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 وستهیپ یکارشناس5ترم  حصیلی:ت یرشته و مقطع ماماییآموزشی: گروه خرم آباد ییو ماما یپرستار  دانشکده:

 1401- 1402تحصیلی سال اولنیمسال تحصیلی                     ییماما

 

 نظرید:واح   1       تعداد واحد:                          یاختالل عملکرد جنس :نام واحد درسی

 8-10 :ساعتچهارشنبه  :زمان برگزاری کالس: روز

 

    مژگان مسعودیدکتر  مسئول درس: 20 تعداد دانشجویان:

 10-12چهارشنبه ساعات مشاوره با دانشجو:

 کیجوامع مختلف را با هم نزد یانسان ها یاطالعات و جهان امروز که تکنولوژ یایدر دن شرح دوره:

 یرا درخواست م یشتری، آرامش ، لذت و تنوع ب یه ،آزادو رفاشده  شتریبشر ب یها خواسته کندیم

و  یعیطب یجنس یو رفتار ها التیاز جمله تما یمختلف علم یها نهیدر زم دی. ارائه اطالعات جد ندینما

 است . یبلکه الزم و ضرور دینه تنها مف یعیطب ریغ

 

 )لطفا شرح دهید( هدف کلی:

 ییآشنا و موارد نیا صیبا نحوه تشخ ییآشنا ی وعیطب ریو غ یعیطب یجنس التیاتم و شناخت یبررس  

 مشکل یدارا مارانیبا نحوه آموزش و مشاوره ب

  

 :بینابینیاهداف 

 درس دانشجو قادر باشد :  نیا انیپس از پا

 .  دینما ییرا شناسا یاختالالت عمل جنس -1

 م دهد .نجارا ا یتالالت عمل جنسمشاوره الزم در اخ  -2

 

 :ی تدریسهاشیوه

پرسششش و         ☐ سخنرانی برنامه ریزی شده  * سخنرانی

 * پاسخ

 (TBL) یادگیری مبتنی بر تیم  * (PBL) یادگیری مبتنی بر حل مسئله * بحث گروهی

☐ 
 :سایر موارد

 

 :(حضوری و مجازیدر جلسات ) وظایف و تکالیف دانشجو

 س الدر ک حضور فعال و به موقع

 حضوری سالک رددن تلفن همراه ش کرخامو
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 یمشارکت فعال در بحث گروه

 مجازیاستفاده از اسامی کامل برای حضور در تاالر

 (آنالین در جلسات )ارسال استیکر عدم

 ::مقررات کالس ین وقوان
 ( حضوریدر جلسات )تشکیل کالس راس ساعت مقرر 

 ل به موقع تکالیف ارسا

 

 وسایل آموزشی:  

 وب    ☐ دگیریدیریت یششاسششامانه مشش         ☐ کششامویوتر          ☐ پروژکتوردئو یو *☐ وایت برد

 *☐ سرویس کالس آنالین

 : ببرید( لطفاً نام)  سایر موارد        *☐ سامانه آزمون مجازی فرادید

 

 

 های مختلف دانشجو:نحوه ارزشیابی دانشجو و سهم هر کدام از فعالیت

 

 

 نمره از بیست فعالیت ردیف

 نمره7 در زمان مقرر ائهو ارانجام تکالیف  1

  سامانه نویدهای کالسی در آزمون 2

 نمره 1 منظم و فعالحضور  3

  مستمرامتحان  4

 نمره 12 امتحان پایان ترم 5

 نوع آزمون

 غلط -صحیح ☐ جور کردنی          *☐ ایچندگزینه       *☐ پاسخ کوتاه     ☐ تشریحی

☐  
 :ببرید()لطفا نام : منابع پیشنهادی برای مطالعه

 

 2015دهم ویراست یاز دکتر فرزین رضاعیخالصه روان پزشکی کاپالن و سادوک  .1

رور آرمان، روشنک حسن زهرایی. انتشارات الت جنسی . دکتر ستشخیص و درمان اختال .1

 1382کنکاش. چاپ دوم 

https://www.arjmandpub.com/Home/Search/4/9/%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1%20%D9%81%D8%B1%D8%B2%D9%8A%D9%86%20%D8%B1%D8%B6%D8%A7%D8%B9%D9%8A
https://www.arjmandpub.com/Home/Search/4/9/%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1%20%D9%81%D8%B1%D8%B2%D9%8A%D9%86%20%D8%B1%D8%B6%D8%A7%D8%B9%D9%8A
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اپ نامه اختالالت جنسی. دکتر شایسته جهانفر، میترا موالیی نژاد. انتشارات سالمی. چدرس .2

 1392دوم 

انتشارات:  ،یهانج ی: دکتر بهرام قاضنیمترجم یترجمه فارس2020بیماریهای زنان نواک  .3

 گلبان
uptodate.org   .4    وpubmed.org 

 توضیحات مهم: 

  کردبرگزار  مجازیو یا  حضوری به صورت توانرا میهرجلسه. 

  نوان عبه  ،جلسه مربوط بهای اری محتوای چندرسانهذبارگ ،مجازیدر صورت انتخاب جلسه به صورت

ین نیز آفال های جلساتولماژسایر تواند عالوه بر آن از گردد و استاد درس میاستاندارد پایه محسوب می

ربوطه ستون م بخش ماژول جلسات آفالین در عالمت گذارینسبت به  میتوانید ،بنابراین .استفاده نماید

 اقدام نمایید.

 زیاد  شبکه در ساعاتی که ترافیک س است ولی ترجیحاًانتخاب زمان ارائه جلسات آنالین بر عهده مدر

 .شود برگزارکالس  ی شود کمتر، سعاست

 
 

 عنوان جلسه تاریخ ردیف
ساعت 

 برگزاری 
 مدرس

  دکتر مسعودی 10-8 هویت جنسی ،نقش و رفتار جنسی 23/06/1401 1

2 30/6/1401 

سخ سکسولوژی و چرخه طبیعی پا

 جنسی در زن و مرد
 

8-10 

 دکتر مسعودی

 ر مسعودیدکت 10-8 یپاسخ جنسعوامل موثر بر  6/7/1401 3

4 13/7/1401 

 *ی در کودکی و نوجوانیسکسولوژ

 تعطیل رسمی
 

تعطیل 

 دکتر مسعودی *رسمی

 دکتر مسعودی 10-8 بارداری وزایمان سکسولوژی در 20/7/1401 5

 دکتر مسعودی 10-8 کسولوژی در سالمندیس 27/7/1401 6

 دکتر مسعودی 10-8 اختالل عملکرد جنسی و مشاوره  4/8/1401 7

 دکتر مسعودی 10-8 انحراف جنسی   11/8/1401 8

 

  ی می باشد برهمین اساس یک جلسه بصورت مجازی تشکیل خواهد شد تعطیل رسم13/7جلسه 


