
 

 

 

 تعالي  بسمه

 شگاه آزاد اسالمي اصفهان ) خوراسگان( دان

 پرستاری و مامایي   دانشكده

 مامایي آموزشي   گروه

 طرح درس

 

 ۱۵۴۰ : با کد استادی.استاد      نفیسه ربانی           

پرستاری دانشکده:مامایی       گروه: مامایی کارشناسی     رشته: مقطع: ۱۸۵۰۱۰ کد درس:حقوق و پزشکی قانونی       نام درس: 

 و مامایی 

 نوع درس: اختصاصی     ساعت   ۱۶ساعت عملی:       ساعت ۱۶ساعت نظری:      : یک   عملید  حتعداد وا یک   تعداد واحد نظری:

 )لطفا هر بخش جداگانه تنظیم شود(یعمل  ☐  نظری  ☐  بخشطرح درس مربوط به 

 منابع  تدریس می شودرئوس مطالبی که  هفته های ترم 

تشکیالت  هفته اول  و  ساختار  وظایف،مسولیتها،  )تعریف،  قانونی:  پزشکی  کلیات 

 پزشکی قانونی( 

کلیات پزشکی قانونی و مسمومیت: 

 انتشارات دانشگاه تهران 

و  مامایی  مقررات  اخالق،  تاریخ، 

فرزاد  دکتر   : قانونی  پزشکی 

 قشالقی 

 شناسی:)تعریف، انواع مرگ، تشخیص مرگ، تغییرات بعد از مرگ(مرگ  هفته دوم

ثبت   و  معاینه  نحوه  جراحات،  قانونی:)انواع  پزشکی  تروماتولوژی  کلیات 

 جراحات و انطباق آنها با مجازات اسالمی 

دکتر -۱ قانونی،  شناسی  آسیب 

 عابدی و همکاران

و -۲ قانونی  پزشکی  کلیات 

دانشگاه  انتشارات  مسمومیت: 

 تهران 

تاریخ، اخالق، مقررات مامایی و -۳

فرزاد  دکتر   : قانونی  پزشکی 

 قشالقی 

نحوه   هفته سوم  آن،  انواع  و  قانونی:)هایمن  پزشکی  دیدگاه  از  جنسی  مسایل 

معاینات   نحوه صدور گواهی  آن،  پارگی  و  معاینه،تشخیص سالمت هایمن 

عفت، منفی  اعمال  هایمن،  و  ،  جنسی  قربانیان جنسی  نمونه معاینه  نحوه 

برداری ازدستگاه تناسلی، ارسال نمونه به آزمایشگاه، انواع آزمایشات مرتبط 

 تارخبا تجاوز و تفسیر آنها، مواد قانونی مرتبط با تجاوزات جنسی(

و -۱ قانونی  پزشکی  کلیات 

دانشگاه  انتشارات  مسمومیت: 

 تهران 

تاریخ، اخالق، مقررات مامایی و -۲

فرزاد  دکتر   : قانونی  پزشکی 

 قشالقی 

بکارت و معاینه بکارت از دیدگاه -۳

دکتر  قانونی  و  حقوقی  پزشکی، 

 رباط جزی

خشونت علیه زنان و کودکان و مسایل پزشکی قانونی آن، همسر آزاری و  هفته چهارم 

 انواع آن، نوزادکشی و مسایل قانونی مرتبط با آن  

و -۱ قانونی  پزشکی  کلیات 

دانشگاه  انتشارات  مسمومیت: 

 تهران 

تاریخ، اخالق، مقررات مامایی و -۲

فرزاد  دکتر   : قانونی  پزشکی 

 قشالقی 

و لقاح مصنوعی، اهدای جنین و گامت،    IVFحقوقی در مسایل اخالقی و   هفته پنجم

 رحم اجاره ای، کلونینگ و فرزندخواندگی، اهدای عضو 

اهدای گامت و جنین در درمان -۱

 ناباروری)جمعی از نویسندگان( 



 

و -۲ قانونی  پزشکی  کلیات 

دانشگاه  انتشارات  مسمومیت: 

 تهران 

تاریخ، اخالق، مقررات مامایی و -۳

دکت  : قانونی  فرزاد پزشکی  ر 

 قشالقی 

سقط   هفته ششم انواع  قانونی،  پزشکی  دیدگاه  از  جنین:تعریف  پزشکی  سقط  نظر  از 

حقوقی، سقط جنین خودبخود، سقط تروماتیک ، سقط جنایی، سقط درمانی  

 و اندیکاسیونهای آن، انواع روشهای سقط درمانی 

و -۱ قانونی  پزشکی  کلیات 

دانشگاه  انتشارات  مسمومیت: 

 تهران 

تاریخ، اخالق، مقررات مامایی و -۲

فرزاد  دکتر   : قانونی  پزشکی 

 قشالقی 

حاملگی ، تعریف قانونی حاملگی، اهمیت تشخیص حاملگی از نظر پزشکی  هفته هفتم

قانونی، مرگ جنین حین حاملگی ، زایمان و پس از آن و تشخیص علت،  

جنینی،   سن  تعیین  و  زایی  مرده  و  زایی  زنده  کالبدشکافی  تشخیص 

 جنین)اتوپسی( 

و -۱ قانونی  پزشکی  کلیات 

دانشگاه  انتشارات  مسمومیت: 

 تهران 

تاریخ، اخالق، مقررات مامایی و -۲

فرزاد  دکتر   : قانونی  پزشکی 

 قشالقی 

 

و  مامایی  مقررات  اخالق،  تاریخ، 

فرزاد  دکتر   : قانونی  پزشکی 

 قشالقی 

مامایی: گواهی فوت و گواهی والدت و  انواع گواهی های پزشکی قانونی و   هفته هشتم

 نحوه صدور آن ها، اصول گواهی نویسی و مجازات گواهی های خالف واقع 

 پرسش و پاسخ  

کلیات پزشکی قانونی و مسمومیت: 

 انتشارات دانشگاه تهران 

و  مامایی  مقررات  اخالق،  تاریخ، 

فرزاد  دکتر   : قانونی  پزشکی 

 قشالقی 

  - هفته نهم

  - هفته دهم 

  - ه یازدهم هفت

  - هفته دوازدهم 

  - هفته سیزدهم

  - هفته چهاردهم

  - هفته پانزدهم 

  - هفته شانزدهم 

  - هفته هفدهم 



 

 )لطفا سرفصل پیوست شود(نحوه ارزیابی امتحانی درس بر اساس سرفصل

نمره    ۳  سایر: نمره۲ فعالیت کالسی: نمره ۱۵نمره پایان ترم:  - نمره بخش عملی:  - نمره میان ترم: 

 حضور فعال در کالس 

 

 امضای مدیر گروه        امضای استاد


