
  

1 

 

 به نام خـداوند جـان آفـرين 

 
 لرستان دانشگاه علوم پزشکي 

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکي

 آموزشي  ریزیواحد برنامه

 حضوری   برای دروس طرح درس ترمی

 

 واحدی(  دوبرای یک درس  هساعت دوی جلسه 17)برای یک دوره درس کامل، برای مثال:  

 

 مامايی کارشناسی    5ترم   :تحصیلی یرشتهو    مقطع مامايی   :گروه آموزشی          پرستاری و مامايی   :دانشکده

 1401-1402اول نیمسال تحصیلی و سال تحصیلی:  

    ندارد  :یش نیازپ    نظری  :دنوع واح 1:  تعداد واحد اخالق و مقررات مامایی: نام درس

 3کالس   : مکان برگزاری   8-10     : ساعت              شنبه  :روز  :  زمان برگزاری کالس

 دکتر پیرداده :مدرسین )به ترتیب حروف الفبا(   دکتر پیرداده :مسئول درس          17  : تعداد دانشجويان

 

  شرح دوره:

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

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: 

 .مامایی و شناخت معیارهای اخالقی و معنوی و درك صحیح مقررات و قوانین اخالقی، حرفه ای و شرعیآشنایی با تاریخ و تحوالت  -

 بینابینی:اهداف 

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

 د. تشکیالت مامایی در ایران و جهان را بیان کنن مدارس و   پیدایش و گسترش -

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

 قوانین و مقررات حرفه مامایی را توضیح دهند.  -

 های تدريس:شیوه

 پرسش و پاسخ*   سخنرانی برنامه ریزی شده   سخنرانی*

 (TBLیادگیری مبتنی بر تیم)  (PBLیادگیری مبتنی بر حل مسئله )  بحث گروهی

 

  : کالسقوانین و مقررات  

   کالسحضور به موقع در -1

 کالس  حضور فعال در -2

 جلسات آفالین: 

 انجام تکالیف تعریف شده در سامانه نوید در زمان مقرر   -3

 فعالیت های تکمیلی جلسات آفالین ) گفتگو، خودآزمون، ...(  درشرکت   -4
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 وسايل کمک آموزشی:   

 سایر موارد  )لطفاً نام ببرید(: محتوای چند رسانه ای*              کامپیوتر                   ویدئو پروژکتور       وایت برد    
 

 های مختلف دانشجو:نحوه ارزشیابی دانشجو و سهم هر کدام از فعالیت

 

 نمره از بیست فعالیت رديف

 4 انجام تکالیف در سامانه نويد در زمان مقرر 1

 3 های کالسی در سامانه نويدآزمون 2

 2 در کالس فعال  حضور 3

 1 امتحان مستمر 4

 10 امتحان پايان ترم 5

 

 نوع آزمون

  غلط     -صحیح جور کردنی               *ای    چندگزینه       پاسخ کوتاه          تشریحی    

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

  

 :)لطفا نام ببريد(منابع پیشنهادی برای مطالعه: 
 

 :منابع انگلیسی
 

 منابع فارسی: 

 1384نشر هنرهای زیبا،  تهران:،  پزشکی قانونی، مقررات مامایی  ، درسنامه تاریخفرزاد  قشالقی -

  1389 ،نشر بشری تهران:مقررات مامایی ،   ، اخالق ،تاریخ  نوغانی فاطمه؛  واثق فاطمه، -

 

 توضیحات مهم:

 .کردبه صورت آفالین و یا آنالین برگزار  توانرا میهرجلسه  •

گردد  به عنوان استاندارد پایه محسوب می ،جلسه مربوط بهای اری محتوای چندرسانهذبارگ ،در صورت انتخاب جلسه به صورت آفالین •

گذاری  توانید نسبت به عالمتمی  ،بنابراین  . نیز استفاده نمایدهای جلسات آفالین  ماژولسایر  تواند عالوه بر آن از  و استاد درس می

 بخش ماژول جلسات آفالین در ستون مربوطه اقدام نمایید. 

کالس   ، سعی شود کمترزیاد استشبکه در ساعاتی که ترافیک  انتخاب زمان ارائه جلسات آنالین بر عهده مدرس است ولی ترجیحاً •

 . شود برگزار

 

 

 

 

 

 

 

 
 



  

3 

 

 بندی ارائه برنامه درس زمان جدول 

 عنوان جلسه  تاریخ ردیف
ساعت   های تکمیلی جلسات آفالین فعالیت شیوه ارائه جلسه 

 برگزاری  
 مدرس 

 گفتگو تکلیف خودآزمون  آفالین  حضوری 

1 14/8/1401 
سیر تحوالت زنان و زایمان از 

 ابتدای خلقت بشر تا بعد از اسالم
☒ 

☐ ☐ ☐ ☐ 
 پیرداده دکتر   8-10

2 21/8 
سیر تحوالت زنان و زایمان در اروپا  

 و تحوالت سریع علم مامایی 
☒ ☐ ☐ ☐ ☐ 8-10 

" 

3 28/8 / 
سیر تحوالت زنان و زایمان در اروپا   

 و تحوالت سریع علم مامایی 

☒ ☐ ☐ ☐ ☐ 8-10 
" 

4 5/9/ 
سیر و تحوالت بهداشت و تنظیم  

 خانواده در ایران و جهان

☒ ☒ ☐ ☒ ☐ 8-10 
" 

5 12/9 / 
پیدایش مدارس و تشکیالت مامایی  

 در ایران و جهان

☒ ☐ ☐ ☐ ☐ 8-10 
" 

6 19/9 / 
تعریف حرفه مامایی و قوانین و  

 مقررات اخالق مامایی 

☒ ☐ ☐ ☐ ☐ 8-10 
" 

 " 10-8 ☐ ☐ ☐ ☐ ☒ مامایی جنبه های قانونی حرفه  26/9 7

8 3/10 
مقررات کالسهای درس و محیط 

                های آموزشی

☒ ☒ ☐ ☒ ☐ 8-10 
" 

 


