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 بسمه تعالی 
 

 (  Course Plan)طرح درس ترمی  

 69-69مامائی      نیمسال اول  : گروه آموزشی

 ارشد  كارشناسی:مقطع حرفه ای  در مامایی                                                                اخالق : عنوان درس

 هساعت 2 ی جلسه 8:تعداد جلسات                                                                                              واحد 1:تعداد واحد 

    ندارد: پیشنیاز                          نظری :نوع واحد                                مامائی                مشاوره در : رشته تحصیلی 

 دكتر شبنم امیدوار و دكتر فاطمه باكوئی :درس مدرسیننام 

 دكتر فاطمه باكوئی: مدرس دكتر شبنم امیدوار  دو جلسه آخر: جلسه اول 9

 .می باشد  مبانی و اصول اخالق حرفه ای در مشاوره ماماییآشنائی دانشجو با   :هدف كلی درس

های حرفه ای به اهمیت كاربرد آنها در برخورد با مددجو و ارتباطات حرفهه ای پهی مهی     فراگیران ضمن شناخت اخالق و مسئولیت: شرح  درس

 .برند

 اهداف اختصاصی درس
 .را بداند مبانی و تئوریهای اخالقی .1
 .تبیین نمایدرا  اصول اخالق در مشاوره .2
 .را بیان كند اخالق مذاهب مختلف .3
 .را بداند خطاهای حرفه ای و نحوه برخورد با آن .4
 .را بیان كند منافعتعارض  .5
 .مشكالت حرفه ای رشته مامائی را بداند .6
 .را بشناسد تصمیم گیریهای اخالقی و منافع آن .7
 .را بطور صحیح تبیین نماید....( بیماریهای خاص ،عقب افتاده ) در گروههای آسیب پذیراخالق  .8

 :اخالق حرفه ای و مسائل حقوقی در مشاوره مامایی .9

 (ناهنجار ،رحم اجاره ای ،اهداء عضو ،اهداء تخمک ،بانک اسپرمجنین )  مادر و جنین
 .داندبزنان سنین باروری را -مسایل جنسی –مشاوره قبل ازدواج  –تجاوز و هتک حرمت  –سقط 

 

 

منابع 

اصلی 

 درس

 سپهروند دكتر نازافرین قاسم زاده، نریمان: مترجمین  - سنامه اخالق پزشکی تالیف شده در فدراسیون جهانی پزشکیرد

 محمد  ضرغام : ترجمه.ثرور اسمیت -اخالق در پژوهشهای پزشکی  -

 .  هومن كاغذیان. پرویز مولوی. سید ضیاء الدین تابعی -بنیانهای اخالق زیستی -

  .موسسه فرهنگی حقوقی سینا.محمود عباسی -مسئولیت پزشکی-

   علمی و فرهنگی:ناشر  - ؛ محمدعلی سجادی زهرا هاشمی:ترجمه   -جان رنلد ویلیامز:نوشته  :راهنمای اخالق پزشکی انجمن جهانی پزشکی-

 زیبا دانشگاه علوم پزشکی اصفهاننشر هنرهای –دكتر فرزاد قشالقی : مولف-تاریخ اخالق و مقررات مامایی و پزشکی قانونی-

 نشر فرهنگ مردم-دكتر فرزاد قشالقی: ترجمه -توماس لیمان و جیمز ساكستون:نوشته  –راههای پیشگیری از قصور پزشکی  -

 كلیه مجالت  اخالق و تاریخ پزشکی 

 2111-  211 3 قاالت استخراج شده از اینترنتم

http://www.bekhan.com/main/?page=30&bi=1121785
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 جلسات

 

 اهداف ویژه رفتاری رئوس مطالب
 روش ارائه درس

آمادگی الزم دانشجویان قبل از  مواد و وسایل كمک آموزشی

 شروع كالس

 .دهد شرح مثال ذكر با را اخالق های تئوری و مبانی اخالقی مبانی و تئوریهای جلسه اول 

 .دهد را شرح دین منظر از اخالق تئوری و مبانی
 سخنرانی

 پرسش و پاسخ

 

-  ویدیوپروژكتور

 اصول اخالق در مشاوره  جلسه دوم

 اخالق مذاهب مختلف

 .دهند توضیح مثال بالینی با را مشاوره حرفه اخالقی اصول

 توضیح بالینی مثال را با مامایی در مشاوره در اخالقی ا صول

 دهند

 سخنرانی

 پرسش و پاسخ

 

 مطالعه مبحث قبلی ویدیوپروژكتور

 آمادگی كوئیز

 آمادگی ارائه كنفرانس مرتبط

خطاهای حرفه ای و نحوه  جلسه سوم

 برخورد با آن 

 تعارض منافع

 .دهد شرح ای را حرفه خطاهای با برخورد های راه

 .با مثالهای آن تعریف کند  تعارض منافع را

 .نحوه برخورد با تعارض منافع را شرح دهد

 

 سخنرانی

 پرسش و پاسخ

 

 مطالعه مبحث قبلی ویدیوپروژكتور

 آمادگی كوئیز

 آمادگی ارائه كنفرانس مرتبط
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 جلسات

 

 اهداف ویژه رفتاری رئوس مطالب
 روش ارائه درس

دانشجویان قبل از آمادگی الزم  مواد و وسایل كمک آموزشی

 شروع كالس

 -كدهای اخالقی مامایی جلسه چهارم 

مقررات و محدودیتهای حرفه 

 ای مامایی 

مشكالت حرفه ای رشته 

 مامائی

تصمیم گیریهای اخالقی و 

 منافع آن

 

 .شرح دهد مثال بیان با را ای حرفه تعهد

 .كند بیان مختلف ابعاد در را مامایی اخالق كدهای

 .منافع آن را بیان كند و اخالقی های گیری تصمیم

 سخنرانی

 پرسش و پاسخ

 

 مطالعه مباحث قبلی ویدیوپروژكتور

 آمادگی كوئیز

 آمادگی ارائه كنفرانس مرتبط

 جلسه پنجم
خالق در گروههای آسیب ا

بیماریهای خاص ،عقب ) پذیر

 ....(افتاده 

 و كودكان در مشكالت حل در مشاوره كارهای راه

 .دهد شرح را پذیر آسیب گروههای

 پژوهش در محدودیت درباره حقوقی و اخالقی نكات

 نماید تشریح را های خاص گروه روی

 سخنرانی

 پرسش و پاسخ

 

 مطالعه مبحث قبلی ویدیوپروژكتور

 آمادگی كوئیز

 آمادگی ارائه كنفرانس مرتبط

اخالق حرفه ای و مسائل  جلسه ششم

 :حقوقی در مشاوره مامایی

تخمک ، اسپرم و رحم  یاهدا

   عاریتی

 طراحی غالب را در باروری سنین زنان حقوقی مسائل

را  بحث و بررسی مورد روز مقاالت مطالعه یا كیس

 قراردهد

 سخنرانی

 پرسش و پاسخ

 

 ارائه كنفرانس  ویدیوپروژكتور
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 جلسات

 

 اهداف ویژه رفتاری رئوس مطالب
 روش ارائه درس

آمادگی الزم دانشجویان قبل از  آموزشیمواد و وسایل كمک 

 شروع كالس

اخالق حرفه ای و آشنایی با  مهفتجلسه 
مسائل حقوقی در مشاوره 

 سقط: مامایی

 

  .نظام های حقوقی دنیا در مورد سقط را بیان كند

  .های سقط جنین را شرح دهد قوانین  و  دستورالعمل

های  تعاریف عبارات موجود در قوانین  و دستورالعمل
  .سقط جنین را شرح دهد

مراحل بررسی و صدور مجوز سقط جنین درمانی را 
  .توضیح دهد

اندیكاسیونهای جنینی و مادری  سقط جنین درمانی در 
  .بیماریها و ناهنجاریهای جنینی را بیان كند

 

 سخنرانی

 پرسش و پاسخ

 

  ویدیوپروژكتور
- 

اخالق حرفه ای و آشنایی با  متشه جلسه
حقوقی در مشاوره مسائل 
 –مشاوره قبل ازدواج : مامایی

زنان سنین  مسایل جنسی
 باروری

 .تعاریف مرتبط با هتک عفت و تجاوز جنسی را بیان كند
را بیان  بكارتمعاینه  نكات قابل توجه در صدور گواهی

 .كند
آسیب پرده بكارت  در مورد زنا، لواط، مجازات قانونی

   را شرح دهند... و  بدنبال اقدامات پزشكی

 .را بیان كند دیه ازاله بكارت

را شرح  اقدامات كلی در برخورد با موارد تجاوز جنسی
 .دهد

 اقدامات حمایتی و پیشگیری درقربانیـــان تجاوز جنسی
 .را توضیح دهد

 .را شرح دهد مشاوره قبل از ازدواجفرایند 
 .را بیان كند مشاوره ژنتیکاصول 

 

 سخنرانی

 پاسخپرسش و 

 

ارایه مقاالت  مرتبط با قوانین سقط در ایران  ویدیوپروژكتور
 و جهان
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 :نحوه ارزشیابی دانشجو 

 فعال در کالس  حضور

 محوله فیانجام تکال یچگونگ

 ترم انیترم و پا میان یدر امتحان کتب شرکت
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


