فرم طرح درس ترمي
دانشگاه آزاد اسالمي واحد فالورجان
دفتر مطالعه توسعه آموزش دانشكده پرستاري و مامائي

نام و شماره درس :حقوق و پزشکی قانونی در مامایی

نيمسال اول /دوم /تابستان :اول5231 ،ـ5231

(کد)32
دانشكده :پرستاري و مامایی

گروه آموزشي :مامائی

نام مدرس و آدرس الكترونيكي :شميال مشرف
Shamila.mosharraf@yahoo.com

رشته و مقطع تحصيلي :کارشناسی مامائی

روز و ساعت برگزاري :یک شنبه8/11-3/23 ،

محل برگزاري :دانشکده پرستاري و مامائی

تعداد و نوع واحد(نظري/عملي) 5 :واحد نظري

دروس پيشنياز :همزمان با درس تاریخ ،اخالق ،قوانين
و حقوق در مامایی

نام مسئول درس :شميال مشرف

تلفن و روزهاي تماس :یکشنبه تا چهارشنبه
 ، 21133521داخلی 532

اهداف كلي درس:
رديف

عنوان

5

آشنایی با موضوعات پزشکی قانونی و حقوقی در ارتباط با حرفۀ مامایی و تکليف و وظایف ماما در
این زمينه

اهداف اختصاصي درس:
از دانشجو انتظار میرود در پایان دوره:
عنوان

رديف
5

پزشکی قانونی را تعریف کند و وظایف و مسئوليت هاي پزشکی قانونی را شرح دهد.

3

انواع مسئوليت هاي پزشکی و مامایی را نام ببرد و تعریف کند.

2

قصور و خطاهاي پزشکی را نام ببرد و تعریف کند.

1

خطاهاي منجر به مرگ را شرح دهد.

1

خطاهاي منجر به نقص عضو را توضيح دهد.

6

خطاهاي منجر به ضایع شدن حقوق بيمار را شرح دهد.

1

انواع مجازات ها و قانون مجازات اسالمی در خصوص خطاهاي پزشکی را توضيح دهد.

8

شرایط احراز قصور پزشکی و مامایی و عوامل موثر در شکایات بيمار را شرح دهد.

3

انواع رضایت نامه ها را نام ببرد و توضيح دهد.

53

انواع گواهی نامه هاي پزشکی و مامایی را نام ببرد و تعریف کند.

55

اصول نوشتن انواع گواهی ها را شرح دهد.

53

مرگ را تعریف کند و انواع آن را توضيح دهد.

52

تغييرات بعد از مرگ را شرح دهد.

51

حاملگی را تعریف کند و تعریف حاملگی از نظر پزشکی قانونی را توضيح دهد.

51

اهميت تشخيص حاملگی از نظر پزشکی قانونی را شرح دهد.

56

علل مرگهاي در ارتباط با حاملگی (حين حاملگی ،زایمان ،بعد از زایمان) را توضيح دهد.

51

علل مرگ جنين را نام ببرد و توضيح دهد.

58

موارد تشخيص زنده زایی و یا مرده زایی را شرح دهد.

53

تشخيص زمان سپري شده از مرگ داخل رحمی را توضيح دهد.

33

عالئم مرگ جنين را شرح دهد.

35

سقط جنين را تعریف کند و روشهاي سقط جنين را توضيح دهد.

33

انواع سقط جنين را نام ببرد و هرکدام را شرح دهد.

32

سقط درمانی و جنبه هاي قانونی آن را شرح دهد.

31

مراحل انجام سقط جنين قانونی را توضيح دهد.

31

روشهاي تشخيص سقط جنایی را شرح دهد( .تشخيص روي جسد و زن زنده)

36

قوانين مربوط به سقط جنين را شرح دهد( .دیه جنين و تطبيق آن با سن جنين از نظر حقوقی)

31

همسرآزاري را تعریف کند و انواع آن را توضيح دهد.

38

کودک آزاري را تعریف کند و انواع آن را توضيح دهد.

33

تشخيص کودک آزاري و آسيب هاي وارده به کودک را شرح دهد.

23

نوزادکشی را تعریف کند و انواع روشهاي آن را شرح دهد.

25

قوانين مربوط به نوزادکشی را توضيح دهد.

23

مسائل اخالقی و حقوقی در انواع روشهاي کمکی باروري را شرح دهد ( ،IVFلقاح مصنوعی ،اهداي
جنين و )...

22

انواع انحرافات جنسی را نام ببرد و هرکدام را توضيح دهد( .سادیسم ،مازوخيسم ،پدوفيلی و )...

21

روشهاي تشخيص تجاوز جنسی در دختر باکره و غيرباکره را شرح دهد.

21

انواع هایمن را توضيح دهد.

26

روش هاي معاینه هایمن را شرح دهد.

21

انواع آزمایشات مربوط به تجاوز جنسی را توضيح دهد.

28

قانون مجازات اسالمی در رابطه با مسائل جنسی را شرح دهد.

23
13

انواع اختالل هویت جنسی را نام ببرد و توضيح دهد( .هموسکسوال ،ترانس سکسوال ،هرمافرودیسم و
)...
اجازه براي تغيير و اصالح جنسيت را توضيح دهد.

تقويم ارائه درس:
رديف

تاريخ

عنوان

ساعت

مدرس

5

31/55/55

10/3011/15

کليات پزشکی قانونی و مسئوليت هاي پزشکی و مامایی

مشرف

3

31/55/58

10/3011/15

قصور و خطاهاي پزشکی

مشرف

2

31/55/31

10/3011/15

احراز قصور پزشکی و مامایی و رضایت نامه ها

مشرف

1

31/53/5

10/3011/15

انواع گواهی نامه ها و پزشکی و مامایی

مشرف

1

31/53/3

10/3011/15

رازداري و سرحرفه اي

مشرف

6

31/53/3

مرگ شناسی

مشرف

1

31/53/56

10/3011/15

بارداري

8

31/5/56

10/3011/15

مرگهاي داخل رحمی

مشرف

3

31/5/33

10/3011/15

سقط جنين

مشرف

53

31/5/32

10/3011/15

ادامه سقط جنين

مشرف

55

59/1/03

10/3011/15

خشونت عليه زنان و و کودکان

مشرف

53

31/3/6

10/3011/15

نوزادکشی

مشرف

52

31/3/52

10/3011/15

مسائل اخالقی و حقوقی در روشهاي کمکی باروري

مشرف

10/3011/15

انحرافات جنسی

مشرف

10/3011/15

51

31/3/33

51

31/3/31

10/3011/15

56

31/2/23

10/3011/15

حاملگی و موارد مطرح شده در پزشکی قانونی  ،انواع مرگهاي حين

تجاوز جنسی
معاینه قربانيان جنسی و انواع آزمایشات مرتبط با تجاوزات جنسی

مشرف

مشرف
مشرف

31/2/53

51

10/3011/15

قانون مجازات اسالمی در ارتباط با مسائل جنسی ،اختالل هویت
جنسی

مشرف

روش تدريس:
ـ سخنرانی(همراه پرسش و پاسخ)
وسايل كمك آموزشي:
ـ وایت برد و ماژیک ،ویدئو پروژکتور
فعاليتهاي دانشجو:
ـ حضور به موقع در کالس و شرکت در بحثهاي کالس و پرسش و پاسخ
ـ ارائه تکاليف درسی(ارائه تحقيق با استفاده از مجالت و جستجوي اینترنتی در مورد بعضی از مطالب تدریس
شده که در زمان مشخص شده در پایان تدریس به صورت شفاهی و یاکتبی ارائه نمایند).
ـ مطالعه منابع معرفی شده در جلسه اول
ـ شرکت در امتحانات پایان ترم و کسب نمره قبولی
منابع اصلي درس:
رديف
5
3
2
1

عنوان
کليات پزشکی قانونی و مسموميت .انتشارات دانشگاه علوم پزشکی تهران .اعضاي هئيت علمی
دانشگاه علوم پزشکی تهران ،آخرین چاپ
تاریخ ،اخالق و مقررات مامایی و پزشکی قانونی .انتشارات دانشگاه علوم پزشکی اصفهان .دکتر
فرزاد قشالقی ،آخرین چاپ
پزشکی قانونی .فرامرز گودرزي ،آخرین چاپ
آسيب شناسی قانونی ،مرکز تحقيقات پزشکی قانونی ،نویسنده پی مایو ،ترجمه دکتر عابدي و
همکاران .آخرین چاپ

1
6
1

کليات پزشکی قانونی براي دستياران و متخصصين زنان و زایمان ،انتشارات جهاد دانشگاهی ،دکتر
حسين پناهی زاده .آخرین چاپ
اهداي گامت و جنين در درمان ناباروري ،انتشارات سمت ،جمعی از نویسندگان مرکز تحقيق و
توسعه علوم انسانی  .آخرین چاپ
بارداري و زایمان وویليامز جلد  5و  ،3انتشارات گلبان ،با نظارت دکتر ملک منصور اقصی .آخرین
چاپ

نحوه ارزشيابي دانشجو و بارم مربوط به هر ارزشيابي:
در طول ترم

بارم

تحقيق و فعاليت کالسی

 5نمره

امتحان پایان ترم

 53نمره

جمع نمره

 33نمره

سياست مسئول دوره در مورد برخورد با غيبت و تأخير دانشجو در كالس درس
ـ غيبت بيش از سه جلسه کالس :حذف درس
ـ هر جلسه تأخير در کالس :کسر  3/31نمر

