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 (course planطرح دوره )

 واحدی( ...2...ساعتی برای یک درس  ..2....جلسه ..01.....)برای یک دوره درس کامل، 

 ارشد  مشاوره  مامائی    :مقطع و رشته تحصیلی             ماماییگروه آموزشی:            پرستاری و مامایی تبریزدانشکده 

پیش نظری وعملی                وع واحد :ن        2:تعداد واحد                                         :  مشاوره و ارتقای سالمت جنسی       نام درس : 

 مهارت های ارتباطی    نیاز:

 دانشکده پرستاری ماماییروز:........      ساعت:.......             مکان برگزاری:زمان برگزاری کالس: 

 دکتر  نیلوفر ستارزاده مدرسین)به ترتیب حروف الفبا(  دکتر  نیلوفر ستارزادهتعداد دانشجویان:             مسئول درس : 

بیعی  جنسی ه آموزش به مراجعین جهت ارتقای سالمت جنسی ، شناخت فیزیولوژی و عملکرد طبیعی و غیرط هدف کلی: )لطفا شرح دهید(

 ارزیابی مشکالت جنسی و ارائه مشاوره و راهنمایی به مراجعان.

 اهداف بینابینی: )در واقع همان اهداف کلی طرح درس است(

 آناتومی و فیزیولوژی و دستگاه تناسلی در زن و مرد

 مشاوره در مشکالت و اختالالت جنسی 

 (Sex Therapy)و اختالالت جنسیدرمان مشکالت   و احل ارزیابی ،  تشخیص مر

       رشد جنسی/ مفاهیم اولیه در تمایالت جنسی 

 پارافیلیا ها

 اختالالت  جنسی در بیماری های مزمن / دوره های مختلف چرخه زندگی زنان  

                   PLISSITالگوی 

 شیوه های تدریس

 پرسش و پاسخ              سخنرانی برنامه ریزی شده                                            سخنرانی         

 (TBLیادگیری مبتنی بر تیم )               (PBLیادگیری مبتنی بر حل مساله)                                     گروهی      ثبح



 ...ببرید(.......................سایر وارد)لطفا نام 

  وظایف و تکالیف دانشجو)لطفا شرح دهید(

 مشارکت در بحث کالسی

 شرکت در بحث های مربوطه  و 

 مشاوره عملی در دوره کار ورزی 

 وسایل کمک آموزشی:

 تخته و گچ          پروژکتور اسالید   وایت برد      

 ببرید(..........................سایر موارد)لطفا نام 

 نحوه ارزشیابی و درصد نمره : )از نمره کل(

 درصد نمره 07آزمون پایان ترم                      آزمون میان ترم .........درصد نمره

 درصد  نمره 07شرکت فعال در کالس                درصد نمره         27انجام تکالیف 

 ا نام ببرید(.................سایر موارد )لطف

 

 نوع آزمون 

 غلط–صحیح                        جور کردنی                           چند گزینه ای                              پاسخ کوتاه            تشریحی  

 ...سایر وارد)لطفا نام ببرید(.......................
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