
 

 

 

 کارآموزی پزشکی قانونی در مامایی نام درس:     

 ساعت ۵۱  -واحد   ۱     :  و ساعت کارآموزی  میزان واحد

 روز درمانگاه زنان(  ۳روز مرکز پزشکی قانونی و  ۶)  روز ۹:         روزهای کارآموزیتعداد  

 نفیسه ربانی   مسئولین طرح درس:نام 

ظیر ازاله بکارت،  شناخت کامل از موارد قانونی در ارتباط با حرفه مامایی و توانایی شناخت موارد قانونی از غیر قانونی ن    هدف کلی:

شی از عوارض حاملگی، خشونت خانگی، تغییرات فیزیکی و روانی  غیر قانونی ، تروما ، کودک آزاری ، مرگهای ناسقط جنین قانونی و 

 در بارداری و زایمان

 تعیین می گردد.   مراجعه کننده  متناسب با مددجویانتوسط مربی و  ، روزانهاولویت برنامه آموزشی  

 فعالیت دانشجو  روزانه  برنامه آموزشی کارآموزی  محل

کالبدگشایی، معاینه   مرکز پزشکی فانونی 

 قانونی  بکارت

آشنایی با واحدهای مختلف پزشکی قانونی و مشاهده کالبدگشایی اجساد و  

، مشاهده و معاینه دختران و زنان مراجعه کننده برای معاینه   نحوه اثبات ابوت

 ، مشارکت در ارائه کنفرانس و بحث گروهی پرده بکارت

 فعایتهای روز قبلادامه مشاهده و معاینه مراجعین مشکوک به کودک آزاری و  کودک آزاری  مرکز پزشکی فانونی 

ادامه  اجعین دختر، زن و کودک دچار انحرافات جنسی و مشاهده و معاینه مر انحرافات جنسی  مرکز پزشکی فانونی 

 ، مشارکت در ارائه کنفرانس و بحث گروهی فعالیتهای روزهای قبل

انجام معاینات زنانی که مورد  مشاهده و معاینه مراجعین جهت سقط قانونی و  سقط قانونی  مرکز پزشکی فانونی 

، مشارکت در فعالیتهای روزهای قبلخشونت خانگی قرار گرفته اند و ادامه 

 ارائه کنفرانس و بحث گروهی 

و   مسائل قانونی تروما  مرکز پزشکی فانونی 

 خشونت خانگی

مشاهده و معاینه مراجعین شاکی تروما و نحوه معاینه و ثبت آن و ادامه 

 قبل، مشارکت در ارائه کنفرانس و بحث گروهی فعالیتهای روزهای  

مرگ مادر و جنین در   مرکز پزشکی فانونی 

 اثر عوارض بارداری 

آشنایی با مرگهای ناشی از عوارض حاملگی و فعالیتهای روزهای قبل و  

آشنایی با چگونگی تعیین جنین زنده یا مرده متولد شده به سن جنین 

فعایت روزهای قبل، مشارکت در ارائه فعالیتهای روزهای قبل  و ادامه 

 کنفرانس و بحث گروهی 

معاینه فیزیکی انواع  درمانگاه زنان

واژن و بکارت سالم و  

 آسیب دیده 

معاینات زنان مراجعه کننده از نظر بررسی تغییر شکل واژن ، پرده بکارت و  

 ، مشارکت در ارائه کنفرانس و بحث گروهی گرینه پس از ازدواج

معاینه تغییرات آناتومی   درمانگاه زنان

 زنان در بارداری 

معاینات زنان مراجعه کننده جهت مراقبت پس از زایمان  از نظر کلیه نغییرات  

 ایجاد شده در آناتومی آنان، مشارکت در ارائه کنفرانس و بحث گروهی

معاینه تغییرات آناتومی   درمانگاه زنان

 زنان پس از زایمان

زنان باردار و بررسی تغییرات ناشی از بارداری در جسم  و  روان آنان،  معاینه 

 مشارکت در ارائه کنفرانس و بحث گروهی 

 

 

 بسمه تعالی 

 واحد اصفهان )خوراسگان(  دانشکاه آزاد اسالمی

 دانشکده پرستاری و مامایی 

 کارشناسی مامایی 

 گروه مامایی   طرح درس بالینی



 

 : ناوین کنفرانس هاع

 انواع بکارت و نحوه معاینه و نمونه برداری    -۱

 شرایط صدور مجوز سقط قانونی و مراحل ان  -۲

 انواع تروما و نحوه معاینه و ثبت انها -۳

 کودک آزاری  -۴

 انواع خشونت خانگی  -۵

 و شرایط اهدای گامت و جنین و رحم اجاره ای  ARTانواع روش  -۶

 مرگ مادر باردار ناشی از عوارض یارداری -۷

 –آسیب شناسی قانونی)دکتر عابدی و همکاران(   –کلیات پزشکی قانونی و مسمومیت)دانشگاه علوم پزشکی(  :منابع

 اخالق پزشکی) آخرین چاپ( –اخالق و مقررات مامایی  –درمان ناباروری)جمعی از نویسندگان( اهدای گامت و جنین در 

 

 فرم ارزشیابی دانشجو 

ارزش   معیار ارزشیابی ردیف 

 نمره 

بسیار 

 خوب 

 ضعیف متوسط  خوب 

      حضور فعال و منظم در کارآموزی 1

      ظاهر مناسب و ارتباط مناسب 2

      محولهانجام تکالیف  3

      گرفتن شرح حال مناسب و کامل از مددجو 4

      ارائه آموزشهای الزم به مددجو 5

      عالقه، سرعت عمل و خالقیت  6

      مراقبت معنوی از مددجو 7

      تکمیل الگ بوک  8

)پوستر، کنفرانس، بحث گروهی،    ی آموزشیفعالیت ها 9

  پژوهش...( 

     

      عملی پایان دوره آزمون   10

 

 ۲۰ نمره کل 

 

 


