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 تعالي  بسمه

 شگاه آزاد اسالمي اصفهان ) خوراسگان( دان

 پرستاری و مامایي   دانشكده

مامایي آموزشي   گروه  

 

 تاریخچه، اخالق و مقررات مامایي  :طرح درس

 

   1401-1400   اول   :نیمسال                                                               تاریخچه، اخالق و مقررات مامایي :درسنام 

 مامایی گروه آموزشی:                                                                                            مامایی -ستاریپردانشکده:  

 نفر  30تعداد دانشجو:                                                      5ترم    کارشناسی  مامایی   رشته و مقطع تحصیلی:  

                                                                                     واحد تئوری   1 تعداد واحد :                                                                                           8-10شنبه جلسات: 

                                                                    و ماماییدانشکده پرستاری   محل برگزاری:

 سدی    دکتر محبوبه ا : درس مسئول  -

 :  هدف کلی 

 مامایی در جهان و سیر تحوالت تاریخچهآشنایی با   .1

 در ایران و جهانتاریخچه مامایی درایران و انجمنهای مامایی  آشنایی با   .2

 تاریخچه وسایل جلوگیری از بارداریآشنایی با   .3

 مورد آناخالق و نظرات فالسفه در ا  آشنایی ب .4

 مامایی    و اخالق  حرفهآشنایی با   .5

 شناخت معیارهای اخالقی و کار برد آن در زندگی فردی و حرفه ای .6

 ه ، مراکز بهداشت و دفاتر کارهای دانشجویان مامایی و شرح وظایف ماما در زایشگامسئولیتآشنایی با   .7

 اییقوانین استخدامی و مقررات مامآشنایی با   .8

 ر مسائل بهداشت باروریآشنایی با حقوق افراد د .9

 

 اهداف اختصاصی  

 در پایان این دوره انتظار می رود دانشجو بتواند 

 تاریخچه مامایی در ماقبل تاریخ را به طور خالصه شرح دهد .1

 طی را توضیح دهد میالدی تا ابتدای قرون وس تاریخچه مامایی در قرن اول .2

 مامایی در قرون وسطی را توضیح دهد  تاریخچه .3

 را شرح دهد  ب زایمانیتاریخچه ت .4

 تاریخچه سزارین را به طور خالصه شرح دهد  .5

 جلوگیری از بارداری را شرح دهد  هایتاریخچه روش  .6

 تاریخچه مامایی درایران را مختصر شرح دهد  .7

 ش مامایی در ایران را توضیح دهدتاریخچه آموز  .8

 نقش انقالب اسالمی در مامایی را شرح دهد  .9

 یی در ایران را توضیح دهد صیلی رشته ماما مقاطع مختلف تح .10

 مامایی در ایران را توضیح دهد  های تشکیالت و جمعیت  .11
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     و در مورد آن بحث کند آمدن مسائل باروری ذکر نمایدحداقل دو مثال در مورد از پزشکی در .12

 اخالق از نظر اسالم را شرح دهد  .13

 اخالق پزشکی را تعریف کند  .14

 اصول اخالق پزشکی را شرح دهد  .15

 در مامایی را نام ببرد ضمانتهای اخالقی .16

 نقش شخصیت و خودسازی در حرفه مامایی توضیح دهد  .17

 مراقبت از خویشتن ماما و اصول آن را توضیح دهد .18

 وظایف ماما در دوران زایمان شرح دهد  .19

 شرح وظایف ماما در دوران بعد از زایمان را شرح دهد .20

 وظایف ماما را در دوران غیر بارداری شرح دهد  .21

 اتر کار را توضیح دهد دفوظایف ماما در  .22

 ها در حرفه مامایی به طور خالصه شرح دهدحوادث و سهل انگاری .23

 حفظ اسرار در مامایی را شرح دهد و موارد استثنا آن را نام ببرد .24

 ماما با پزشک قانونی را شرح دهد طنحوه ارتبا .25

 های مامایی ایران را شرح دهد انجمن  .26

 ا شرح دهد   مللی مرتبط با مامایی رالای بینهسازمان .27

 :  منابع اصلی درس

 ( انتشارات شهر فیروز. 1382شریعتی منصوره. تاریخ، اخالق و مقررات مامایی و پزشکی قانونی.) -1

 . 1384ن ، انتشارات سالمی ، زمستان مقررات و اخالق مامایی ، چاپ اول ،تهرااحمدی دوالبی محبوبه و همکاران، تاریخ  -2

 ر مورد شرح وظایف ماماها بخشنامه وزارت بهداشت و درمان د -3

 منابع اینترنتی -4

 بحث گروهی  و * روش ارئه درس : سخنرانی. پرسش و پاسخ.

 فزار پاور پوینتانرم وسایل کمک آموزشی مورد نیاز: قلم و کاغذ، 

              (                                  يخانم دکتر مقسم(  نحوه ارزشیابي دانشجو و بارم مربوط به هر ارزشیابي: 

  و تشریحیپایان دوره.: صورت سئواالت چند گزینه ای حان امت •

 به شرح زیر است:نمره نهایی(   20ز انمره   5)صد نمره در 25معادلفعالیت موثر دانشجو در طول ترم  •

 نمره   1اخالق و  حضور منظم در کالس:           

 نمره 2:  فعال در بحث های گروهی()شرکت   مشارکت در کالس و پرسش و  پاسخ کالسی          

 

 مقررات  

 رعایت اصول اخالقی و احترام به دیگران •

  درحضور و تعجیل در خروج غیر ضروری غیبت و تاخیر خودداری از •

 مسئولیت مطالعه و یادگیری مباحث ستاره دار  •
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