
 

 
 بسمو تعالي

 دانشكده پرستاري و مامايي
 دانشگاه علىم پسشكي و خدمات بهداشتي درماني تهران

 آن مشاوره و آمىزش و  جنسی عملکرد اختالل
 1921-29سال تحصيلي  - دوم نيمسال 

 

 آن مشاوره و آموزش و  جنسی عملکرد اختاللعنوان دوره: 

 هبهبییگروه آموزشي: 

 مقطع تحصيلي: کارشناسي 

 1تعداد واحد: 

 هما صادقیاساتيد:   

 

 مشکل دارای بیماران مشاوره و آموزش ،و ،،تشخیص جنسي عمل اختالالت با آشنايي: درس شرح

 بب آؼٌبیی کلی اّذاف: 

 ًرهبل ظکعَلَشی ٍ ظکعَلَشی

 خبًَادُ هحیظ ٍ کَدکی در ظکعَلَشی

 ًَجَاًی در ظکعَلَشی

 ببرداری در ظکعَلَشی

 ببل ظٌیي در ظکعَلَشی

 جٌعی ػول ختالالت

 رٍاًؽٌبظی ٍ فیسیَلَشی دیذگبُ از ظکعَلَشی
 ارگبًیک ّبی بیوبری ٍ  ظکعَلَشی

 

 داًؽجَیبى از ٍاًتظبرات درض هقررات: 

 کالض در بوَقغ حضَر.1

  درکالض ٍببًؽبط فؼبل حضَر.2

  درض درحیي هَببیل کردى خبهَغ. 3

  درکالض ٍّوْوِ ؼلَغی پرّیساز. 4

  درظی هببحث بِ هربَط جذیذ هغبلب ٍ کٌفراًط ارائِ فؼبل، هؽبرکت. 5

 



 درض اصلی هٌببغ: 

 ٍیلیبهس

 پَرافکبری ،دکتر تٌی رٍاى اختالالت ٍ جٌعی هعبیل

 جْبًفر ؼبیعتِ دکتر ، آى آهَزغ ٍ جٌعی اختالالت

  ًَاک زًبى ّبی بیوبری

 کیعتٌر زًبى ّبی بیوبری



%   10آزهَى ٍرٍدی -
آزهَى هرحلِ ای یب  -

 %10تکَیٌی 
آزهَى پبیبًی یب  -

 %50تراکوی 
حضَر فؼبل در  -

 %30کالض 

ؼرکت فؼبل در بحث گرٍّی،  -
 پرظػ ٍ پبظخ
 ٍ حل هعئلِ 

عرح ًکبت جذیذ درهَرد  -
 هَضَع

ارایِ راُ حلْبی خالقبًِ جْت  -
 هَاًغ یبدگیری

110 
 دقیقِ  

White board 
-Video 

projector 

 بحث گرٍّی 
 پرظػ ٍ پبظخ

 حل هعئلِ

عبیؼی ٍ  هقذهِ ای بر فیسیَلَشی فؼبلیت ّبی جٌعی-
 ػَاهل هَثر بر آًِ را ؼرح دّذ

 ظیکل پبظخ جٌعی را تؼریف ٍ هراحل آى را لیعت ًوبیذ-
چْبر هرحلِ جبًعَى را تؼریف ٍ تغییرات ّر یک از فبز -

 ًوبیذّبی جٌعی را تفعیر 
 فبزّبی جٌعی را در زى ٍ هرد هقلیعِ ًوبیذ-
 هَارد الزم در هؽبٍرُ بب هذدجَ را ًبم برد-

هقذهِ ای بر 
ظکعَلَشی ٍ 

ظکعَلَشی 
 ًرهبل
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%   10آزهَى ٍرٍدی -
آزهَى هرحلِ ای یب  -

 %10تکَیٌی 
آزهَى پبیبًی یب  -

 %50تراکوی 
حضَر فؼبل در  -

 %30کالض 

بحث گرٍّی، ؼرکت فؼبل در  -
 پرظػ ٍ پبظخ
 ٍ حل هعئلِ 

عرح ًکبت جذیذ درهَرد  -
 هَضَع

ارایِ راُ حلْبی خالقبًِ جْت  -
 هَاًغ یبدگیری

110 
 دقیقِ  

White board 
-Video 

projector 

 بحث گرٍّی  -
 پرظػ ٍ پبظخ -
 حل هعئلِ -

 هقذهِ ای در رابغِ بب هعبیل جٌعی در کَدکبى بیبى ًولیذ-
 در دٍرُ ؼیرخَارگی ٍ کَدکی را ؼرح دّذتوبیالت جٌعی -
ًکبت هْن در آهَزغ ٍالذیي بِ ٌّگبم هراقبت از ًَزاد را -

 ؼرح دّذ
درک ًَزاد از هحیظ ٍ رفتبر ًَزاد را در ٌّگبم بیذاری تفعیر -

 ًوبیذ
آهَزغ هٌبظب در هَرد ًحَُ برخَرد بب کَدکبًذر ایي ظٌیي -

 را بیبى ًوبیذ
 از هذرظِ راؼرح دّذ رفتبر کَدکبى در دٍرُ پیػ-
 ًکبت هْن در آهَزغ جٌعیذٍراى هذرظِ را ؼرح دّذ-

ظکعَلَشی در 
کَدکی ٍ هحیظ 

 خبًَادُ
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%   10آزهَى ٍرٍدی -
آزهَى هرحلِ ای یب  -

 %10تکَیٌی 
آزهَى پبیبًی یب  -

 %50تراکوی 
حضَر فؼبل در  -

 %30کالض 

 

ؼرکت فؼبل در بحث گرٍّی،  -
 پرظػ ٍ پبظخ
 ٍ حل هعئلِ 

عرح ًکبت جذیذ درهَرد  -
 هَضَع

ارایِ راُ حلْبی خالقبًِ جْت  -
 هَاًغ یبدگیری

110 
 دقیقِ  

White board 
-Video 

projector 
 

 بحث گرٍّی  -
 پرظػ ٍ پبظخ -
 حل هعئلِ -

 را در پعراى ٍ دختراى ًبم ببرد تغییرات جعوی دٍراى بلَؽ-
 ؼرح دّذًقػ ّب ٍ تفبٍت ّبی جٌعی در بلَؽ را -
دٍظتی ّب ٍ ػؽق را در دٍراى بلَؽ  ٍ ًَجَاًی تؽخیص -

 دّذ
 ًقػ ٍالذیي  را در بلَؽ جٌعی ًَجَاًبى بیبى کٌذ-
هؼیبر ّبی رفتبرّبی جٌعی عبیؼی ٍ غیر عبیؼی را -

 تؽخیص دّذ
 آهَزغ بِ ًَجَاًبى را در رابغِ بب هعبیل جٌعی ؼرح دّذ-

ظکعَلَشی در 
 ًَجَاًی
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%   10ٍرٍدی آزهَى -
آزهَى هرحلِ ای یب  -

 %10تکَیٌی 

ؼرکت فؼبل در بحث گرٍّی،  -
 پرظػ ٍ پبظخ
 ٍ حل هعئلِ 

110 
 دقیقِ  

White board 
-Video 

projector 

 بحث گرٍّی  -
 پرظػ ٍ پبظخ -
 حل هعئلِ -

هقذهِ ای در رابغِ بب فؼبلیت جٌعی در دٍراى ببرداری ٍ -
 پط از زایوبى را ؼرح دّذ

فؼبلیت ّبی جٌعی در دٍراى ببرداری را ؼرح دادُ ٍ ػَاهل -

 ظکعَلَشی در
 ببرداری

4/2/1392 4 



آزهَى پبیبًی یب  -
 %50تراکوی 

حضَر فؼبل در  -
 %30کالض 

عرح ًکبت جذیذ درهَرد  -
 هَضَع

ارایِ راُ حلْبی خالقبًِ جْت  -
 هَاًغ یبدگیری

 هَثر بر آى را ًبم ببرد 
 ؼرایظ هحذٍدیت فؼبلیت جٌعی در ببرداری را -

%   10آزهَى ٍرٍدی -
آزهَى هرحلِ ای یب  -

 %10تکَیٌی 
آزهَى پبیبًی یب  -

 %50تراکوی 
حضَر فؼبل در  -

 %30کالض 

ؼرکت فؼبل در بحث گرٍّی،  -
 پرظػ ٍ پبظخ
 ٍ حل هعئلِ 

عرح ًکبت جذیذ درهَرد  -
 هَضَع

ارایِ راُ حلْبی خالقبًِ جْت  -
 هَاًغ یبدگیری

110 
 دقیقِ  

White board 
-Video 

projector 
 

 بحث گرٍّی  -
 پرظػ ٍ پبظخ -
 حل هعئلِ -

 فؼبلیت جٌعی در ظٌیي ببال را تؼریف کٌذ-
 تغییرات هربَط بِ ظي ٍ تذابیر درهبًی هربَعِ را ؼرح دّذ-
آهَزغ هربَط بِ هصرف َّرهَى  درهبًی جبیگسیٌی را -

 ؼرح دّذ
 

ظکعَلَشی در 
 ظٌیي ببال
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%   10آزهَى ٍرٍدی -
آزهَى هرحلِ ای یب  -

 %10تکَیٌی 
آزهَى پبیبًی یب  -

 %50تراکوی 
حضَر فؼبل در  -

 %30کالض 

ؼرکت فؼبل در بحث گرٍّی،  -
 پرظػ ٍ پبظخ
 ٍ حل هعئلِ 

عرح ًکبت جذیذ درهَرد  -
 هَضَع

ارایِ راُ حلْبی خالقبًِ جْت  -
 هَاًغ یبدگیری

110 
 دقیقِ  

White board 
-Video 

projector 
 

 بحث گرٍّی  -
 پرظػ ٍ پبظخ -
 حل هعئلِ -

 اختالالت ػول جٌعی را لیعت ًوبیذ-
 هَارد هْن در گرفتي تبریخچِ از بیوبراى  را لیعت ًوبیذ-
تؼریف ػلل ، درهبى ،آهَزغ ٍ هؽبٍرّذر اختالالت فبز -

توبیل،ارگبظن ،ٍ اختالالت ًبؼی از ٍضؼیت ّبی ػوَهی ٍ 
 تفبدُ از هَادرا ؼرح دّذ  ظَء اظ

اختالالت ػول 
 جٌعی
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%   10آزهَى ٍرٍدی -
آزهَى هرحلِ ای یب  -

 %10تکَیٌی 
آزهَى پبیبًی یب  -

 %50تراکوی 
حضَر فؼبل در  -

 %30کالض 

ؼرکت فؼبل در بحث گرٍّی،  -
 پرظػ ٍ پبظخ
 ٍ حل هعئلِ 

عرح ًکبت جذیذ درهَرد  -
 هَضَع

خالقبًِ جْت ارایِ راُ حلْبی  -
 هَاًغ یبدگیری

110 
 دقیقِ  

White board 
-Video 

projector 
 

 بحث گرٍّی  -
 پرظػ ٍ پبظخ -
 حل هعئلِ -

 ٍیصگی ّب ٍ هؽخصبت ػؽق را ؼرح دّذ-
 تفبٍت ػؽق در زًَ هرد را تؽخیص دّذ-
 ًظریبت داًؽوٌذاى را در رابغِ بب ػؽق بیبى ًوبیذ-
 اًَاع هختلف ػؽق راتؽخیص دّذ-
 اّویت ػؽق ٍ ازدٍاج را بیبى کٌذ-

 ٍیصگی ّبی ّوعر هغلَبرا لیعت ًوبیذ

ظکعَلَشی از 
دیذگبُ 

فیسیَلَشی ٍ 
 رٍاًؽٌبظی
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%   10آزهَى ٍرٍدی -
آزهَى هرحلِ ای یب  -

ؼرکت فؼبل در بحث گرٍّی،  -
 پبظخپرظػ ٍ 

110 
 دقیقِ  

White board 
-Video 

projector 

 بحث گرٍّی  -
 پرظػ ٍ پبظخ -

بیوبری ّبی دظتگبُ ػصبیرا کِ در اختالالت ػول  -
 جٌعی ًقػ دارًذ تَضیح دّذ

ظکعَلَشی  ٍ 
بیوبری ّبی 
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 %10تکَیٌی 
آزهَى پبیبًی یب  -

 %50تراکوی 
حضَر فؼبل در  -

 %30کالض 

 

 ٍ حل هعئلِ 
عرح ًکبت جذیذ درهَرد  -

 هَضَع
ارایِ راُ حلْبی خالقبًِ جْت  -

 هَاًغ یبدگیری

ػولکردبیوبری ّبی دظتگبُ ػصبی بر هکبًیعن  - حل هعئلِ - 
 اختالالت ػول جٌعی را ؼرح دّذ

هکبًیعن ػولکرداًَاػوختلف ظکتِ ّبرا  کِ در اختالل  -
 ػولکرد جٌعی ًقػ دارًذ ؼرح دّذ

بیوبری ّبی ػرٍقی ٍ ظبیر بیوبری ّبی هسهٌرا کِ در  -
 اختالالت ػولکرد جٌعی ًقػ دارًذتؽخیص دّذ

رد جٌعی ًقػ دارًذ دارٍّبیی کِ در اختالالت ػولک -
 لیعت ًوبیذ

 درهبى  ، آهَزغ ٍ هؽبٍرُ ایي بیوبراى آؼٌب ببؼذ  -

 ارگبًیک


