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مقدمه:
آشنایی با ویژگیهای عملکرد جنسی یکی ازضروریات حرفه مامایی است.فراگیرا ن در این درس با
عملکرد جنسی در سنین و شرایط مختلف مثل بارداری – کودکی  -نوجوانی -سنین باال و در بیماریهاا،
اختالالت عمل جنسی  ،تشخیص این موارد ،با نحوه آماوش

و مشااوره بیمااران دارای مشاکل اشانا

میشوند.
اهداف رفتاری: :
دانشجویان پس اش شرکت در جلسات درس بایستی قادر باشندبطور کامل وصحیح:
 .1علل مطالعه این درس را توصیف نمایند.
 .2چرخه پاسخ جنسی طبیعی در شنان و مردان را توصیف نمایند.
 Sexology .3اش دیدگاه فیزیولوژی و روانشناسی را تعریف نمایند.
 .4عوامل موثر بر پاسخ جنسی اعم اش بیماریها و  ...را توضیح دهند.
 Sexology .5در کودکی و نوجوانی را توصیف نمایند..
 Sexology .6در خانمهای باردار و شیرده و آموش

آنها در این موارد را توصیف نماید.

 Sexology .7در سنین میانسالی و بزرگسالی را تعریف نمایند.
 Sexology .8و بیماریهای ارگانیک مؤثر بر آن را توصیف نماید.

 Sexuall dysfanctionn .9یا اختالالت عمل جنسی را تعریف نمایند.
 .11عوامل مختل کننده  Sexuall-activityرا نام ببرند و توصیف نمایند.
 .11تفاوت چرخه جنسی طبیعی و غیر طبیعی را بیان کنند.
 .12سرد مزاجی در شنان و علل ان را بیان کنند.
 .13علل نزدیکی درد ناک را بدانند.
 .14اختالالت عملکرد جنسی در مردان را توضیح دهند.
 .15انحرافات جنسی را توضیح دهد.
 .16مشاوره جنسی با شوج و گرفتن شرح حال  sexualityخانواده را شرح دهد.
روش تدریس:
رو

تدریس به شکل سخنرانی ،پرسش و پاسخ و نیز بصورت حل مسئله ،ارائه سمینار،ترنس پرنسی و بحث

های گروهی و ارائه تحقیقات بر اساس مرور بر مطالعات انجام شده در راستای عناوین درسی می باشد.
روش ارزشیابی:
الف)پایان دوره
ب) ارایه یک مقاله تحقیقی در کالس

 67نمره
 6نمره

سواالت پایان ترم به صورت تستی و تشریحی ،صحیح – غلط خواهد بود.
هر دانشجو موظف میباشد یک مقاله تحقیقی با استاد درس ترجمه نماید و خالصه آن را در تاریخ اعالم
شده در جدول زمانبندی ارایه نماید  .اصل مقاله و ترجمه آن حداکثر در روز امتحان پایان ترم بایستی
تحویل داده شود.
سیاست ها و قوانین درس :
به ازای هردو جلسه غیبت مجاز  0/77نمره کسر می شود (.یک جلسه غیبت مجاز نمره کسر نمیشود).
برای غیبت غیر مجاز مطابق مقررات آموزش برخورد خواهد شد.
تاخیرحضور در کالس حداکثر  7دقیقه و یک بار قابل قبول می باشد در غیر این صورت غیبت محسوب
میشود.
در صورت عدم ارایه مقا له در زمان مشخص شده نمره آن صفر منظور می شود.

منابع اصلی درس:
 .1راهنمای کامل تشخیص اختالالت جنسی تألیف دکتر حمیدرضا شیرمحمدی
 .2رفتارهای جنسی در انسان.تالیف علی اسالمی نسب
 .3بهداشت جامع عمومی دکتر ملک افضلی و همکاران
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چاپ
-5اسپيراف.ليون.آندوكرینولوژي باليني زنان اسپيروف.ترجمه بهرام قاضي جهاني و همكاران -تهران  :گلبان،
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-6خالصه روانپزشكي علوم رفتاري روانپزشكي باليني ،كاپالن،سادوك،اخرین چاپ
 -7مسائل جنسي و اختالالت روان تني،كاپالن ،سادوك،اخرین چاپ
4-nusbaum M &ROSENFELD JA Sexual health across the life
)style,Cambridge(last edition
)5- Blackburn M,Ssexuality & dis ability,Butterworth(last edition
6- Ancis JR,jongsma AE,The complete womens psychotherapy-treatment
)planner,Wiley(last edition
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*شناسنامه کامل درس در  web siteدانشکده  www.nm.mui.ac.irدر دسترس می
باشد

