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 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 (Course Plan) فرم طرح دوره                      

                                                                                                                                                                                                       

 و تاریخ،اخالق،قوانین:  نام درس
 مامایی در حقوق

 واحد  1تعداد واحد: 

  مامائیرشته تحصیلی: 

 

مقطع تحصیلی دانشجویان: 
  کارشناسی

 

محل برگزاری: 
اسکای روم و سامانه 

  حضوری–نوید 

 

دکتر  مدرس:
 مروارید ایرانی 

 

 1400دوم  نیمسال تحصیلی:

 مامایی گروه آموزشی:  پرستاری و مامایینام دانشکده:
 روز و ساعت برگزاری: 

 صبح 8ساعت –شنبه 

تلفن و روزهای 
تماس: 

05152229202 

 2-12هر روز ساعت 

 آدرس دفتر:

دانشکده پرستاری و 
خیابان  –مامایی 
 رازی 

 

 آدرس ایمیل:

Irani.morvarid@gmail.com 

 

 هدف کلی درس:

 مامایی در حقوق و تاریخ،اخالق،قوانین با دانشجویان شناخت و اگاهی

 اهداف اختصاصی درس: 

 .کند بیان را اسالم از بعد و قبل -وسطی قرون در مسیح میالد از بعد و قبل – بقراط عهد و تاریخ از قبل مامایی – بشر زندگی ابتدای از را زایمان و زنان علم تحوالت سیر -

 .برشمارد را اخیر قرن3 در مامایی و زایمانی تب کشف بر مشتمل اروپا در را مربوط علم تحوالت سیر -

 .شود آشنا) طبیعی – شیمیایی -مکانیکی (خانواده تنظیم مختلف روشهای تاریخچه با دانشجو -
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 .دهد توضیح خانواده تنظیم روشهای انواع مورد در خالصه طور به -

 . دهد شرح را ایران در مامائی تحوالت سیر -

 . دهد توضیح را ایران در مامائی موچود مشکالت

 .کند بیان را رشته دراین اسالمی انقالب تاثیر-

 کند ذکر را اخالق تعریف -

 .برشمارد را اخالق اهمیت و ارزش-

 .نماید بحث دانشمندان اخالقی مختلف های نظریه مورد در-

 .کند بیان را اخالق مورد در اسالم نظر-

 .دهد شرح را( خدمتگذاری روح– وفاداری– داری خویشتن و ادب – عمل در اخالق تواضع و فروتنی– رفتار و گفتار در راستی پذیری مسئولیت و تعهد– ایثار-ایمان-تقوا) اخالقی ضمانتهای-

 .کند تعریف را مامایی حرفه -

 .دهد توضیح را مامایی حرفه در اخالقی ضمانتهای -

 .کند بیان را جامعه و خانواده – همکاران زمینه در انسانی روابط اصول -

 . بداند را آن ای حرفه وظایف و مامایی کار قانونی جوانب-

 . بداند را مختلف کاری های محل در مامایی مصوب و قانونی وظایف شرح-

 . بداند را پیشرفته کشورهای مخصوصا کشورها سایر با آن مقایسه و مدیر عنوان به  مدیریتی وظایف-

 .بداند را مامایی رشته در آن  مجازات و  شغلی جرائم و مامایی تخلفات قانونی اهمیت-

 . بداند را ها خیریه و دولتی،خصوصی مراکز در ها قراداد نقض و عقد و استخدامی قوانین-

 .کند بیان را ای حرفه و مامایی نظام داشتن منظور به آن در ماما حضور نقدهای و فواید ، تاثیر و پزشکی نظام سازمان -

 .بداند  را( قانونی مامایی ارشد کارشناس شهادت، مامایی، تخلفات) آن با ماماها ارتباط نحوه و قانونی پزشکی سازمان-

 .دهد شرح  را اسالمی انقالب از بعد ایران مامایی علمی  انجمن و ایران مامایی جمعیت و انقالب از قبل ایران مامایی انجمن-
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 . باشد آشنا مرتبط خیریه و مردمی های انجمن و پزشکی آموزش ،انجمن خانواده تنظیم انجمن مانند هستند آن عضو ها ماما که سازمانهایی سایر با-

 . باشد آشنا آن فعالیتهای و فواید و نقش و( ICM) ماماها المللی بین کنفدراسیون با-

 .دهد توضیح را UNFPA، UNICEF، FIGO وWHO مانند المللی بین سازمانهای سایر-

 . بداند را  ازدواج زمینه در انسانها حقوق -

 . بداند را جنسی مسائل در انسانها حقوق-

 . بداند کشور داخل و المللی بین سطح در  را خانواده تنظیم و آوری فرزند و بارداری در زنان  حقوق-

 .کند بیان را کشور داخل و المللی بین سطح در کودک حقوق و والدینی حق-

  :منابع اصلی درس٭

 بشری نشر مامایی مقررات و تارخ،اخالق. فاطمه ،نوغانی فاطمه واثق-1

 فیروزه شهر ،انتشارات قانونی وپزشکی مامایی مقررات و ،اخالق تاریخ.  منصوره شریعتی -2

 

 :درس یفرع منابع

 ارشد کارشناس و کارشناس ماماهای صالحیت حدود تعیین نامه آیین

https://thumsnavid.vums.ac.ir/filemanager/download/50037 

  ICM- unfpaسایتهای بین المللی در زمینه مامایی از جمله 

 

 : سیتدر روش

 ، مطالعه انفرادی سخنرانی ، بحث گروهی ، کنفرانس کالسی ، پرسش و پاسخ

https://thumsnavid.vums.ac.ir/filemanager/download/50037
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 مسوولیت های فراگیران:

 نمره  1ارائه  کالسی یک مورد تحقیق   مرتبط با موضوع درس 

 نحوه ارزشیابی دانشجو و بارم مربوط به هر ارزشیابی:٭

 نمره 5رم:الف( در طول دوره )کوئیز، تکالیف،امتحان میان ترم...(:                                                                       با

 نمره 15بارم:                  ب( پایان دوره:                                                                                                               

 

 سیاست مسوول دوره در مورد برخورد با غیبت و تاخیر دانشجو در کالس درس:٭

 :باشد می زیر شرح بهدانشجو درکالس درس  نحوه برخورد با غیبت غیر موجه 

 یک جلسه غیبت غیر موجه قابل بخشش  -

 جلسه غیبت غیر مجاز کسر یک نمره  2 -

 سه جلسه غیبت غیر مجاز  حذف درس  -
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 1400نیمسال دوم  مامایی در حقوق و تاریخ،اخالق،قوانین جدول زمان بندی ارائه برنامه درس

آمادگی الزم 

قبل از  دانشجویان

 شروع کالس

 ردیف تاریخ ساعت عنوان مدرس

مطالعه رفرنس های اعالم 

 شده 
 دکتر ایرانی

 تاریخچه و جهان و ایران در مامایی تاریخ با آشنایی

 زایمانی تب
 1 1400/12/14 صبح8

مطالعه  –مطالعه کتاب 

 جلسه اول 
 ایرانی دکتر

 تنظیم روشهای بر مروری و خانواده تنظیم تاریخچه

 خانواده
 2 1400/12/21 صبح8

مطالعه  –مطالعه کتاب 

 جلسات قبلی 
 3 1400/12/28 صبح  8 ایران در مامایی تحوالت سیر ایرانی دکتر

مطالعه  –مطالعه کتاب 

 جلسات قبلی
14/01/1401 صبح 8 مربوطه الزامات و اخالق با آشنایی ایرانی دکتر  4 

مطالعه  –مطالعه کتاب 

 جلسات قبلی
 5 21/01/1401 صبح 8 مامایی ای حرفه اخالق با آشنایی ایرانی دکتر

مطالعه  –مطالعه کتاب 

 جلسات قبلی
 6 28/01/1401 صبح 8 مامایی حرفه مقررات با آشنایی ایرانی دکتر

مطالعه  –مطالعه کتاب   7 3/02/1401 صبح 8 مرتبط قوانین و مامایی انجمنهای و سازمانها با آشنایی ایرانی دکتر
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 حرفه با جلسات قبلی

 8 10/02/1401 صبح 8 باروری سالمت حقوق با آشنایی  

 

 25/4/1401تاریخ امتحان پایان ترم:٭                                29/1/1401: یخ امتحان میان ترمتار٭

 سایر تذکرهای مهم برای دانشجویان:٭

 قبل از ورود به کالس گوشیها سایلنت و یا خاموش باشد . 

 کن داشته باشند .  در صورت برگزاری جلسات در اسکای روم دسترسی سریع و راحت به میکروفن و وب

 در صورت بارگزاری مطالب در  سامانه نوید به مدت یک هفته فرصت برای مطالعه آن جلسه و انجام تکلیف مربوطه دارند .  

 

 


