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 :)سالمت جنسی از ارکان سالمت فردی و نهايتا سالمت خانواده است و ارتقا سالمت جنسی در   مقدمه )شرح درس

در اين راستا شناخت نحوه تکامل شخصیت جنسی و  گرو شناخت عوامل موثر بر سالمت جنسی در زوجین میباشد.

 میتواند راهگشا باشد.  مشکالت رايج در ارتباطات رناشويی و نحوه مشاوره و درمان آنها

 و مشاوره به منظور ارتقا سالمت جنسیآشنايی با مشکالت شايع جنسی، اختالالت جنسی و عوامل مرتبط  هدف کلی:

  صلها و جلسات هدف نوشته شود()به تعداد سرفاهداف اختصاصی درس : 

 بتوانند:  دوره يانرود پس از پا یاز دانشجويان انتظار م          

 تاريخچه مختصری از ديدگاهها در مورد سکس را شرح دهد. 

 فیزيولوژی پاس  جنسی در دو جنس را در عرض دو دقیقه توضیح دهد. 

 جنسی در بارداری را شرح دهد.تاثیر سن و بیماريهای مزمن بر سکس و تغییرات تمايالت  

 نحوه تکامل سکس در کودکی و نوجوانی را شرح دهد. 

 تاثیر داروهای مخدر و الکل  بر سکس و مشکالت جنسی بدنبال ترک مخدرها و الکل را شرح دهد. 

 اختالالت تمايل جنسی،  برانگیختگی جنسی و  ارگاسم را بیان کند. 

 .اختالالت هويت جنسی را توضیح دهد 

 عوامل بیولوژيک، روانشناختی و موقعیتی که بر رضايت جنسی موثرند را نام ببرد. 

 عواملی که در همه مشکالت جنسی در هنگام مشاوره بايد در نظر گرفته شوند را نام ببرد. 
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    □ Round                                کارگاه آموزشی□            بحث در گروههای کوچک    □

 

     

PBL □                                       □ *Case Report                  Morning Report □                

 

 اساليد ,…: وسایل کمک آموزشی              

 :شرکت در بحث، آماده کردن کنفرانس مرتبط با موضوع درس……… وظایف و تکالیف دانشجو 

 

  □تکوينی                   *□مرحله ای                       نحوه ارزشیابی دانشجو: ارزشیابی:

 از نمره نهايی .%85 امتحان پايان ترمو  از نمره نهايی  %15 سی و انجام تکالیففعالیت کال،  از نمره نهايی %5 حضور و غیاب

             صحیح و غلط □چند گزينه ای             □تشريحی           □شفاهی          □    نوع امتحان میان ترم:

 صحیح و غلط   □            چند گزينه ای *تشريحی           *     شفاهی     □   نوع امتحان پایان ترم:
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