
  

 سبزوار پزشکیعلوم توسعه آموزش  و کز  مطالعاتمر یکمیته تخصصی برنامه ریزی درس
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تئوور         مورارد درس:       دروس     1تعداد و نوع واحد:        اختالل عمل جنسی و آموزش و مشاووه  آ  نام درس:  

کارمناسو                -رموه  و قطعوت تیلویل :   قاقوا                 8تعداد جلسوا::            تشريح و فيزيولوژيپیش نیاز:   

فورو  اسسوادا: قرتیوو                   گرود آقوزمو :  قاقوا               نوام قودرس:             دانشکدد:  پرسهار  و قاقا         

            49-49ترم تیلیل :  اول            سال تیلیل :    

                                                                                         18/3/49تار خ پا ان ترم:           22/11/49تار خ مروع ترم:   

 :)سالمت جنسی از اهکو  سالمت فردي و نهويتو سالمت خونواد  است و اهتقو سالمت جنسی ده   قطدق  )مرح درس

گرو شنوخت عوامل موثر بر سالمت جنسی ده زوجين ميبوشد. ده اين هاستو شنوخت نحو  تکومل شخصيت جنسی و 

 ميتواند هاهگشو بوشد.  نوشويی و نحو  مشووه  و دهمو  آنهومشکالت هايج ده اهتبوطوت ه

 و مشووه  به منظوه اهتقو سالمت جنسیآشنويی بو مشکالت شويع جنسی، اختالالت جنسی و عوامل مرتبط  هدف کل :

  به تعداد سرفصلهو و جلسوت هدف نوشته شود(اهداف اخهلاص  درس( : 

 بتوانند:  دوه  يو از پو هود پس یاز دانشجويو  انتظوه م          

 توهيخچه مختصري از ديدگوههو ده موهد سکس ها شرح دهد. 

 فيزيولوژي پوسخ جنسی ده دو جنس ها ده عرض دو دقيقه توضيح دهد. 

 توثير سن و بيموهيهوي مزمن بر سکس و تغييرات تمويالت جنسی ده بوهداهي ها شرح دهد. 

 دهد.نحو  تکومل سکس ده کودکی و نوجوانی ها شرح  

 توثير داهوهوي مخده و الکل  بر سکس و مشکالت جنسی بدنبول ترک مخدههو و الکل ها شرح دهد. 

 اختالالت تمويل جنسی،  برانگيختگی جنسی و  اهگوسم ها بيو  کند. 

 .اختالالت هويت جنسی ها توضيح دهد 

 عوامل بيولوژيک، هوانشنوختی و موقعيتی که بر هضويت جنسی موثرند ها نوم ببرد. 

 عواملی که ده همه مشکالت جنسی ده هنگوم مشووه  بويد ده نظر گرفته شوند ها نوم ببرد. 

 

 :)اسهراتژ  آقوزم )رومها  تدر س 

کوهگو  □    بحث ده گروههوي کوچک    □                یگروه بحث*□            کنفرانس □          سخنرانی □* 

 آموزشی

  Round □           PBL □               □ *Case Report             Morning Report □               □ 

 غير 

  وايت برد، موژيک، اساليد,…: وسا ل کرک آقوزم              

 :نفرانس مرتبط بو موضوع دهسشرکت ده بحث، آمود  کرد  ک……… وظا ف و تکاسیف دانشجو 

  □تکوينی                   *□مرحله اي                       نیود ارزمیاب  دانشجو: ارزمیاب :

 .........................دهصد از نمر  نهويی%5حضوه و غيوب................

 .......دهصد از نمر  نهويی  %01فعوليت کالسی و انجوم تکوليف........

 امتحو  ميو  ترم.....................................دهصد از نمر  نهويی
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 ..............دهصد از نمر  نهويی%55امتحو  پويو  ترم.......................

            صحيح و غلط □چند گزينه اي             □تشريحی           □شفوهی          □    نوع اقهیان قیان ترم:

  جوه کردنی □

 □صحيح و غلط             □چند گزينه اي             *تشريحی           *     شفوهی     □   نوع اقهیان پا ان ترم:

 جوه کردنی

 

 قنابت:  .....................................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


