجا- 8

تجویز داروهاي مجاز در صورت لزوم برابر دستورالعملهاي موجود- 9

:موارد غیر طبیعی که بایستی حتما پزشک حضور یابد

نماي غیر از قله سر و قرارهاي غیر طبیعی و چند قلویی- 1

پیدایش عالئم زجر جنین و نامرتب بودن صداي قلب جنین و یا نشنیدن صداي قلب جنین- 2

ساعت 6- 12اره بودن کیسه آب به مدت بیش از پ- 3

وجود تب در شروع دردهاي زایمانی- 4

پایین یا بیرون افتادن بند ناف - 5

طوالنی شدن مراحل لیبر و زایمان و انقباضات پشت سر هم- 6

وجود هر گونه توده و انسداد در مسیر کانال زایمان- 7

)سزارین قبلی(هر گونه سابقه جراحی حاملگی - 8

حاملگی غیر طبیعی و سقط هاي مکرر و نازایی- 9

وجود هر گونه خونریزي غیر طبیعی-10

وجود عالئم پره اکالمپسی و اکالمپسی-11



فشار خون باال و حمالت تشنجی-12

فشار خون پاین و عالئم شوك-13

)روانی و ضعف مفرط-دیابت-خون-ریه- قلب-کلیه- صرع- گوارش(وجود بیماریهاي داخلی-14

سال35سال یا بیش از 18ین حاملگی در سنین کمتر از اول-15

هفته28زایمان پیش از موقع کمتر از -16

هفته42زایمان بعد از -17

پارگی زودرس کیسه آب-18

منفی و حساس شدهRHمادران -19

ساعت  پس از زایمان24تب و لرز -20

خونریزي خارج از اندازه-21

عدم برگشت رحم به حالت عادي-22

ترشحات غیر طبیعی و بدبو-23

تورم و سرخی دردناك پستانها-24

ساعت12عدم توانایی دفع ادرار پس از -25

تورم پاي مادر و سایر موارد مشابه-26

:شرح وظائف ماما ها در دفتر کار 

انجام زایمان طبیعی  در منزل توسط ماماها مجاز است ولی در دفاتر کار انجام زایمان طبیعی فقط در- 1
موارد اورژانس و شرایط طبیعی  قابل انجام بوده و در بقیه موارد غیرقانونی  است

آموزش بهداشت و ارائه خدمات بهداشتی و مامایی به جامعه زنان با درك نیازهاي فرهنگی ، اجتماعی ، - 2
اقتصادي و بهداشتی خانواده بمنظور کمک کردن در کاهش میزان مرگ و میر  مادر و نوزاد



شاوره ور اهنمایی در زمینه بهداشت و آموزش شیردهی در حین و بعد از بارداري ، بهداشت ازدواج ، م- 3
نسل ، بهداشت و تنظیم خانواده

انجام کلیه مراقبتهاي دوران بارداري و زایمان و پس از آن و پی بردن به موارد غیر طبیعی در مادر و - 4
جنین

داري و پی بردن به موارد غیر طبیعی و معرفی بیمار به مراکز تشخیص زود رس بیماریهاي دوران بار- 5
داراي پزشک متخصص زنان و زایمان

انجام اقدامات اولیه در فوریتهاي مامائی در صورت عدم دسترسی به پزشک و معرفی سریع زائو به مراکز - 6
.درمانی  که پزشک متخصص در آن حضور دارد

با استفاده از سرم سنتوسینون منحصرا در بیمارستانها با هماهنگ شروع درد زایمان بصورت مصنوعی - 7
نمودن و قبول مسئولیت توسط یک تن از پزشکان متخصص زنان و زایمان با عنایت به اینکه ماما اجازه دارد 

.زائو را در مراکز مجاز بستري و مسئولیت زایمان او را به عهده گیرد

مبنی بر بیماري جنین شک  تخصصی  وتائید پزشکی قانونیسه پزبا تشخیص   قطعی سقط درمانی- 8
که به علت عقب افتادگی  یا ناقص الخلقه بودن موجب  حرج مادر است ویا بیماري  مادر که با تهدید جانی 

با رضایت زن مجاز می باشدومجازات ومسئولیتی متوجه پزشک  )ماه 4(مادر  توام باشد قبل از ولوج روح 
.بودمباشر نخواهد 

و با سیر طبیعی  در بیمارستانها و منازل و معرفی زائو در انجام زایمان طبیعی با پرزانتاسیون سفالیک- 9
انجام زایمان طبیعی در دفاتر کار غیر قانونی است مگر در ( هرگونه نماي غیر طبیعی به پزشک متخصص 

)موارد اورژانس و شرایط طبیعی 

با استفاده از بی حسی موضعیلترالانجام اپی زیوتومی صرفا مدیو-10

مثل ساکشن،دادن اکسیژن،اعزام سریع به ASPHYXIAانجام اقدامات اولیه در مورد فوریتهاي نوزاد -11
مراکز پزشکی و انجام کلیه مراقبتهاي نوزاد سالم با مسئولیت خود در بیمارستانها و منازل        

ام معاینه پستان و ارجاع  موارد مشکوك به پزشک متخصص گرفتن پاپ اسمیر از دهانه رحم وانج-12

معاینه زنان و بیماریابی از طریق گرفتن شرح حال و معاینه و ارجاع به پزشک در صورت لزوم-13

به منظور تشخیص حاملگیB-HCGدرخواست یا انجام آزمایش  گراویندکس  و درخواست انجام -14



و کشت آن و آزمایش خون و همو کامل ادرار( ملگی شاملدرخواست آزمایشات معمولی حین حا-15
CR,BUN,HBSAB,HBSAG,VDRL,FBS,CBC,DIFF,HCT,HB,RH.BLOOD GROUP,گلوبین 

RH (

منفی جهت تشخیص حساس بودن  درخواست انجام کومبس غیر مستقیم RHدر مورد بیماران -16

کشت و ترشحات واژن و تیتراژ سرخجه-17

درخواست سونوگرافی به تعداد مجاز در حد تشخیص و سن حاملگی و بررسی وضعیت سالمت جنین -18

و مشکالت مربوطهIUDدر موارد غیر حاملگی وضعیت قرارگیري   -19

و کلیه ي مراقبتهاي قبل و بعد از آنIUDگذاشتن -20

درمان واژینیتها با داروهاي مجاز-21

و اقدامات درمانی تا قبل از تشکیل آبسه و در مورد آبسه ایمان با آنتی بیوتیک درمان ماستیت پس از ز-22
.به پزشک ارجاع شود

.انجام کلیه ي روشهاي مجاز تنظیم خانواده که از لحاظ وزارت بهداشت در حیطه وظایف ماما قرار گیرد-23

نظر بگیرندماما ها می توانند حاملگیهاي پر خطر را با مشارکت پزشک متخصص تحت -24

تجویز داروهاي مجاز برابر دستورالعملهاي موجود-25

:داروهاي مجاز تجویزي توسط ماما
)معاونت سالمت22/2/80مورخ 3590(

بصورت آمپول و کپسول ، قرص و شربت ،آمپول ویتامین B، ویتامینهاي گروه )خوراکی(انواع ویتامین ها- 1
B6– قطره و پماد ویتامینA+D

بصورت قرص و کپسولو مواد معدنی) کپسول هماتینیک- قرص فرو سولفات(ترکیبات آهن- 2

قرص فولیک اسید- 3

)فقط گلوکونات(شربت و قرص گلوکونات کلسیم- 4



و یا توام بالغینواکسن ضد کزاز- 5

هیوسینو مسکنهایی مانند  قرص و شیاف و آمپولداروهاي ضد درد- 6

استامینوفنقرص و شیاف

کپسول مفنامیک اسید

قرص ایبو بروفن

دیکلوفناك سدیمقرص و شیاف 

دیکلوفناك سدیم  فقط به صورت قرص و شیاف استفاده شود و تزریق آن به دلیل عوارض برگشت ناپذیر -
.فلج پا و نکروز در محل تزریق ممنوع می باشد

کلیه محلولهاي ضدعفونی کننده- 7

نگر الکتاتقندي نمکی ، ری% 5سرمهاي قندي - 8

آلومینیوم ام جی ، ام جی اس ، پانکراتین ، دایجستیو   ، ( آنتی اسید و ضدنفخ قرص و شربت - 9
)دایمتیکون 

ملین هاي مجاز  دوران بارداري-10

سنتو سینون-11

بصورت پماد داروهاي بی حسی موضعی-12

پماد و شیاف آنتی هموروئید-13

آمپول پروژسترون-14

قرص مترژن -15

سفالکسین خوراکی ) خوراکی و تزریقی ( پنی سیلین و مشتقات آن، آمپی سیلین (مثل آنتی بیوتیکها-16
با رعایت مالحظات تشخیصی مثل حساسیت به پنی سیلین و ) ،داکسی سیکلین ، آموکسی سیلین خوراکی

گرفتن سابقه آلرژي



قرص متیل ارگونوین-17

آمپول روگام-18

روهاي مورد نیاز جهت احیاءدا-19

، کلوتریمازول ، نیستاتین ، بتادین ، تریپل سولفا ، واژینالپماد ویا قرص -کرم ، ژل-20
مترونیدازول ، میکونازول و ترکیبات مشابه

قرص خوراکی مترونیدازول-21

قرص و کپسول خوراکی فلوکونازول-22

قرص خوراکی نیستاتین-23

دکس پانتونل-مایکونازول-کلوتریمازولکرم جلدي -24

N.N.Gتریامسینولون -تریامسینولون ساده-پماد فلوئوسینولون-25

مانند لوسیون ژرانیومدر حاملگی SAFEداروهاي ضد خارش-26

LD-HD(انواع قرصهاي ضد بارداري-27

)حداکثر سه بسته در هر نسخه(و تري فازیک 

و ورود آن به دسته داروهاي کشور و بی خطر تشخیص دادن آنها انواع با توجه به رواج داروهاي گیاهی -28
.داروهاي گیاهی مجاز در بارداري  و شیردهی قابل تجویز است

:داروهایی که فقط در بیمارستان وبراي بیماران بستري قابل پذیرش است

3/13/2- %9نمکی -رینگر-قندي نمکی- %5قندي :محلول هاي تزریقی شامل- 1

مترژن و اکسی توسینآمپول - 2

داروهاي بی حسی موضعی تزریقی جهت اپی زیاتومی و ترمیم آن- 3

سولفات منیزیم- 4



:ماما می تواند آزمایشهاي زیر را درخواست نماید

اشرایط تابلو وسرنسخه و مهر مام

.باشد70*50تابلوي دفتر کار ماما باید سفید، ساده واندازه آن - 1

.مجاز به نصب فقط یک تابلو می باشند- 2

ماما فقط موظف به درج عناوین مندرج در پروانه دفتر کار بوده و مدارکی را که توسط وزارت بهداشت - 3

.تصویب می شود می تواند در تابلوو سرنسخه و کارت ویزیت قید نماید

:در تابلوها این عناوین قابل ذکر است- 4

نام و نام خانوادگی

ساعت پذیرش

شماره تلفن

گراویندکس-

B-HCG-Hct-Hb-VDRL-FBS-CBC-Diff-
HBsAg-Rh-BG-U/A-U/C-BT-CT

پاپ اسمیر-



ماماها مجاز نیستند در تابلو،سرنسخه و کارت ویزیت از اشکال مختلف و یا عناوین اضافی غیر مجاز - 5

.استفاده نمایند

.تجاوز نکند15.25سرنسخه و کارت ویزیت باید ساده بوده و اندازه آن از - 6

.عناوین سر نسخه باید با عناوین مندرج در پروانه دفتر کار مطابقت داشته باشد- 7

: در سرنسخه این عناوین می توانند قید شوند

)به فارسی ویا التین(

:فرمت مهر  کارشناسان مامائی  به صورت زیر می باشد 

نام و نام خانوادگی

)لیسانس(مدرك کارشناس

)فوق لیسانس(یا کارشناسی ارشد

......................م.پ.ن

نام و نام خانوادگی

یا)لیسانس(کارشناسی

)فوق لیسانس(کارشناسی ارشد

شماره نظام پزشکی مامایی

)م.پ.ن(

نشانی دفتر کار

کار،منزل وبیمارستانتلفن دفتر 

ساعات وایام پذیرش بیمار

E-mail



:سایر ضوابط

باید )حداکثر به مدت شش ماه(ماماهایی که با معاذیر موجه نمی توانند در  دفتر کار خودحضور یابند- 1
جانشین واجد شرایط وهم رشته  خودرا به اطالع سازمان نظام پزشکی ومعاونت درمان ودارودانشگاه محل ، 

نشین  است که باید  با مهر به جاي خود انتخاب ومعرفی نمایندومسئولیت کامل اموردرمانی بعهده فرد جا
.وامضاء  خود مبادرت به صدورنسخه  کنند

.هیچ مامایی نمی تواند  از تابلو وسرنسخه  افراد فوت شده  یا منتقل شده  به محل دیگر  استفاده نمایید - 2

کار خود  فقط مدرك تحصیلی  وعناوین قید شده در پروانه دفتر کارماماها اجازه دارند تا در تابلوي - 3
نیزمی توانند از عناوین  مراقبت هاي دوران بارداري  ،تنظیم خانواده وبهداشت مادرکرده وخویش را قید

استفاده نمایندو می توانند مدارك تحصیلی که توسط وزارت بهداشت  ودرمان تصویب شده  در تابلو 
.وسرنسخه  وکارت ویزیت  منعکس کنند

ند  در بخش زایمان  بیمارستان هاوزایشگاه ها به امر زایمان طبیعی کاردان هاي مامائی  فقط می توان- 4
.بپردازند 

ماما یاپزشکی که در حین  والدت حضور  ودرزایمان  دخالت داشته  مکلف به صدور گواهی  - 5
.والدت وارسال یک نسخه آن به ثبت احوال  محل در مهلت اعالم شده می باشد

:کارمامائی  به طریق زیر عمل  می شودجهت صدور گواهی فعالیت دفتر -6

داشتن گزارشات  بازدیداز دفترکار 

ارائه قرارداد یکی ازبیمه هاي  خدمات درمانی  ،تامین اجتماعی ویانیروهاي مسلح  جمهوري اسالمی ایران

ارائه تسویه حساب مالیاتهاي دفتر کار

وتغییر محل آن باید  با اجازه وزارت متبوع و دانشگاه هاي  علوم پزشکی سر اسر دفتر کارتاسیس هرنوع - 7
ماماها به هنگام افتتاح ،تعطیل ویا تغییر محل دفتر کارخود موظف به کسب اجازه کشور  باشد بنابراین 

. واطالع دادن به وزارت بهداشت می باشد



قبل (تعهدي کتبی  مبنی بر اطالع فوري محل کار  ماما موظف استدفتر کارهنگام صدور پروانه فعالیت - 8
وتصویر  پروانه صادره به انضمام تصویر  پروانه دائم به معاونت درمان  دانشگاه یا به شبکه )از شروع فعالیت 

.مربوطه  ارائه نماید

.رفتبدیهی است  با فعالیت درمانی  بدون اطالع دانشگاه  مربوطه ،برخورد قانونی  صورت خواهدپذی- 9

تغییر محل دفتر کار به شهرهایی که تراکم پزشک  یا تسهیالت زندگی کمتر  است ،ضمن حفظ حق -10
افتتاح مجدد دفتر کار در محل قبلی با اعالم موضوع به نظام پزشکی  وموافقت وزارت بهداشت ودرمان 

.وتحویل پروانه قبلی  مجاز خواهدبود

دایر کنند، می توانند  تابلو با ذکر نام ماماهاي اداره کننده كدفتر کار مشترماماهایی که قصد دارند -11
.تجاوز نکند) 140.100(دفتر کار را داشته باشند  به شرط آنکه  ابعاد تابلو از دوبرابر ضوابط سازمان 

براساس شهر قید شده  در پروانه دفتر کار با ذکر ساعت کار  دایرنمودن دفتر کاردوم  در یک شهر -12
دودفتر کار و با کسب اجازه از  سازمان نظام پزشکی واطالع معاونت درمان  دانشگاه علوم پزشکی  نشانی 

.شهر مربوطه بالمانع است 

:ضوابط صدور مجوز دفاتر کار مامایی

منوط ) مشهد و تبریز-اصفهان-شیراز-تهران(صدور مجوز دفتر کار مامایی در شهرهاي دانشگاهی بزرگ - 1
ائم مامایی  و تسلیم گواهی معتبر انجام دو سال کار تمام وقت در حرفه مامایی در هر به داشتن پروانه د

.نقطه از کشور در واحدهاي دولتی،خصوصی،خیریه و آزاد می باشد

کارشناسی و کارشناسی -کاردانی(منظور از دو سال کار در حرفه مامایی در کلیه مقاطع تحصیلی- 2
.می باشد)ارشد

ی بایستی از طریق دانشگاهها و دانشکده هاي علوم پزشکی و خدمات بهداشتی گواهی خدمات مامای- 3
.درمانی مورد تایید قرار گیرد

مجوز دفتر کار مامایی در شهر هاي دانشگاهی بزرگ به صورت منطقه اي صادر می گردد و در مواردي - 4
.اطالع داده شودکه به هر دلیل تغییر محل کار ضروري باشد،بایستی مراتب کتبا توسط متقاضی 

شهر بزرگ می 5منظور از صدور مجوز به صورت منطقه اي بر اساس تقسیم بندي مناطق شهرداري در - 5
با نام شهر مربوطه صادر می گرددباشد و در سایر شهرها مجوز


