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  پرستاری مامایی /دانشکده

 مامایی گروه آموزشی:

  Course Plan دورهطرح 

 مشخصات فراگیران مشخصات درس

 ارشد مشاوره در مامایی كارشناسیرشته تحصیلی:  یائسگی و مشاوره قبل و بعد از یائسگی عنوان واحد درسی:

 ارشد كارشناسیمقطع تحصیلی:  نوع واحد درسی: 

 99-99 اول نیمسال كارورزی: 5/0كارآموزی:   لی:عم 1نظری:  واحد

 ساعت،

 ماه روزیا
 سال: كارآموز  كارورزی: كارآموزی:   عملی: 11نظری: 

كلینیک سالمت باروری  بخش:

 و مركز خردمندان 

 15كد درس:

 

پیشنیاز: 

مهارتهای 

 1ارتباطی 
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برنامه آموزشی  جدیدترین تاریخ تصویب

 00/00/1991 توسط وزارت بهداشت:
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 سایر: سایر:

 مشخصات مسؤل درس

 بهداشت باروری رشته تحصیلی:  ترانه امامقلی خو شه چیننام و نام خانوادگی: 

 استادیاررتبه علمی:   مقطع تحصیلی: 

 شماره تماس: 
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    زنجان پرستاری مامایی دانشکده   آدرس محل كار:

 اعظم ملکی نام و نام خانوادگی سایر مدرسان:  

 :تاریخ تدوین طرح درس :روش برگزاری برنامه

 12/00/1999 
 بازنگری بر اساس نیاز جامعه:

 ترکیبی مجازی حضوری

 تصویب تاریخ

 :EDCتوسط شورای  

00/00/1999 

 

 ماره جلساتش

 تاریخ تأیید  بازنگری شده:

 :EDOتوسط شورای 

29/09/1999 
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 اهداف آموزشی

   هدف كلی:

 .باال بردن سطح دانش فراگیران از تغییرات دوران یائسگی و مشکالت شایع آن ، آموزش و مشاوره با زنان برای مقابله با عوارض این دوران  

 برنامه آموزشی، انتظار می رود فراگیران قادر باشند: در پایان اهداف اختصاصی )رفتاری(:

 :حیطه شناختی 

  میرود انتظار دانشجویان از دوره پایان از پس: 

 1  .دهند شرح مرجع یکتابها در شده ذکر اصول با منطبق را  یائسگی یولوژیزیف. 

 2 .دهند شرح مرجع یکتابها در شده ذکر اصول با منطبق را  یائسگی از قبل و یائسگی یروانشناخت و یجسم راتییتغ . 

 3  .دهند شرح مرجع یکتابها در شده ذکر اصول با منطبق را  آنها یولوژیزیپاتوف و یائسگی عیشا مشکالت. 

  4 .حیصح بطور و داده شرح مرجع یکتابها در شده ذکر اصول با منطبق از بعد مسائل و یائسگی یبرا زن کرن آماده  جهت مشاوره 

 .هندد انجام

 5 .دهند شرح مرجع یکتابها در شده ذکر اصول با منطبق را  یمرض و یروانشناخت ، یجسم یها دگاهید)  یسالمند یها هینظر. 

 6  .دهند شرح مرجع یکتابها در شده ذکر اصول با منطبق را آن علل و یریپ انواع. 

 7 .دهند شرح مرجع یکتابها در شده ذکر اصول با منطبق را  آنها ماندر و علل یریپ دوران یهایماریب و  افتهی ییآشنا یسالمند طب با. 

 8 .با منطبق را نهیزم نیا در مشاوره نحوه و(  یروان و یفرد بهداشت.........  ورزش ، یجنس بهداشت ، هیتغذ)  یائسگی دوران بهداشت 

 .دهند شرح مرجع یکتابها در شده ذکر اصول

 9 .دهند شرح مرجع یکتابها در شده ذکر اصول با منطبق را  آن تیاهم و یائسگی بهداشت. 

 11 .دهند شرح مرجع یکتابها در شده ذکر اصول با منطبق را آن یها مولفه و ایپو یسالمند. 
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 :حیطه روانی حركتی  

 دهد ارئه را دوران یائسگی شایع مشکل یک درمان و پیشگیری جهت در مناسب مشاوره یک 

  .دهد ارائه صحیح نحو به و طراحی را یائسگی شایع مشکل یک پیشگیری آموزش جهت مناسب پمفلت یک. 

 در زنان یائسه  را تشخیص و راهکار مناسب جهت رفع آن را به مدد جو ارائه دهد . مشکالت جسمی و روحی انواع 

 

  عاطفیحیطه:  

 

  . در حین آموزش مباحث مرتبط با طرح سوال در مباحث کالسی شرکت می کند 

 ه و طراحی پمفلت اموزشی با نشان دادن عالقه مندی پیش قدم شده و مشارکت فعال می نماید. در تهی 

  .عالوه بر مطالب ارائه شده در کالس نسبت به تهیه منابع آموزشی معرفی شده توسط استاد و مطالعه ان مبادارات می کند 

 کند می رعایت را مشاوره اصول مشاوره حین در. 

 دهد می پاسخ رویی خوش با او سواالت تمام به و کرده توجه جو مدد روحی التحا به مشاوره حین در. 

 

 روش های تدریس

 ایفای نقش بحث گروهی پرسش و پاسخ سخنرانی

 پانل PBL نمایش عملی کارگاه آموزشی 

      گروه کوچک         جورنال کالب                گزارش صبحگاهی                    گردش علمی

Bedside teaching Grand Round Case Based  Discussion بیمار شبیه سازی شده 

 سایر روش های تدریس:

 مواد و وسایل آموزشی
 نمودار/ چارت بروشور کاتالوگ/ تصویر/ عکس وایت بورد پاورپوینت جزوه کتاب

 بیمار واقعی بیمار استاندارد شده اشیاء و لوازم واقعی ماکت نرم افزار فیلم آموزشی فایل صوتی

 انواع پروژکتورهای اورهد، اوپک و اسالید، پوستر و پمفلت بهداشتی  سایر مواد و وسایل آموزشی:

 مکان برگزاری آموزش
 جامعه عرصهدرمانگاه/  Media Skill آزمایشگاه سالن  سالنسالن  سایت کالس 



4 
 

 بهداشت یبالین بخش Lab Lab موالژ آمفی تأتر  کنفرانس اینترنت 

   :مکان های آموزشیسایر 

 تجارب یادگیری )مرتبط با استاد(
 خانمهای یائسهمورد  مشاوره با  3تا  2انجام  - و ارائه تکالیف کالسی بطور دقیق نیاز سنجی و الویت بندی مشکالت و  نیاز های افراد یائسه

 مورد ایفای نقش در نقش مشاور مامایی 3تا  2انجام 

 

 تکالیف یادگیری) مرتبط با فراگیر(
 ارائه  یک مشاوره مناسب برای مددجویان

 ضوابط آموزشی و سیاست های مدرس
 انجام آموزش، با مرتبط ابهامات و سؤال طرح آموزشی، مباحث در پویا و فعال شركت آموزشی، برنامه محل در كامل و موقع به حضورانتظارات: 

 برنامه ارزشیابی درجلسۀ موقع به حضور شده، تعیین زشیآمو تکالیف مناسب و موقع به

 ضرورت صورت كالس در از خروجمجازها: 

  آموزش حین در آشامیدن و خوردن از اجتناب موبایل، با صحبت عدم موبایل، نمودن سایلنتمحدودیتها: 

 (/بالینی/عرصههای ایمنی )دروس عملی/آزمایشگاهیتوصیه

 

 فهرست منابع درسی
 یکولوم و سرفصل مربوطهطبق کور 
 منابع دیگر برای مطالعه بیشتر 

 ریز کتب شیرایو نیدتریجد

 

  نواک زنان یهایماریب ـ1

 .  روفیاسپ ینولوژیاندوکرا -2

  
3. Holly  L . Tohacker, Cleveland Ohio. Menopause Practice : A clinicians guide . Last edition  .  

4. Michalski Jacek . Nowak Isabela . Menopause : Vasomotor sympatoms , systematic treatment and 

self measures ( Aging , Health and financial Altrenative ) . Last edition 

 

 روش ارزشیابی

 جورکردنی چند گزینه ای کوته پاسخ گسترده پاسخ
صحیح / 

 غلط
 مصاحبه چک لیست

Key Feature OSCE Short Case Long Case Mini CEX DOPS 
Clinical Work 

Sampling 
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Log Book 0 360 Portfolio PUZZLE  PMP SCT CRP 

 سایر روش های ارزشیابی:

 ( ...........نمره،  عملی:   ..........،  نمره: نظری ............) از بارم بندی نمره 

 كار عملی: ...... نمره نمره  2: تکالیف كالسی نمره 5/0: حضور و مشاركت فعال

 نمره 10  :/ دورهامتحان پایان ترم نمره  5 :/ دورهامتحان میان ترم نمره  2 كوئیز:

 5/1مشارکت فعال در کالس  سایر موارد:
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 برنامه نظریترتیب و توالی عناوین جدول 

شماره 

 جلسه
 مالحظات عنوان جلسه 

1 

   یائسگیو قبل از  یائسگی یشناختو روان یجسم راتییتغ - یائسگی یولوژیزیف

 

 

2 

 آنها   یولوژیزیو پاتوف یائسگی عیمشکالت شا

 

 

3 

 و مسائل بعد یائسگی یمشاوره جهت  آماده کرن زن برا

 

 

  آن علل و یریپ انواع  - یمرض و یروانشناخت ، یجسم یها دگاهید)  یسالمند یها هینظر 4

5 

 علل و درمان آنها  یریوران پد یهایماریو ب یطب سالمندبا   ییآشنا

 

 

6 
( و نحوه مشاوه در  یو روان ی، ورزش ......... بهداشت فرد ی، بهداشت جنس هی) تغذ یائسگیبهداشت دوران 

 نهیزم نیا

 

7 

 آن تیو اهم یائسگیبهداشت 

 

 

8 

 آن  یو مولفه ها ایپو یسالمند

 

 

9   

11   

11   

12   

13   

14   

15   

16   
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17   

توسط مسؤول درس/ كارشناس آموزش، به اطالع  پایان، در زمان آغاز برنامه آموزشی،تاریخ شروع و *توجه: 

 فراگیران رسانیده خواهد شد.
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 جدول ترتیب و توالی عناوین برنامه عملی

شماره 

 جلسه
 مالحظات عنوان جلسه 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

11   

11   

12   

13   

14   

15   

16   

17   

توسط مسؤول درس/ كارشناس آموزش، به اطالع  پایان، در زمان آغاز برنامه آموزشی،تاریخ شروع و *توجه: 

 فراگیران رسانیده خواهد شد.

 

 

 

 



9 
 

 جدول ارائه برنامه کارآموزی/کارورزی 

 *طول دوره
 مدرس )مدرسان(  مکان ارائه عنوان برنامه آموزشی

 ماه روز ساعت

      

      

      

      

      

توسط مسؤول درس/ كارشناس آموزش، به اطالع  پایان، در زمان آغاز برنامه آموزشی،تاریخ شروع و *توجه: 

  فراگیران رسانیده خواهد شد.

 

 


