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 زاد اسالمی واحد نجف آباد دانشکده پرستاری و مامايی آدانشگاه 

 1396 -97 سال تحصيل  اولل نيمسا

 در و شده آشنا آن تاريخ و جهان در مامايی تحوالت سير با دانشجو درس اين گذراندن با:  )براساس سرفصل درس مربوطه(مقدمه:
 اختيارات با رابطه در خود دانش سطح  بردن باال راستای در ای حرفه زندگی در آن کاربرد و معنوی و اخالقی معيارهای شناخت ضمن

 .گردد موفق قانونی پزشکی مقررات و مامايی کار

 

 زندگی در آن وکاربرد ،معنوی اخالقی معيارهای شناخت ،حرفه اين تحوالت سير و جهان در مامايی تاريخ با آشنايی :هدف کلی
 و مامای کار قانونی اختيارلت و وظايف حدود کامل شناخت مامايی و کار ی ها محدوديت و ها مسئوليت شناخت و ای حرفه و شخصی
 قانونی پزشکی نظر از جامعه به نسبت  ماما تکاليف و حقوق همچنين

 :      رفتاریاهداف 

 را بيان کند خانواده تنظيم روشهای تاريخچه و زنان و مامايی علم پيشرفتهای و تحوالت و سير مامايی تاريخچه -1
را  ويژگيهای الزم دانشجوی علوم پزشکی و نظريه های مختلف دانشمندان و فالسفه در مورد اخالقو  پزشکی اخالق و اخالق -2

 توضيح دهد.
 شناخت کامل حدود وظايف و اختيارلت قانونی کار مامای و همچنين حقوق و تکاليف ماما  نسبت به جامعه از نظر پزشکی قانونی .  -3

 :روش تدريس

 پاسخ و پرسش و سخنرانی

 فعاليتهای فراگيران:

 کالس، در موقع به و منظم حضور -1

 ، شده معرفی منابع مطالعه درسی، مباحث در فعال شرکت  -2

   شده تعيين نمره حداقل کسب و مقرر تاريخ در امتحان در شرکت  -3

 :روش ارزشيابی

 %5فعاليت کالسی  -3            %5کوئيزهای کالسی  -2        %25امتحان ميان ترم  -1

                     قانونی پزشکی و مامايی ومقررات اخالق و تاريخ :نام درس 

 واحد 2تعداد واحد: 

 تئوری نوع واحد:

 کارشناسی مامايی رشته تحصيلی: مقطع و 

 و زنان بيماريهای -2و1طبيعی بارداری:   پيشنياز : دروس 

تلفن طبيعي زايمان کودکان،کارآموزی بيماريهای ناباروری،

 2782 داخلی دفتر:

 چهارشنبه ها ساعات حضور در دفتر:

 خانم شکرانی : مدرس

Email :      shokranis@gmail.com                                                                                                                                                                 

 کالس :   کالسمکان 

 چهارشنبهروز کالس : 

  15-13 ساعت کالس :

 -تاريخ امتحان ميان ترم:

  پايان ترم:تاريخ امتحان 

 

  

 



 %60امتحان پايان ترم  -5                 %5حضور و غياب  -4

 

 1396  - 97سال تحصيلی  اولل نيمسا قانون پزشکی و مامايی ومقررات اخالق و تاريخ جدول زمانبندی درس

 رئوس مطالب تاريخ رديف
  درتاريخ زايمان و مامايی تحوالت سير 29/6/96 1
  مامايی و زنان طب پيشرفتهای 5/7/96 2
  خانواده تنظيم تاريخچه 12/7/96 3
  خانواده تنظيم تاريخچه ادامه 19/7/96 4
  مامايی مجامع و ايران در مامايی 26/7/96 5
   جهان در مامايی 3/8/96 6
  مامايی اخالق و اخالق 10/8/96 7
  مامايی در قانونی های جنبه و انسانی روابط 17/8/96 8
  مرگ انواع و قانونی پزشکی کليات 24/8/96 9
  پزشکی مجازات و ها خطا و مسئوليتها 1/9/96 10
  مادر رحم در جنين مرگ و کشی نوزاد 8/9/96 11
  جنين سقط به مربوط مسايل 15/9/96 12
  جنسی عملکرد با مرتبط اختالالت 22/9/96 13
  جنسی تهاجمات 29/9/96 14
  جنسی تهاجمات ادامه 6/10/96 15
 فرزندی پدر تشخيص و طالق و ازدواج 13/10/96 16
 امتحان پايان ترم 20/10/96 17

 

 منابع اصلی درس:

 (1384تاريخ و مقررات مامايی و پزشکی قانونی ........  فرزاد قشالقی )

 

 منابع جهت مطالعه بيشتر:

 (1380)سعادتمند مهيندخت.........  قانونی پزشکی و مامايی مقررات و تاريخ

شرح وظايف مصوب  -همچنين قانون مجازات اسالمی -اخالق و مقررات مامايی و نيز کتب اخالق پزشکی و پرستاریکتب 

آيين  -سايتهای سازمانهای بين المللی -اساس نامه های سازمانهای نظام پزشکی،انجمن علمی و جمعيت مامايی ايران -ماماها

 ات مامايی و مسائل مديريتی مامايینامه ها و بخشنامه های دولتی در خصوص وظايف و خدم

 




