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  ترم سوم : تحصیلیرشتهیو مقطع  مامایی:گروه آموزشی        پرستاری و مامایی خرم آباد :دهدانشک

 95-96دوم :نیمسال تحصیلی و سالتحصیلیکارشناسی ناپیوسته  مامایی                  

ًظری : دًَع ٍاح  1        :تؼذاد ٍاحذاختالل عملکرد جنسی                         : ًبم ٍاحذ درظی

 اصَل رٍاًپسؼکی در هبهبیی: یب ّوسهبى یػ ًیبزپ  

  7كالض ؼوبرُ : هکبى برگساری    8-10 : ظبػتیکؽٌبِ:رٍز: زهبى برگساری كالض

 دكتر جٌبًی:  دكتر جٌبًی   اظبتیذ:هعئَل درضًفر 23 :تؼذاد داًؽجَیبى

   12-14ؼٌبِ : ظبػبت هؽبٍرُ بب داًؽجَ

در عَل ایي درض داًؽجَیبى ػولکرد جٌعی عبیؼی ٍ غیر عبیؼی در زٍجیي ٍ رفتبرّبی جٌعی  :شرح دوره

ظٌیي كَدكی ، ًَجَاًی ، ببرداری ، ظٌیي ببال ٍ در بیوبریْب ٍ اختالالت ػولکرد جٌعی ٍ آهَزغ ٍ هؽبٍرُ در ایي 

  .زهیٌِ را هی آهَزًذ
 

آؼٌبیی بب ٍیصگیْبی ػولکرد جٌعی ٍ ػَاهل هَثر بر آى در ظٌیي  ٍ ؼرایظ هختلف ٍ ّوچٌیي ؼٌبخت : هدف کلی

 . اختالالت ػولکرد جٌعی ٍ ؼیَُ آهَزغ ٍ هؽبٍرُ در زهیٌِ اختالالت هربَط بِ رفتبرّبی جٌعی 

 

: بینابینیاهداف 
 : پط از اتوبم دٍرُ از داًؽجَ اًتظبر هی رٍد 

 . ًظریِ ّبی رٍاى ؼٌبختی هربَط بِ َّیت جٌعی ، ًقػ جٌعی ٍ رفتبر جٌعی را تَضیح دّذ -1

2- Sexology  از دیذگبُ فیسیَلَشی ٍ رٍاًؽٌبظی را ؼرح دّذ  

 .چرخِ پبظخ جٌعی عبیؼی در زًبى ٍ هرداى را تَضیح دّذ  -3

 .اختالالت ٍ چرخِ جٌعی ٍ ػولکرد جٌعی را لیعت كٌذ  -4

 .تفبٍت چرخِ جٌعی عبیؼی ٍ غیر عبیؼی را تؽخیص دّذ  -5

 . اصَل هؽبٍرُ ٍ آهَزغ را در اختالالت جٌعی  بذاًذ -6

.  اًحرافبت جٌعی را ؼرح دّذ -7

 

: شیوههای تدریس

    پرظػ ٍ پبظخ   ظخٌراًی برًبهِ ریسی ؼذُظخٌراًی

 (TBL)یبدگیری هبتٌی بر تین  (PBL)  یبدگیری هبتٌی بر حل هعئلِبحث گرٍّی

 ----------------- (لغفبً ًبم ببریذ)ظبیر هَارد 
 

 
 

 



 به نام آنکه جان را فکرت آموخت

 
 لرستاندانشگاه علوم پسشکي 

 مرکس مطالعات و توسعه آموزش علوم پسشکي

 درسي و آموزشي واحد برنامهریسی

(Course Plan)   دوره  ح طر

 2 

  :وظایف و تکالیف دانشجو

 كالض در بوَقغ حضَر- 1

دركالض  ٍببًؽبط فؼبل حضَر-- 2

 ًوبیذ خبهَغ خَدرا هَببیل- 3

. ًوبیذ ؼركت كالض در ببآهبدگی بؼذی جلعبت در- 4

. بپرّیسد دركالض ٍّوْوِ ؼلَغی از - 5

 .اهَرهحَلِ ٍ فؼبلیتْبی درظی را بِ هَقغ ٍ بخَبی اًجبم دّذ- 6

 

:   وسایل کمک آموزشی

     پرٍشكتَر اظالیذ  تختِ ٍ گچٍایت برد

 -------------- (لغفبً ًبم ببریذ)ظبیر هَارد  

 

 (از نمره کل) :درصد نمرهنحوه ارزشیابی و 

 درصذ ًورُ   ------ آزهَى هیبى ترمدرصذ ًورُ   80آزهَى پبیبى ترم

 درصذ ًورُ    10اًجبم تکبلیفدرصذ ًورُ 10ؼركت فؼبل در كالض 

 ---------- (لغفبً ًبم ببریذ)ظبیر هَارد 

 

نوع آزمون 

  غلظ-  صحیح          جَر كردًی       چٌذگسیٌْبیپبظخ كَتبُ     تؽریحی

 ----------- (لغفب ًبم ببریذ)ظبیر هَارد 

  

 : منابع پیشنهادی برای مطالعه

 1392 ظبلوی اًتؽبرات تْراى جٌعی اختالالت درظٌبهِ جْبًفرؼبیعتِ -1

 1382 ًگر ًؽرجبهؼِ جٌعی،تْراى اختالالت حویذرضبتؽخیص ؼیرهحوذی- 2

 1383 ًؽرؼببك تْراى اٍحذی بٌْبم ترجوِ اًعبى جٌعی ٍپبظخْبی ٍیرجیٌیباحعبظبت جبًعَى هعترٍیلیبم .-3

ًؽرگلببى  تْراى آراهػ كیبرغ ترجوِ ًٍبببرٍری زًبى آًذٍكریٌَلَشی لیَى دیَیذاظپیرٍف گَردٍى-4

بیوبریْبی زًبى ًَاک آخریي چبپ  - 5

خالصِ رٍاًپسؼکی ػلَم رفتبری ٍ رٍاًپسؼکی ببلیٌی كبپالى ، ظبدٍک ، آخریي چبپ  - 6

هعبیل جٌعی ٍ اختالالت رٍاًتٌی ، كبپالى ظبدٍک ، آخریي چبپ   -8

  science direct. Com   و pubmed.org    و                       uptodate.org: ظبیت 
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 جدول هفتگی کلیات  ارائهی درس

استاد مربوط عنوان مطالب تاریخ جلسه 

1 10/11/1395 Sexology   دكتر جٌبًی   ٍ ًظریِ ّبی هرتبظ

 دكتر جٌبًیچرخِ پبظخ جٌعی عبیؼی در زًبى ٍ هرداى   17/11/1395 2

بیوبریْب ،  )ػَاهل هَثر بر پبظخ جٌعی  24/11/1395 3

دارٍّب ، ظي ٍ هحیظ خبًَادگی  

 دكتر جٌبًی

4 1/12/1395 Sexologyدكتر جٌبًی  نوجوانیوکودکیدر 

5 8/12/1395 Sexologyدكتر جٌبًی سنین باال و  در حاملگی، شیردهی 

 دكتر جٌبًی  اختالالت در ػولکرد جٌعی 15/12/1395 6

 دكتر جٌبًیاختالالت در ػولکرد جٌعی  22/12/1395 7

 دكتر جٌبًیآهَزغ ٍ هؽبٍرُ در اختالالت ػولکرد جٌعی   20/1/1396 8

 


