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  ماماییگروه آموزشی:       پرستاری ومامایی خرم آباد  دانشکده:

 98-97:اول نیمسال تحصیلی و سالتحصیلی                  ماماییم پنجکارشناسی ترم   حصیلی:ت یرشتهو  مقطع

         نظرید:احنوع و         1 :تعداد واحد              آن ومشاوره وآموزش جنسي وعملكرد اختالل: نام واحد درسی

                        زنان بيماريهاي یش نیاز:پ
 6، كالس  ومامایی دانشکده پرستاری مکان برگزاری:     11-8 :ساعت  شنبهسه :برگزاری كالس: روز زمان 

  آستی)به ترتیب حروف الفبا(: اساتید         آستی مسئول درس: 19تعداد دانشجویان:
 11-11شنبه ویکشنبه انشجو:ساعات مشاوره با د

 )لطفا شرح دهید( :هدف کلی و شرح دوره

 آن، اهميت تربيت جنسي  و نابهنجار، و بهنجار جنسي فعاليت خانوادگي، و فردي زندگي در جنسي فعاليت اهميت با آشنايي

 نحوه مشاورهو ولاص با آشنايي جنسي، عملكرد اختالالت درمان و تشخيص خاص، شرايط در جنسي پاسخ چرخه تغييرات

 جنسي مشكالت مورد در گرفتن حال شرح

 

 (اهداف را با توجه به حیطه ها و سطوح مختلف بنویسید)بینابینی:اهداف 
 مراحل سيكل جنسي را نام ببرد.-1
 را شرح دهد فاز ثابت فاز تهيج و فازتمايل و-2

 ارگاسم را در زن و مرد مقايسه كند -3
 را نام ببرد عوامل موثر بر فعاليت جنسي -4
 تغييرات فيزيولوژيك دستگاه تناسلي زنان در روابط جنسيرا شرح دهد -5

 تغييرات دستگاه تناسلي مردان در روابط جنسيرا توضيح دهد -6
 عوامل رواني موثر بر فعاليت جنسي زنان و مردان را با يكديگر مقايسه كند -7
 دفازهاي جنسي در زن و مرد را با يكديگر مقايسه كن--8
 مسائل جنسي دوران نوزادي نوپايي و خردسالي را بيان كند -9

 مسائل جنسي دوران پيش از مدرسه و مدرسه را توضيح دهد -11
 آموزش به والدين را در مورد مشكالت جنسي كودكان شرح دهد -11
 چگونگي آموزش مسائل جنسي را به كودك و نوجوان شرح دهد-12

 شرح دهد.    مشكالت قاعدگي در دختران را -13
 مسائل جنسي ناشي از بلوغ زودرس و ديررس را باهم مقايسه كند     -14 

 تغييرات ميل جنسي را در دوران بلوغ در دختران  و پسران راتوضيح دهد-15

 مسائل جنسي دوران بلوغ دختران و پسران را مقايسه كند. -16
 اهم مقايسه كندمسائل جنسي را در سهماهه اول ودوم وسوم بارداري را ب-17
  علل تغييرات ميل جنسي را در دوران بارداري وزايمان توضيح دهد--18

 علل كاهش ميل جنسي را پس از زايمان شرح دهد -19
 نكات مورد رعايت در مشاوره جنسي در بارداري وزايمان را توضيح دهد -21  

   2تغييرات فعاليت جنسي زنان در سالمندي راشرح دهد-21   
 را توضيح دهد يرات فعاليت جنسي مردان در سالمنديتغي -22

 فعاليت جنسي در زن و مرد رادرسالمندي با يكديگر مقايسه كند-23
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 رابيان كند تدابير درماني مشكالت جنسي سالمندي-24 

 اختالت جنسي ناشي از بيماريهارا شرح دهد-25
 يسه كند.را مقا اختالالت فاز برانگيختگي و تمايل در زنان و مردان -26
 را توضيح دهد. نحوه معاينه دستگاه تناسلي داخلي و خارجي زنان-27
 را بيان كند. آزمون رفلكسهاومعاينه  دستگاه تناسلي مردان-28

 اختالالت فاز ارگاسم در زنان و مردان را مقايسه كند. -29
 بررسي و درمان انزال زودرس مردان را توضيح دهد -31  

 را بيان كند. علل اختالالت نعوظ در مردان-31

 علل بروز انواع پارافيليارا باهم مقايسه كند-32

        پرسش و پاسخ سخنرانی برنامه ریزی شده سخنرانیهای تدریس:شیوه

  (TBLیادگیری مبتنی بر تیم)  (PBLیادگیری مبتنی بر حل مسئله)     بحث گروهی

 آموزشی فيلمموالژ، ببرید()لطفاً نام  سایر موارد

 )لطفا شرح دهید( وظایف و تکالیف دانشجو:
 .حضور فعال وبانشاط دركالس 2    .حضور بموقع در كالس1
 .در جلسات بعدي باآمادگي در كالس شركت نمايد.4   .موبايل خودرا خاموش نمايد3

 .از شلوغي وهمهمه دركالس بپرهيزد5
   پروژكتور اسالید  ه و گچختت  وایت بردوسایل کمک آموزشی:  

 ، فیلم آموزشیموالژ  ببرید( لطفاً نام)  سایر موارد

 )از نمره کل( :درصد نمرهنحوه ارزشیابی و 
   نمره درصد 03آزمون پایان ترم   نمره درصد03زمون میان ترم آ

 ----ببرید(  نام اًلطفسایر موارد )    نمره درصد 11شركت فعال در كالس  نمره درصد 03انجام تکالیف 

  غلط -صحیح     جور كردنی  ایچندگزینه  پاسخ كوتاه     تشریحی:نوع آزمون

 ----------- )لطفا نام ببرید( سایر موارد

 :)لطفا نام ببرید(: منابع پیشنهادی برای مطالعه

1. آخرين چاپ ، اس،، برك ، جانان بيماريهاي زنان نواك 

 ، آخرين چاپ سالمي انتشارات تهران جنسي اختالالت درسنامه جهانفرشايسته.2

3.آخرين چاپ ، نگر نشرجامعه جنسي،تهران اختالالت حميدرضاتشخيص شيرمحمدي 

 ، آخرين چاپ  نشرشابك تهران اوحدي بهنام ترجمه انسان جنسي وپاسخهاي ويرجينيااحساسات جانسون مسترويليام. 4

 نشرگلبان تهران آرامش كيارش ترجمه وناباروري زنان وژيآندوكرينول ليون ديويداسپيروف گوردون.5
 منابع التين: 

1.Nusbaum M&Rosendfeld JA,Sextual health across the life style,Cambridge(Last 
edition) 

2.Blackburn M,S Sexuality & disability,Butterworth-Heinemann(Last edition) 
3. Ancis JR,Jongsma AE,The compete womens psychotherapy-treatment 
planner,Wily(Last edition) 
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 جدول هفتگی کلیات  ارائهی درس

 استاد مربوط عنوان مطالب تاریخ جلسه

1 18/6/97 Sexolog  آستی نرمال 

ازديدگاه  فيزيولوژي   وروانشناسي     11/8 2 Sexology " 

3 19/8 Sexology انوادگيدر کودکي و محيط خ " 

 " Sexology درنوجواني 6/9 4

 " Sexology دربارداري 13/9 5

 " Sexology درسنين باال 11/9 6

وبيماريهاي   ارگانيك 17/9 7 Sexology " 

 " اختالل   عملكردجنسي 4/11 8

 


