
 

 بسمه تعالی  

 
شتی ردمانی سیرجان  دانشکده علوم زپشکی و خدمات بهدا

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش زپشکی
 واحد ربانمه رزیی ردسی    

 
 طرح دوره دروس نظری و عملی  



 

2 

 

 : مشخصات درس   

 20 تعداد دانشجو   مامایی  گروه آموزشی  

 1 تعداد واحد  اختالالت عملکرد جنسی عنوان درس 

 کارشناسی ناپیوسته مامایی  تحصیلی   شته ر و  مقطع
 تاریخ شروع 

 دوره   پایان  و
30/11 – 9/4 

 10-12به چهارشن    جلسات روز و ساعت  سوم  نیمسال تحصیلی  

 روانپزشکی در مامایی    دروس پیش نیاز مریم فیروزآبادی  مدرس/مدرسین درس 

 مسئول درس 
 محل برگزاری - )دروس اشتراکی( 

 اریدانشکده پرست

 نظری  )نظری/عملی( واحد نوع 
روش برگزاری  

 )حضوری/مجازی/ترکیبی( 
 حضوری 

 

 شرح کلی درس:   

 ید. توصیفی کوتاه و مختصر از درس را در یک یا دو پاراگراف بنویس
  -نوجوانی -  کودکی –ری یط مختلف مثل بارداجنسی در سنین و شرا آشنایی با ویژگیهای عملکرد جنسی یکی ازضروریات حرفه مامایی است.فراگیرا ن در این درس بـا عملکـرد

 .جنسی ، تشخیص این موارد، با نحوه آموزش و مشاوره بیماران دارای مشکل اشنا میشوند عمـل اختالالت بیماریها،  در و  باال سنین
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 هدف/اهداف کلی درس:  

 بنویسید. با مراجعه به کوریکولوم رشته، هدف/اهداف کلی درس را 

 ؤثر بر آنرد جنسی و عوامل مژگی های عملکآشنایی با وی •

 آشنایی با عملکرد جنسی در سنین مختلف و شرایطی مانند بارداری  •

 ی با اختالالت عملکرد جنس  آشنایی •

 یبوط به مشکالت جنسرم یها نهیآموزش و مشاوره در زم یبا نحوه  ییآشنا •

 

 

 :روش تدریس   

انتخاب    ارکت فراگیرانروش تدریس را بر اساس موضوع، زمان کالس، منابع و امکانات و نحوه مش  .نماییدمیروش تدریسی در آموزش استفاده  مشخص کنید از چه  

   را در اولویت قرار دهید.مشارکت فراگیران و شرکت آنان در بحث های کالسی ان و در صورت امککنید 

 سایر موارد: ... 

 

 ☐ ریس مبتنی بر حل مسئلهتد روش ◼ روش تدریس سخنرانی 
 ☐ روش تدریس ایفای نقش  ◼ ی روش تدریس بحث گروه

 ☐ تیمی  روش تدریس مبتنی بر کار                              ◼ روش تدریس پرسش و پاسخ 
 ☐ روش تدریس اکتشافی  ☐ روش تدریس نمایشی 

      ◼ کهای کوچروش تدریس در گروه                                                                      ☐ روش تدریس آزمایشگاهی 
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 مواد و وسایل آموزشی:  

 ه می کنید.  در آموزش خود از چه وسایل آموزشی استفادیادگیری،  -به منظور تسهیل فرآیند یاددهی

 سایر موارد: ...       
 

 ◼ جزوه  ◼ پاورپوینت 
 ◼ کتاب  ◼       فیلم آموزشی      

 ◼         رد          ت بوای                               ☐          ر   نرم افزا
 ◼ تصویر  ◼ ماکت 

 ☐ چارت     ☐         لوازم واقعی  
 ☐ فایل صوتی  ☐ پوستر

 

 های فراگیران: تکالیف و مسئولیت   

 هایی در طول ترم دارند.  چه وظایف و مسئولیتفراگیران مشخص کنید که 
 کالسحضور به موقع در  ▪

 ه از کالس  آرام برای استفادمهیا کردن محیطی  ▪

 مشارکت فعال در بحثها در کالس  ▪

 ث تدریس شده واالت مربوط به مباحبرای پاسخگویی به س آمادگی در کالسها ▪
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 نحوه ارزیابی فراگیران:  
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 کنید. رای ارزیابی فراگیران استفاده میاز چه روشی بدرس، مشخص کنید که با توجه به اهداف اختصاصی   -

 
 ..سایر موارد: .

 
 مشخص کنید. نیز نمره و یا درصد مرتبط با هر فعالیت را همچنین میزان . تعیین می شودی ت هایچه فعالی با توجه بهمشخص کنید که نمره نهایی دانشجو  -
 

 نمره/درصد  عناوین  ردیف
ال در کالس در کالس و مشارکت در فع حضور 1  2 
 6 میان ترم  2
 12 پایان ترم  3
5    

 ◼ سئواالت چند گزینه ای  ◼ وتاه پاسخ یحی کت تشرسئواال
 ◼ غلط -سئواالت صحیح ☐ سئواالت تشریحی بلند پاسخ 

 ☐ کار عملی  ◼ واالت شفاهی ئس
 ☐ چک لیست مشاهده عملکرد  ◼ سئواالت جور کردنی 

   ◼ های کالسی پرسش

   

 ها و قوانین:  سیاست  
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 . رح دهیدورت شفاف برای فراگیران شقوانین کالس خود را به ص

 استفاده از تلفن همراه در کالس ممنوع می باشد.  ▪

 .به دنبال خواهد داشت ترم رانمره پایان  آموزش دانشکده و کسر  مجاز، اطالع رسانی به غیرغیبت  ▪

▪  

▪  

▪  

▪  

▪  
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 هر جلسه آموزش می دهید کامل کنید.   مطالبی که در جدول زیر را بر اساس رئوس

 برنامه زمانبندی درس: 

هدف کلی: هدف از یادگیری این مطلب آن   عنوان جلسه  جلسه

 با ... است که دانشجو

 مدرس/ مدرسین  ...اهداف رفتاری: دانشجو در پایان باید بتواند

آشنا شود.  ینقش و رفتار جنس  ت،یهومفاهیم  ی نقش و رفتار جنس ت،یهو 1 نقش و رفتار   ت،یمربوط به هو  یها هیو نظر فیبا تعار 
 آشنا شود. یجنس

نقش عوامل زیستی، روانشناختی، اجتماعی و ... را در رابطه 
  .جنسی بیان کند

 .رفتار های جنسی انسان را توضیح دهد 

 فیروزآبادی 

2  

 ی عیطب یسنجپاسخ سیکل 

آشنا شود. یعیطب یسنجپاسخ سیکل   مراحل باسخ جنسی را توضیح دهد   

 .راحل باسخ جنسی را در زن و مرد مقایسه نمایدم

 . د یغلط در رابطه جنسی را بیان نما  باورهای 

 فیروزآبادی 

 سکسولوژی و بیماریهای ارگانیک 3

 

عملکرد جنسی آشنا بر  مختلفی ثیر بیماری هاتأ 

 شود.

  ، ...(ر) قلبی عروقی، دیابت، کانس مختلفی ثیر بیماری هاتأ 

 .را بر روی عملکرد جنسی شرح دهد

را  رند عملکرد جنسی نقش دا الالتداروهایی که در اخت 

.بشناسد   

 فیروزآبادی 

4  

   یو نوجوان یدر کودک یسکسولوژ

آشنا شود. یو نوجوان ی کودک دوران مسائل جنسی  . را توضیح دهد و نوجوانی تربیت جنسی کودکی 

را  در رابطه با مسایل جنسی آموزش به نوجوانان  اصول 

  . دهد شرح

دوران کودکی   نکات مهم در آموزش ومشاوره به والدین در

.ونواجوانی را شرح دهد  

 فیروزآبادی 
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  ی دردوران  بارداریسکسولوژ

سالمندی  در یسکسولوژ  

آشنا شود بارداری دوران مسائل جنسی  

آشنا شود.سالمندی  دوران مسائل جنسی  

 

تغییرات روابط جنسی در حاملگی و شیردهی را توضیح 

 .دهد

  .تغییرات روابط جنسی در منوبوز را توضیح دهد

ت روابط جنسی در سالمندی مردان وزنان را توضیح تغییرا

. دهد  

 فیروزآبادی 

6  

در زنان سیاختالالت عملکرد جن  

آشنا شود.  در زنان سیاختالالت عملکرد جن در زن را  V-DSM ت عملکرد جنسی را بر اساسالالاخت - 

  .براساس بیمار معرفی شده تشخیص دهد 

  جنسی  التل مشاوره، شرح حال گیری و ارزیابی مشکاصو

 د. بیان نمایرا در زن 

جنسی در الالت رمان هریک از اختتکنیکهای اختصاصی د 

 . .را تشریح کندان زن

 فیروزآبادی 

7  

در مردان  یاختالالت عملکرد جنس  

آشنا شود. دانمردر  سیختالالت عملکرد جنا در  V-DSM ت عملکرد جنسی را بر اساسالاختاال 
 د. خیص دهبراساس بیمار مطرح شده مرد تش

در  یاختالالت جنستکنیکهای اختصاصی درمان هریک از  

د توضیح ده راجداگانهان مرد  

 فیروزآبادی 
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انحرافات جنسیو هویت جنسی  تالالاخت

  

 

آشنا  انحرافات جنسیو هویت جنسی  تالالاخت

  شود.

وامل موثر  هویت جنسی و انحرافات جنسی وع  اختالالتانواع 

 . دهد توضیح آن در زن و مرد را  بر

تاثیر سوء استفاده از مواد برعملکرد جنسی را شرح دهد   

 فیروزآبادی 
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