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 خطاهای حرفه ایی و مداخالت غیر معمول در مراقبت های دوران بارداری و زایمان و زایمان بی درد اهداف کلی:

 وش های تنظیم خانوادهاخالق و مقررات مامایی در ر -

 اخالق و مقررات در بیماریهای واگیر و بیماریهای مقاربتی -

 اخالق و مقررات در رازداری و حفظ مدارک و شواهد -

 اخالق و مقررات رضایت به درمان -

 مالحظات اخالقی در مراقبت از نوزاد -

 مالحظات اخالی در باروری مصنوعی -

 گروه ها و انجمن های حرفه ایی -

 پزشکی و مامایی کدهای اخالق

    اهداف رفتاری:

 : دانشجویان کالس قادر باشند در پایان کالس

 مقررات مرتبط با محدودیت های حرفه مامایی را توضیح دهد.  -

 بر اساس مورد فرضی محدوده کار حرفه مامایی را تشخیص دهد. -

بارداری، زایمان و پس از   خطاهای مرتبط با فعالیت های مامایی ) مشاوره قبل از بارداری، مراقبت دوران -

 زایمان( را توضیح داده و بر اساس مورد فرضی تشخیص دهد.

 اخالق و مقررات مرتبط با نحوه برخورد بیماران مبتال به بیماریهای واگیر را توضیح دهد.  -

 در برخورد با یک مورد فرضی نحوه برخورد با بیماری واگیر را تشخیص دهد.  -

 طالعات بیمار را توضیح دهد. محدوده رازداری در مورد ا -

 مامایی و بهداشت باروریگروه آموزشی 

 Course Syllabus         شناسنامه درس

 155115  شماره درس:                                                       یناسو معرفت ش ییاخالق ماما:     عنوان درس:
 واحد 1تعداد واحد:                    : نظرینوع درس

  2تعداد دانشجویان:                     کارشناسی ارشد گرایش قانونی   فراگیران )رشته، مقطع، ترم(:

 نفر

 1042-1041ول تحصیلی ا نیمسال 

 -پیش نیاز یا همزمان:  دروس

 8-14سه شنبه  مان:ز

 زهرا سهرابیدکتر  مسئول درس:                  دکتر سهرابیدکتر صوابی، ، دکتر  کاظمی، دکتر نکویی مدرسین:

 zsohrabi@nm.mui.ac.ir    57297364 تلفن تماس و ایمیل مسئول درس:

 - آدرس اینترنتی: 



 مالحظات اخالقی در مراقبت از نوزاد را توضیح دهد. -

 مالحظات اخالقی در موارد مختلف درمان های ناباروری را توضیح دهد.  -

 کدهای اخالقی پزشکی و مامایی را برای هر مورد بیان کند.  -

  تدریس: شیوه
دانشجویان و بین دانشجویان و استاد درس ارائه خواهد شد.  این درس به صورت سخنرانی و بحث و مبادله نظرات بین

در ارائه مطالب بر حسب موضوع درس از طرح مساله کمک گرفته می شود. ارائه مفاهیم اصلی با استفاده از اسالید 

واهد ، طرح یک تاریخچه خچالش اخالقی)پاورپوینت( و وایت برد خواهد بود. طرح مساله به صورت ارائه یک گزارش از 

 بود.  

 ابزار مورد نیاز تدریس
 تجهیزات استفاده از فایلها پاورپوینت و ماژیک و تابلو 

 
 فراگیران انتظارات از و تکالیف

 ارزشیابی: شیوه
 نمره عنوان ارزشیابی ردیف

شرکت و حضور فعال در فضاهای مشارکتی  1

 آفالین و جلسات آنالین

2 

یز، های حین دوره )کوئو آزمون تکالیف 2

 *ها و...(خودآزمون

2 

)در  در حین تدریسپاسخگویی به سواالت  3

 صورت برگزاری کالس همزمان آنالین(

2 

 14 آزمون پایان ترم 4

5   

 : کالسسیاست ها و قوانین 

 دقیقه بدون ارائه عذر موجه دانشجو اجازه ورود به کالس را نخواهد داشت.  1در صورت تاخیر بیش از  -

دقیقه باشد در هیچ شرایطی اجازه ورود به کالس را ندارد و آن روز  51تاخیر دانشجو بیش از در صورتی که  -

 به عنوان غیبت محسوب می شود. 

 در صورت عدم ارائه گزارش تحقیق نمره عالوه بر کسر نمره، نمره دانشجو نیمه تمام اعالم می شود.  -

 رد خواهد شد. ت دانشجو بیش از حد مجاز باشد طبق آیین نامه آموزشی با وی برخودر صورتی که تعداد غیب -

باشد. دانشجو اجازه صحبت کردن با موبایل را ندارد. در  silentموبایل در کالس باید در وضعیت خاموش یا  -

 صورت وجوب می تواند کالس را برای جواب دادن به موبایل ترک کند. 

 منابع:

 امیر دیبایی –انین پزشکی چکیده اخالق و قو

 اخالق حرفه ایی در خدمات بهداشتی درمانی  -

- Mylex text book for midwives, Livingston 
- May's and midwifery, MacDonald 
- Ethics and midwifery, Lucy Frith, Heather, Draper,  



 

 جدول زمان بندی کالس

            155115  درس:شماره   یرفت شناسو مع ییاخالق ماما  عنوان درس:                 

 5011-5015 نیمسال اول

 8-14سه شنبه  زمان:                    کارشناسی ارشد گرایش مامایی قانونی  فراگیران: رشته تحصیلی

 دکتر سهرابی دکتر صوابی، ،دکتر  کاظمی، دکتر نکویی اساتید درس:

 رسمد یادگیری فعالیت نوع جلسه عنوان جلسه تاریخ  ردیف

یی، مجوزها و محدودیت های حرفه ایی مقررات حرفه ا 92/6/1041 1

 مامایی

 

حضوری 

☒ 
 دکتر نکویی مشارکت در بحث 

خطاهای حرفه ایی و مداخالت غیر معمول در مراقبت  19/7/1041 2

 های دوران بارداری و زایمان و زایمان بی درد

حضوری 

☒ 
 دکتر نکویی مشارکت در بحث 

روش های تنظیم اخالق و مقررات مامایی در صول ا  12/7/1041 3

 خانواده

اخالق و مقررات در بیماریهای واگیر و بیماریهای 

 مقاربتی

حضوری 

☒ 
 مشارکت در بحث 

پاسخگویی به 

سواالت طرح 

 شده

 دکتر کاظمی

 

اخالق و مقررات در رازداری و حفظ مدارک و شواهد،  96/7/1041 4

 یت به درماناخالق و مقررات رضا

حضوری 

☒ 
 کاظمیدکتر  مشارکت در بحث 

حضوری  مالحظات اخالقی در مراقبت از نوزاد 1/8/1041 5

☒ 
 سهرابیدکتر  مشارکت در بحث 

حضوری  مالحظات اخالقی در باروری مصنوعی 3/8/1041 6

☒ 
 صوابیدکتر  مشارکت در بحث 

حضوری  گروه ها و انجمن های حرفه ایی 14/8/1041 7

☒ 
 دکتر کاظمی ث شارکت در بحم

حضوری  ای اخالق پزشکی و ماماییکده 17/8/1041 8

☒ 
 دکتر کاظمی مشارکت در بحث 

متعاقبا اعالم  9

 می شود

حضوری  امتحان

☒ 
 - مشارکت در بحث 

 


