
 
 مامایی -پرستاری دانشکده

 ترمی قالب نگارش طرح درس
 

 ارؽذ کبرؽٌبعی عَم تزم داًؾجَیبى مخاطبان:          یائسگی ٍ هشاٍرُ قبل ٍ بعد از یائسگی عنوان درس :

 هبهبیی در هؾبٍرُ

 11-11ديشىبٍ  ر:ساعت پاسخگویی به سواالت فراگی                                        ياحد وظزی 1 تعدادواحد:

 ّفتِ اٍل(            8) 86-88دٍؽٌجِ  زمان ارائه درس:
  دکترسوسن حیدرپور: مدرس                       (69-69ومیسال ايل سال تحصیلی نیمسال:

                                               8ٍ2هْبرتْبی ارتجبعی   درس و پیش نیاز:

 

آى، آهَسػ ٍ هؾبٍرُ  غیٍ هؾکالت ؽب یبئغگیدٍراى  زاتییاس تغ زیزدى عغح داًؼ فزاگثبال ث :هدف کلی درس

         دٍراى يیا پیؼ آهذُ در ػَارض جْت آهبدگی ثزای تغییزات ٍ یبثب سًبى 

: فزاگیزاى داًؼ ٍ هْبرت السم ثِ هٌظَر ؽٌبعبیی هؾکالت ؽبیغ دٍراى یبئغگی، آهَسػ ٍ هؾبٍرُ شرح درس

 ى را کغت خَاٌّذ ًوَد.صحیح هذدجَیب
 
 هداف کلی جلسات : )جهت هر جلسه یک هدف(ا

 آؽٌبیی داًؾجَ ثب فیشیَلَصی یبئغگی -8

 آؽٌبیی داًؾجَ ثب تغییزات جغوی ٍ رٍاًؾٌبختی یبئغگی ٍ قجل اس یبئغگی -2

 هؾکالت ؽبیغ یبئغگی ٍ پبتَفیشیَلَصی آًْب آؽٌبیی داًؾجَ ثب  -3

ی( ٍ اًَاع پیزی ٍ ٍ هزض یرٍاى ؽٌبخت ،یجغو ذگبُی)د آىهزثَط ثِ  یّب ِیًظزی ٍ جَ ثب عبلوٌذآؽٌبیی  داًؾ -4

 ػلل آى

 ی هبًٌذ آلشایوززیدٍراى پ یّب یوبریٍ ث یثب عت عبلوٌذ آؽٌبیی داًؾجَ -5

 آؽٌبیی داًؾجَ ثب ثْذاؽت دٍراى یبئغگی، تؼزیف ٍ  اّویت آى -6

 آؽٌبیی داًؾجَ ثب عبلوٌذی پَیب ٍ هَلفِ ّبی آى-7

گی ثزای دٍراى یبئغگی)تغذیِ، ثْذاؽت جٌغی، ٍرسػ ٍ ثْذاؽت فزدی ٍ هؾبٍرُ جْت آهبدآؽٌبیی داًؾجَ ثب  -8

 رٍاًی(

 

 اهداف ویژه به تفکیک اهداف کلی هر جلسه:

 جلغِ اٍل                                    

 : آؽٌبیی داًؾجَ ثب فیشیَلَصی یبئغگیهدف کلی

 : اهداف ویژه

 نشجو قادر باشددرپایان دا

 ( ٍ یبئغگی را تؼزیف کٌذ.perimenopausalهزحلِ گذر اس یبئغگی )  -8-8

 اختالالت قبػذگی ٍ هکبًیغن آى را در هزحلِ گذر اس یبئغگی تَضیح دّذ -2-8

 تغییزات َّرهًَْب در هزحلِ گذر اس یبئغگی را تَضیح دّذ -3-8

 تَلیذ َّرهَى ثؼذ اس یبئغگی را تَضیح دّذ  -4-8

 تغییزات هیشاى در گزدػ َّرهًَْب در یبئغگی را تَضیح دّذ -5-8

 

 



 

 جلسه دوم                                       
 آؽٌبیی داًؾجَ ثب تغییزات جغوی ٍ رٍاًؾٌبختی یبئغگی ٍ قجل اس یبئغگی هدف کلی:

 اهداف ویژه :

 درپایان دانشجو قادر باشد

 بئغگی ٍ قجل اس یبئغگی تَضیح دّذًبپبیذاری ٍاسٍهَتَر را در ی  -8-2
 تٌبعلی در یبئغگی را  تَضیح دّذ-آتزٍفی ادراری -2-2

 تغییزات پَعتی  در یبئغگی را تَضیح دّذ -3-2

 ػزٍقی در یبئغگی را تَضیح دّذ –ثیوبری قلجی -4-2

 عزعبى پغتبى در یبئغگی را تَضیح دّذ  -5-2

 اعتئَپزٍس در یبئغگی را تَضیح دّذ -6-2

هؾکالت رٍاًی اجتوبػی)ثی خَاثی، خغتگی، افغزدگی، اضغزاة، کبّؼ توزکش ٍ فزاهَؽی، تحزیک پذیزی(  -7-2

 را در یبئغگی تَضیح دّذ

 جلسه سوم                                       

 آؽٌبیی داًؾجَ ثب هؾکالت ؽبیغ یبئغگی ٍ پبتَفیشیَلَصی آًْب هدف کلی: 

 اهداف ویژه :

 قادر باشددرپایان دانشجو 

 هکبًیغن کبّؼ هیل جٌغی در یبئغگی را تَضیح دّذ-8-3

 رٍؽْبی ثْجَد ػولکزد جٌغی در یبئغگی را ؽزح دّذ-2-3

 رٍػ درهبى ٍاصیٌیت آتزٍفیک را ثیبى ًوبیذ-3-3

 رٍؽْبی پیؾگیزی ٍ درهبى ثی اختیبری ادراری ٍ پزٍالپظ ارگبًْبی لگٌی را تجییي ًوبیذ  -4-3

 اعتئَ پٌی ٍ اعتئَپزٍسیظ در یبئغگی را تَضیح دّذ هکبًیغن ثزٍس -5-3

 پبتَفیشیَلَصی اعتئَپزٍس را تَضیح دّذ -5-4

 جلسه چهارم                                       

ی( ٍ اًَاع ٍ هزض یرٍاى ؽٌبخت ،یجغو ذگبُی)د آىهزثَط ثِ  یّب ِیًظزآؽٌبیی داًؾجَ ثب عبلوٌذی ٍ هدف کلی: 

 پیزی ٍ ػلل آى

 داف ویژه :اه

 درپایان دانشجو قادر باشد

 عبلوٌذی را تؼزیف کٌذ  -8-4

 ّزم جوؼیتی ایزاى را ؽزح دّذ -2-4

 گذر جوؼیت ایزاى ثِ عبلوٌذی را تَضیح دّذ -3-4

 را ؽزح دّذ  ٍ .....( اعتوزار ، فؼبلیت ، ػذم تؼْذ ًظزیِ ّبی عبلوٌذی ) -4-3

 اًَاع پیزی  ٍ ػلل آى را تَضیح دّذ  -5-3

 جلسه پنجن                                

 ی هبًٌذ آلشایوز زیدٍراى پ یّب یوبریٍ ث یثب عت عبلوٌذ آؽٌبیی داًؾجَهدف کلی: 

 اهداف ویژه :

 درپایان دانشجو قادر باشد

 ٍ ثیوبریْبی هزتجظ ثب آى را ؽزح دّذ ػزٍقی-تغییزات عیغتن قلجی -8-5



 یوبریْبی هزتجظ ثب آى را ؽزح دّذٍ ث اعکلتی-تغییزات عیغتن ػضالًی -2-5

 ٍ ثیوبریْبی هزتجظ ثب آى را ؽزح دّذ تغییزات عیغتن ػصجی -3-5

 ٍ هؾکالت هزتجظ ثب آى را ؽزح دّذ تغییزات در حَاط ٍیضُ -4-5

 ٍ هؾکالت هزتجظ ثب آى را ؽزح دّذ ٍضؼیت ؽٌبختی افزاد عبلوٌذتغییزات  -5-5

 

 ثیوبری آلشایوز در دٍراى عبلوٌذی را ؽزح دّذ -6-5

 جلسه ششن                             

 آؽٌبیی داًؾجَ ثب ثْذاؽت دٍراى یبئغگی، تؼزیف ٍ  اّویت آى هدف کلی:

 اهداف ویژه :

 درپایان دانشجو قادر باشد

 ثْذاؽت دٍراى یبئغگی را تؼزیف کزدُ ٍ اّویت آى را تَضیح دّذ  -8-6

 تغذیِ دٍراى یبئغگی را تَضیح دّذ  -2-6

 ثْذاؽت جٌغی در دٍراى یبئغگی را تَضیح دّذ -3-6

 ٍرسػ در دٍراى یبئغگی را تَضیح دّذ  -4-6

 ثْذاؽت فزدی در دٍراى یبئغگی را تَضیح دّذ  -5-6

 ثْذاؽت رٍاًی در دٍراى یبئغگی را تَضیح دّذ -6-6

 

 جلسه هفتن                             
 آؽٌبیی داًؾجَ ثب عبلوٌذی پَیب ٍ هَلفِ ّبی آى دف کلی:ه

 اهداف ویژه :

 درپایان دانشجو قادر باشد

 عبلوٌذی پَیب را تؼزیف کٌذ -8-7

 ثْذاؽت ٍ خذهبت اجتوبػی را ثِ ػٌَاى یکی اس هَلفِ ّبی عبلوٌذی پَیب تَضیح دّذ  -2-7

 هَلفِ ّبی اقتصبدی عبلوٌذی پَیب را تَضیح دّذ -3-7

 هَلفِ ّبی اجتوبػی عبلوٌذی پَیب را تَضیح دّذ  -4-7

 هَلفِ ّبی ؽخصیتی عبلوٌذی پَیب را تَضیح دّذ  -5-7

 هحیظ فیشیکی ٍ عبلوٌذی پَیب را تَضیح دّذ -6-7

 هَلفِ ّبی دیٌی ٍ هذّجی عبلوٌذی پَیب را تَضیح دّذ-7-7

 جلسه هشتن                                

  بٍرُ جْت آهبدُ کزدى سى ثزای یبئغگی ٍ هغبئل ثؼذ اس آىآؽٌبیی ثب هؾ هدف کلی:
 اهداف ویژه :

 درپایان دانشجو قادر باشد

 هؾبٍرُ تغذیِ در دٍراى یبئغگی را ؽزح دّذ -8-8

 هؾبٍرُ ثْذاؽت جٌغی در دٍراى یبئغگی را ؽزح دّذ -2-8

 هؾبٍرُ ٍرسػ در دٍراى یبئغگی را ؽزح دّذ -3-8

 در دٍراى یبئغگی را ؽزح دّذهؾبٍرُ ثْذاؽت فزدی  -4-8

  هؾبٍرُ ثْذاؽت رٍاًی در دٍراى یبئغگی را ؽزح دّذ -5-8
 



 منابع:

  0931. ترجوِ رٍشي قطبی ٍ دکتر بْرام قاضی جْاًی. چاپ ّشتن، فاریاسپ آًدٍکریٌَلَشی بالیٌی زًاى ٍ ًابارٍری -

 0930ٌک قطبی. ٍیراست پاًسدّن. اًتشارات گلباى. برک ٍ ًَاک. ترجوِ دکتر بْرام قاضی جْاًی ٍ رٍش بیواری ّای زًاى -

 کتاب جاهع بْداشت عوَهی. آخریي چاپ  حسیه حاتمی و همکاران. – دکتر عوَهی بْداشت جاهع
 سَسي. بْداشت هادر ٍ کَدک. آخریي چاپ  پارسا

 هقاالت هرتبط اًگلیسی -

 :هنابع برای یافتن هقاله و سایر اطالعات هفید
 ٍ شٍرًال ّای هرتبطهقاالت ، up to dateسایت از جولِ  

 

 پزعؼ ٍ پبعخ -عخٌزاًی -ثحث گزٍّی روش تدریس:

 
 

 وسایل آموزشی :

 ٍایت ثزد -ٍیذیَپزٍصکتَر

 
 سنجش و ارزشیابی 

سهم از نمره کل)بر حسب  روش       آزمون
 درصد(

 ساعت تاریخ 

حضًر فؼال در 

 کالس

تمامی جلسات  9% -

طبق بزوامٍ ریشی 

 آمًسشی 

ساػت در 

 کالس

اس جلسٍ ديم بٍ  %12 - ارائٍ کىفزاوس

 بؼد

در ساػت 

 کالس

در ساله  پایان تزم %59 چىد گشیىٍ ای آسمًن پایان تزم

 امتحاوات

 
 مقررات کالس و انتظارات از دانشجو:

 حضَر هٌظن ٍ ثوَقغ درکالط      

 ؽزکت در ثحث ّبی گزٍّی ٍ پبعخ ثِ عَاالت هغزح ؽذُ در کالط      

 خبهَػ ًوَدى تلفي ّوزاُ در کالط درط     

 دانشکده: EDOنبم و امضبی مدرس:             نبم و امضبی مدیر گروه:                نبم و امضبی مسئول

 تبریخ ارسبل:                                   تبریخ ارسبل :                        02/6/59تبریخ تحویل:  

 

                          

 

 

 

 

 

 



 

 

 یائسگی و هشاوره قبل و بعد از یائسگی   جدول زهانبندی درس

 ّفتِ اٍل(            8) 86-88دٍؽٌجِ  روز و ساعت جلسه :                 

 

 هدرس هوضوع هر جلسه              تاریخ جلسه

 دکتز سًسه حیدرپًر آشىایی داوشجً با فیشیًلًصی یائسگی 9/5/69 8

آشىایی داوشجً با تغییزات جسمی ي رياوشىاختی  11/5/61 2

 یائسگی ي قبل اس یائسگی

دکتزحیدرپًر+ 

 داوشجًیان

آشىایی داوشجً با مشکالت شایغ یائسگی ي  16/5/61 3

 پاتًفیشیًلًصی آوُا

دکتزحیدرپًر+ 

 داوشجًیان

مزبًط بٍ  یَا ٍیوظزآشىایی داوشجً با سالمىدی ي  19/5/61 4

ی( ي اوًاع ي مزض یريان شىاخت ،یجسم اٌدگی)د آن

 پیزی ي ػلل آن

دکتزحیدرپًر+ 

 داوشجًیان

 یَا یماریي ب یبا طب سالمىد آشىایی داوشجً 3/8/61 5

 ی ماوىد آلشایمززیديران پ

دکتزحیدرپًر+ 

 داوشجًیان

آشىایی داوشجً با بُداشت ديران یائسگی، تؼزیف  12/8/61 6

 ي  اَمیت آن

دکتزحیدرپًر+ 

 شجًیانداو

دکتزحیدرپًر+  آشىایی داوشجً با سالمىدی پًیا ي مًلفٍ َای آن 15/8/69 7

 داوشجًیان

گی بزای مشايرٌ جُت آمادآشىایی داوشجً با  11/8/69 8

ديران یائسگی)تغذیٍ، بُداشت جىسی، يرسش ي 

 (بُداشت فزدی ي رياوی

دکتزحیدرپًر+ 

 داوشجًیان

 


