به نام خدا
دانشگاه آزاد اسالمی استهبان
دانشکده پرستاری و مامایی
طرح درس ( ) Lesson Plan

نام درس  :تاریخ  ،اخالق  ،قوانین وحقوق درمامایی

نوع درس  :نظری

مقطع و رشته تحصیلی فراگیران  :کارشناسی مامایی ترم 5

تعداد واحد 1 :

مدرس  :مهناز جانثار

دروس پیش نیاز  :بارداری طبیعی 1و ،2بیماریهای زنان وناباروری  ،بیماریهای کودکان  ،کاراموزی زایمان طبیعی
نیمسال تحصیلی 65-66-1 :

تاریخ شروع کالس 65/6/31 :

مشخصه درس 123 :

تاریخ پایان کالس 65/11/8 :

روز و ساعت برگزاری  :چهارشنبه 13:31الی 16
مسؤول درس  :مهناز جانثار

مکان برگزاری  :ساختمان مدرس  ،کالس 2

تاریخ امتحان پایان ترم 65/11/31 :

روز و ساعت حضور مسؤول درس 6:15 :سه شنبه الی  16چهارشنبه

شرح درس  :درطول این درس دانشجویان ضمن اشنا شدن با تاریخ مامایی ایران وجهان  ،سیر تحوالت حرفه در طول
چند قرن اخیر  ،تشکیل سازمانها وانجمنهای مرتبط با حرفه  ،با موضوعات ومسائل اخالقی  ،مقررات وقوانین در
مامایی  ،همچنین مسئولیتهای قانونی ماما ،مجازات مربوطه در صورت تخلفات ونیز حقوق سالمت باروری اشنا می
گردند .
:سیر

تحوالت

ازابتدا

مامایی

جلسه
عنوان
شماره جلسه 1 :
هدف کلی  :اشنایی با سیر تحوالت مامایی از ابتدای پیدایش بشر تا پایان قرون وسطی

قرون

تاپایان

وسطی

اهداف رفتاری  :سیر تحوالت مامایی قبل از تاریخ  ،عهد بقراط  ،قبل و بعد از میالد مسیح  ،در قرون وسطی و قبل و
بعد از اسالم را شرح دهند.
روش تدریس  :سخنرانی  ،پرسش وپاسخ  ،نمایش اسالید ،بحث گروهی و کنفرانس دانشجویی
حیطه یادگیری  :شناختی
:سیر

تحوالت

زنان

و

زایمان

در

سه

قرن

اخیر

جلسه
عنوان
شماره جلسه 2:
هدف کلی  :اشنایی با سیر تحوالت زنان و زایمان در اروپا و سیر تحوالت سریع علم مامایی و زنان در سه قرن اخیر
اهداف رفتاری  :سیر تحوالت زنان و زایمان در اروپا و سیر تحوالت سریع علم مامایی و زنان در سه قرن اخیر را
توضیح دهند( .زایمان بی درد  ،فورسپس  ،سزارین  ،اعمال جراحی زنان و)....
روش تدریس  :سخنرانی  ،پرسش وپاسخ  ،نمایش اسالید ،بحث گروهی و کنفرانس دانشجویی
حیطه یادگیری  :شناختی

جلسه:تاریخچه

عنوان
شماره جلسه 3:
هدف کلی  :اشنایی باتاریخچه انواع روشهای تنظیم خانواده

روشهای

خانواده

تنظیم

اهداف رفتاری :
تاریخچه انواع روشهای تنظیم خانواده را شرح دهد ( روشهای سد کننده  ،قرصها  ،انواع  ، IUDعقیم سازی و)...
روش تدریس  :سخنرانی  ،پرسش وپاسخ  ،نمایش اسالید ،بحث گروهی و کنفرانس دانشجویی
حیطه یادگیری  :شناختی
جلسه:سیر

تحوالت

عنوان
شماره جلسه 4:
هدف کلی  :اشنایی با سیر تحوالت مامایی در ایران در زمینه های مختلف  :اموزشی  ،خدمات مامایی و...
اهداف رفتاری  :سیر تحوالت مامایی در ایران  ،رده ها و سطوح مختلف آموزشی  ،مشکالت موجود مامایی در ایران ،
تاثیر انقالب اسالمی در حرفه مامایی  ،اداره امور و تشکیالت مامایی ( آموزش و خدمات مامایی ) را شرح دهند.
روش تدریس  :سخنرانی  ،پرسش وپاسخ  ،نمایش اسالید ،بحث گروهی و کنفرانس دانشجویی
حیطه یادگیری  :شناختی
:اخالق

از

مامایی

دید

جلسه
عنوان
شماره جلسه 5 :
هدف کلی :اشنایی با اخالق از دید اسالم  ،دانشمندان وفالسفه

اسالم

در

،

ایران

وفالسفه

دانشمندان

اهداف رفتاری :
اخالق را تعریف کرده  ،ارزش و اهمیت آن و نظریه های مختلف دانشمندان و فالسفه در مورد اخالق و نظر اسالالم را
بیان کنند.
روش تدریس  :سخنرانی  ،پرسش وپاسخ  ،نمایش اسالید ،بحث گروهی و کنفرانس دانشجویی
حیطه یادگیری  :شناختی
جلسه

:حرفه

مامایی

ونقش

اخالق

عنوان
شماره جلسه 6:
هدف کلی  :اشنایی با حرفه مامایی ،قوانین بین المللی اخالق مامایی و ضمانتهای اخالقی
اهداف رفتاری  :حرفه مامایی را تعریف کرده قوانین بین المللی اخالق مامایی و ضمانتهای اخالقی مامایی را توضیح
دهند .
روش تدریس  :سخنرانی  ،پرسش وپاسخ  ،نمایش اسالید ،بحث گروهی و کنفرانس دانشجویی
حیطه یادگیری  :شناختی
عنوان جلسه  :حدود وظایف و اختیارات ماما
شماره جلسه 3:
هدف کلی  :اشنایی با حدود وظایف و اختیارات ماما دربیمارستانهاو مراکز بهداشتی درمانی

در

ان

اهداف رفتاری  :حدود وظایف و اختیارات ماما دربیمارستانهاو مراکز بهداشتی درمانی را شرح دهند:
وظایف اموزشی  ،درمانی (:ازمایشات  ،داروهاو ، )...مشاوره ای  ،مالدیریتی و...درمالورد گروههالای مختلالف :مالادران
باردار ،کودکان  ،سالمندان و...
روش تدریس  :سخنرانی  ،پرسش وپاسخ  ،نمایش اسالید ،بحث گروهی
حیطه یادگیری  :شناختی
:

حدود

ادامه

و

وظایف

ماما

اختیارات

جلسه
عنوان
شماره جلسه 8:
هدف کلی  :اشنایی با حدود وظایف و اختیارات ماما در منازل ودفاتر کار
اهددداف رفتدداری  :حالالدود وظالالایف و اختیالالارات مامالالا در منالالازل و دفالاتر کالالار را بیالالان کننالالد :وظالالایف اموزشالالی  ،درمالالانی(:
ازمایشات  ،داروهاو ، )...مشاوره ای  ،مدیریتی و...درمالورد گروههالای مختلالف :مالادران بالاردار ،کودکالان  ،سالالمندان
و...
روش تدریس  :سخنرانی  ،پرسش وپاسخ  ،نمایش اسالید ،بحث گروهی
حیطه یادگیری  :شناختی

:ادامه

جلسه

حدود

و

وظایف

ماما

اختیارات

عنوان
شماره جلسه 6:
هدف کلی  :اشنایی با حدود وظایف و اختیارات ماما در مراکز اموزشی ومشاوره ای
اهداف رفتاری حدود وظایف و اختیارات ماما در مراکز آموزشی ،مراکزمشاوره مامایی و ...را شرح دهند:
وظایف اموزشی  ،درمانی (:ازمایشات  ،داروهاو ، )...مشاوره ای  ،مالدیریتی و...درمالورد گروههالای مختلالف :مالادران
باردار ،کودکان  ،سالمندان و...
روش تدریس سخنرانی  ،پرسش وپاسخ  ،نمایش اسالید ،بحث گروهی
حیطه یادگیری شناختی
:روابط

انسانی

با

ماما

افراد

جامعه

جلسه
عنوان
شماره جلسه 11:
هدف کلی  :اشنایی باروابط انسانی پویای ماما در زمینه آموزشی و حرفه ای با همکاران  ،مادر  ،خانواده و جامعه

اهداف رفتاری -1 :روابط انسانی پویا در زمینه آموزشی و حرفاله ای بالا همکالاران  ،مالادر  ،خالانواده و جامعاله را شالرح
دهند.
 -2قوانین کالاری مامالایی در ارتبالاط بالا مالادر و خالانواده را توضالیح دهنالد  ( .امالوال  ،حفالظ اسالرار  ،سالوابق و مالدار ،
پرونده بیمار  ،دستورات و )...
روش تدریس سخنرانی  ،پرسش وپاسخ  ،نمایش اسالید ،بحث گروهی و کنفرانس دانشجویی
حیطه یادگیری شناختی
عنوان

جلسه

:

خطاهای

حرفه

ای

،

قوانین

ومجازاتهای

ان

شماره جلسه 11:
هدف کلی  :اشنایی با خطاهای حرفه ای  ،قوانین ومجازاتهای ان
اهداف رفتداری :خطاهالای حرفاله ای ( خطالا در تجالویز دارو  ،سالهل انیالاری  ،غفلالت و  ) ...را شالرح داده و جنباله هالای
قانونی آنها را بیان کنند.
روش تدریس سخنرانی  ،پرسش وپاسخ  ،نمایش اسالید ،بحث گروهی
حیطه یادگیری شناختی
جلسه

:مسایل

شرعی

بانوان

عنوان
شماره جلسه 12:
هدف کلی  :اشنایی با مسایل ومشکالت شایع شرعی بانوان ونحوه اداره مناسب انها

واحکام

مربوطه

اهداف رفتاری :مسایل ومشکالت شایع شرعی بانوان را شرح داده ونحوه اداره مناسب انها رابیان نمایند .
روش تدریس سخنرانی  ،پرسش وپاسخ  ،نمایش اسالید ،بحث گروهی
حیطه یادگیری شناختی
عنوان جلسه  :قوانین استخدامی وعقد ونقض قراردادکار
شماره جلسه 13:
هدف کلی  :اشنایی با قوانین استخدامی وعقد ونقض قرارداد در مراکز دولتی ،خصوصی خیریه و ،...شرایط کار مامایی
در خارج از کشور
اهداف رفتاری :قوانین استخدامی وعقد ونقض قرارداد در مراکز دولتی ،خصوصی خیریه و ، ...را بیان کرده و شرایط
کار مامایی در خارج از کشور رابیان کنند  :چیونیی آموزش و فعالیت ماماها در سایر کشور ها ( آمریکالا  ،انیلسالتان
 ،کانادا و)...
روش تدریس سخنرانی  ،پرسش وپاسخ  ،نمایش اسالید ،بحث گروهی و کنفرانس دانشجویی
حیطه یادگیری شناختی
عنوان جلسه  :مجامع مامایی
شماره جلسه 14:
هدف کلی  :اشنایی با مجامع مامایی در ایران وجهان
اهداف رفتاری :انجمن های حرفه ای مامایی در ایران وجهان را نام برده و فعالیتهای آن ها را توضیح دهند .
روش تدریس سخنرانی  ،پرسش وپاسخ  ،نمایش اسالید ،بحث گروهی و کنفرانس دانشجویی
حیطه یادگیری شناختی

عنوان جلسه  :سازمان نظام پزشکی
شماره جلسه 15:

هدف کلی :
اهداف رفتاری  :ساختار سالازمان نظالام پزشالکی  ،چیالونیی عضالویت ماماهالا در ان  ،تالاثیرات  ،فوایالد ونقالدهایی کاله باله
عملکرد ان وارد است را بیان کنند .
روش تدریس سخنرانی  ،پرسش وپاسخ  ،نمایش اسالید ،بحث گروهی
حیطه یادگیری شناختی
عنوان جلسه :سازمان پزشکی قانونی
شماره جلسه 16:
هدف کلی  :اشنایی با سازمان پزشکی قانونی ونحوه ارتباط ماماها با ان
اهداف رفتاری  :ساختارسازمان پزشکی قانونی راشرح داده ونحوه ارتباط ماماها با ان در زمینه تخلفات
مامایی،شهادت،کارشناسی ارشد مامایی قانونی و...را توضیح دهند.
روش تدریس سخنرانی  ،پرسش وپاسخ  ،نمایش اسالید ،بحث گروهی
حیطه یادگیری شناختی
عنوان جلسه  :حقوق انسانها در مراحل وشرایط مختلف زندگی  :ازدواج  ،تنظیم خانواده  ،کودکی  ،و...
شماره جلسه 13:
هدف کلی  :اشنایی با حقوق انسانها درزمینه ازدواج  ،تنظیم خانواده  ،مسایل جنسی  ،بارداری ،کودکی  ،و...در سطح
کشوری وبین المللی
اهداف رفتاری  :حقوق انسانها درزمینه ازدواج  ،تنظیم خانواده  ،مسایل جنسی  ،بارداری ،کودکی  ،و...در سطح
کشوری وبین المللی را شرح دهند .
روش تدریس سخنرانی  ،پرسش وپاسخ  ،نمایش اسالید ،بحث گروهی
حیطه یادگیری شناختی
وسایل کمک آموزشی  :وایت بورد  ،کامپیوتر  ،ویدئو پروژکتور  ،اسالید  ،کتاب
نحوه ارزشیابی دانشجو  :امتحان پایان ترم ( 16نمره) ،کنفرانس دانشجویان ( 3نمره) و فعالیت کالسی ( 1نمره )
تکالیف دانشجویی  :تهیه وارایه کنفرانس عناوین مشخص شده توسط استاد
نوع سؤاالت امتحانی  :چهار گزینه ای  ،تشریحی  ،جاخالی و جورکردنی
وظایف دانشجو  :حضور به موقع در کالس  ،نداشتن غیبت بیش از حد مجاز ،پاسخ به سواالت مطرح شده در کالس ،
شر کت در بحث گروهی و امتحان پایان ترم

منابع :
فارسي :
 -1آئین نامه تاسیس مرکز مشاوره و ارائه خدمات مامایی  ،وزارت بهداشت درمان واموزش پزشکی ،اخرین مصوبه
 -2آئین نامه تأسیس واحد تزریقات و پانسمان در محل مطب پزشکا ن

 ،وزارت بهداشت درمان واموزش پزشکی،

اخرین مصوبه
 -3آیین نامه تعیین حدود صالحیت ماماهالا کارشالناس و کارشالناس ارشالد  ،وزارت بهداشالت درمالان وامالوزش پزشالکی،
اخرین مصوبه
 -4تجهیزات و داروهایي كه الزم است در مطب و یالا درمانیالاه دارا واحالد تزریقالات و پانسالمان موجالود باشالد ،وزارت
بهداشت درمان واموزش پزشکی ،اخرین مصوبه
 -5دستورالعمل ضوابط بهداشتی و تسهیالت الزم در مطب وزارت بهداشت درمان واموزش پزشکی ،اخرین مصوبه
 -6دستورالعمل مطب زنان و دفتر كار مامایي  ،وزارت بهداشت درمان واموزش پزشکی ،اخرین مصوبه
 -3رشته مامایی و گرایشهای آن :معرفی رشته مامایی  ،وزارت بهداشت درمان واموزش پزشکی  ،اخرین مصوبه
 -8شریعتی منصوره  ،تاریخ اخالق مقررات مامایی وپزشکی قانونی 1382 ،
 -6قانون سازمان نظام پزشكي جمهور اسالمي ایران  ،اخرین مصوبه مجلس شورای اسالمی
 -11قشالقی فرزاد ؛ تاریخ  ،اخالق  ،مقررات مامایی و پزشکی قانونی ؛ چاپ اول ؛ نشر هنر های زیبا ؛ 1384
 -11واثق فاطمه  ،نوغانی فاطمه ؛ تاریخ  ،اخالق و مقررات مامایی؛ چاپ اول  ،نشر بشری ؛ 1381
 -12مدار

الزم جهت صدور مجوز تاسیس دفتر کار مامایي  ،وزارت بهداشت درمان واموزش پزشکی ،اخرین

مصوبه
التین:
13- Cunningham , leveno, … , Williams Obstetrics; 24th ed., 2014.

به نام خدا
دانشگاه آزاد اسالمی استهبان
دانشکده پرستاری و مامایی
طرح دوره ( ) Course Plan
_____________________________________________________________________
نام درس :

تاریخ  ،اخالق  ،قوانین وحقوق درمامایی

مقطع و رشته تحصیلی فراگیران  :کارشناسی مامایی

نوع درس :نظری

تعداد واحد 1 :

مدرس  :مهناز جانثار

دروس پیش نیاز  :بارداری طبیعی 1و ،2بیماریهای زنان وناباروری  ،بیماریهای کودکان  ،کاراموزی زایمان طبیعی
نیمسال تحصیلی 65-66-1:

تاریخ شروع کالس 65/6/31 :

مشخصه درس 123 :

روز و ساعت برگزاری  :چهارشنبه 13:31الی 16

مکان برگزاری  :ساختمان مدرس ،کالس 2

تاریخ پایان کالس 65/11/8 :

مسؤول درس  :مهناز جانثار

روز و ساعت حضور مسؤول درس 6:15 :سه شنبه الی  16چهارشنبه

تاریخ امتحان پایان ترم 65/11/31 :

شرح درس  :درطول این درس دانشجویان ضمن اشنا شدن با تاریخ مامایی ایران وجهان  ،سیر تحوالت حرفه در طول
چند قرن اخیر  ،تشکیل سازمانها وانجمنهای مرتبط با حرفه  ،با موضوعا ومسائل اخالقی  ،مقررات وقوانین در مامایی ،
همچنین مسئولیتهای قانونی ماما ،مجازات مربوطه در صورت تخلفات ونیز حقوق سالمت باروری اشنا می گردند .
اهداف کلی :
 -1اشنایی با تاریخ مامایی در جهان وایران
 -2اشنایی با معیارهای اخالقی ومعنوی وکاربردهای ان در مامایی
،

 -3اشالالنایی بالالا حالالدود وظالالایف و اختیالالارات مامالالا در مراکزمختلالالف ( زایشالالیاه هالالا  ،مراکالالز بهداشالالت مالالادر و کالالود
منازل  ،دفتر کار  ،مراکز آموزشی ومشاوره ای )
 -4اشنایی با قوانین استخدامی وعقد ونقض قرارداد در مراکز دولتی ،خصوصی خیریه و ...و شرایط کار مامایی در
خارج از کشور
 -5اشنایی با خطاهای حرفه ای  ،قوانین ومجازاتهای ان
 -6اشنایی با انجمن های حرفه ای مامایی در ایران وجهان و فعالیتهای آن ها
 -3اشنایی با ساختار سازمان نظام پزشکی  ،چیونیی عضویت ماماها در ان  ،تاثیرات  ،فواید ونقدها
 -8اش الالالالالنایی ب الالالالالا ساختارسالالالالالالازمان پزش الالالالالکی قالالالالالالانونی را ونح الالالالالوه ارتبالالالالالالاط ماماه الالالالالا بالالالالالالا ان در زمین الالالالاله تخلفالالالالالالات
مامایی،شهادت،کارشناسی ارشد مامایی قانونی و...
 -6اشنایی با مسایل ومشکالت شایع شرعی بانوان ونحوه اداره مناسب انها
اشنایی با حقوق انسالانها درزمیناله ازدواج  ،تنظالیم خالانواده  ،مسالایل جنسالی  ،بالارداری ،کالودکی  ،و...در
-11
سطح کشوری وبین المللی
اهداف رفتاری :

 -1سیر تحوالت مامایی قبل از تاریخ  ،عهد بقراط  ،قبل و بعد از میالد مسیح  ،در قرون وسطی و قبل و بعد از اسالم
را شرح دهند.
 -2سیر تحوالت زنان و زایمان در اروپا در سه قرن اخیر را توضیح دهند( .زایمان بی درد  ،فورسالپس  ،سالزارین ، ،
اعمال جراحی زنان و)....
 -3تاریخچه انواع روشهای تنظیم خانواده را شرح دهد ( روشهای سد کننده  ،قرصها  ،انواع  ، IUDعقیم سازی و)...
 -4سیر تحوالت مامایی در ایران  ،رده ها و سطوح مختلف آموزشی  ،مشکالت موجود مامایی در ایران  ،تاثیر انقالب
اسالمی در حرفه مامایی  ،اداره امور و تشکیالت مامایی ( آموزش و خدمات مامایی ) را شرح دهند .
 -5اخالق را تعریف کرده  ،ارزش و اهمیت آن و نظریه های مختلف دانشمندان و فالسفه در مورد اخالق و نظر اسالم
را بیان کنند.
 -6حرفه مامایی را تعریف کرده قوانین بین المللی اخالق مامایی و ضمانتهای اخالقی مامایی را توضیح دهند .
 -3روابط انسانی پویا در زمینه آموزشی و حرفه ای با همکاران  ،مادر  ،خانواده و جامعه را شرح دهند.
 -8قوانین کالاری مامالایی در ارتبالاط بالا مالادر و خالانواده را توضالیح دهنالد  ( .امالوال  ،حفالظ اسالرار  ،سالوابق و مالدار ،
پرونده بیمار  ،دستورات و )...
-6خطاهای حرفه ای ( خطا در تجویز دارو  ،سالهل انیالاری و غفلالت و  ) ...را شالرح داده و جنباله هالای قالانونی آنهالا را
بیان کنند.
 -11حدود وظایف و اختیارات ماما در رده های مختلف ( زایشیاه ها  ،مراکز بهداشت مادر و کود
کار  ،مراکز آموزشی ومشاوره ای ) را شرح دهند.

 ،منازل  ،دفتر

 -11قالالوانین اسالالتخدامی وعقالالد ونقالالض قالالرارداد در مراکالالز دولتالالی ،خصوصالالی خیریالاله و ، ...را بیالالان کالالرده و شالالرایط کالالار
مامایی در خارج از کشور رابیان کنند  :چیونیی آمالوزش و فعالیالت ماماهالا در سالایر کشالور هالا ( آمریکالا  ،انیلسالتان ،
کانادا و)...
 -12انجمن های حرفه ای مامایی در ایران وجهان را نام برده و فعالیتهای آن ها را توضیح دهند .
 -13ساختار سازمان نظالام پزشالکی  ،چیالونیی عضالویت ماماهالا در ان  ،تالاثیرات  ،فوایالد ونقالدهایی کاله باله عملکالرد ان
وارد است را بیان کنند .
 -14ساختارسازمان پزشکی قانونی راشرح داده ونحوه ارتباط ماماها با ان در زمینه تخلفات مامایی،شهادت،کارشناسالی
ارشد مامایی قانونی و...را توضیح دهند.
 -15مسایل ومشکالت شایع شرعی بانوان را شرح داده ونحوه اداره مناسب انها رابیان نمایند .
 -16حقوق انسانها درزمینه ازدواج  ،تنظیم خانواده  ،مسایل جنسی  ،بالارداری ،کالودکی  ،و...در سالطح کشالوری وبالین
المللی را شرح دهند .
روش تدریس  :سخنرانی  ،پرسش وپاسخ  ،نمایش اسالید ،بحث گروهی و کنفرانس دانشجویی
وسایل کمک آموزشی  :وایت بورد  ،کامپیوتر  ،ویدئو پروژکتور  ،اسالید  ،کتاب
نحوه ارزشیابی دانشجو  :امتحان پایان ترم ( 16نمره) ،کنفرانس دانشجویان ( 3نمره) و فعالیت کالسی ( 1نمره )
تکالیف دانشجویی  :تهیه وارایه کنفرانس عناوین مشخص شده توسط استاد
نوع سؤاالت امتحانی  :چهار گزینه ای  ،تشریحی  ،جاخالی و جورکردنی

وظایف دانشجو  :حضور به موقع در کالس  ،نداشتن غیبت بیش از حد مجاز ،پاسخ به سواالت مطرح شده در کالس ،
شر کت در بحث گروهی و امتحان پایان ترم
منابع :
فارسی:
 -1آئین نامه تاسیس مرکز مشاوره و ارائه خدمات مامایی  ،وزارت بهداشت درمان واموزش پزشکی ،اخرین مصوبه
 -2آئین نامه تأسیس واحد تزریقات و پانسمان در محل مطب پزشکا ن

 ،وزارت بهداشت درمان واموزش پزشکی،

اخرین مصوبه
 -3آیین نامه تعیین حدود صالحیت ماماهالا کارشالناس و کارشالناس ارشالد  ،وزارت بهداشالت درمالان وامالوزش پزشالکی،
اخرین مصوبه
 -4تجهیزات و داروهایي كه الزم است در مطب و یالا درمانیالاه دارا واحالد تزریقالات و پانسالمان موجالود باشالد ،وزارت
بهداشت درمان واموزش پزشکی ،اخرین مصوبه
 -5دستورالعمل ضوابط بهداشتی و تسهیالت الزم در مطب وزارت بهداشت درمان واموزش پزشکی ،اخرین مصوبه
 -6دستورالعمل مطب زنان و دفتر كار مامایي  ،وزارت بهداشت درمان واموزش پزشکی ،اخرین مصوبه
 -3رشته مامایی و گرایشهای آن :معرفی رشته مامایی  ،وزارت بهداشت درمان واموزش پزشکی  ،اخرین مصوبه
 -8شریعتی منصوره  ،تاریخ اخالق مقررات مامایی وپزشکی قانونی 1382 ،
 -6قانون سازمان نظام پزشكي جمهور اسالمي ایران  ،اخرین مصوبه مجلس شورای اسالمی
 -11قشالقی فرزاد ؛ تاریخ  ،اخالق  ،مقررات مامایی و پزشکی قانونی ؛ چاپ اول ؛ نشر هنر های زیبا ؛ 1384
 -11واثق فاطمه  ،نوغانی فاطمه ؛ تاریخ  ،اخالق و مقررات مامایی؛ چاپ اول  ،نشر بشری ؛ 1381
 -12مدار

الزم جهت صدور مجوز تاسیس دفتر کار مامایي  ،وزارت بهداشت درمان واموزش پزشکی ،اخرین

مصوبه
التین:
13- Cunningham , leveno, … , Williams Obstetrics; 24th ed.; 2014.
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عنوان
سیر تحوالت مامایی ازابتدا تاپایان قرون وسطی
سیر تحوالت زنان و زایمان در سه قرن اخیر
تاریخچه انواع روشهای تنظیم خانواده
سیر تحوالت مامایی در ایران
اخالق از دید اسالم  ،دانشمندان وفالسفه
حرفه مامایی ونقش اخالق در ان
حدود وظایف و اختیارات ماما
ادامه حدود وظایف و اختیارات ماما
ادامه حدود وظایف و اختیارات ماما
روابط انسانی ماما با افراد جامعه
خطاهای حرفه ای  ،قوانین ومجازاتهای ان
مسایل شرعی بانوان واحکام مربوطه
قوانین استخدامی وعقد ونقض قراردادکار
مجامع مامایی
سازمان نظام پزشکی
سازمان پزشکی قانونی
حقوق انسانها در مراحل وشرایط مختلف زندگی  :ازدواج  ،تنظیم خانواده  ،کودکی ،
و...
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