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   هدف کلی:

 حرفه مامایی در چند قرن اخیرآشنایی با تاریخ مامایی در جهان و ایران و سیر تحوالت  -1

 آشنایی با معیار های اخالقی و معنوی و کاربرد آن در زندگی شخصی و حرفه ای -2

 و سازمان های قانونی مربوطه شناییبا مقررات و قوانین ماماییآ -3

 آشنایی با مسئولیت های قانونی یک ماما -4

 آشنایی با تاریخچه وسایل جلوگیری از بارداری -5

 های دانشجویان مامایی و شرح وظایف ماما در زایشگاه ، مراکز بهداشت و دفاتر کارآشنایی با مسئولیت -6

 ی و مقررات ماماییآشنایی با قوانین استخدام -7

 آشنایی با حقوق افراد در مسائل بهداشت باروری -8

 

 در پایان برنامه آموزشی، انتظار می رود فراگیران قادر باشند: اهداف اختصاصی )رفتاری(:

 حیطه شناختی: -2

 زنان و زایمان را از ابتدای زندگی بشر بداند. سیر تحوالت -11

 بل و بعداز میالد مسیح در قرون وسطی و بعد از اسالم آشنا شود.با حرفه مامایی قبل از تاریخ و عهد بقراط، ق -11

 تاریخچه سزارین را به طور خالصه شرح دهد -12

 های جلوگیری از بارداری را شرح دهدتاریخچه روش -13

 نحوه پیدایش آموزش رسمی مامایی در ایران و نیز پیدایش مدارس و دانشکده ها را فراگیرد. -14

 ختلف، وزارت بهداشت و برنامه های بهداشتی و بسته های خدمتی رابداند.نقش و سهم مامایی در ادارات م -15

 اخالق، ارزش و اهمیت اخالق، نظریه های مختلف دانشمندان در مورد اخالق و نظر اسالم را فراگیرد. -16

 حرفه مامایی را تعریف کند -17
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 ضمانتهای اخالقی در مامایی را نام ببرد -18

 ادران، جامعه و خانواده را شرح دهدچگونگی روابط انسانی شامل ارتباط با م -11

 شرح دهد و زایمان وظایف ماما در دوران بارداری -21

 حفظ اسرار در مامایی را شرح دهد و موارد استثنا آن را نام ببرد -21

 وظیفه ماما در مورد اعالم وخامت حال بیمار، مرگ بیمار را شرح دهد -22

 از فوت را شرح دهد وظیفه ماما در مورد شنیدن اظهارات و وصیتنامه بیمار قبل -23

 فواید و تأثیر حضور ماماها در سازمان نظام پزشکی را شرح دهد -24

 نحوه ارتباط ماما با پزشک قانونی را شرح دهد -25

 های مامایی ایران را شرح دهدانجمن -26

 المللی مرتبط با مامایی را شرح دهد  های بینسازمان -27

جهان به طور مختصر توضیح ایران و ری، مسائل جنسی، فرزندآوری و ... را در حقوق افراد در مورد مسائل باروری مثل ازدواج، فرزندآو -28

 .دهد

 جهان توضیح دهدایران و  های کمک باروری درحقوق افراد در مورد روش -21

 حیطه روانی حرکتی: -60

----- 

 :عاطفیحیطه  -61

 بامادران باردار همدلی وهمدردی کند -32

 مشکالت آنان تالش کند رفع جهت در و نماید می برخورد احترام با خود بیماران با -33

 روش های تدریس

 ایفای نقش بحث گروهی پرسش و پاسخ سخنرانی

 پانل PBL نمایش عملی کارگاه آموزشی 

 گروه کوچک              جورنال کالب                گزارش صبحگاهی                    گردش علمی
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Bedside teaching Grand Round Case Based  Discussion بیمار شبیه سازی شده 

 سایر تکلیف محور سامانه های آموزشی غیررسمی سامانه های آموزشی رسمی

 سایر روش های تدریس:

 )مجازی/حضوری(مواد و وسایل آموزشی
 نمودار/ چارت بروشور کاتالوگ/ تصویر/ عکس وایت بورد پاورپوینت جزوهکتاب /  الکترونیکمنابع 

 بیمار واقعی بیمار استاندارد شده اشیاء و لوازم واقعی ماکت نرم افزار م آموزشیفیل فایل صوتی

 انواع پروژکتورهای اورهد، اوپک و اسالید، پوستر و پمفلت بهداشتی  سایر مواد و وسایل آموزشی:

 (حضوری/مجازی)مکان برگزاری آموزش
 جامعه آزمایشگاهی بالینی مجازی

   :مکان های آموزشیسایر 

 تجارب یادگیری )مرتبط با استاد(
 ، صرف زمان بیشتر در یادگیری دانشجویان، استفاده از نرم افزارهای جدیدتر برای آموزش مجازیبه روز بودن اطالعات علمی

 تکالیف یادگیری) مرتبط با فراگیر(

 

 ضوابط آموزشی و سیاست های مدرس

 مطالعه کامل مطالب و حضور با آمادگی کاملش و پاسخ ، در زمان تعیین شده آنالین باشد، حضور فعاالنه در سامانه نوید اعم از پرس: انتظارات

 ، غیبت موجهدر صورت خروج از سامانه اطالع دادن افزایش زمان انجام تکالیف ، و اینترنت درصورت دسترسی نداشتن به کامپیوتر : مجازها

 --- محدودیتها:

  

 

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

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

اساسنامه های نظام پزشکی  –مصوب ماماها شرح وظایف -منابع اینترنتی در خصوص )قانون مجازات اسالمیاستخراج شده از  مطالب -3

آئین نامه ها و بخشنامه های دولتی درخصوص وظایف مامایی و –سایتهای بین المللی  –انجمن علمی و جمعیت مامایی ایران  –

 مسائل مدیریتی مامایی(
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 روش ارزشیابی

 ارزشیابی تخصصی بر اساس چک لیست  ارزشیابی عمومی بر اساس چک لیست 

 ر روش های ارزشیابی:سای

 ( نمره11:  تخصصینمره،    3 عمومینمره:  20) از بارم بندی نمره 

  زمان صحیح ارائه مطالب، مطالعه مناسب مطالب، و موثر حضور به موقعارزشیابی عمومی: 

 آزمون مجازی، تکالیف:ارزشیابی تخصصی

 ---سایر موارد:
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 ی آموزشبرنامه ترتیب و توالی عناوین جدول 

شماره 

 جلسه
 مالحظات مکان آموزش )مجازی، بالینی( عنوان جلسه 

  سامانه نوید تحوالت مامایی و زایمان ) زمان بقراط و مسیحیت(اول: سیر جلسه  1

  سامانه نوید جلسه دوم: پیشرفت های طب زنان و مامایی و اعمال جراحی زنان در دنیا 2

  دسامانه نوی جلسه سوم: تاریخچه سزارین 3

  سامانه نوید جلسه چهارم: سیر تحوالت مامایی در ایران 4

  سامانه نوید جلسه پنجم:اخالق و معیارهای اخالقی 5

  سامانه نوید 1جلسه ششم: تاریخچه بهداشت و تنظیم خانواده 6

  سامانه نوید 2جلسه هفتم: تاریخچه بهداشت و تنظیم خانواده 7

  سامانه نوید اماییجلسه هشتم: مقررات و قوانین م 8

  سامانه نوید جلسه نهم: حقوق افراد در مسائل بهداشت باروری 9

11    

11    

12    

13    

14    

15    

16    

17    

توسط مسؤول درس/ کارشناس آموزش، به اطالع  پایان، در زمان آغاز برنامه آموزشی،تاریخ شروع و *توجه: 

 .فراگیران رسانیده خواهد شد

 

 

 

 


