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   کارشناسی مامایی 5دانشجویان ترم  تحصیلی: یو رشته مقطع         مامایی گروه آموزشی:  پرستاری و مامایی دانشکده:

 76-79 دومنیمسال تحصیلی و سال تحصیلی:   

  رینظنوع واحد:                 1  تعداد واحد:           تاریخ اخالق و مقررات مامائی         درس: عنوان

 6کالس مکان برگزاری:  8-11:  ساعت      شنبه چهار: روز:   زمان برگزاری  ندارد   یش نیاز: پ

 پیرداده )به ترتیب حروف الفبا(: اساتید  دکتر پیردادهمسئول درس:  14  تعداد دانشجویان:

  شرح دوره:

سیر تحوالت حرفه در طول چند قرن  در طول این درس دانشجویان ضمن آشنا شدن با تاریخ مامایی ایران و جهان،

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

 همچنین مسئولیت های قانونی ماما، مجازات مربوطه در صورت تخلفات و نیز حقوق سالمت باروری آشنا می گردند.

 

 هدف کلی: 

تاریخ و تحوالت مامایی و شناخت معیارهای اخالقی و معنوی و درك صحیح مقرررات و قروانین آشنایی با  -

 .اخالقی، حرفه ای و شرعی

 بینابینی:اهداف 

 سیر و تحوالت زنان و زایمان را از ابتدای خلقت تا کنون را در ایران و جهان توضیح دهند. -

 هان را بیان کنند.تشکیالت مامایی در ایران و ج مدارس و  پیدایش و گسترش -

 ارزش و اهمیت اخالق را در حرفه مامایی شرح دهند. -

 قوانین و مقررات حرفه مامایی را توضیح دهند. -

 

 های تدریس:شیوه

 ×پرسش و پاسخ  ×سخنرانی برنامه ریزی شده   سخنرانی

یرررادگیری مبتنررری برررر   (PBLیادگیری مبتنی بر حل مسئله)  ×بحث گروهی

 (TBLتیم)

 ----------------- )لطفاً نام ببرید( واردسایر م
 

  وظایف و تکالیف دانشجو:

 مطالعه موضوعات درس با کمک منابع معرفی شده قبل از شروع کالس توسط دانشجویان محترم -

 حضور فعال و مستمر در جلسات کالس درس و بحث گروهی -

 ارائه کنفرانس مطابق رئوس مطالب با استفاده از منابع معرفی شده و جستجو در وب سایت های معتبر -
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 وسایل کمک آموزشی:  

   ×پروژکتور اسالید  خته و گچت × وایت برد

 -------------- لطفاً نام ببرید()  سایر موارد

 

 )از نمره کل( :درصد نمرهنحوه ارزشیابی و 

   نمره درصد 02آزمون پایان ترم   نمره درصد02ترم  آزمون میان

 نمره درصد02شرکت فعال در کالس     نمره درصد02انجام تکالیف 

 ----------ببرید(  ناملطفاً سایر موارد )

 

 نوع آزمون

  غلط -صحیح جور کردنی         ×ایچندگزینه       ×پاسخ کوتاه  × تشریحی

 ----------- ببرید( )لطفا نام سایر موارد

  

 :)لطفا نام ببرید(: منابع پیشنهادی برای مطالعه

 1884نشر هنرهای زیبا،  تهران:، پزشکی قانونی، درسنامه تاریخ ، مقررات مامایی قشالقی.فرزاد -

 1887نشر بشری ، تهران:مقررات مامایی ،  ، اخالق ،واثق فاطمه،نوغانی فاطمه ؛تاریخ -
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 جدول هفتگی کلیات  ارائهی درس

 استاد مربوط عنوان مطالب تاریخ جلسه

 دکتر پیرداده سیر تحوالت زنان و زایمان از ابتدای خلقت بشر تا بعد از اسالم 27/6/76 1

 " سیر تحوالت زنان و زایمان در اروپا و تحوالت سریع علم مامایی 5/9 2

 " و تحوالت سریع علم ماماییسیر تحوالت زنان و زایمان در اروپا   12/9 8

 " سیر و تحوالت بهداشت و تنظیم خانواده در ایران و جهان 17/9 4

 " پیدایش مدارس و تشکیالت مامایی در ایران و جهان 26/9 5

 " تعریف حرفه مامایی و قوانین و مقررات اخالق مامایی 8/8 6

 " جنبه های قانونی حرفه مامایی 11/8 9

 "               کالسهای درس و محیط های آموزشیمقررات  19/8 8

 


