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 یکارشناس3ترم  حصیلی:ت یرشته و مقطع ماماییآموزشی: گروه خرم آباد ییو ماما یپرستار  دانشکده:

 01-02تحصیلی سالدوم نیمسال تحصیلی                     ییماما وستهیپنا  

 

نظری:دنوع واح  1    تعداد واحد:                          یاختالل عملکرد جنس :نام واحد درسی

 نداردنیاز:یشپ    

  6کالس مکان برگزاری:  8-10 :ساعت  ه شنبهس :زمان برگزاری کالس: روز

 8-10چهارشنبه ساعات مشاوره با دانشجو:     مژگان مسعودیمسئول درس: 20 تعداد دانشجویان:

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

 یرا درخواست م یشتری، آرامش ، لذت و تنوع ب یشده و رفاه ،آزاد شتریبشر ب یخواسته ها 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

 

 هید()لطفا شرح د هدف کلی:

 ییآشنا و موارد نیا صیبا نحوه تشخ ییآشنا ی وعیطب ریو غ یعیطب یجنس التیو شناخت تما 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

 را انجام دهد . یر اختالالت عمل جنسمشاوره الزم د  -2

 

 های تدریس:شیوه

   *بحث گروهی    *پرسش و پاسخ   *سخنرانی

 

 

 )لطفا شرح دهید( وظایف و تکالیف دانشجو:

 

 حضور فعال و به موقع در کالس

 رعایت ظاهر بر اساس موازین شرعی و بهداشتی

 خاموش کردن تلفن همراه

 مشارکت فعال در بحث گروهی
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 ایل کمک آموزشی:  وس

   اسالید power point    وایت برد

 

 )از نمره کل( :درصد نمرهنحوه ارزشیابی و 

   نمره درصد 80ترم میانآزمون 

     نمره درصد15انجام تکالیف 

 نمره درصد 5شرکت فعال در کالس 

 

 نوع آزمون

  ،غلط -صحیح،جور کردنی،ایچندگزینه

  

 :)لطفا نام ببرید(: منابع پیشنهادی برای مطالعه

 

ات  دکتر نصرت ا.. پور افکاری  صفح   (2022)خالصه روانپزشکی کاپالن ،  کاپالن و سادوک  .1

 .انتشارات ارجمند1401آخرین 403تا  235

تشخیص و درمان اختالالت جنسی . دکتر سرور آرمان، روشنک حسن زهرایی. انتشارات  .1

 1394کنکاش. چاپ دوم 

 امعه نگرجترا موالیی نژاد. انتشارات درسنامه اختالالت جنسی. دکتر شایسته جهانفر، می .2

 1401چاپ دوم 

   لبانگ،انتشارات 2018بیماریهای زنان نواک  .3

و  uptodate.org درس یمرتبط با موضوع ها یها نیدالیو گا کیستماتیمقاالت مرور س نیتر دیجد .4
pubmed.org 
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 جدول هفتگی کلیات  ارائهی درس

 استاد مربوط عنوان مطالب تاریخ جلسه

 مسعودیکترد هویت جنسی ،نقش و رفتار جنسی 18/11/1401 1

2 25/11 

 

 

سکسولوژی و چرخه طبیعی پاسخ جنسی 

 در زن و مرد
 یمسعودکترد

3 2/12 

 

 یمسعودکترد یپاسخ جنسعوامل موثر بر 

 یمسعودکترد سکسولوژی در کودکی و نوجوانی 9/12 4

 یمسعودکترد سکسولوژی در بارداری وزایمان 16/12 5

 یمسعود کترد سکسولوژی در سالمندی 23/12 6

 یمسعود کترد اختالل عملکرد جنسی و مشاوره  14/1/1402 7
 یمسعودکترد  انحراف جنسی  21/1 8
 


