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 در برنامه آموزشي  عملي به تفکیک تعداد واحدهای مصوب -: نظری، عملي و یا نظرینوع واحد1



 

 

 توصیف کلی درس 

کند تا دانش و مهارت های لازم برای شناسایی مشکلات شایع زنان در دوران این درس به فراگیران کمک می 

 یائسگی را کسب نموده و آمادگی لازم برای کسب مهارت مشاوره و آموزش به زنان در این سنین را بدست آورند.

  (:Competency) توانمندی اهداف کلی/ محورهای

 آشنایی با تغییرات دوران یائسگی -

 یائسگیدوران  عیمشکلات شا برای شناساییدانش و اطلاعات لازم کسب -

 و مشاوره اثر بخش  حیآموزش صحکسب توانایی ارائه 

   (:Core Competencyی )اهداف اختصاصی/ زیرمحورهای هر توانمند

 :پس از پایان این درس انتظار میرود که فراگیر

 ایران به سالمندی را توضیح دهد.هرم جمعیتي ایران، دامنه سالمندی و گذر جمعیت  .1

 با یکدیگر مقایسه کند.روانشناختی را جامعه شناختی و ،  بیولوژیکدیدگاه های اعم از نظریه های سالمندی  .2
 بیان کند. راو تغییرات فیزیکي و رواني این دوره فیزیولوژی یائسگي  .0

 ی آن را شرح دهد.علائم و نشانه هاو پاتوفیزیولوژی مشکلات شایع دوران یائسگي به همراه عوامل خطر،  .0

 انواع یائسگي و عوامل تاثیر گذار بر آن را شرح دهد. .1

 نقش تعیین کننده های فرهنگي واجتماعي را درسلامت جسمي و رواني دوران یائسگي شرح دهد. .0

 عملکرد جنسي، مکانیسم کاهش میل جنسي و روش های بهبود عملکرد جنسي در یائسگي را شرح دهد.  .7

 ، مکانیسم بروز آنها در یائسگي، عوامل خطر، غربالگری، درمان و روش پیشگیری را توضیح دهد.ني و استوپروزاستوپ .8

 عملکرد شناختي، تغییرات حافظه در یائسگي و تشخیص های افتراقي را توضیح دهد.  .9

 روش درمان واژینیت آتروفیک را بیان نماید. .14

 پرولاپس ارگانهای لگني را تبیین نماید. روشهای پیشگیری و درمان بي اختباری ادراری و .11

 را شرح دهد. این دوراندر افسردگي در تطابق با  اجتماعي -يروان عواملو نقش   يائسگدر دوران ی يافسردگ .12

 نقش ورزش در تطابق با عوارض دوران یائسگي را بیان نماید.  .10

 نقش تغذیه در تطابق با عوارض دوران یائسگي را شرح دهد. .10

 روش های مکمل و درمانهای دارویي جایگزین در یائسگي را شرح داده و مقایسه کند.  .11

 آن را ذکر نماید.مشاوره جهت آماده کرن زن برای یائسگی و مسائل بعد از اصول  .10
 



 

 

 :1رویکرد آموزشی

2مجازی                                      حضوری                                               0ترکیبي 

  :یادگیری با عنایت به رویکرد آموزشی انتخاب شده-های یاددهی روش

 رویکرد مجازی

 وارونه کلاس 

  یادگیری مبتني بر بازی دیجیتال 

  یادگیری مبتني بر محتوای الکترونیکي تعاملي 

 یادگیری مبتني بر حل مسئله(PBL) 

 ..........................سایر موارد     نام ببرید 

 ویکرد حضوریر

 و ...( رسش و پاسخ، کوئیز، بحث گروهي )پ سخنراني تعاملي 

  های کوچک  بحث در گروه 

 یادگیری مبتني بر تیم (TBL) 

 یادگیری مبتني بر حل مسئله (PBL) 

  یادگیری مبتني بر سناریو 

  تدریس توسط همتایان)استفاده از دانشجویان در تدریس(  

 یادگیری مبتني بر بازی 

 .....................................سایر موارد      نام ببرید 

 

 رویکرد ترکیبی

 .رود های زیرمجموعه رویکردهای آموزشي مجازی و حضوری، به کار ميترکیبي از روش

  حداکثر دو جلسه مجازی با سامان یادگیری نویدتدریس    لطفا نام ببرید

 

 

 

 

 

                                                           
1. Educational Approach 

2 . Virtual Approach 

3 . Blended Approach 



 

 

 س................درارائه تقویم جدول 

 روز و ساعت کلاس....................................

 عنوان مبحث جلسه

 

-روش یاددهی

 یادگیری

نام مدرس/  تاریخ ارائه

 مدرسان

دامنه سالمندی و گذر جمعیت ایران به جمعیت،  1

 سالمندی

 نظریه های سالمندی

-مجازی يسخنران

و  پاسخ و پرسش

 يگروه بحث

دکتر منصوره  27/0/1041

 جمشیدی منش

 فیزیولوژی یائسگي 2

 پاتوفیزیولوژی و مشکلات شایع دوران یائسگي 

 و پرسش- يسخنران

 يگروه و بحث پاسخ

دکتر منصوره  0/7/1041

 جمشیدی منش

فرهنگي انواع یائسگي و نقش تعیین کننده های  3

 یائسگي واجتماعي درسلامت جسمي و رواني دوران

 و پرسش-ي سخنران

 يگروه و بحث پاسخ

دکتر منصوره  14/7/1041

 جمشیدی منش

و روش های بهبود عملکرد جنسي  يجنسشایع مشکلات  4

 در یائسگي 

 و پرسش- يسخنران

 يگروه و بحث پاسخ

دکتر منصوره  17/7/1041

 جمشیدی منش

استوپني و استوپروزیس، مکانیسم بروز آنها در یائسگي،  5

 عوامل خطر، غربالگری، پیشگیری و درمان 

 و پرسش- يسخنران

 يگروه و بحث پاسخ

دکتر منصوره  20/7/1041

 جمشیدی منش

و تشخیص های  تغییرات حافظه  يعملکرد شناخت 6

 افتراقي 

 و پرسش- يسخنران

 يگروه و بحث پاسخ

منصوره دکتر  1/8/1041

 جمشیدی منش

واژینیت آتروفیک ، بي اختباری ادراری و پرولاپس  7

 ارگانهای لگني، و روش های پیشگیری و درمان آنها 

 و پرسش- يسخنران

 يگروه و بحث پاسخ

دکتر منصوره  8/8/1041

 جمشیدی منش

نقش ورزش، و تغذیه در تطابق با عوارض دوران یائسگي  8

 دارویي جایگزین در یائسگيروش های مکمل و درمانهای 

 مشاوره جهت آماده کرن زن برای یائسگیاصول 

 و پرسش- يسخنران

 يگروه و بحث پاسخ

دکتر منصوره  11/8/1041

 جمشیدی منش

 

 :وظایف و انتظارات از دانشجو

 س درسلاحضور منظم در ک-

 مقرر انجام تکالیف در موعد -

 مطالعه منابع معرفي شده  -

 بحث های گروهيمشارکت فعال در  -

 :روش ارزیابی دانشجو

 ذکر نوع ارزیابي : 



 

 

   1ارزیابي تکویني )سازنده( -

  2)پایاني( رزیابي تراکميا -

 سهم ارزشیابی هر نوع/ روش در نمره نهایی و سهم نمره اساتید دوره 

 درصد از نمره کل  مبنای ارزشیابی 

 درصد 04 آزمون پایاني )چند گزینه ای، صحیح غلط، باز پاسخ(

 درصد24 کوئیزها

 درصد14 حضور و مشارکت فعال در کلاس  

 درصد14 انجام تکالیف و پروژه ها 

 

  :منابع

 0202، آندوکرینولوژی بالینی زنان و ناباروری، اسپیروف  -1

 0212 ،واکبرک جاناتان، بیماری های زنان ن -0

 مراقبت های بهداشتی یائسگی جمشیدی منش منصوره،  -3
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 . Formative Evaluation 

2 . Summative Evaluation 


