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Introduction Until 1928, the midwifery school was not stable in case of organizational 
structure. Sometimes, it was under the authority of municipality, interior ministry, and ministry 
of education and fine arts, and in a period of time, it was under the supervision of ministry of 
education in terms of science and education and under the supervision of interior ministry 
in terms of structure and budget allocation. The aim of this study was to develop a cohesive 
history on the evolution of midwifery school and to present a more accurate history of the 
midwifery education until the establishment of the higher school of obstetrics, using archival 
documents.
Conclusion Until 1928, the midwifery school had no regulations and statutes, and on February 
7, 1930, its regulations were approved by the Supreme Council of Education, and the school 
became one of the branches of the School of Medicine under the supervision of ministry of 
health. On April 4, 1936, the Iranian Academy of the Arts began its activities in order to edit 
Persian words to avoid non-Persian language, and on May 16, 1937, based on the suggestion of 
municipality, the term “midwife” (Ghabele) was changed to “obstetrician” (Mama). Subsequently, 
the name of midwifery school was changed to the higher school of obstetrics and it was 
developed with the new name and management in terms of organization and education. At the 
beginning of its establishment, the midwifery school had some shortcomings in passing from 
the traditional to the classical educational practices and it was gradually becoming an official 
educational institution with statute, regulations, and curriculum that set the foundation for the 
establishment of higher school of obstetrics and, then, nursing and midwifery faculties.
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های تحت ورود آموزش قابلگی (مامایی) به آموزش
 نظارت وزارت معارف؛ در تداوم تکوین مدرسه
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  چکيده
نظر تشکیالت سازمانی از ثبات  مدرسه قابلگی از مسیش ۱۳۰۷تا سال  مقدمه:

برخوردار نبود. گاهی تحت تصدی اداره بلدیه (شهرداری)، گاهی تحت نظر وزارت 
داخله و مدتی تحت اختیار وزارت معارف اوقاف و صنایع مستظرفه بود و در 

نظر  وزارت معارف و ازنظر آموزشی و علمی تحت نظارت  ای نیز از برهه
مین و تخصیص اعتبار تحت اختیار وزارت داخله بود. در این اتشکیالتی و ت

 ،مطالعه تالش شده است تاریخچه مدونی از سیر تطور و تکوین مدرسه قابلگی
تری از آموزش قابلگی تا  تدوین و با استفاده از اسناد آرشیوی، تاریخچه دقیق

  ه شود.یایی اراسیس آموزشگاه عالی مامازمان ت
 ۷و در  نامه بود نامه و اساس ینیفاقد آ قابلگی مدرسه ۱۳۰۷تا سال گیری:  نتیجه
نامه آن از تصویب شورای عالی معارف گذشت و  ینینامه و آ اساس ۱۳۰۹بهمن 

اردیبهشت  ۴در  ه کل مملکتی شد.یمدرسه یکی از شعب مدرسه طب و تابع صح
های فارسی از غیر،  ظور ویراستن واژهمن فرهنگستان ایران به مسی،ش ۱۳۱۴

واژه قابله به پیشنهاد شهرداری به ماما  ۱۶/۲/۱۳۱۵فعالیت خود را آغاز کرد و در 
و  دادبعد از آن مدرسه قابلگی نیز به مدرسه عالی مامایی تغییر نام  .تغییر یافت

ت و آموزش تحول یافت. مدرسه النظر تشکی با نام و تصدی مدیریت جدید از
سیک، الگذر از شیوه آموزشی و اجرایی از سنتی به ک در ،سیساقابلگی در آغاز ت

مرور  آموزشی رسمیت یافت و به -تدریج تشکیالت اداری و به داشتهایی  کاستی
سیس اکه زمینه ت شدنامه، مقررات و برنامه آموزشی  ینینامه، آ دارای اساس

های پرستاری و مامایی را  ههای بعد، دانشکد آموزشگاه عالی مامایی و در سال
  فراهم کرد.
  ، تاریخچهقابلگی مدرسهقابلگی، مامایی، ها:  كلیدواژه

  
  ۰۱/۰۲/۱۳۹۶ تاريخ دريافت:
  ۲۹/۰۷/۱۳۹۶ تاريخ پذيرش:

  ali.karimian1342@gmail.comنويسنده مسئول: *

  
  مقدمه

 سال تا نظر تشکیالت سازمانی ازدر تهران  قابلگی نخستین مدرسه
تحت مدرسه را بود. گاهی  های عدیده یثبات بی دچار شمسی ۱۳۰۷

تحت نظر وزارت  گاهی آوردند و درمی تصدی اداره بلدیه (شهرداری)
اوقاف و صنایع  ،تحت اختیار وزارت معارفهم مدتی  .داخله

موزشی و علمی آنظر  از این مدرسه ای نیز و در برهه درآمدمستظرفه 
ر تشکیالتی و تامین و نظ و ازبود تحت نظارت وزارت معارف 

. همچنین عهده امور آن را داشتوزارت داخله  همتخصیص اعتبار 
پس از سال  .نامه بود نامه و اساس مدرسه فاقد آیین ۱۳۰۷تا سال 
ن آ نامه آییننامه و  اساس امور مدرسه قابلگی، نظم و نسقبرای  ۱۳۰۹
یکی را مدرسه  و رساندندتصویب شورای عالی  به ۱۳۰۹ بهمن ۷ را در

 .ه کل مملکتی شدیتابع صحامور آن و کردند از شعب مدرسه طب 
وطن  دیگر هم، پنرسید و دکتر  پایانبه  مپسرُ ماتیلد دِ دکتر  قرارداد
د و به شمدرسه قابلگی تابع صحیه  در موزشآ .استخدام شد درمپس

  اداره امور و وظایف سازمانی پرداخت.
 ،تطور و تکوین مدرسه قابلگیتاریخچه مدونی از سیر برای رسیدن به 

 دریافت آمده، دست به رشیویآبا استفاده از اسناد  شد تالش
موزشگاه عالی مامایی آتا زمان تاسیس  موزش قابلگیآتری از  دقیق
  .شودارایه 

  مسیش ۱۳۰۷مقررات و برنامه مدرسه قابلگی پس از سال 
. مدون و مخصوصی نداشت نامه آیین ۱۳۰۷مدرسه قابلگی تا سال 

 تحصیل در آن به دارالمعلمات التحصیالن فارغ  و شاگردان عموماً 
 و ابتدایی ساله شش نامه گواهی به مدرسه، ورود پرداختند. شرط می

 کشید. طول می سال  ۳هم دوره تحصیل  بود و فرانسه زبان دانستن
طب و دواسازی و  نامه مصوب آیینتوجه به  با ۱۳۰۷شهریور  ۲۷در 

داشتن  را تغییر دادند؛ شرط ورود به مدرسه قابلگی ،قابلگی
مدن از عهده امتحان زبان آساله اول متوسطه و بر نامه سه گواهی
  بود.ورود به این مدرسه  ، شرطفرانسه

در مرکز  مسی،ش ۱۳۰۸امتحان داوطلبان قابلگی در پانزدهم شهریور 
زایمان  ،صارطور اخت تشریح عمومی به قرارمواد امتحانی از  .برگزار شد
 ،زایمان غیرطبیعی ،نآتشریح لگن خاصره و محتویات ، طبیعی

پرورش اطفال  ،پرورش اطفال سالم ،الصحه حفظ ،امراض نسوان
  .[1]بود امراض متعلق به زن حاملهو  مریض

مخصوص مدرسه  نامه آییننامه و  اساس مسیش ۱۳۰۹بهمن  ۷در 
قابلگی از تصویب شورای عالی معارف گذشت و مدرسه مذکور که تا 

رفت، تحت اداره  شمار میه این تاریخ یکی از شعب مدرسه طب ب
 وضع برنامه قابلگی تحصیالت برای و دمآصحیه کل مملکتی در

ساله متوسطه ۵مه نا یدارابودن گواهبه آن هم  شرط ورود کردند؛
  .[2]ن بوددخترا
   نامه مدرسه قابلگی اساس

  مدرسه قابلگی دارای سه کالس خواهد بود. :ماده اول"
  :قرار ذیل خواهد بود مواد تدریس به :ماده دوم

   [3]تشریح - ۱
  الحیات علم - ۲
  تشریح مرض - ۳
  پرورش اطفال سالم و مریض - ۴
  قابلگی و امراض عمومی راجع به قابلگی - ۵
  الصحه حفظ -۶
  نسوانامراض مخصوص به  - ۷

پس از فراغت از تحصیل، تصدیق قابلگی از طرف وزارت  :ماده سوم
  جلیله معارف به محصالت داده خواهد شد.

ن مدرسه یمعلمات و معلم یبه امضا تصدیق مذکور اوالً  :ماده چهارم
 ،رییس صحیه کل ثالثاً  ،رییس مدرسه ثانیاً  ،ین هیات ممتحنهآخرو 

  وزیر معارف خواهد رسید. خامساً  ،رییس معارف رابعاً 
شوند باید  اشخاصی که موفق به اخذ تصدیق قابلگی می :ماده پنجم

در حضور هیات ممتحنه مطابق مقررات و قواعد مخصوص برحسب 
  نمونه که در مدرسه موجود است قسم یاد نمایند.

تغییر و صحیه  نامه در موقع لزوم قابل مواد این اساس :ماده ششم
دارند با موافقت و  ن الزم میآتی را که در اساس کل مملکتی تغییرا

  .[4]موقع اجرا خواهد گذارد عالی معارف به یتصویب شورا
الصحه دولت علیه ایران، نمره  وزارت معارف و صحیه، مجلس حفظ

  مسیش ۲۴/۸/۱۳۰۳، مورخه ۲۴۸۱
جلسه  فقره صورت سواد دو محترماً  - وزارت جلیله معارف و اوقاف

 ۱۹مورخه  ۸ضمیمه سواد مراسله نمره  بلگی را بهامتحان محصالت قا
ن وزارت جلیله تقدیم آبرج قوس مدرسه طب را برای استحضار 

  :)امضا(دارد. کفیل صحیه کل مملکتی  می
  مسی"ش ۱/۹/۱۳۰۷به تاریخ 
   نامه مدرسه قابلگی نظام

گرام وزارت جلیله معارف در تحت و مدرسه قابلگی مطابق پر :۱ماده "
  شود. صحیه کل مملکتی اداره مینظر ریاست 

نفر ناظمه خواهد   نفر رییس و یک  مدرسه قابلگی دارای یک :۲ماده 
خواهد نمود و این دو انتخاب رییس و ناظمه را صحیه کل، بود. 

  ست.ا شغل افتخاری



 ۱۷۱ ...مدرسه نیتحت نظارت وزارت معارف؛ در تداوم تکو ی) به آموزشهایی(ماما یورود آموزش قابلگــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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خانه  وظایف رییس که عنوان رییس قسمت فنی مریض :۳ماده 
  :قرار ذیل است نسوان را خواهد داشت به

  تهیه و پیشنهاد بودجه مدرسه - فال
  نامه مدرسه نامه و نظام پیشنهاد جرح و تعدیل اساس - ب
پیشنهاد راجع به انتخابات معلمین و معلمات و اعضای اداری  - ج

  مدرسه
  نامه مدرسه نامه و نظام اساس یاجرا - د

مراقبت در نظم داخلی و حفظ اثاثیه و ملزمات  ،وظیفه ناظمه :۴ماده 
  .مدرسه است

معلمین و معلمات موظف هستند که مواد تدریس خود را  :۵ماده 
موجب پیشنهاد رییس  الاقل با حضور دو نفر ممتحن دیگر که به

  شوند امتحان نمایند. مدرسه و تصویب صحیه کل انتخاب می
نمره محصله در هر ماده امتحانیه معدل نمراتی است که سه  :تبصره 

  .[5]")۱د (تصویر دهن کر میالذ  یا چند نفر عضویت ممتحنه فوق
  

  
  نامه مدرسه قابلگی نظام )۱تصویر 

 
   شرایط ورود به مدرسه

داوطلبان ورود به مدرسه قابلگی باید دارای شرایط ذیل  :۶ماده "
  باشند:
  سال داشته باشند. ۱۸حداقل  :الف
امه تمام تحصیالت ن قداوطلبان ورود به مدرسه قابلگی باید تصدی :ب

متوسطه را که از طرف وزارت معارف برای نسوان تصویب شده است 
  یند.آاز عهده امتحان فرانسه بر و کامالً  باشنددارا 
به جنحه و جنایت نشده  معروف به فساد اخالق نبوده و محکوم :ج

  باشند.
  به امراض مسریه نباشند. باید مبتال :د
  کوبی را دارا باشند. بلهآورقه سجل احوال و ورقه  :ه
مطیع نظامات مدرسه و دستورات و مقرراتی که از طرف  کامالً  :و

  .[5]"صحیه کل داده شده باشند
  امتحانات

 آخرساله مدرسه قابلگی در اول مهرماه افتتاح و در  همه :۷ماده "
  خرداد ختم خواهد شد.

نیمه اول خرداد مخصوص مراجعه محصالت به دروس  :۸ماده 
سالیانه برای دادن امتحان خواهد بود و نیمه دوم خرداد مخصوص 

اردیبهشت به آخر ولی تدریس مواد سالیانه باید تا  ،امتحانات است
  اتمام رسیده باشد.

  مد.آعمل خواهد   امتحان تجدیدی در نیمه دوم شهریور به :۹ماده 
ل وا ؛سنه تحصیلی محصالت دو امتحان خواهند داد در مدت :۱۰ماده 

  در نهم و امتحان دوم در نیمه خرداد خواهد بود.
سال جمع و نمره متوسط، نمره آخر نمرات امتحان وسط در  :تبصره

  قبولی برای رفتن از یک کالس به کالس دیگر خواهد بود.
تحانات است و در هر یک از ام ۲۰نمره امتحانات از صفر الی  :۱۱ماده 

به هر یک از محصالت که بدون عذر موجه ماده را امتحان نداده باشد، 
  ن ماده صفر خواهد بود.آنمره او در 

که نمره متوسط سالیانه هر یک از مواد تحصیلی  صورتی در :۱۲ماده 
  بیشتر از ده نباشد امتحان محصله پذیرفته نیست.

  قابلگی ،تشریح جنین ،الحیات علم ،امتحانات آخر سال اول: تشریح
پرورش اطفال  ،سال دوم: تشریح مرض راجع به قابلگیآخر امتحانات 

  سالم و مریض و قابلگی
 ،سال سوم: امراض عمومی راجع به قابلگیآخر امتحانات 

  [5]"امراض مخصوص به نسوان ،الصحه حفظ
  انتظامات

در تمام ساعات دروس و  هر یک از محصالت باید منظماً  :۱۳ماده "
کلینیک خود حاضر باشند. برای حضور و غیبت  کلینیک و پلی

ها خواهد بود که از طرف ناظمه  محصالت، دفتری در هر یک از کالس
ن ثبت خواهد شد. ناظمه مدرسه آمدرسه اسامی محصالت کالس در 

هفته آخر اسامی غایبین را قید خواهد کرد و در  ،در سر هر دروس
  ن را توسط رییس مدرسه به صحیه کل خواهد فرستاد.آ راپورت
یک هفته متوالی یا دو هفته  ،هر محصله که در عرض سال :۱۴ماده 

سال محروم آخر متناوب بدون عذر موجه غیبت نماید از امتحانات 
  خواهد ماند.

  موجه با رییس معلمات و معلمین است. تشخیص عذر :تبصره 
عدم  ،نفر از محصالت از طرف هر یک یا چند ی کهصورت در :۱۵ماده 

انتظامی رخ داده باشد، تشخیص خطا و تعیین مجازات برحسب 
پیشنهاد رییس مدرسه با ریاست صحیه کل مملکتی است. 

  قرار ذیل است: شود به ایی که به محصالت داده میه تمجازا
  توبیخ شفاهی رییس :الف
  توبیخ علنی در محضر معلمین و معلمات :ب
توبیخ علنی در محضر معلمات و معلمین و محصالت کالس خود  :ج

  شاگرد
  اخراج موقت محصله از مدرسه :د
  اخراج دایم از مدرسه :ه
اخراج دایم از مدرسه با منع ورود موقت یا دایم به سایر مدارس  :و

  دولتی
های مذکور در فقره (الف) تا فقره (ه) برحسب  تعیین مجازات

  تصویب ریاست صحیه کل است. پیشنهاد رییس مدرسه و
های مذکوره در فقره (و) برحسب پیشنهاد رییس  تعیین مجازات

مدرسه و تصویب صحیه کل است که به وزارت معارف پیشنهاد و 
  ن خواهد شد. آتقاضای اجرای 

  [5]"۱۳۰۴ هر: کابینه صحیه کل مملکتیمُ 
وزارت معارف و اوقاف و صنایع  مسی،ش ۲۰/۵/۱۳۰۸در تاریخ 
سازی و دواسازی  نامه مدرسه طب و دندان رفه پیشنهاد اساسمستظ

و قابلگی که از طرف ریاست مدرسه طب تهیه شده بود برای ارجاع به 
  نامه از قرار ذیل بود: اساساین د. مفاد کرشورای عالی معارف ارسال 
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                                                          یدانشنامه صارم در طب بارور

نامه مدرسه طب و دواسازی و قابلگی و کالس طبی و  اساس"
  پرستاری
مدرسه علوم عالیه طب عبارت از مدرسه طب و دواسازی و  :ماده اول

  است. ن طبی و پرستاریآ ث های پسازی و کالس قابلگی و دندان
 به ۱ های مذکوره در مادهدوره تحصیالت مدارس و کالس :ماده دوم

  رار ذیل است:ق
  دوره تحصیالت مدرسه طب پنج سال است. :الف
  دواسازی سه سال است. :ب
  ه سال است.قابلگی س :ج
  سازی سه سال است. دندان :د
  ن یک سال است.آ  ث پ"کالس  :ه
  پرستاری یک سال است. :و

قرار به  ۱های مذکور در ماده  شرط ورود به مدارس و کالس :ماده سوم
  ذیل است:

ساله متوسطه (شعبه  ششداشتن تصدیق  ،شرط ورود به مدرسه طب
  طبی است. آن، ث علمی) و تصدیق پ

  دوره اول متوسطه است.، دواسازی
  دوم نسوان است.، قابلگی
  اول متوسطه است.، سازی دندان

  شعبه علمی است. ،ساله دوم متوسطه شش، نث آ کالس پ
  ساله ابتدایی است. شش، پرستاری
باید عالوه بر تصدیق مذکور  ،داوطلبان ورود به مدرسه قابلگی :تبصره
  یند.آاز عهده امتحانات شیمی فیزیک به زبان فرانسه بر ،در فوق

رییس مدرسه طب از طرف وزارت معارف انتخاب  :ماده چهارم
  شود. می

فنی و اداری مدرسه طب با موافقت رییس  یاعضا :ماده پنجم
مدرسه طب و پیشنهاد اداره معارف از طرف وزارت معارف انتخاب و 

  شوند. تصویب می
پس از فراغت از تحصیل و گذراندن امتحانات مطابق  :ماده ششم

نامه ذیل به محصالن  پروگرام مدرسه از طرف وزارت معارف تصدیق
  :داده خواهد شد ۱ای مذکوره در ماده ه سمدارس و کال

نامه دکتری در علم  های مدرسه طب شهادت التحصیل به فارغ  :الف
  طب
  دواسازی - یدواساز :ب
  قابلگی - یقابلگ :ج
  سازی دندان - یساز دندان :د
  ن طبیآ ث تصدیق پ - نآ ث کالس پ :ه
  پرستاری - یپرستار :و

وقتی به ، ۷نامه مذکور در فقره الف از ماده  شهادت :)۱تبصره (
شود که رساله امتحانیه (تز) خود را نوشته و در  داوطلب داده می

کار معین کرده   حضور هیاتی از معلمین که ریاست مدرسه برای این
  .شودن هیات واقع آباشد دفاع نماید و در دفاع نیز مقبول 

یا جراحی  رساله مذکور باید راجع به یکی از مسایل طبی :)۲تبصره (
  بوده و نباید از پنجاه صفحه ورقه کمتر باشد.

ماه کمتر نیست  ۵حداقل مدت تالیف رساله امتحانیه از  :)۳تبصره (
ساله مذکوره را ننوشته و به معرض دفاع و تا موقعی که داوطلب ر

نگذارده و مقبول نشده باشد، دیپلم و اجازه طبابت به او داده نخواهد 
  .[5]شد

  
  نامه مدرسه عالی طب و دواسازی و قابلگی نظام
نامه مدرسه عالی طب و دواسازی و قابلگی به پیشنهاد دکتر  نظام
رییس مدرسه طب و عضو شورای عالی طب در  ،خان نصر هللا یول

و به شد عالی معارف ارایه  یبه شورا، ۱۳۰۷شهریور  ۲۷تاریخ 
  نامه از قرار ذیل بود: تصویب رسید. مفاد نظام

مدرسه طب و دواسازی و قابلگی دارای دو قسمت است:  :۱ماده "
  علمیو  اداری

دار و قسمت اداری مشتمل به رییس و معاون و دفتردار و کتاب
  .هستندمتصدیان البراتوارها 

   فصل اول: قسمت اداری
  رار ذیل است:ه قوظایف و اختیارات رییس مدرسه ب :۲ماده 
  تهیه و پیشنهاد و بودجه مدرسه :الف
  نامه مدرسه نامه و نظام پیشنهاد و اصالحات الزمه در اساس :ب
  پیشنهاد راجع به انتخابات معلم و اعضای اداری مدرسه :ج
  نامه مدرسه و دستورهای وزارتی نامه و نظام اجرای اساس :د
حفظ انتظامات داخلی و مراقبت در امور اخالقی، صحی و علمی  :ه

  مدرسه
معاون مدرسه موظف است که تمام دستورهای رییس را  :۳ماده 

 استموقع اجرا گذارد و در غیبت رییس مسئول اجرا وظایف او  هب
  د دستور خاص از مافوق داشته باشد.ج بای ،ب ،ولی از فقرات: الف

دفتردار مدرسه مسئول تنظیم دفاتر و ضبط اوراق و  :۴ماده 
های محصالن و صورت اموال و اثاثیه و حفظ بنا و ملزومات  دوسیه

  مدرسه است و تحریرات مدرسه نیز با او خواهد بود.
معلمین مکلفند که همیشه در ساعات تدریس حضور به هم  :۵ماده 
د و در صورت تخلف مبلغی که متعلق به ساعت غیبت تدریس برسانن
دقیقه از ساعت ۱۰نها کسر خواهد شد و تاخیر آود از حقوق ش یم

  تدریس در حکم غیبت یک ساعت است.
معلمین مکلف هستند که در امتحانات رسمی اعم از  :۶ماده 

ن در شورای معلمین برحسب دعوت رییس آامتحانات مدرسه یا غیر 
تخلف از جلسه امتحان در حکم غیبت از یک  .حاضر شوندمدرسه 

  ساعت تدریس خواهد بود.
تبصره: هر معلمی که برحسب اتفاق نتواند حضور به هم برساند باید 

به  روز قبل از جلسه امتحان عدم حضور خود را با دلیل، کتباً  ۵الاقل 
  مدرسه ابالغ دهد.

نان محول شده، آمعلمین مکلفند دروسی را که به عهده  :۷ماده 
  مام تدریس نمایند.تبال

جلسه متوالی بدون عذر موجه  ۵هرگاه یک نفر از معلمین  :۸ماده 
  غیبت نماید در حکم مستعفی است.

جلسه غیبت  ۵هرگاه معلمی با عذر موجه بخواهد زاید از  :۹ماده 
کسب اجازه نماید  ،وسط رییس مدرسه از مقام وزارته تنماید، باید ب
ای خود بگمارد. حقوق مذکور ه جب رییس مدرسه کفیلی بو با تصوی

  در مدت غیبت، به کفیل او داده خواهد شد.
لعاده غیبت ا قچنانچه یکی از معلمین برای مرض یا امر فو :۱۰ماده 

حقوق کفیل  ،ای او معین نمودهج هب که نماید رییس مدرسه به کفیلی
  حده مدرسه تادیه خواهد شد. از اعتبار علی

  قسمت علمیوم، فصل د
سسات وقسمت علمی مدرسه طب و دواسازی و قابلگی مرکب از م

  ذیل است:
هر دو ماه  ،االقتضا شورای معلمین لدی شورای معلمین: :۱۱ماده 
و در  شودرتبه در تحت ریاست رییس مدرسه باید تشکیل م کی

طور  هصورت احتیاج، بنا به تقاضای رییس یا دو نفر از معلمین، ب
عالوه یک نفر از  با حضور نصف به ،لعاده نیز منعقد تواند شدا قفو

ود و رای اکثریت اعضا معتبر ش یمعلمین حاضر، جلسات رسمی م
  خواهد بود.

ود که به تصویب وزارت ش یتبصره: در فقره دوم، رای وقتی معتبر م



 ۱۷۳ ...مدرسه نیتحت نظارت وزارت معارف؛ در تداوم تکو ی) به آموزشهایی(ماما یورود آموزش قابلگــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

Sarem Journal of Reproductive Medicine                                                                                                                                                

  معارف رسیده باشد.
  وظایف شورای معلمین از قرار ذیل است: :الف
  دستور در وسایل ترقی و توسعه علمی مدرسهمطالعه  - ۱
  تقسیم مواد پروگرام مدرسه به سنوات مختلفه - ۲
ن به آنامه مدرسه و پیشنهاد  شور و مطالعه در پروگرام و اساس - ۳

  اداره مدرسه
  کمک فکری به اداره مدرسه در مسایلی که به شورا مراجعه شود. - ۴
ا مطابق فقرات: آنهرسیدگی به تخلف محصالن و تعیین مجازات  - ۵
  نامه است. این نظام ۱۷از ماده  ،و ،ه ،د
کتابخانه مدرسه در معرض استفاده محصالن و معلمین مدرسه و  :ب

اطبای دیپلمه و مجاز مملکت در ساعاتی که اداره مدرسه معین 
بنماید خواهد بود. هیچ کتابی از کتابخانه مدرسه نباید خارج بشود 

اشخاصی  ،م با اجازه کتبی رییسآن ه مگر برای معلمین مدرسه و
نند بیش از دو هفته حق ندارند در نزد ک یکه کتبی از مدرسه خارج م

  خود نگه دارند.
البراتوارهای مدرسه مخصوص محصالن مدرسه طب و دواسازی و  :ج

وان از ت یالت و ادوات البراتوارها را نمآاز  چ یکقابلگی است. هی
  مدرسه خارج نمود.

  هاآنر طریقه پذیرفتن شاگرد و تکالیف دفصل سوم، 
  داوطلبان ورود به مدرسه طب باید دارای شرایط ذیل باشند: :۱۲ماده "

  ۱۸الف: حداقل سن 
ساله متوسطه (شعبه علمی) و تصدیق  نامه شش ب: تصدیق

  ن) طبیآ ث (پ
اله س هج: داوطلبان ورود به مدرسه دواسازی باید دارای تصدیق س

  باشند.دوره اول متوسطه 
اله اول س هد: داوطلبان ورود به مدرسه قابلگی باید دارای تصدیق س

یند (مقدار آعالوه از عهده امتحان زبان فرانسه بر متوسطه باشند و به
ن تکلم کنند و کتب آای باشد که به  دانستن این زبان باید به اندازه

  .قابلگی را بفهمند)
س مذکوره در فوق باید : داوطلبان به ورود هر یک از مدار۱تبصره 

معروف به فساد اخالق نبوده، محکوم به جنحه یا جنایت نباشند و 
  خدمات معلمی یا دولتی نیز نداشته باشند.

به امراض  : داوطلبان ورود به مدارس مذکوره باید مبتال۲تبصره 
  معتاد به استعمال افیون نباشند. و مسریه نبوده

رعایت کرده  مدرسه را کامالً  : داوطلبان فوق باید نظامات۳تبصره 
  ن تخلف ننمایند.آاز  [ای]ذره

در تمام ساعات  هر یک از محصالن مدرسه طب باید منظماً  :۱۳ماده 
 .ها و البراتوارها حاضر باشد نیکیکل نیک و پلییدروس در کالس و کل

ها خواهد  دفتری در هر یک از کالس ،برای حضور و غیبت محصالن
ن ثبت آبود که از طرف دفتردار مدرسه اسامی شاگردان کالس در 

اسامی غایبین را قید  ،خواهد شد. دفتردار مدرسه در سر هر درس
  خواهد کرد.

خانه و دروس علمی  ا در مریضه حتبصره: دروس کلنیکی صب
  بعدازظهرها در مدرسه خواهد بود.

که تمام مدت تحصیل ند ا فمحصالن مدرسه دواسازی مکل :۱۴ماده 
یکی از  در ،ساعات دروس یاستثنا وزه بهر هدر مدرسه دواسازی هم

  ای معتبر و معروف شهر مشغول عملیات دواسازی باشند.ه نهدواخا
 : محصالن مذکور ده روز قبل از حضور در جلسه امتحان هر۱تبصره 

طور  هکه داللت به عملیات مختلفه دواسازی ب [ای]سال باید ورقه
  ی در این مدت بنماید به دفتر مدرسه تسلیم نمایند.کاف

  : تصدیق محتویات ورقه مذکور با اداره مدرسه است.۲تبصره 

وزه صبح و وقت دیگری ر همحصالت مدرسه قابلگی باید هم :۱۵ماده 
کلنیک  ود در سر دروس کلینیک و پلیش یکه از طرف مدرسه معین م

  حاضر باشند.
هر محصلی که در عرض سال یک هفته متوالی یا دو هفته  :۱۶ماده 

متناوب در تمام دروس بدون عذر موجه غیبت نماید آخر سال از 
  امتحان محروم خواهد بود.

با اداره مدرسه است و  ،بودن در هر مورد تشخیص موجه تبصره: کلیتاً 
  د.شو میربع یک روز محسوب  ،ساعت غیبت محصلی هر

ه از طرف یک یا چند نفر از محصالن عدم انتظام کی صورت در :۱۷ماده 
تشخیص خطا و تعیین مجازات با رییس مدرسه است و  ،رخ دهد
  ود از قرار ذیل است:ش میهایی که به محصالن داده  مجازات

  توبیخ شفاهی رییس مدرسه - ۱
  توبیخ علنی در محضر معلمین - ۲
  محصل توبیخ علنی در محضر معلمین و محصالن در کالس خود - ۳
  خراج موقت محصل از مدرسها - ۴
  خراج دایم از مدرسها - ۵
خراج دایم از مدرسه با منع ورود موقت یا دایم به سایر مدارس ا -۶

  دولتی
با شورای معلمین است  ،ه ،و ،های مذکور در فقرات د تتعیین مجازا

  امر وزارتی صادر خواهد شد. ،و طبق رای شورای مذکور
  امتحاناتفصل چهارم، 

هر یک از معلمین مکلف است که مواد تدریسی خود را با  :۱۸ماده "
در صورت عدم حضور  .امتحان نماید ،حضور دو نفر ممتحن دیگر

  جای او تعیین کند. نفر را به  واند یکت یرییس مدرسه م ،معلم مزبور
معدل نمراتی است که سه  ،ماده امتحانیه تبصره: نمره محصل در هر

  هند.د یالذکر م نفر ممتحن فوق
ن جلسه، آهیات معلمین  فوراً  ،پس از ختم جلسه امتحان :۱۹ماده 

نتیجه امتحانات هر یک از مواد را معین و در  ،جلسه تشکیل داده
  ماید.ن ین را به اداره و مدرسه تسلیم مآپس از امضا  ،ورقه نوشته

دگان در امتحانات به عهده دفتردار مدرسه ش ولاعالم قب :۲۰ماده 
  است.
مدرسه علوم عالیه طب و مدرسه دواسازی و قابلگی  :۲۱ماده 
  خرداد ختم خواهد شد. آخراله از اول مهر افتتاح و س ههم

نیمه اول خرداد مخصوص مراجعه محصالن به دروس  :۲۲ماده 
سالیانه برای دادن امتحانات خواهد بود و نیمه دوم خرداد مخصوص 

م اردیبهشت تماآخر باید تا  امتحانات است. تدریس مواد سالیانه
  ده باشد.ش

بعد از تعطیل تابستان  یا بعضاً  ممکن است امتحانات کالً  :۲۳ماده 
  شهریور خواهد بود.ی آخر در این صورت از پانزدهم ال ،بشود

  وقتی است که محصل عذر موجه داشته است. یا بعضاً  تبصره: کالً 
  و عملیامتحانات مدرسه بر دو قسم است: علمی  :۲۴ماده 

امتحانات علمی از دروسی است که در مدرسه و امتحانات عملی از 
ها در بالین مریض تدریس شده.  خانه دروسی است که در مریض

  امتحان دوم همیشه بعد از امتحان اول است.
معلمین مکلف هستند که در نیمه  ،در مدت سنه تحصیلی :۲۵ماده 

و هر محصلی بدون عذر اول بهمن امتحانی از متعلمین خود بنمایند 
سال محروم  آخردر این امتحان حاضر نشود از امتحان رسمی  ،موجه

  خواهد بود.
امتحان هر یک از  است و در هر ۲۰تا  صفرنمره امتحانات از  :۲۶ماده 

نمره او  ،را که بدون عذر موجه امتحان نداده باشد [ای]محصالن ماده
  ن ماده صفر خواهد بود.آدر 
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                                                          یدانشنامه صارم در طب بارور

سال محروم  آخراز امتحان  ۱۲۴و  ۲۳تبصره: محصالن مذکور در مواد 
توانند امتحانات خود را  ولی در امتحان تجدیدی نیمه دوم شهریور می

  بدهند.
که نمره متوسط سالیانه هر یک از مواد تحصیلی  صورتی در :۲۷ماده 

  بیشتر از ده نباشد امتحان محصل پذیرفته نیست.
تر باید  از گذراندن امتحانات کالس پایین هر محصلی پس :۲۸ماده 
امتحان  ،در سر دروس حاضر شده سال تمام در کالس فوق مرتباً   یک

  کالس فوق را بدهد.
خرداد از امتحان رد شود و در امتحان آخر هرگاه محصلی در  :۲۹ماده 

یک سال دیگر  ،تجدیدی نیمه دوم شهریور نیز از عهده امتحان برنیاید
  الس بماند.ن کآباید در 

محصل طبی قبل از ورود به جلسه امتحان باید تصدیقی  هر :۳۰ماده 
 مبنی بر این ،ا ارایه دادهه هخان ای مختلِف کلینیکی مریضه تاز قسم

  ها حاضر بوده است. نیکیکل ا و پلیه کدر سر کلینی ه مرتباً ک
  قرار ذیل است:ه امتحانات مدرسه طب ب :۳۱ماده 

تشریح توصیفی، معرفةاالنساج،  ؛سال دومآخر در  ل،دکترای او
  شناسی جنین

االعضا، فیزیک طبی، شیمی  وظایف ؛سال دومآخر در  ،دکترای دوم
  طبی

  در آخر سال سوم ،دکترای سوم
طب عملی، جراحی صغیر، تشریح : قسمت اول در آخر سال چهارم:

  موضعی
  شناسی امراض عمومی و تشخیص امراض، طفیلی :قسمت دوم
تشریح مرض، فارماکولوژی و مفردات طب،  :قسمت سوم

  ناسیش بمیکرو
امراض داخلی و  :قسمت اول دکترای چهارم، در آخر سال پنجم:

  ممالک حاره
  امراض خارجی و امراض دهان و دندان :قسمت دوم
الصحه و طب  اصول تداوی، قرابادین ایرانی، حفظ :قسمت سوم

  قانونی
امتحانات سریری داخلی و خارجی  ؛در آخر سال پنجم ،دکترای پنجم
  ها نیکیو سایر کل

  قرار ذیل است:ه امتحانات مدرسه دواسازی ب :۳۲ماده 
  ناسیش هشیمی عمومی، فیزیک، گیا :امتحان سال اول
  ناسیش هناسی، ادویش هلی، فیزیک، گیاآشیمی  :امتحان سال دوم

لصحه، ا ظشناسی، حف شیمی دواسازی، ادویه :امتحان سال سوم
  ناسیش وبناسی، میکرش نزهرشناسی، حیوا

یکمین جلسه شورای عالی  و  بیست و صد نامه در یک این نظام
  . شدمطرح و تصویب  ۱۳۰۷شهریور  ۲۷معارف مورخه 

  [6]" ۱۳۰۱سنه  - ف: داراالنشا شورای عالی معار)ُمهر(
، صحیه کل برای تدریس فن درمپسپس از اتمام کنترات دکتر 

داشت که در ابتدا دکتر  "طبیبه متخصص عالمه"نیاز به یک  ،قابلگی
با نارضایتی محصالن  تدریس او ولی ،دار تدریس شد عهده فراسکینا
به وزارت معارف و اوقاف و صنایع  ای در نامهایشان د و شمواجه 

  :ندمستظرفه نوشت
وضعیات مدرسه قابلگی خیلی بد و هیچ جای تردید نیست که "

از  درمپسکه خانم ی وقت ؛ن مدرسه استفاده نکردهآامسال محصالت 
خانه رفتند، محصالت مذکوره مدتی سرگردان و بالتکلیف  مریض

خانه از طرف  برای طبابت مریض سرکیسیانه دکتر ی کبودند تا وقت
 ریاست محترم صحیه کل انتخاب و منصوب شدند و بعد از مدتی با

ن مدرسه آعهده تدریس  مشهود و واضح بود که از که کامالً  نآوجود 
جانب این نکته را در موقع خود گوشزد ریاست  نمد و ایآبرنخواهد 

لی ک هن مدرسه بآنکه محصالت آولی برای  ،صحیه کل مملکتی کردم
دکتر  ،سرگردان نباشند و از روی احتیاج و نداشتن معلمه دیگری

را برای معلمی انتخاب نمودند، اما همان قسمی که  سرکیسیان
واند تدریس نماید و ت یجه نمو چهی بینی شده بود، مشارالیها به پیش

استخدام یک نفر طبیبه قابل مجربی که مدتی هم تدریس نموده 
باشد، الزم و واجب است. در این موقع که صحیه کل مملکتی در 
تحت سرپرستی شخص الیق جدی و عالمی مثل جناب مستطاب 

است، تمنی دارد که وزارت قرار گرفته  الملک لقمانقای دکتر آاجل 
له داخل مذاکره شده و یک نفر معلم و یا  جلیله متبوعه با معظم

معلمه که شایسته این مقام باشد برای این مدرسه انتخاب نماید، لذا 
قای آ ،نماید که جناب مستطاب اجل میجانب پیشنهاد  ن ای

ی عالم، مجرب و متخصص در فن قابلگ یکه یکی از اطبا الدوله حکیم
برای تدریس در مدرسه مزبوره انتخاب  ،تومان۱۵هستند، با ساعتی 

تجدید  درمپسکه قبول نفرمایند یا کنترات دکتر  صورتی شوند و در
خارجه هم  که از طرف وزارت جلیله امور نمادموازل پَ که آنشود و یا 
  . [7]د"کنترات شو ،معرفی شده

و  کردندمذاکره  ،فرانسهتبعه دولت ، نمادموازل پَ و بدین ترتیب با 
نظام تحت تعلیمات رییس کل صحیه مملکتی و  قرار بر این شد که با
برای مدت یک سال با حقوق  ،مادموازل پنآن،  و مقررات اداری

ه ب مشغول شود.ها  هتعلیم قابل ، بهدر بیمارستان نسوان ،تومان۱۶۰۰
کشور) ماده وزارت پس از مذاکره وزارت داخله ( این ترتیب بود که

  د:یو به تصویب رسشد واحده ذیل به مجلس پیشنهاد 
  مسیش ۱۳۰۷خرداد  ۱۶، مورخه ۱۹۴۰۹شماره  ،مجلس شورای ملی"

، تبعه دولت فرانسه و متخصصه مادموازل پنقانون اجازه استخدام 
  در امراض نسوان

هد که د مجلس شورای ملی به وزارت داخله اجازه می ،ماده واحده
تبعه دولت فرانسه و متخصصه در امراض نسوان را برای  مادموازل پن

تومان حقوق ۱۶۰۰مدت یک سال از تاریخ امضای کنترات با سالی 
استخدام نماید. متخصصه مزبور در تحت تعلیمات رییس صحیه کل 

  مملکتی انجام خدمات مرجوعه خواهد بود.
  خواهد بود. ۱۳۰۱عقرب  ۲۳کنترات مشارالیها تابع مقررات قانون 

این قانون مشتمل بر یک ماده است و در جلسه پانزدهم خردادماه 
  شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسیده.  ۱۳۰۷

   [8]رییس مجلس شورای ملی حسین پیرنیا
ابتدا برای فعالیت در  ،ن پنوازل سَ مماد طور که گفتیم، همان
مردادماه  ۱۰ولی در ادامه از تاریخ  ،خانه نسوان استخدام شد مریض
  .[8]موزش دروس مدرسه قابلگی شدآدار  عهده، ۱۳۰۷
 مسی،ش ۱۳۱۲در اسفند سال  کلونیهدکتر اشاره کردیم که  تر پیش

 الوزرا و به رییسکرد گزارش مفصلی از وضعیت صحیه مملکت تهیه 
اعضای در ": آمده استدرباره مدرسه قابلگی او در گزارش  .ارایه نمود

نفر معلمین که  ۵فقط برای  ،ری داده نشدهیمدرسه قابلگی نیز تغی
طور  هریال ماهیانه ب۱۵۰کدام  نمایند هر تدریس می افتخاراً 
  .[9]ت"بینی شده اس ماهه سال تدریس پیش۹در مدت  ،خرج کمک

   اولین دختران اعزامی به اروپا برای ادامه تحصیالت عالیه
 فرانسه سفارت که ازی ا هنام ، در۱۳۰۴ال ماه س دی ۵در  فرانسه دولت

 درکه به وزارت معارف اعالم کرد درآمده بود  مسیو بنزنامضای  هب
 برای، مدارس عالی طب فرانسه کشورش نتیجه اقدامات سفارت

هران) به دیپلم تنگاهداری معلمین فرانسوی در مدرسه طب (در 
 ۱۳۰۹تا سال  ن برههآاز . [10]هران رسمیت خواهد دادتمحصالن طب 

یحیی گرفت و با پیشنهاد  یموزش قابلگی در ایران انجام مآ مسی،ش
تومان از ۵۰۰۰مبلغ ، وزیر معارف اوقاف و صنایع مستظرفه، قراگوزلو

برای  اروپا، بهبرای اعزام چند محصل  ،محل اعتبار مخارج غیرمترقبه
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  .[11]موختن معلمی و قابلگی و بعضی فنون دیگر تصویب شدآ
  

  
  قابلگی آموختن برای اروپا به محصل چند اعزام)٢ تصویر

  
سه  ،اولین دسته دخترانی که برای ادامه تحصیالت عالیه عازم شدند

سوی ه ب مسیش ۱۳۰۹ماه  دی ۲۹دختر دیپلمه بودند که در تاریخ 
 نصر، دوشیزه فرزیندوشیزه  اروپا حرکت کردند، این سه نفر عبارت از

و  سید محمد نصر، محمدعلی فرزینفرزندان ، شیبانیو دوشیزه 
ایرانی که خارج  زنو اولین بودند ) وحیدالملک(عبدالحسین شیبانی 

بود که  زاده مهما امادوشیزه  ی رسید،دکتربه درجه  در طبابت از ایران
از دانشکده پزشکی پاریس دیپلم دکتری دریافت  ۱۳۱۴در سال 

  .[12]کرد
 ۱۳۱۲و  ۱۳۱۱در سال  ،حیه مملکتیرییس کل ص ،کلونیهدکتر ژنرال 

 عملی ای برنامهبرای اصالحات صحی مملکت تا مامور شد  مسیش
 ،چنانچه پنج: "د. او در گزارش خود پیشنهاد کردکنو پیشنهاد ح طر

های صحیح که دارای معلومات عمومی  هشش نفر دختر از خانواد
معاینه کافی باشند، به اروپا بروند و به وظایف پرستاران مامور 

نها که دارای وظیفه اجتماعی و صحی مهمی آدر منازل  ،رضیمَ 
شنا شوند، کار بسیار مفیدی خواهد بود. دختران مزبور پس از آهستند 

  .[13]د"مراجعت به ایران معلمه پرستاران دیگر خواهند ش
 های قابله برای شورای عالی معارف مسی،ش ۳/۸/۱۳۱۲در تاریخ 
هایی  هقابلبه  ای را مقرر کرد. قاعده ندارند، دکتری ِسمت که ای دیپلمه

دیپلم و اجازه قابلگی تنها  کردند، میکه دوره مدرسه قابلگی را طی 
حق نباید نان آ براساس این قرار، .د نه دیپلم دکتری در طبش یداده م

در  از این پس، ه باشند.مداخله در اعمال یدی و جراحی داشت
هستند"، فقط در زایمان طبیعی مجاز " :شد میقید باید ها آن نامه هاجاز

ادوات و  ،مقصود از این عبارت این است که قابله نباید هنگام زا
ن آالتی را که یک طبیب یا جراح ممکن است در وقت وضع حمل به آ

 با مسی،ش ۱۳۱۵مهرماه  ۲۷. در جلسه [14]کار ببرد  همحتاج شود، ب
، برای دستمزد ۱۳۱۰متمم قانون بودجه  ۸توجه به رعایت ماده 

حداکثر  تاریال ۳۰۰از  ،به تشخیص ریاست کل بهداشتها،  قابله
  .[15]تعیین نمودحقوق  ریال۷۰۰

  روسای مدرسه قابلگی
به عهده رییس مدرسه  مسیش ۱۳۱۰تا سال  ابتداریاست مدرسه از 

سرپرستی مدرسه را  الملک فرهمندی علیم خان علیطب بود و دکتر 
ن سال از طرف صحیه کل مملکتی به آدر  ایشان. به عهده داشت

ابوالقاسم قای دکتر آ ۱۳۱۲ریاست مدرسه قابلگی منصوب شد. از سال 
 اعتراض با مسی رییس مدرسه بود کهش ۱۳۱۵ذرماه آتا  بختیار

جهانشاه  از آن دکتر پس شد و معزول بختیار دکتر قابلگی دانشجویان
در اسناد  این واقعه .[2 ,16]دندکره ریاست مدرسه انتخاب را ب صالح
  ده است:این چنین گزارش شذیل 

 ،وقت در پیشرفت عموم ن وزارتخانه محترم همهآکه  نجاییآاز "
لذا شاگردان  ،اند خاصه بانوان کوشیده و مساعی جمیله مبذول داشته

 که در دوره تحصیلی ایشان وارد [ای]دانشکده قابلگی نظر به وقفه
ه به پیشگاه مبارکتان معروض دارند که این دانند ک الزم می ،مدهآ

اداره  بختیارقای دکتر آدانشکده مدتی است در تحت سرپرستی 
ن آحیث در  چنانی که اطالع دارید ترقیات شایانی از هر نآده و ش یم

 .وان همه را از وجود محترم این استاد جدی دانستت یشده که م پیدا
 ،محسنات رییس خود را شرح دهیم ،کرده واهیم جسارتخ یما نم

موزان این موسسه آ قدر کافی است که کارکنان و دانش ولی همین
ما شاگردان معتقدیم که  .نهایت رضایت را از هر حیث از ایشان دارند

  ر و بهتر از رییس سابقمان نداشته و نداریم.ت یحامی جد
  

  
  محصالن مدرسه ی قابلگی )۳تصویر

  
  مسیش ۴/۹/۱۳۱۵، تاریخ ۱۰۸۸۵نمره عمومی [جواب]: ریاست وزرا، 

و  بختیارقای آراجع به  مشروحاً  ،موزان دانشکده حقوقآ دانش
قای آ شد.اند واصل  هخدماتی که ایشان در دانشگاه قابلگی نمود

 ،السابق فی ند و کماا هاز ریاست دانشکده قابلگی منفصل نشد بختیار
های  لفقط نظر به شغ ،تامین دروس قابلگی به عهده ایشان است

جهانشاه قای دکتر آریاست بیمارستان نسوان با  ،متعددی که دارند
نیست  بختیارکه از حیث تحصیالت و معلومات کمتر از دکتر  صالح

  واگذار شده است. 
  [9]"هزاد محمود پرنده و قوامالوزرا [امضاها]:  رییس
  ها و محصالن مدرسه قابلگی مدیره
های مدرسه تا تغییر نام مدرسه قابلگی به مدرسه عالی مامایی  مدیره

، خانم الملوک حجازی شمس، خانم ملک حسابی عزتعبارت از خانم 
  .[2]بودند عترت صفویخانم  و کیهان قربان، خانم اقدس سینکی

  موزشگاه عالی ماماییآتغییر نام مدرسه قابلگی به 
زبان فارسی و وضع برای توسعه و تکمیل ، ۱۳۱۴اردیبهشت  ۴در 
 ،جای لغات بیگانه نها بهآنمودن  های جدید فارسی و جایگزین واژه

دانشمندان  ها و نخبه ؛سازمانی به نام فرهنگستان ایران تاسیس شد
ز عضویت یافتند. در همین رو ، در این سازمانهای مختلف در رشته
به ریاست فرهنگستان  ،)ذکاءالملک( محمدعلی فروغی الوزرا، رییس

به نیابت ریاست  حاج سید نصرهللا تقویو  السلطنه سمیعی ادیبو 
رییس اداره انطباعات وزارت  ،ذرخشیآغالمعلی رعدی انتخاب شدند. 

معارف و اوقاف و صنایع مستظرفه نیز با حفظ سمت به ریاست 
دبیرخانه برگزیده شد. فرهنگستان از تاریخ تاسیس به وضع لغات 
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                                                          یدانشنامه صارم در طب بارور

 . از[18]مالک کارها قرار گرفت ،ن پسآتدریج از  پرداخت که بهجدید 
بود  "صحیه"و  "الصحه حفظ" های هایی که تغییر کرد، واژه جمله واژه

 ۱۳۱۵ذر آ ۲۲وهشتمین جلسه فرهنگستان به تاریخ  که در پنجاه
و  "بهداشت"لغت  "الصحه حفظ"جای  به تاتصویب شد  مسیش
گویا واژه  .[18]استفاده شود "بهداری"لغت اداره  "صحیه"جای اداره  به
 .[19]کردند جایگزین "ماما"واژه  انیز به پیشنهاد شهرداری برا  "قابله"

و  "ماما"به  "قابله" مسیش ۱۶/۲/۱۳۱۵به این ترتیب از تاریخ 
نیز به  "مدرسه قابلگی"تصمیم فرهنگستان،  براساسهمچنین 

  .[20]دادتغییر نام  "موزشگاه عالی مامایی"آ
  

  گیری نتیجه
موزش کالسیک مامایی آ در ایران، قبل از تاسیس مدرسه قابلگی

شکل  هایی که به با تجربه عملی و آموخته ا تنهاه قابلهشت. وجود ندا
 شد، زایمان زنان باردار را به عهده داشتند. می فرد منتقل سنتی و فردبه

ومیر مادران و  موجب مرگهم از علم طب  ها این قابلهگاهی آنا
نامه مدرسه عالی طب و  با تدوین نظام شد. نوزادان زیادی می

در ابلگی دهی به وضعیت ق و سامان ۱۳۰۷قابلگی در سال و دواسازی 
شایانی از هر حیث در این زمینه رخ داد و  های پیشرفت، ایران

  .شدسبب را  ایران در مامایی آموزشی های انسجام دوره
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