
 

1 

 

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 (Course Plan) فرم طرح دوره                      

                                                                                                                                                                                                       

 قانونی پزشکی و حقوق:  نام درس
 مامایی در

 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 10ساعت –شنبه 

تلفن و روزهای 
تماس: 

05152229202 

 2-12روز ساعت  هر

 آدرس دفتر:

دانشکده پرستاری و 
خیابان  –مامایی 
 رازی 

 

 آدرس ایمیل:

Irani.morvarid@gmail.com 

 

 هدف کلی درس:

 مامایی در قانونی پزشکی و حقوق از  دانشجویان شناخت و اگاهی

 اهداف اختصاصی درس: 

 . کند تعریف را قانونی پزشک -
 .دهد توضیح را حیطه سه در قانونی پزشک فعالیتهای -
 .دهد توضیح را اسالم در بدنی خسارت جبران حقوقی نظام  به مربوط اصطالحات -
 . دهد توضیح را  مربوطه مسایل و  البکاره ارش -
 .ببرد نام را پزشکی و مامایی حرفه با مرتبط کیفری خلفات -
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 .دهد توضیح را   پزشکی خطاهای انواع -
 .  دهد شرح حیطه 4 در را پزشکی قصور -
 .  دهد شرح را پزشکی تخلفات به رسیدگی نحوه -
 .بداند تخلفات برحسب انتظامی های مجازات -
 . بداند را برائت و رضایت بین تفاوت -
 .دهد توضیح را  دهندگان رضایت شرایط -
 . بداند را مصدومین به کمک از خودداری مجازات قانون اجرایی های نامه آیین -
 . بداند را قانونی پزشک در آن معادل و دیات قانون در شده توصیف جراحات انواع -
 تغییرات پس از مرگ را توضیح دهد .  -
 اعمال منافی عفت را توضیح دهد . -
 ویژگیهای مهاجم جنسی را بداند . -
 وظیفه پزشک و ماما در معاینات متبط با تجاوز را بداند . -
 برد.انواع هایمن را نام ب -
 معاینه هایمن را با جزییات بداند . -
 تشخیص تجاوز در دختران باکره و غیر باکره را توضیح دهد.  -
 شیوه صدور گواهی سالمت هایمن در مطب را بداند .  -
 نکات مهم در معاینه زنان را بداند. -

 مرگ جنین در رحم مادر و عالیم مرگ را بداند . -

 اهمیت تشخیص بارداری از نظر پزشک قانونی را شرح دهد .  -

 دیه سقط جنین  و موارد قانونی سقط جنین را بداند .  -

 موارد مربوط به اهدای جنین از نظر قانونی ، شرعی و مشاوره ای  توضیح دهد .  -

 موارد قانونی و حقوقی و مشاوره ای آن را بیان کند . موارد مربوط به رحم اجاره ای از جمله  -

 نوزاد کشی و یافته های مبنی بر زنده بودن نوزاد در هنگام تولد را توضیح دهد ..ح می نماید بداند. بیماریهایی که زن و مرد را مستحق تقاضای فسخ نکا -

 علل شایع مرده متولد شدن نوزاد را بداند . -

 روش های نوزاد کشی را نام ببرد . -

 انواع کودک آزاری را توضیح دهد .  -

 علت ارجاع افراد به روانپزشکی قانونی را بیان کند . -

 اختالالت روانی مورد اهمیت در روانپزشکی قانونی را شرح دهد.  -

 اقسام انحرافات جنسی را بیان کند . -

 احراز هویت و فاکتورهای تعیین کننده هویت را بداند . -

 موارد مسمومیت در مامایی  و ارتباط با پزشک قانونی را شرح دهد.  -
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 تبط با صدور گواهی را بداند . انواع گواهینامه های پزشکی و برخی از مواد قانونی مر -

 انواع جراحات را توضیح دهد .  -

 با کلیات خودکشی و خودزدنی آشنا باشد .  -
  

  :منابع اصلی درس٭

 1393-انتشارات جاودانه ،جنگل -کلیات پزشکی قانونی  برای دانشجویان مامایی-دکتر سعید شعبانی-1

 

 : سیتدر روش

 ، مطالعه انفرادی کالسی ، پرسش و پاسخسخنرانی ، بحث گروهی ، کنفرانس 

 مسوولیت های فراگیران:

 نمره  1ارائه  کالسی یک مورد تحقیق   مرتبط با موضوع درس 

 نحوه ارزشیابی دانشجو و بارم مربوط به هر ارزشیابی:٭

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

 نمره 15بارم:                  ب( پایان دوره:                                                                                                               

 

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

 :باشد می زیر شرح بهنحوه برخورد با غیبت غیر موجه دانشجو درکالس درس  
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 یک جلسه غیبت غیر موجه قابل بخشش  -

 جلسه غیبت غیر مجاز کسر یک نمره  2 -

 سه جلسه غیبت غیر مجاز  حذف درس  -

 

 1400نیمسال دوم  مامایی در قانونی پزشکی و حقوق جدول زمان بندی ارائه برنامه درس

آمادگی الزم 

دانشجویان قبل از 

 شروع کالس

 ردیف تاریخ ساعت عنوان مدرس

مطالعه رفرنس های اعالم 

 شده 
 دکتر ایرانی

 خسارت جبران حقوقی نظام و قانونی پزشکی کلیات

 اسالم در بدنی
 1 1400/12/14 صبح10

مطالعه  –مطالعه کتاب 

 جلسه اول 
 2 1400/12/21 صبح10 تروماتولوژی -پزشکی ورقص و خطاها ایرانی دکتر

مطالعه  –مطالعه کتاب 

 جلسات قبلی 
 قانونی پزشکی در جنسی مسایل و شناسی مرگ ایرانی دکتر

10 
 صبح 

1400/12/28 3 

مطالعه  –مطالعه کتاب 

 جلسات قبلی
 جنین اهدای -قانونی پزشکی و حاملگی ایرانی دکتر

10 
 صبح

14/01/1401  4 

مطالعه  –مطالعه کتاب   طالق و ازدواج -ای اجاره رحم به مربوط حقوق ایرانی دکتر
10 

 صبح
21/01/1401 5 
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 جلسات قبلی

مطالعه  –مطالعه کتاب 

 جلسات قبلی
 قانونی روانپزشکی - آزاری کودک و نوزادکشی ایرانی دکتر

10 
 صبح

28/01/1401 6 

مطالعه  –مطالعه کتاب 

 جلسات قبلی
 ایرانی دکتر

 و جنسی انحرافات و قانونی پزشک و ها مسمویت

 هویت تشخیص

10 
 صبح

3/02/1401 7 

 مطالعه – کتاب مطالعه

 قبلی جلسات
 پزشکی های واهینامهگ و تروماتولوژی ایرانی دکتر

10 
 صبح

10/02/1401 8 

 

 4/1401/..پایان ترم:تاریخ امتحان ٭                                27/1/1401: 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

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

 

 


