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 زاد اسالمی واحد نجف آباد دانشکده پرستاری و مامايی آدانشگاه 

  1395 -1396سال تحصيل  اول لنيمسا

 تحوالت سيرتاريخ مامايی ايران و جهان ،  ضمن آشنا شدن با دانشجو درس اين گذراندن با:  )براساس سرفصل درس مربوطه(مقدمه:

با موضوعات و مسائل اخالقی،مقررات و قوانين در  شکيل سازمانها و انجمنهای مرتبط با حرفهت و چند قرن اخير در مامايی

 آشنا می گردد. مامايی،مسئوليتهای قانونی ماما، مجازات مربوطه در صورت تخلفات و نيز حقوق سالمت باروری 

 

  :هدف کلی

 در چند قرن اخير حرفه اين تحوالت سيرايران  و جهان در مامايی تاريخ با آشنايی -1

 ای حرفه و شخصی زندگی در آن وکاربرد ،معنوی اخالقی معيارهای آشنايی با -2

 آشنايی با مقررات و قوانين مامايی )ايران و جهان(و سازمانهای قانونی مربوطه -3 

  آشنايی با مسئوليتهای قانونی ماما -4

 ايیمام در زمينه تخلفات آشنايی با قوانين مجازات اسالمی  -5

 آشنايی با سازمانها و جمعيتها و انجمن های مامايی )ايران و جهان( -6

  حقوق سالمت باروری  آشنايی با -7

 :      رفتاریاهداف 

را بيان  )قبل از تاريخ، قبل و بعد از ميالد مسيح، قرون وسطی و قبل و بعد از اسالم(تاريخچه مامايی از ابتدای زندگی بشر تا کنون -1

 نمايد.

سير تحوالت و پيشرفتهای علم مامايی و زنان را بيان کرده و تاريخچه کشف علت تب زايمانی  و کلرفرم و بکارگيری سززارين و  -2

 فورسپس را تشريح کند.

 تاريخچه انواع  روشهای تنظيم خانواده را توضيح دهد. -3

 در ايران را بيان کند .تاريخچه مامايی در ايران قبل و بعد از اسالم و سير تحوالت مامايی  -4

 تاريخچه آموزش مامايی در ايران را بيان کرده و تٍاثير انقالب اسالمی ايران در حرفه مامای را تشريح کند. -5

 تاريخچه مجامع مامايی در ايران را شرح داده و هدفهای جمعيت مامايی ايران را ليست کند.  -6

 ح دهد. وضعيت مامايی در جهان و برخی کشورها را شر -7

 اخالق و اخالق پزشکی را تعريف نمايد. -8

 نظريه های مختلف دانشمندان و فالسفه در مورد اخالق را توضيح داده و اخالق از ديدگاه اسالم را بيان کند.  -9

                      مامايی ، قوانين و حقوق در اخالق ، تاريخ :نام درس 

 واحد 1تعداد واحد: 

 نظری نوع واحد:

 کارشناسی مامايی رشته تحصيلی: مقطع و 

های زنان و بيماري -2و1طبيعی بارداری پيشنياز : دروس 

 ناباروری، بيماريهای کودکان،کارآموزی زايمان طبيعی

  22057  تلفن داخلی دفتر:

 چهار شنبه   ساعات حضور در دفتر:

 اعظم فروغی پور  : مدرس

Email :  azamforughipour @ yahoo.com      

 دانشکده پرستاری و مامايی 7  :  کالسمکان 

 چهارشنبه   روز کالس :

 13 -15  ساعت کالس :

 تاريخ امتحان ميان ترم:

  26/10/1395 تاريخ امتحان پايان ترم:

 

  

 



 

 هدف از سوگند نامه های پزشکی را بيان کند.  -10

 محيط های آموزشی را توضيح دهد.  ويژگيهای الزم دانشجوی علوم پزشکی را بيان کرده و مقررات -11

 حرفه و حرفه مامايی را تعريف کرده و قوانين بين ا لمللی اخالق مامايی را بيان کند. -12

 اخالقهای پسنديده مامايی را ليست کرده و توضيح دهد. -13

 روابط انسانی پويا در زمينه آموزشی با همکاران ،مادر، خانواده و جامعه را بيان نمايد. -14

)شامل نگهداری سزواب  و مزدار، ، حفزم امزوال، ثبزت جنبه های قانونی کار مامايی در ارتباط با مادر و خانواده و حرفه مامای -15

معاينات،اطالع به پزشك،رعايت اصول عفونتهای بيمارستانی، شزهادت دادن، راز نگهزداری و حزدود قزانونی آن و جزرائم شز لی و 

 تشريح کند. مجازات آن ...(

 وظايف قانونی و مصوب مامايی در محلهای کاری مختلف )بيمارستان، مراکز بهداشتی ...( و وظايف مديريتی را شرح دهد -16

 قوانين استخدامی و عقد و قرداد در کشور و کار در خارج از کشور  را توضيح دهد.-17

 مساول شرعی بانوان و احکام مربوطه را بيان کند-18

 حضور ماما در آن  و پزشکی قانونی و نحوه ارتباط با ماماها  را بداندسازمان نظام پزشکيو -19

 حقوق انسانها در زمينه ازدواج ، مسائل جنسی، بارداری،تنظيم خانواده، حقوق کود، .... داخل و خارج از کشور  را شرح دهد -20

 
 

 

 :روش تدريس

 پاسخ و پرسش و سخنرانی

 فعاليتهای فراگيران:

 2 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

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

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  1395 -1396اول سال تحصيلی  اولل نيمسا قانون پزشکی و مامايی ومقررات اخالق و تاريخ جدول زمانبندی درس

 

 رئوس مطالب تاريخ رديف

و زنزان  سير تحوالت و پيشرفتهای علم مامايی وو   تاريخچه مامايی از ابتدای زندگی بشر تا کنون 7/6/95 1

تاريخچزه انزواع  و  بکارگيری سززارين و فورسزپس  ، تاريخچه کشف علت تب زايمانی  و کلرفرم 

 روشهای تنظيم خانواده 

 

تاريخچه آمزوزش و  تاريخچه مامايی در ايران قبل و بعد از اسالم و سير تحوالت مامايی در ايران  14/7/95 2

تاريخچه مجامع مامايی در ايزران و  ، ان در حرفه مامای مامايی در ايران و تٍاثير انقالب اسالمی اير

 هدفهای جمعيت مامايی ايران ليست 

 

فزه و حرفزه تعريف حرويژگيهای الزم دانشجوی علوم پزشکی و مقررات محيط های آموزشی بيان  28/7/95 4

 های پسنديده مامايی لقو بيان حدامامايی و قوانين بين ا لمللی اخالق مامايی 

 

جنبزه هزای قزانونی کزار  و روابط انسانی پويا در زمينه آموزشی با همکاران ،مادر، خانواده و جامعه  5/8/95 5

 مامايی در ارتباط با مادر و خانواده و حرفه مامای

 

کزز بهداشزتی ...( و ظايف قانونی و مصوب مامايی در محلهای کاری مختلف )بيمارسزتان، مراشرح  12/8/95 6

 انين استخدامی و عقد و قرداد در کشور و کار در خارج از کشور  قووظايف مديريتی و 

 

و حضزور مامزا در آن  و پزشزکی  سازمان نظام پزشزکیو شرعی بانوان و احکام مربوطه  يل مساِ  19/8/95 7

 قانونی و نحوه ارتباط با ماماها  

 

قوق انسزانها حنحوه ارتباط با ماماها  و حضور ماما در آن  و پزشکی قانونی و  سازمان نظام پزشکی 26/8/95 8

 در زمينه ازدواج ، مسائل جنسی، بارداری،تنظيم خانواده، حقوق کود، .... داخل و خارج از کشور 

 

 

 

 

 منابع اصلی درس:

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

آيين نامه ها و  -سايتهای سازمانهای بين المللی -ساس نامه های سازمانهای نظام پزشکی،انجمن علمی و جمعيت مامايی ايرانا

 بخشنامه های دولتی در خصوص وظايف و خدمات مامايی و مسائل مديريتی مامايی

 


