
 

 

 

 دانشگاه علوم پزشکی

 و خدمات بهداشتی درمانی ایران
 معاونت آموزشی

 مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 ریزی آموزشی واحد برنامه

  »عملی -نظری طرح دوره» چارچوب طراحی
 

 :عات درسلااط

 گروه مامایي و بهداشت باروری :آموزشي ارایه دهنده درسگروه 

   اخلاق حرفه ای در مامایي         :عنوان درس 

 یک واحد نظری :نوع و تعداد واحد

 دکترلیلا نیساني ساماني :نام مسؤول درس

 دکترلیلا نیساني ساماني :مدرس/ مدرسان

 - :نیاز/ همزمان پیش

 کارشناسي ارشد مشاوره در مامایي :رشته و مقطع تحصیلي

 

 :عات مسؤول درسلااط

 مربي هیات علمي :رتبه علمي

 آموزش پزشکي-مامایي :رشته تخصصي

 دانشکده پرستاری و مامایي :محل کار

 11814644 :تلفن تماس

 neisani89@gmail.com :نشاني پست الکترونیک

 

 

 توصیف کلی درس 
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 برند يم يپ یا

 

  (:Competency) توانمندی هایاهداف کلی/ محور

   یيدر مشاوره ماما یو اصول اخلاق حرفه ا يآشنائي دانشجو با مبان

 

  

   (:Core Competencyی )اهداف اختصاصی/ زیرمحورهای هر توانمند

 :پس از پایان این درس انتظار میرود که فراگیر

 تحلیل کند.را  مباني و تئوریهای اخلاقي .4

 بکار بندد.را  اصول اخلاق در مشاوره .2

 مقایسه کند.را  اخلاق مذاهب مختلف .1

 خطاهای حرفه ای را تشخیص دهد. .1

 توضیح دهد.را  نحوه برخورد با آن  .1

 را بیان کند. تعارض منافع .8

 تصمیم گیری اخلاقي را لااقل در بیش از نیمي از موارد در حیطه مشاوره در مامایي بکاربندد. .7

 .منافع تصمیم گیری اخلاقي را لیست کند .6

 گروه های آسیب پذیر را نام ببرد. .9

 .بکار بندد را بطور صحیحدر گروههای آسیب پذیر اخلاق  .41

 اصول اخلاقي مشاوره مجازی را بکاربندد. .44

 به نظرات همکلاسي های خود در بحثهای درسي احترام بگذارد. .42

 ارزش قائل شود.به اصول اخلاق، .41

 :یيدر مشاوره ماما يو مسائل حقوق یاخلاق حرفه ا .41

 ، بانک اسپرم( نی،اهداء عضو ،اهداء تخمک و جن نیگزیناهنجار ،رحم جا نی)جننیو جن مادر

ا ر تیجنس رییو تغ نتعیی – یبارور نیزنان سن يجنس لمسقای – ازدواج قبل مشقاوره – حرمت هتک و تجاوز – سقق 

 بکار بندد.

 

 



 

 

 :1رویکرد آموزشی

2مجازی                                                                                     حضوری1ترکیبي 

  :یادگیری با عنایت به رویکرد آموزشی انتخاب شده-های یاددهی روش

 رویکرد مجازی

 وارونه کلاس 

  یادگیری مبتني بر بازی دیجیتال 

  یادگیری مبتني بر محتوای الکترونیکي تعاملي 

 یادگیری مبتني بر حل مسئله(PBL) 

 ..........................سایر موارد     نام ببرید 

 ویکرد حضوریر

 و ...( رسش و پاسخ، کوئیز، بحث گروهي )پ سخنراني تعاملي 

  های کوچک  بحث در گروه 

 یادگیری مبتني بر تیم (TBL) 

 یادگیری مبتني بر حل مسئله (PBL) 

  یادگیری مبتني بر سناریو 

  تدریس توس  همتایان)استفاده از دانشجویان در تدریس(  

 یادگیری مبتني بر بازی 

 .سایر موارد      نام ببرید: ایفای نقش، نمایش فیلم 

 

 رویکرد ترکیبی

 .رود های زیرمجموعه رویکردهای آموزشي مجازی و حضوری، به کار ميترکیبي از روش

  .................... لطفا نام ببرید

 

   اخلاق حرفه ای در مامایی        سدرارائه تقویم جدول 

 11-11: چهارشنبه ها روز و ساعت کلاس

 عنوان مبحث جلسه

 فعالیت یادگیری/ تکالیف

نام مدرس/  تاریخ ارائه یادگیری-روش یاددهی

 مدرسان

                                                           
1. Educational Approach 

2 . Virtual Approach 

3 . Blended Approach 



 

 

 مقدمه و درس معرفي 1

 مضامین، تعاریف، مفاهیم کلیات،

رسش و پاسخ، )پسخنراني تعاملي

 و ...( کوئیز، بحث گروهي 
 

 دکتر نیساني 21/7/4114

رسش و پاسخ، )پسخنراني تعاملي ياخلاق یهایو تئور يمبان 1

 و ...( کوئیز، بحث گروهي 
 

 دکتر نیساني 27/7/4114

رسش و پاسخ، )پسخنراني تعاملي مذاهب مختلف در اخلاق 3

 و ...( کوئیز، بحث گروهي 

 تدریس توس  همتایان
 

 دکتر نیساني 41/6/4114

 اصول اخلاق در مشاوره 4

 یحرفه ا یخطاها

 تعارض منافع

رسش و پاسخ، )پسخنراني تعاملي

ارائه  ،و ...( کوئیز، بحث گروهي 

 سناریو
 

 دکتر نیساني 1/6/4114

ي در گروه های آسیب اخلاق یریگ میتصم 5

 پذیر

رسش و پاسخ، )پسخنراني تعاملي

بازی  و ...( کوئیز، بحث گروهي 

 نقش
 

 دکتر نیساني 44/6/4114

در مشاوره  يو مسائل حقوق یاخلاق حرفه ا 6

 یيماما

رسش و پاسخ، )پسخنراني تعاملي

 و ...( کوئیز، بحث گروهي 

 تدریس توس  همتایان
 

 دکتر نیساني 46/6/4114

در مشاوره  يو مسائل حقوق یاخلاق حرفه ا 7

 یيماما

رسش و پاسخ، )پسخنراني تعاملي

 و ...( کوئیز، بحث گروهي 

 تدریس توس  همتایان
 

 دکتر نیساني 21/6/4114

در مشاوره  يو مسائل حقوق یاخلاق حرفه ا 8

 یيماما

رسش و پاسخ، )پسخنراني تعاملي

 و ...( کوئیز، بحث گروهي 

 تدریس توس  همتایان
 

 دکتر نیساني 2/9/4114

 

 

 :وظایف و انتظارات از دانشجو

 س درسلاحضور منظم در ک 

 مقرر انجام تکالیف در موعد 



 

 

  مطالعه منابع معرفي شده 

 سلاهای ک مشارکت فعال در برنامه 

 :روش ارزیابی دانشجو

 ذکر نوع ارزیابي : 

 4ارزیابي تکویني )سازنده( -

  2)پایاني( رزیابي تراکميا -

 و سهم نمره اساتید دوره سهم ارزشیابی هر نوع/ روش در نمره نهایی 

 

 

 درصد نمره تکالیف

 درصد 21 آزمون پایان ترم

 درصد 41 ارائه مطالعه

 درصد 11 حل تمرینها و شرکت فعال در درس

 درصد 41 ارائه مبحث کلاسي

 درصد 41 ارائه سناریوی اخلاقي

 

 

 

  منابع پیشنهادی برای مطالعه

 قرآن کریم

 نهج البلاغه

  يجانیدکتر لار ياخلاق پزشک و ملاحظات دوجلد کتاب

اده، قاسم ز نی: دکتر نازافر نیمترجم - يپزشک يجهان ونیشده در فدراس فیتال يدستنامه اخلاق پزشک

 سپهروند مانینر

 .ترجمه: محمد  ضرغامتیثرور اسم - يپزشک یاخلاق در پژوهشها

 سید ضیاء الدین تابعي. پرویز مولوی. هومن کاغذیان.   -بنیانهای اخلاق زیستي 

 . نایس يحقوق ي.موسسه فرهنگيمحمود عباس -يپزشک تیمسئول

                                                           
4 . Formative Evaluation 

2 . Summative Evaluation 



 

 

ترجمه :زهرا هاشمي ؛ محمدعلي   -راهنمای اخلاق پزشکي انجمن جهاني پزشکي: نوشته :جان رنلد ویلیامز

 ناشر :علمي و فرهنگي   -سجادی 

علوم  دانشگاه بایز هنرهای نشر– يمولف: دکتر فرزاد قشلاق-يقانون يو پزشک یياخلاق و مقررات ماما خیتار

 اصفهان يپزشک

 ترجمه : دکتر فرزاد-:توماس لیمان و جیمز ساکستوننوشته  –راههای پیشگیری از قصور پزشکي 

 ی و همکاران،ازیزهرا ا ي،راپزشکیو پ یيماما یپرستار انیمشاغل و دانشجو ی: برایااخلاق و اخلاق حرفه

 4191،نگرشهرکرد، جامعه يناشران: دانشگاه علوم پزشک

 4191فرامرز قراملکي، نشر مجنون،اخلاق حرفه ای،

 4191مفاهیم بنیادی و مباحث تخصصي در مشاوره، دیوید گلدارد، نشر کمال تربیت، 

 اربعین حدیث، نشر آثار امام ، امام خمیني)ره(

 1شماره  4178اهنامه مکتب اسلام ي، مزنجان يحقان نیحس، مشاور در اسلام یهایژگیصفات و و

 ملااحمد تراقيکیمیای سعادت،

 نشر ورای دانش، ي،انیک ریاردش، شناسان و مشاوران مدارس و مراکزروان یژهیمشاوران: و یااخلاق حرفه

4192 

 کلیه مجلات  اخلاق و تاریخ پزشکي 

 قالات استخراج شده از اینترنتم-

 مامایي ادار ه معاونت درمان وزارت بهداشت، درمان، آموزش پزشکي،،کدهای اخلاقي حرفه مامائي در ایران

The Cambridge :Textbook of Bioethics Peter A. Singer .Cambridge University 

Press 2008 

 


