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 دفتز داًشکذُ علَم تزتیتی ٍ رٍاًشٌاسی مجری طرح:

 

 در صرفای جْاى سًاًِ ام عنوان طرح:

 

     اجتواع  ت ٍ سیاس                     علن ٍ اًذیشِ            کتاب ٍ کتاتخَاًی            قزآى ٍ دیي       سرفصل فعالیت:

  فَق تزًاهِ       گزدشگزی علوی فزٌّگی            هحزٍهیت سدایی              ٌّز ٍ ادب                            
 

 اهداف طرح :

 افسزدگی ًاشی اس یائسگی  (، افسزدگی ًاشی اس تارداری ٍ سایواى PMSٍتحَلی سًاى شاهل اختالل پی ام اط )تزرسی سِ دٍرُ عوذُ 

 رٍاًشٌاسی، جاهعِ شٌاسی ٍ حقَقی اتعاد هختلفتزرسی 
 

 : خالصه طرح

ای اس اتْام ٍ تیزگی قزار داشتتِ   پزداختِ شذُ ٍ در ّالِ ْاکِ کوتز تِ آً هَضَعاتی تَدُ اًذ تثط تا آًاى، ّوَارُ اس جولِسًاى ٍ هسائل هز

ای هتزتثط هاًٌتذ   ّت هگز آى دستِ کتِ در رشتتِ   عِ ّستٌذ )ثیزگذار تزیي اقشار جاهقشز داًشجَ کِ اس هْوتزیي ٍ تا حتی. افزاد ٍ است

ِ  کوتتز االالعتاتی در   جاهعِ شٌاسی ٍ... تحصیل هی کٌٌذ( پششکی، پزستاری، هاهایی، رٍاًشٌاسی، تتِ دلیتل   . چزاکتِ  دارًتذ  سًتاى  سهیٌت

 دگی، هشتکل رٍاًشتٌاختی  افستز  .شتَد  کوتز تِ هستائل سًتاى پزداختتِ هتی     ،هزدمدر هیاى عاهِ  ی ًادرستّا جتواعی ٍ سٌتتاٍرّای ا

آى ّستٌذ.  اتتال تِ ّای فیشیَلَصیک ٍ تغییزات َّرهًَی تیشتز در هعزض خطز هزداى است اها سًاى تِ سثة ٍیضگیى سًاى ٍ هیا هشتزک

ِ     هیشاى تزٍس افسزدگی در تاًَاى تقز ًشتاى   یثا دٍ تزاتز آقایاى است. آهار تاالی افسزدگی افزاد جاهعِ ٍ خاصتِ تتاًَاى سًتط خطزیستت کت

شٌاستی ٍ  سعی دارین تا سِ رٍیکتزد هتاتاٍت رٍاًشٌاستی، جاهعتِ      تارُ است. لذا دٌّذُ لشٍم تَجِ تیشتز، االالع رساًی ٍ آهَسش در ایي

افستزدگی ًاشتی اس تتارداری ٍ    (، PMSاختتالل پتی ام اط )  افسزدگی تاًَاى شاهل اختالل افستزدگی   حقَقی تِ تزرسی سِ دٍرُ عوذُ

 )ًَیسٌذُشهال زرلکی )دکتزای رٍاًشٌاسی عوَهی(،  فاطمه میردورقیدکتز اس  اس ایي رٍ فسزدگی ًاشی اس یائسگی تپزداسین.سایواى ٍ ا

)ٍکیل پایِ یتک دادگستتزی ٍ ع تَ کتاًَى سًتاى      نازلی صدقی ، (خیاًت سًاى ٍ... ، در خذهت ٍسًاى، دشتاى ٍ جٌَى هاّاًِکتاب ّای 

 است. دعَت تِ عول آهذُحقَقذاى سَرا( 
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