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 توصیف کلی درس 

ای های حرفهها و فعالیتدر این درس، دانشجویان ضمن آشنایي با تاریخ و تحولات حرفه مامایي در ایران و جهان با انجمن

شوند. قوانین و مقررات این حرفه در کشور ایران و برخي کشورها و مسئولیت مامایي در حال حاضر و چند قرن گذشته آشنا مي



 

 

ای در بوطه در صورت ارتکاب به تخلفات مامایي را فرا مي گیرند. و با اصول اخلاق حرفههای قانوني ماما، و مجازات های مر

 مامایي آشنا مي شوند.

 

  (:Competency) توانمندی اهداف کلی/ محورهای

  تاریخچه و تحولات مامایي در ایران و جهانآشنائي دانشجو با 

  زندگي شخصي و حرفه ایآشنایي با معیارهای اخلاقي و معنوی و کاربرد آن ها در 

 آشنایي با مقررات و قوانین مامایي )ایران و جهان( و سازمان های قانوني مربوطه 

 آشنایي با مسئولیت های قانوني ماما 

 آشنایي با قوانین مجازات اسلامي در زمینه تخلفات مامایي 

 آشنایي با سازمان ها، و انجمن های مامایي 

 آشنایي با حقوق سلامت باروری 

 

   (:Core Competencyی )اف اختصاصی/ زیرمحورهای هر توانمنداهد

 :پس از پایان این درس انتظار میرود که فراگیر

 ای از تاریخچه مامایي را در ایران و جهان بیان کند.خلاصه .1

 خلاصه ای از تحولات مامایي را  طي قرن اخیر ترسیم نماید. .2

 علم اخلاق را تعریف کند. .1

 و دیدگاه آنان نسبت به فعل اخلاقي را مقایسه نمایدنظریه های مهم اخلاقي  .1

 ویژگي های یک حرفه را برشمارد .1

 حرفه مامایي را تعریف کند. .8

 قوانین بین المللي اخلاق و کدهای اخلاق مامایي را بشناسد. .7

 شرح وظایف مصوب و قانوني ماما در محیط های مختلف کار را بشناسد. .6

 بیان کند.  رادر عملکرد بالیني و در جامعه  نحوه کاربرد اصول اخلاق پزشکي .9

 رازداری حرفه ای را بیان کند .11

 قصور پزشکي را تعریف کند .11

 عواقب ناشي از سهل انگاری های مامایي را بیان کند .12

 مجازات تخلفات قانوني در حوزه وظایف مامایي را بشناسد .11

 قوانین کار در دفاتر مامایي را بداند. .11

 قوانین استخدامي را بشناسد .11



 

 

 احکام شرعي بانوان در رابطه با مشکلات مامایي را بشناسد .18

 اصول ارتباط شغلي مامایي با سایر رشته های پزشکي را بشناسد. .17

 سازمان یا انجمن مامایي یا مرتبط با آن را نام برده و روش دسترسي به آن را بیان کند. 1حداقل  .16

 حقوق انسان در زمینه ازدواج و مسائل جنسي را بیان کند .19

 قوق انسان در زمینه فرزندآوری و باروری را توضیح دهد.ح .21

 به فعل اخلاقي اهمیت دهد و قدرشناسي کند. .21

 ای کوشا باشد.در رعایت اصول اخلاق فردی و حرفه .22

 مقررات و قوانین مامایي در ایران و جهان را پیگیری کند. .21

 ای و دانشجویي احترام بگذارد.به قوانین حرفه .21

 ای و ملي خود توجه کند.فهها و هویت حربه ارزش .21

 به نظرات همکلاسي های خود در بحثهای درسي احترام بگذارد. .28

 

 :1رویکرد آموزشی

2مجازی                                                                                     حضوری1ترکیبي 

  :انتخاب شدهیادگیری با عنایت به رویکرد آموزشی -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 توسط همتایان)استفاده از دانشجویان در تدریس(  

 یادگیری مبتني بر بازی 

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

                                                           
1. Educational Approach 
2 . Virtual Approach 
3 . Blended Approach 
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   س تاریخ، اخلاق، قوانین و حقوق در مامایی       درارائه تقویم جدول 

 1-3روز و ساعت کلاس: شنبه ها ساعت 

 عنوان مبحث جلسه

 فعالیت یادگیری/ تکالیف

نام مدرس/  تاریخ ارائه یادگیری-روش یاددهی

 مدرسان

1  

 سیر تحولات زنان و زایمان در طول تاریخ

 

 رسش)پ سخنراني تعاملي

و پاسخ، کوئیز، بحث 

 و ...( گروهي 

 دکتر نیساني 2/7/1111

 رسش)پ سخنراني تعاملي تاریخچه مامایي در ایران و جهان 2

و پاسخ، کوئیز، بحث 

 و ...( گروهي 

 دکتر نیساني 9/7/1111

 رسش)پ سخنراني تعاملي علم اخلاق و نطریه های اخلاقي 3

و پاسخ، کوئیز، بحث 

 و ...( گروهي 

 دکتر نیساني 18/7/1111

 ویژگي های حرفه 4

 حرفه مامایي

شررررح وظایف مصررروب و قانوني ماما در محیط 

 های مختلف کار 

 رسش)پ سخنراني تعاملي

و پاسخ، کوئیز، بحث 

 و ...( گروهي 

 دکتر نیساني 21/7/1111

 قوانین بین المللي اخلاق و کدهای مامایي- 5

 رازداری حرفه ای را بیان کند-

 قصور پزشکي را تعریف کند-
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 دکتر نیساني 11/6/1111

 قوانین کار در دفاتر مامایي  7

 قوانین استخدامي 

 احکام شرعي بانوان در رابطه با مشکلات مامایي 

 رسش)پ سخنراني تعاملي

و پاسخ، کوئیز، بحث 

 و ...( گروهي 

 دکتر نیساني 21/6/1111



 

 

 حقوق ازدواج ، زناشویي و باروری- 8

اصول ارتباط شغلي مامایي با سایر رشته های  -

 پزشکي 

 سازمان ها یا انجمن های مامایي-

 رسش)پ سخنراني تعاملي

و پاسخ، کوئیز، بحث 

 و ...( گروهي 

 دکتر نیساني 26/6/1111

 

 :وظایف و انتظارات از دانشجو

 س درسلاحضور منظم در ک  

 مقرر انجام تکالیف در موعد 

  دقیقه( 11ساعت، یا شبي  8)حداقل هفته ای مطالعه منابع معرفي شده 

 حث های گروهي و کلاسيمشارکت فعال در ب 

 :روش ارزیابی دانشجو
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 درصد نمره تکالیف

 درصد 71 آزمون پایان ترم

 درصد 11 انجام بموقع تکالیف 
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 درصد1 حضور منظم در کلاس
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