
1 
 

 

 پرستاری و مامایی زنجان/ مرکزدانشکده

 ماماییگروه آموزشی: 

  Course Plan دورهدرس طرح 

 مشخصات فراگیران مشخصات درس

 قوانین و حقوق در مامایی تاریخ، اخالق، عنوان واحد درسی:
 پرستاری / مرکز آموزشی درمانی:دانشکده

 مامایی

 ماماییرشته تحصیلی: تئوری واحد درسی: نوع

 عملی: 1نظری: داد واحدتع
ا کارآموزی:

 واحد
  کارشناسیمطقع تحصیلی: کارورزی:

 سایر کارورز کارآموز ترم تحصیلی کارورزی: کارآموزی: عملی: 11:نظری        تعداد ساعت

، بیماری های زنان و 2و  1بارداری طبیعی پیشنیاز:  کد درس:

 یعیبیماری های کودکان، کارآموزی زایمان طبناباروری،

 

1 -   

 سایر: سایر:

 مشخصات مسؤل درس

 ماماییرشته تحصیلی:  مهنازکشاورزافشارنام و نام خانوادگی:

 مربی رتبه علمی: کارشناسی ارشد مقطع تحصیلی:

 00114133تماس: شماره
پست 

 m.keshavrzafshar@zums.ac.irالکترونیک:

 دانشکده پرستاری و مامایی زنجان    محل کار:

  -مهناز کشاورز افشار :(ان)مدرسنام خانوادگی مدرسنام و 
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 بازنگری بر اساس نیاز جامعه: :تاریخ تدوین طرح درس نحوه برگزاری دوره:

 شماره جلسات بازنگری شده: تاریخ  03/13/97 ترکیبی مجازی حضوری

       

 اهداف آموزشی

سیر تحوالت حرفه در طول چند قرن  مایی ایران و جهان،این درس به منظور آشنایی دانشجویان با تاریخ ما هدف کلی:

تشکیل سازمان ها و انجمن های مرتبط با حرفه، موضوعات و مسائل اخالقی، مقررات و قوانین در مامایی، همچنین  اخیر،

 مسئولیت های قانونی ماما، مجازات مربوطه در صورت تخلفات و نیز حقوق سالمت باروری، تدوین گردیده است.

 

 :)قادر باشند: (ان)، انتظار می رود فراگیربرنامه آموزشی در پایان اهداف اختصاصی )رفتاری 

 :حیطه شناختی  

 .تاریخ مامایی در ایران و سیر تحوالت حرفه مامایی را در چند قرن اخیر بیان نمایید 

 های اخالقی شاغلین حرف پزشکی را شناخته و بیان نمایید.کد 

 وی و کاربرد آن در زندگی شخصی و حرفه ای را شرح دهد.معیارهای اخالقی و معن 

 های قانونی مربوطه   را بشناسد.با قوانین و مقررات مامایی) ایران و جهان(  اشنا شده و سازمان 

 های قانونی یک ماما  را بداند. مسئولیت 

 .قوانین مجازاتاسالمی در زمینه تخلفات مامایی را شرح دهد 

 ها را بیان نمایید.مادران آشنا شده  و آن با حقوق سالمت باروری 

 شرح وظایف ماما را بداند 
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 روش های تدریس:

                                                        نمایش عملی                                                                                                                                       ایفای نقش                                                                بحث گروهی                                                                                      پرسش و پاسخ                                                                                   سخنرانی
      Bedside teaching                                                              شبیه سازی شده             بیمار                                                                                                       کارگاه آموزشی                                                         

                             

    اموزش بر بالین بیمار  سایر) بنویسید(:      

 مواد و وسایل آموزشی:

 نمودار و جداول -وایت بورد -ویدیو پروژکتور

 تجارب یادگیری )حین تدریس(:

 ر خصوص مطالب تدریس شده سوال د

 تکالیف یادگیری) بعد تدریس(:

 درخواستی اساتیدانجام تکالیف 

 ضوابط آموزشی و سیاست های مدرس

 انتظارات: 

 شدداشته با را حضورهمه جلسات   - 1

  به امور یادگیری بپردازدو بر اساس منابع معرفی شده با انگیزه   - 2 

 ارائه شود مرتبتکالیف درخواستی به صورت  -3

 مجازها

 ممنوع است در کالس استفاده از موبایل محدودیتها:

 (:/بالینی/عرصه/آزمایشگاهیعملیهای ایمنی )دروس توصیه

 فهرست منابع درسی
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 ارشد کارشناس و کارشناس ماماهای صالحیت حدود تعیین نامه آیین- :

 آیین نامه تأسیس مرکز مشاوره و ارائه خدمات مامایی -2

 زایمان و لیبر در مادر حقوق ورمنش -3

 منشور حقوق بیمار -4

 اساسنامه انجمن علمی مامایی ایران-5

 اساسنامه جمعیت مامایی ایران -6

 سایت کنفدراسیون بین المللی مامایی-7

 سایت وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی-8

 1384شارات دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، قشالقی فرزاد،تاریخ، اخالق، مقررات مامایی و پزشکی قانونی، انت-9

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 روش ارزیابی:

 مشاهده عملکرد

  )چک لیست( 

 مصاحبه 

 ) شفاهی
  آزمون کتبی



5 
 

  

 عینی تشریحی

گسترده 

 پاسخ
 صحیح / غلط جورکردنی چند گزینه ای کوته پاسخ

  نمره(: 02بارم بندی نمره ) از 

 می باشد(. 20برابر  ،02) نمره قبولی از    

 %13 انجام تکالیف:  %13 مشارکت کالسی: %1حضور و غیاب کالسی: 

 %71 امتحان پایان ترم: -امتحان میان ترم: -کوئیز:

  :موارد سایر

 :جدول زمانی ارائه برنامه

شمار

ه 

جل

 سه

روش 

 ارائه

 تاریخ

 ارائه 

ساعت 

 ارائه 

مکان 

 ارائه
 عنوان جلسه 

مدرس 

 )مدرسان( 

پرسش  سخنرانی، 1

 بحثو پاسخ 

 گروهی،
14-11 جلسه اول کالس  

 درس
ارکشاورز افش تاریخ مامایی  

پرسش  سخنرانی، 2

 بحثو پاسخ 

 گروهی،

14-11 جلسه دوم کالس  

 درس
ارکشاورز افش تاریخ مامایی)ادامه(  

پرسش  سخنرانی، 3

 بحثو پاسخ 

 گروهی،

 جلسه

 سوم

11-14 کالس  

 درس
ارافشکشاورز  در ایران مامایی  

پرسش  سخنرانی، 4

 بحثو پاسخ 

 گروهی،

جلسه 

 چهارم

11-14 کالس  

 درس
ارکشاورز افش اخالق مامایی  

پرسش  سخنرانی، 5

 بحثو پاسخ 

 گروهی،

جلسه 

 پنجم

11-14 کالس  

 درس
 کشاورز افشار اخالق مامایی)ادامه(

پرسش  سخنرانی، 6

 بحثو پاسخ 

 گروهی،

جلسه 

 ششم

11-14 کالس  

 درس
ارکشاورز افش اماییقوانین در م  

پرسش  سخنرانی، 7

 بحثو پاسخ 
جلسه 

 هفتم

11-14 کالس  

 درس
ارکشاورز افش آشنایی با حقوق باروری  
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 گروهی،

پرسش  سخنرانی، 8

 بحثو پاسخ 

 گروهی،

جلسه 

 هشتم

11-14 کالس  

 درس
ارکشاورز افش شرح وظایف ماما  

 براساس برنامه:پایان ترمتاریخ امتحان                 تاریخ امتحان میان ترم:  

 


