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 . مي باشد مباني و اصول اخالق حرفه ای در مشاوره مامایيآشنائي دانشجو با   هدف كلی درس:

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

 پي مي برند.

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

 مسائل حقوقي در مشاوره مامایي:اخالق حرفه ای و  .9

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 فعاليت دانشجویان درس روش ارائه اهداف ویژه رفتاری  رئوس مطالب ردیف

مباني و تئوریهای   .1
 اخالقي

 ذکر مثال با را اخالق های تئوری و مباني
   .دهد شرح

 را شرح دین منظر از اخالق تئوری و مباني
  .دهد

 سخنراني

 پرسش و پاسخ
 طرح کیس

- 

  اصول اخالق در مشاوره  .2
 اخالق مذاهب مختلف

 مثال بالیني با را مشاوره حرفه اخالقي اصول
   .دهند توضیح

 را با مامایي در مشاوره در اخالقي ا صول
 دهند  توضیح بالیني مثال

 سخنراني

 پرسش و پاسخ
 طرح کیس

و  کتباز  ارائه کنفرانس مرتبط
 ترجمه مقاالت جدید

خطاهای حرفه ای و   .3
  نحوه برخورد با آن

 تعارض منافع

راه های برخورد با خطاهای حرفه ای را 
 شرح دهد. 

 تعارض منافع را  با مثالهای آن تعریف کند. 

 نحوه برخورد با تعارض منافع را شرح دهد. 

  

 سخنراني

 پرسش و پاسخ
 طرح کیس

و  کتباز  ارائه کنفرانس مرتبط
 ترجمه مقاالت جدید

مشكالت حرفه ای رشته   .4
 مامائي

تصمیم گیریهای اخالقي 
 و منافع آن

   .شرح دهد مثال بیان با را ای حرفه تعهد

ابعاد  در را مامایي اخالق کدهای
  .کند بیان مختلف

منافع  و اخالقي های گیری تصمیم
 آن را بیان کند. 

 سخنراني

 پرسش و پاسخ
 طرح کیس

و  کتباز  ارائه کنفرانس مرتبط
 ترجمه مقاالت جدید

در گروههای اخالق   .5
آسیب پذیر) بیماریهای 
 خاص ،عقب افتاده ....(

 مشكالت در حل در مشاوره کارهای راه

 را شرح پذیر آسیب گروههای و کودکان

  .دهد

 رد درباره محدودیت حقوقي و اخالقي نكات
 تشریح را های خاص گروه روی پژوهش

 نماید 

 سخنراني

 پرسش و پاسخ
 طرح کیس

و  کتباز  ارائه کنفرانس مرتبط
 ترجمه مقاالت جدید

اخالق حرفه ای و   .6
مسائل حقوقي در مشاوره 

 مامایي:

مادر و جنین)  جنین 
ناهنجار ،رحم اجاره ای 

،اهداء عضو ،اهداء 
 تخمک ،بانک اسپرم(

 

 را در باروری سنین زنان حقوقي مسائل
 روز مطالعه مقاالت یا کیس طراحي غالب
 بحث را قراردهد  و بررسي مورد

 سخنراني

 پرسش و پاسخ
 طرح کیس

و  کتباز  ارائه کنفرانس مرتبط
 ترجمه مقاالت جدید

اخالق حرفه ای و   .7
مسائل حقوقي در مشاوره 

مامایي:انواع سقط و 
اندیكاسیون های درماني 

 سقط

نظام های حقوقي دنیا در مورد 
   سقط را بیان کند.

قوانین  و  دستورالعمل های سقط 
   جنین را شرح دهد.

 سخنراني

 پرسش و پاسخ
 طرح کیس

و  کتباز  ارائه کنفرانس مرتبط
 ترجمه مقاالت جدید



تعاریف عبارات موجود در قوانین  و  تجاوز و هتک حرمت  – 
   را شرح دهد. دستورالعمل های سقط جنین

مراحل بررسي و صدور مجوز سقط جنین 
   درماني را توضیح دهد.

اندیكاسیونهای جنیني و مادری  سقط جنین 
درماني در بیماریها و ناهنجاریهای جنیني را 

   بیان کند.

  
و اخالق حرفه ای   .8

مسائل حقوقي در مشاوره 
 مامایي:

 –مشاوره قبل ازدواج 
زنان -مسایل جنسي

 سنین باروری

تعاریف مرتبط با هتک عفت و تجاوز 
 جنسي را بیان کند. 

نكات قابل توجه در صدور گواهي معاینه 
 بكارت را بیان کند. 

مجازات قانوني در مورد زنا، لواط، آسیب پرده 
بكارت بدنبال اقدامات پزشكي و ... را شرح 

  دیه ازاله بكارت را بیان کند. دهند  

اقدامات کلي در برخورد با موارد تجاوز جنسي 
 را شرح دهد. 

اقدامات حمایتي و پیشگیری درقربانیـــان 
 تجاوز جنسي را توضیح دهد. 

 ل از ازدواج را شرح دهد. فرایند مشاوره قب

  اصول مشاوره ژنتیک را بیان کند.

  

 سخنراني

 پرسش و پاسخ
 طرح کیس

و  کتباز  ارائه کنفرانس مرتبط
 ترجمه مقاالت جدید
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