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 شرح درس:

 

هت جبا زنان  اثربخش آموزش و مشاورههمچنين  آن، عیو مشکالت شا یائسگیدوران  راتييتغفراگيران ضمن آشنایی با 

 مناسب با موقعيتشان کمک می کنند.، به مددجویان پيش آمده عوارض آمادگی براي تغييرات و یا

 

 

 

 :درس ف كلياهدا

 

 فیزیولوژی دوران یائسگيآشنایي با 

 آشنایي با عوارض دوران یائسگي

 آشنایي با تعیین كننده های اجتماعي سالمت در یائسگي

 آشنایي با سبک زندگي در یائسگي

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



شماره 

 جلسات

روش  حيطه اهداف اختصاصي رئوس مطالب

 تدريس

نوع وسيله 

 آموزشي

فعاليت 

 دانشجو

پاتوفيزيولوژی  1

يائسگي، عوامل 

خطر، عالئم و 

نشانه های 

يائسگي و عوامل 

موثر بر کاهش 

 عالئم يائسگي

فيزيولوژی يائسگي را شرح 

 دهد.

پاتو فيزيولوژی يائسگي را 

 بداند.

تغييرات هورموني دوران 

 پری منوپوز را تفسير نمايد.

تغييرات  مشکالت ناشي از

استروژن در دوران پری 

 منوپوز را تشرح نمايد.

عالئم و نشانه های يائسگي 

 را نام ببرد.

پاتوفيزيولوژی هر کدام از 

 عالئم يائسگي را شرح دهد. 

عوامل موثر بر کاهش عالئم 

 يائسگي را نام ببرد.

سخنراني  شناختي

پرسش -

و پاسخ و 

بحث 

 گروهي

محيط اسکای 

 روم

مشارکت در 

  بحث کالسي

نقش تعيين  2

کننده های 

اجتماعي سالمت 

در يائسگي، 

درمانهای دارويي 

و جايگزين در 

 يائسگي 

  

های  نده  ن ک ين  ي ع ت نقش 

اجتماعي سالمت در يائسگي 

 .را نام ببرد

ين در  گز ي جا های  ن ما در

 يائسگي را شرح دهد.

با  خورد  بر های  کار ه را

 گرگرفتگي را توضيح دهد.

دارويي گرگرفتگي درمانهای 

 را نام ببرد.

تغييرات قلبي عروقي دوران 

 يائسگي را شرح دهد.

جايگزين،  ماني  هورمون در

انددديددکدداسدددديددون و 

 کنترانديکاسيون را نام ببرد.

سخنراني  شناختي

پرسش -

و پاسخ و 

بحث 

 گروهي

محيط اسکای 

 روم

مشارکت در 

 و بحث کالسي

ارائه کنفرانس 

 در کالس

ستئوپروزيس  سياستئوپروز 3 ستئو پني و ا ا

 را شرح دهد.

سخنراني  شناختي

پرسش -

محيط اسکای 

 روم

مشارکت در 

 و بحث کالسي



مکانيسددم بروز اسددتئو پني و 

استئوپروزيس در يائسگي را 

 توضيح دهد.

مل خطر اسددتئو پني و  عوا

 .استئوپروزيس را نام ببرد

گری  ل با ني و غر پ ئو  اسددت

 .را شرح دهداستئوپروزيس 

بالگری  به غر ند  يازم موارد ن

ستئوپروزيس  ستئو پني و ا ا

 نام ببرد.را 

های رايج دارويي را   مان در

 .توضيح دهد

شگيری از  شهای پي ستئرو و ا

رح را ش پني و استئوپروزيس

 .دهد

 

و پاسخ و 

بحث 

 گروهي

ارائه کنفرانس 

 در کالس

در  يسبک زندگ 4

ي، ائسگي

 يمشکالت جنس

 يائسگي، در

  يعملکرد شناخت

 و مشکالت روان

 در يائسگي 

نقش سبک زندگي در کاهش 

يائسددگي را تبيين  عالئم 

 نمايد.

نقش ورزش در کاهش عالئم 

 .يائسگي را شرح دهد

جنسدددي در دوره  کرد  ل م ع

 يائسگي را شرح دهد.

سي  سم کاهش ميل جن مکاني

 در يائسگي را تبيين نمايد.

های بهبود عملکرد  روشدد

سي در شرح  جن سگي را  يائ

 دهد.

روش درمددان واژيددندديددت 

 .آتروفيک را بيان نمايد

شگيری و درمان  شهای پي رو

بددي اخددتددبدداری ادراری و 

های لگني را  گان پروالپس ار

 تبيين نمايد. 

ناختي در دوره  عملکرد شدد

 .يائسگي را بيان نمايد

ظه در دوران  حاف تغييرات 

 .يائسگي را بيان نمايد

 راافسردگي در دوران منوپوز 

 .شرح دهد

سخنراني  شناختي

پرسش -

و پاسخ و 

بحث 

 گروهي

محيط اسکای 

 روم

مشارکت در 

 و بحث کالسي

ارائه کنفرانس 

 در کالس

 



 روش ارزشیابي: 

 نمره  5/1                                   ارزشیابي تکویني: پرسش و پاسخ و شركت در بحث

 و ارائه انها  بر اساس طرح درس از ترجمه مقاالت جدیدكنفرانس با استفاده از منابع معرفي شده و ارائه فعالیت دانشجو:  

 نمره  2                                                                                     *تاخیر در ارائه مطالب موجب كسر نمره خواهد شد .

 نمره 5/0                                                                                                                             حضور منظم دانشجو:         

 نمره 11                   ارزشیابي تراكم:شركت در آزمون چندگزینه ای و تشریحي پایان ترم 

 

 :منابع

 اصلي الف(

 چاپ نیآخر  روف،ياسپ ییزنان و نازا یهورمون شناس -

 بيماري هاي زنان نواك -

 حاتمی و همکاران دکتر بهداشت عمومی جامع کتاب -

 پارسا دکتر و کودك مادر بهداشت -

 مقاالت مرتبط انگليسی -

 وابسته ب(

 مقاالت و ژورنال های مرتبط


