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 َعتِیپ یکبرؽٌبع5تزم  حصیلی:ت یرؽتِ ٍ هقغغ هبهبییآهَسؽی: گزٍُ خزم آببد ییٍ هبهب یپزعتبر  داًؾکذُ:

 98-99تحصیلی عبل اٍل ًیوغبل                    ییهبهب

 

ًظزیذ:ًَع ٍاح   1تؼذاد ٍاحذ                          یاختالل ػولکزد جٌغ :ًبم ٍاحذ درعی

 ًذاردیؼ ًیبس:پ    

  6کالط هکبى بزگشاری:  8-10 :عبػت  ؽٌبِعِ  :سهبى بزگشاری کالط: رٍس

    هضگبى هغؼَدیدکتزهغئَل درط: 20 تؼذاد داًؾجَیبى:

 8-10ؽٌبِ دٍعبػبت هؾبٍرُ بب داًؾجَ:

 کیجَاهغ هختلف را بب ّن ًشد یاًغبى ّب یاعالػبت ٍ جْبى اهزٍس کِ تکٌَلَص یبیدر دً ؽزح دٍرُ:

 یرا درخَاعت ه یؾتزی، آراهؼ ، لذت ٍ تٌَع ب یؽذُ ٍ رفبُ ،آساد ؾتزیبؾز ب یعتِ ّبخَا کٌذیه

ٍ  یؼیعب یجٌغ یٍ رفتبر ّب التیاس جولِ توب یهختلف ػلو یّب ٌِیدر سه ذی. ارائِ اعالػبت جذ ٌذیًوب

 اعت . یبلکِ السم ٍ ضزٍر ذیًِ تٌْب هف یؼیعب زیغ

 

 

 )لغفب ؽزح دّیذ( ّذف کلی:

 ٍ هَارد يیا صیبب ًحَُ تؾخ ییآؽٌب ی ٍؼیعب زیٍ غ یؼیعب یجٌغ التیؽٌبخت توب ٍ یبزرع .1 

 هؾکل یدارا وبراىیبب ًحَُ آهَسػ ٍ هؾبٍرُ ب ییآؽٌب

  

 

 

 :بیٌببیٌیاّذاف 

 درط داًؾجَ قبدر ببؽذ :  يیا بىیپظ اس پب

 .  ذیًوب ییرا ؽٌبعب یاختالالت ػول جٌغ -1

 را اًجبم دّذ . یٌغهؾبٍرُ السم در اختالالت ػول ج  -2

 

 

 

 ّبی تذریظ:ؽیَُ

  *بحث گزٍّی  *   پزعؼ ٍ پبعخ                   *    عخٌزاًی
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 )لغفب ؽزح دّیذ( ٍظبیف ٍ تکبلیف داًؾجَ:

 

 حضَر فؼبل ٍ بِ هَقغ در کالط

 رػبیت ظبّز بز اعبط هَاسیي ؽزػی ٍ بْذاؽتی

 خبهَػ کزدى تلفي ّوزاُ

 هؾبرکت فؼبل در بحث گزٍّی

 

 ٍعبیل کوک آهَسؽی:   

   اعالیذ power point    ٍایت بزد

 

 )اس ًوزُ کل( :درصذ ًوزًُحَُ ارسؽیببی ٍ 

 11-10عبػت: 1/11/98تبریخ: ًوزُ درصذ 09تزمپبیبى آسهَى 

      ًوزُ درصذ5اًجبم تکبلیف 

 ًوزُ درصذ 5ؽزکت فؼبل در کالط 

 

 ًَع آسهَى

  ،غلظ -صحیح،جَر کزدًی،ایچٌذگشیٌِ

  

 :)لغفب ًبم ببزیذ(: هٌببغ پیؾٌْبدی بزای هغبلؼِ

 

 235خالصٍ رياوپسشکی کاپالن ،  کاپالن ي ساديک    دکتر وصرت ا.. پًر افکاری  صفحات   .1

 آخریه چاپ 403تا 

تشخیص ي درمان اختالالت جىسی . دکتر سرير آرمان، ريشىک حسه زَرایی. اوتشارات  .1

 1332کىکاش. چاپ ديم 

جىسی. دکتر شایستٍ جُاوفر، میترا مًالیی وژاد. اوتشارات سالمی. چاپ درسىامٍ اختالالت  .2

 1322ديم 

  ،اوتشارات آرتیه طب 2012بیماریُای زوان وًاک  .3
uptodate.org   .4    ٍpubmed.org ٍ 

 

 جذٍل ّفتگی کلیبت  ارائِی درط

 اعتبد هزبَط ػٌَاى هغبلب تبریخ جلغِ

 خبًن هغؼَدی غیَّیت جٌغی ،ًقؼ ٍ رفتبر جٌ 21/8/98 1
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2 28/8/98 

 

 

سکسولوژی و چرخه طبیعی پاسخ 

 جنسی در زن و مرد

 

 یخبًن هغؼَد

3 5/9/98 

 

 یخبًن هغؼَد یپاسخ جنسعوامل موثر بر 

 یخبًن هغؼَد عکغَلَصی در کَدکی ٍ ًَجَاًی 12/9/98 4

 یخبًن هغؼَد عکغَلَصی در ببرداری ٍسایوبى 19/9/98 5

 یخبًن هغؼَد عبلوٌذی عکغَلَصی در 26/9/98 6

 یخبًن هغؼَد اختالل ػولکزد جٌغی ٍ هؾبٍرُ  3/10/98 7
 یخبًن هغؼَد  اًحزاف جٌغی  10/10/98 8
    
...    
....    
....    

....    
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