
  ییمامامقررات تاریخ اخالق و

 1 :واحد تعداد 
 مامایی کارشناسی :مقطع

  هشتم هفته تا اول هفته : درس ارائه زمان مدت

 زایمان و بارداري : نیاز پیش

  : برنامه مسئول

 اهداف كلي درس:

 آشنایی با تاریخچه و سیر تحوالت مامایی در جهان

 انجمنهای مامایی در ایران و جهانآشنایی با تاریخچه مامایی درایران و 

 آشنایی با تاریخچه وسایل جلوگیری از بارداری

 آشنایی با اخالق و نظرات فالسفه در مورد آن

 آشنایی با حرفه و اخالق مامایی 

 شناخت معیارهای اخالقی و کار برد آن در زندگی فردی و حرفه ای

 ف ماما در زایشگاه ، مراکز بهداشت و دفاتر کارهای دانشجویان مامایی و شرح وظایآشنایی با مسئولیت

 آشنایی با قوانین استخدامی و مقررات مامایی

 آشنایی با حقوق افراد در مسائل بهداشت باروری

 

 :اول جلسه

 کلی هدف

 جهان و ایران در مامایی تاریخچه با آشنایی

 اختصاصی اهداف

 :بتواند باید دانشجو

  .دهد شرح بشر زندگی ابتداي از را زایمان و زنان تحوالت سیر

  .دهد توضیح را اسالم از بعد و قبل مامایی تاریخچه

  .کند بیان را اروپا در زایمان و زنان تحوالت سیر

 دهد شرح را زایمان تب علت و کشف نحوه

  .دهد شرح اخیر قرن سه در را زنان و مامایی علم سریع تحوالت سیر

 : دوم جلسه

  کلی هدف

 خانواده تنظیم و بهداشت تاریخچه با آشنایی



  اختصاصی اهداف

 :بتواند باید دانشجو

  .نماید بیان را خانواده تنظیم و بهداشت تاریخچه

  .نماید بیان را سزارین تاریخچه

  .نماید بیان را سدي هاي روش و مهبلی داخل هاي روش و منطقع نزدیکی روش تاریخچه

را   بیان کند. IUD تاریخچه  

 . نماید بیان را دیگر هورمونی هاي روش و بارداري، ضد خوراکی هاي قرص تاریخچه

  .نماید بیان را بارداري ضد جراحی روشهاي تاریخچه

  .دهد شرح را بارداري از پیشگیري جهت جنین سقط و شیردادن توسط بارداري از پیشگیري تاریخچه

 : سوم جلسه

  کلی هدف

 نایرا در مامایی تحوالت سیر با آشنایی

  اختصاصی اهداف

 :بتواند باید دانشجو

  دهد توضیح را ایران در مامایی تحوالت سیر

 . دهد شرح را ایران در مامایی مدارس گسترش و پیدایش

 . کند بیان را مامایی حرفه در ایران اسالمی انقالب تاثیر

 . دهد توضیح ایران در مامایی تشکیالت و امور اداره مورد در

 : چهارم جلسه

  کلی هدف

 مامایی اخالق با آشنایی

 

  اختصاصی اهداف

 :بتواند باید دانشجو

  .کند تعریف را اخالق

 .دهد توضیح را اخالق اهمیت و ارزش

  .کند بیان اخالق مورد در را دانشمندان مختلف هاي نظریه

  .دهد شرح را اخالق مورد در اسالم نظر

  .نماید بیان را آموزشی محیط مقررات و پزشکی علوم استاد و دانشجو براي الزم ویژگیهاي

 



 :پنجم جلسه

  کلی هدف

 مامایی قوانین با آشنایی

  اختصاصی اهداف

 :بتواند باید دانشجو

  . کند تعریف را مامایی حرفه

 .دهد توضیح را آن کاري حیطه و مامایی حرفه

  .دهد شرح را آن اخالقی هاي ضمانت و مامایی حرفه فلسفه

 .نماید بیان المللی بین تعاریف طبق را مامایی حرفه از هدف

 .نماید بیان همکاران و خانواده مادر، با را ماما روابط

 :ششم جلسه

  کلی هدف

 مامایی مقررات با آشنایی

  اختصاصی اهداف

 :بتواند باید دانشجو

  .نمایید بیان را آموزشی هاي محیط در درس هاي کالس مقررات

  .دهد توضیح را آن قوانین و پزشکی هاي خطا ، انگاري سهل و غفلت

 .نماید بیان را آن شرایط و بیمار اسرار حفظ

  .دهد توضیح را مخدر داروهاي بردن کار به نحوه و شرایط

  .دهد توضیح خصوص این در را اسالم نظر و آن به مربوط قوانین و جنین سقط مورد در

  فوت، از قبل مادر اظهارات نامه، گواهی صدور ماما، دادن شهادت بیمار، پرونده مدارك، و سوابق ، مانند مامایی کار قانونی جنبه

 .دهد شرح را ... و اموال حفظ

 

 :هفتم جلسه

 کلی هدف

 درمانی بهداشتی ت موسسا در ماما وظایف شرح با آشنایی

  اختصاصی اهداف

 :بتواند باید دانشجو

  .ببرد نام را مامایی کار هاي رده

  . کند بیان کشوري دستورالعمل آخرین با مطابق را زایشگاه در ماما اختیارات و وظایف



  . کند بیان کشوري دستورالعمل آخرین با مطابق را درمانی و بهداشتی مراکز در ماما اختیارات و وظایف

 .کند بیان کشوري دستورالعمل آخرین با مطابق را کار دفاتر در ماما اختیارات و وظایف

 .دهد توضیح را آن انواع و استخدامی قوانین

 :هشتم جلسه

  کلی هدف

 پاسخ و پرسش و زایمان و زنان شرعی احکام با آشنایی

 یاختصاص اهداف

 :بتواند باید دانشجو

 آموزش روش

 گروهی بحث – پاسخ و پرسش – سخنرانی

 اجراء شرایط

 بخش آموزشی امکانات

  کامپیوتر و پروژکتور ویدوئو ، پروژکتور اسالید

 :دهنده آموزش

 درسی اصلی منابع
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 بخشنامه وزارت بهداشت و درمان در مورد شرح وظایف ماماها- 5

 منابع اینترنتی-6

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 طرح دوره 

 ساعت مطالب رفصلس

 ارائه

 ارزشیابی نیاز مورد امکانات درسی منابع  روش ارائه نحوه

 مامایی تاریخچه

 درایران

 جهان و

 سخنرانی، 11-11

پاسخ و پرسش  

 گروهی بحث و

 اخالق، تاریخ،

 و یی ماما مقررات

 قانونی پزشکی

 - اسالید -کامپیوتر

 پاسخ و پرسش

۶ 

 برد وایت -پوستر

 ماژیک -

 پاسخ و پرسش

 بهداشت ه  تاریخچ

تنظیم و  

 خانواده

 سخنرانی، 

 پاسخ و پرسش

 گروهی بحث و

 اخالق، تاریخ،

 و یی ماما مقررات

 قانونی پزشکی

 - اسالید -کامپیوتر

 برد وایت -پوستر

 ماژیک -

 پاسخ و پرسش

 تحوالت سیر

در مامایی  

 ایران 

 سخنرانی، 

 پاسخ و پرسش

 گروهی بحث و

 اخالق، تاریخ،

 و یی ماما مقررات

 قانونی پزشکی

 - اسالید -کامپیوتر

 برد وایت -پوستر

 ماژیک -

 پاسخ و پرسش

 سخنرانی،  مامایی اخالق

 پاسخ و پرسش

 گروهی بحث و

 اخالق، تاریخ،

 و یی ماما مقررات

 قانونی پزشکی

 - اسالید -کامپیوتر

 برد وایت -پوستر

 ماژیک -

 پاسخ و پرسش

 سخنرانی،  مامایی قوانین

 پاسخ و پرسش

 گروهی بحث و

 اخالق، تاریخ،

 و یی ماما مقررات

 قانونی پزشکی

 - اسالید -کامپیوتر

 برد وایت -پوستر

 ماژیک -

 پاسخ و پرسش

 سخنرانی،  مامایی مقررات

 پاسخ و پرسش

 گروهی بحث و

 اخالق، تاریخ،

 و یی ماما مقررات

 قانونی پزشکی

 - اسالید -کامپیوتر

 برد وایت -پوستر

 ماژیک -

 پاسخ و پرسش

 سخنرانی،   ماما ایفشرح وظ

 پاسخ و پرسش

 گروهی بحث و

 اخالق، تاریخ،

 و یی ماما مقررات

 قانونی پزشکی

 - اسالید -کامپیوتر

 برد وایت -پوستر

 ماژیک -

 پاسخ و پرسش

 زنان شرعی احکام

 و

و پرسش و زایمان  

 پاسخ

 

 سخنرانی، 

 پاسخ و پرسش

 گروهی بحث و

 اخالق، تاریخ،

 و یی ماما مقررات

 قانونی پزشکی

 - اسالید -کامپیوتر

 برد وایت -پوستر

 ماژیک -

 پاسخ و پرسش

 

 

 

 ارزشیابی

  ارزشیابی نحوه

  کوئیز انجام و پاسخ و پرسش روش به ترم طول در کالسی ارزشیابی

  ترم پایان امتحان

  کل نمره محاسبه نحوه

 11 درکالس فعال شرکت و موقع به حضور- %

 21 کنفرانس ارائه- %



 01 ترم پایان امتحان- %

  مقررات

  11 قبولی نمره حداقل

 غیاب و حضور مقررات

  .باشد می آموزش مقررات با برابرمجاز غیبت تعداد 

 .است پذیر امکان مدرس اجازه با تنها درس حین در کالس به دانشجویان خروج و ورود

 کالس در همراه تلفن نمودن خاموش


