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 یائسگي:  عنوان درس

 

 یک واحد تعداد واحد: 

 رشته و مقطع تحصیلي دانشجویان:
 کارشناسی ارشد مشاوره مامایی

 ترم سوم

 عنوان دروس پیش نیاز:
 ندارد

 محل برگزاري: 
دانشکده پرستاری و 

 کالس شماره -مامایی
10 

دکتر نام مسئول درس: 
 منصوره جمشیدی منش 

 

 

 :هدف کلي درس 

 
 باشد. يو مشاوره اثر بخش م حیآموزش صح ،يائسگیدوران  عیاطالعات الزم به دانشجویان در زمینه مشكالت شاهدف از تدریس انتقال دانش و 
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 : جدول طرح دوره 

 

شماره 

 جلسه
 محتواي آموزشي

 مدرس)مدرسان(

یائسگی، عوامل خطر، عالئم و نشانه های یائسگی و عوامل موثر بر کاهش عالئم  .1 1

 یائسگی را توضیح دهد.

 در یائسگی را شرح دهد. فعالیت های بهداشتی .2

 دکتر منصوره جمشیدي منش

 را تعریف کنند. اجتماعی سالمت در یائسگیفرهنگی ونقش تعیین کننده های   .3 2

 های دارویی و جایگزین در یائسگی را شرح دهد. درمان  .4

 دکتر منصوره جمشیدي منش

یائسگی، عوامل خطر، غربالگری، ستوپنی و استوپروزیس، آنها در امکانیسم بروز   .5 3

 درمان و روش پیشگیری را توضیح دهد.

 شرح دهد.در یائسگی ها را ورزش انجام  .6

 دکتر منصوره جمشیدي منش

لکرد جنسی عملکرد جنسی، مکانیسم کاهش میل جنسی و روش های بهبود عم .7 4

 در یائسگی را شرح دهد.

 دکتر منصوره جمشیدي منش

 دکتر منصوره جمشیدي منشعملکرد شناختی، تغییرات حافظه در یائسگی و تشخیص های افتراقی را توضیح  .8 5
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 دهد. 

روشهای پیشگیری و درمان بی اختباری ادراری و پروالپس ارگانهای لگنی را   .9 6

 تبیین نماید.

 دکتر منصوره جمشیدي منش

 منصوره جمشیدي منشدکتر  روش درمان واژینیت آتروفیک را بیان نماید. .10 7

 دکتر منصوره جمشیدي منش افسردگی در دوران یائسگی را شرح دهد. .11 8
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  و نحوه ارزشیابي دانشجو در طول دوره: تكالیف

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

تاریخ آزمون/ تاریخ انجام  شرح فعالیت ردیف

 تكلیف

 نمره

 5/1  حضور در کالس درس و مشارکت در بحث های گروهی 1
 5/4  امتحان پایان ترم 2

 5/1  ارائه کارهای کالسی 3
 5/7  جمع 
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 منابع درسي 

 آندوکرینولوژی اسپیروف  

  2014بیماری های زنان تواک 

 مراقبت های بهداشتی یائسگی تالیف منصوره جمشیدی منش 

 

 

 


