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 بٍ وام آن کٍ جان را فکرت آمًخت

 داوشگاٌ ػلًم پسشکی ي خدمات بُداشتی درماوی اصفُان

 داوشکدٌ پرستاری ي مامایی

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 :مقدمٍ

با عولکرد جٌعی فراگیرا ى در ایي  درض  ضرٍریات حرفِ هاهایی اظت. یکی ازٍیصگیْای عولکرد جٌعی    باآؼٌایی 

، تؽخخی   یظٌیي باال ٍ در بیواریْا، اختالالت عول جٌع ،ًَجَاًی  ،کَدکی ،در ظٌیي ٍ ؼرایط هختلف هثل بارداری

 .ؼٌا هیؽًَذآبا ًحَُ آهَزغ ٍ هؽاٍرُ بیواراى دارای هؽکل  ٍ ایي هَارد

 

 .……………گريٌ آمًزشی 

 Course Syllabus         شىاسىامٍ درس

   518367 شمبرٌ درس:                          اختالالت عولکرد جٌعی  :عىًان درس
      ٍاحذ 1  :تعداد ياحد       ًظری :وًع درس

 ًفر  30بن: تعداد داوشجًی                 کارؼٌاظی پیَظتِ هاهایی 5 ترم فراگیران )رشتٍ، مقطع، ترم(:

  1402- 1401   نیمسال اول ویمسبل تحصیلی:

           رٍاًپسؼکی در هاهاییپیش ویبز یب َمسمبن:  دريس

                               4-6 ّا ؼٌبِسه   زمبن:

      هرجاى بیگیدکتر  ی،تائبهحبَبِ دکتر ، برٍهٌذ ر زّراخاًن ّا:دکت  مدرسیه:

 دکتر هرجاى بیگی  مسئًل درس:

 Emali: beigi@nm.mui.ac.ir       ایمیل مسئًل درس:
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  :َدف کلی

ظٌیي باال ٍ در  ی،ًَجَاً  ،کَدکی ،یادگیری عولکرد جٌعی در ظٌیي ٍ ؼرایط هختلف هثل بارداریؼٌاخت ٍ 

 ًحَُ آهَزغ ٍ هؽاٍرُ بیواراى ٍ، تؽخی   اختالالت عول جٌعی بیواریْا، ٍ

  اَداف رفتاری:

 :باؼٌذداًؽجَیاى پط از ؼرکت در جلعات درض بایعتی قادر 

 ًوایٌذ.علل هطالعِ ایي درض را تَصیف  .1

    چرخِ پاظخ جٌعی طبیعی در زًاى ٍ هرداى را تَصیف ًوایٌذ. .2

3. Sexology .از دیذگاُ فیسیَلَشی ٍ رٍاًؽٌاظی را تعریف ًوایٌذ 

 عَاهل هَثر  بر پاظخ جٌعی اعن از بیواریْا ٍ ... را تَضیح دٌّذ. .4

5. Sexology  ًوایٌذ.در کَدکی ٍ ًَجَاًی را تَصیف 

6. Sexology ؼیردُ ٍ آهَزغ آًْا در ایي هَارد را تَصیف ًوایذ. در خاًوْای باردار ٍ 

7. Sexology .در ظٌیي هیاًعالی ٍ بسرگعالی را تعریف ًوایٌذ 

8. Sexology .بیواریْای ارگاًیک هؤثر بر آى را تَصیف ًوایذ ٍ 

9. Sexual dysfunction .یا اختالالت عول جٌعی را تعریف ًوایٌذ 

 ام ببرًذ ٍ تَصیف ًوایٌذ.را ً Sexual -activityعَاهل هختل کٌٌذُ  .10

 تفاٍت چرخِ جٌعی طبیعی ٍ غیر طبیعی را بیاى کٌٌذ. .11

 علل ًسدیکی درد ًاک را بذاًٌذ. .12

 اختالالت عولکرد جٌعی در هرداى را تَضیح دٌّذ. .13

 اًحرافات جٌعی را تَضیح دّذ. .14

 خاًَادُ را ؼرح دّذ. sexualityهؽاٍرُ جٌعی با زٍج ٍ گرفتي ؼرح حال  .15

 

 ٍ راّکارّای هقابلِ با آى را ؼرح دّذ. جٌعیّای هَاجِْ   .16
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 تدریس: ادارٌ درس ي  شیًٌ

 بٍ صًرت حضًری

 

 :فراگیران اوتظارات از ي تکالیف

بطًر کامل مطالؼٍ ومایىد ي  تًجٍ کردٌ ي در مًػد مقرر حتما بٍ دريس ارائٍ شدٌ طبق جديل زمان بىدی ارائٍ شدٌ،-1

 سًال کىىد.در صًرت داشته سًال از استاد مربًطٍ 

 تًجٍ بٍ زمان کالس طبق جديل زمان بىدی ارائٍ شدٌ .-2

 مشارکت فؼال در کالس. -3

 َای حیه ديرٌ باید در مًػد مقرر اوجام شًد.تکالیف ي آزمًن -7

ترجوِ ًوایذ ٍ خالصِ آى را در تاریخ  یا هطلبی در رابطِ با درض ّر داًؽجَ هَظف هیباؼذ یک هقالِ تحقیقی -8

رٍز اهتحاى پایاى ترم بایعتی تحَیل اعالم ؼذُ در جذٍل زهاًبٌذی ارایِ ًوایذ. اصل هقالِ ٍ ترجوِ آى حذاکثر در 

 دادُ ؼَد.

 

 :ارزشیابی شیًٌ

 ومرٌ ػىًان ارزشیابی ردیف

 5/0 کالسشرکت ي حضًر فؼال در  1

 1 َا ي...(کالسی )کًئیس، خًدآزمًنَای اوجام تکالیف ي آزمًن 2

 5/18 آزمًن پایان ترم 3

 

 :سیاست َا ي قًاویه درس

یا رػایت وکردن  َادر صًرت ػدم تًجٍ یا ػدم اوجام تکالیف تًسط داوشجً ي  یا تاخیر در حضًر در کالس 

 با اي طبق قاوًن داوشگاٌ برخًرد خًاَد شد. اصًل کالسُا
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 ضريری یادگیری:محتًاَای  مىابغ اصلی ي

 تألیف دکتر حویذرضا ؼیرهحوذی  .راٌّوای کاهل تؽخی  اختالالت جٌعی -1

 تالیف علی اظالهی ًعب رفتارّای جٌعی در اًعاى. -2

 بْذاؼت جاهع عوَهی دکتر هلک افضلی ٍ ّوکاراى -3

 آخریي چاپتْراى، ًَرداًػ،  -جاًاتاى، اض.برک. بیواری ّای زًاى ًَاک. ترجوِ: علیرضا هٌجوی ٍ ّوکاراى -4

تْراى : گلباى، آخریي  -اظپیراف.لیَى.آًذٍکریٌَلَشی بالیٌی زًاى اظپیرٍف.ترجوِ بْرام قاضی جْاًی ٍ ّوکاراى -5

 چاپ

 خریي چاپآ خالصِ رٍاًپسؼکی علَم رفتاری رٍاًپسؼکی بالیٌی، کاپالى،ظادٍک، -6

 خریي چاپآ هعائل جٌعی ٍ اختالالت رٍاى تٌی،کاپالى، ظادٍک،  -7

 

 :یادگیری بُتر برای مفید ي محتًاَای مىابغ

-Nusbaum M &ROSENFELD JA Sexual health across the life style, Cambridge(last edition) 

- Blackburn M, Sexuality & dis ability, Butterworth (last edition) 

- AncisJR,j ongsma AE, The complete  women  psychotherapy-treatment planner, Wiley         

(last edition) 

  پایگاَُای ایىتروتی قابل استفادٌ برای درس:

clinical key  ي www.UpToDate.com  

 

 

 

http://www.uptodate.com/
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     518367 شمارٌ درس:اختالالت ػملکرد جىسی    ػىًان درس:

  1402-1401ل  سال: اي ویمسال تحصیلی ي

  ارشىاسی پیًستٍ ماماییک رشتٍ تحصیلی:

 4-6سٍ شىبٍ  زمان: 5ترم  اگیران:فر

  همسمان و غیرهمسمان جدول زمان بندی کالس درس

 مدرس فؼالیت یادگیری مىابغ ي وًع محتًا رئًس مطالب تاریخ جلسٍ

1 17/8/1441 

َّیت  ًظریِ ّای رٍاًؽٌاختی:

رفتار ، ًقػ جٌعی جٌعی،

از دیذگاُ  SEXOLOGYجٌعی، 

  فیسیَلَشی ٍ رٍاًؽٌاظی 

 تکالیف  طبق طرح درس

 ازهَى 

 هؽارکت

 دکتر بیگی

2 24/8/1441 

چرخِ پاظخ جٌعی در زى ٍ   

  هرد  

 تکالیف  طبق طرح درض

 ازهَى 

 گفتگَ 

 تائبی دکتر

3    1/9/1441 

عَاهل هَثر بر پاظخ جٌعی اعن از 

ظي ٍ هحیط ، دارٍّا بیواریْا،

 خاًَادگی 

 تکالیف  طرح درض طبق

 ازهَى 

 گفتگَ 

 دکتر بیگی

4 8/9/1441 

 SEXOLOGY در کَدکی ،

ظٌیي باال ٍ  بارداری، ًَجَاًی

 بیواری ّای ارگاًیک

 تکالیف  طبق طرح درض

 ازهَى 

 گفتگَ 

 دکتر بیگی

5    15/9/1441 

، اختالالت در عولکرد جٌعی

تفاٍت چرخِ جٌعی طبیعی ٍ غیر 

 طبیعی

 تکالیف  طبق طرح درض

 ازهَى 

 گفتگَ 

 دکتر بیگی

6 22/9/1441 

اًحرافات  اختالالت درد جٌعی، 

 جٌعی

 تکالیف  طبق طرح درض

 ازهَى 

 گفتگَ 

 دکتر بیگی

7 29/9/1441 

اختالالت  در هؽاٍرُ  اهَزغ ٍ

 عولکرد جٌعی 

 تکالیف  طبق طرح درض

 ازهَى 

 گفتگَ 

 دکٌر بیگی

8 13/10/1401 

هذیریت   - هَاجِْ ّای جٌعی

حاصل از  هؽکالتهَاجِْ با 

 تواض جٌعی

 تکالیف  طبق طرح درض

 ازهَى 

 گفتگَ 

 دکتر برٍهٌذ
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