
 تبریزدانشگاه علوم پزشکی 

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش  علوم پزشکی

 دانشکده پرستاری و مامایی تبریز

 (course planطرح دوره )

 واحدی( ......ساعتی برای یک درس  ....8..جلسه ......، آموزش و مشاوره آن( جنسی اختالالت))برای یک دوره درس کامل، 

.......          مامایی .....کارشناسی.......مقطع و رشته تحصیلی:               .......مامایی..گروه آموزشی:             تبریزپرستاری و مامایی دانشکده 

.................. 

           نظری     نوع واحد :                1   تعداد واحد:                                        (آن مشاوره و آموزش ، جنسی اختالالت  نام درس : 

 روانشناسی-فیزیولوژی پیش نیاز:

             تبریز مامایی و پرستاری دانشکده ....             مکان برگزاری:11-8....      ساعت:...شنبه5زمان برگزاری کالس: روز:....

 :ملکوتیمدرسین)به ترتیب حروف الفبا(           ملکوتیمسئول درس :         22تعداد دانشجویان:     

 هدف کلی: )لطفا شرح دهید(

  ملع  اختالالت با آشنایی -تناسلی دستگاه جنسی بهداشت  اهمیت –شناخت کامل از فیزیولوژی دستگاه تناسلی 

 .جنسی

 .آشنایی با راه های تشخیص اختالالت  عمل جنسی 

 با اختالالت  عمل جنسی. آشنایی با نحوه آموزش و مشاوره بیماران 

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

  ملع  اختالالت با آشنایی -تناسلی دستگاه جنسی بهداشت  اهمیت –شناخت کامل از فیزیولوژی دستگاه تناسلی 

 .جنسی

 .آشنایی با راه های تشخیص اختالالت  عمل جنسی 

  بیماران با اختالالت  عمل جنسی.آشنایی با نحوه آموزش و مشاوره 

 

)منظور شکستن هدف کلی به اجزای تخصصی است که نسبت به اهداف کلی روشنتر و شفاف تر است و محورهای اصلی برنامه را نشان می 

 دهد. اهداف بینابینی قابل تقسیم شدن به اجزای اختصاص تر به نام اهداف ویژه است که در واقع همان اهداف رفتاری اند(



 

 شیوه های تدریس

 پرسش و پاسخ              سخنرانی برنامه ریزی شده                                            سخنرانی         

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

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

 و ارائه کنفرانس آزمون  میان و آخرترمو  کالسی بحث در مشارکت :وظایف و تکالیف دانشجو)لطفا شرح دهید(

 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 01آزمون پایان ترم                      ...درصد نمره25آزمون میان ترم ......

 درصد  نمره 11شرکت فعال در کالس                درصد نمره         21انجام تکالیف 

 ........کنفرانس......%5حضور فعال در کالس طفا نام ببرید(..سایر موارد )ل

 

 نوع آزمون 

 غلط–صحیح                        جور کردنی                           چند گزینه ای                              پاسخ کوتاه            تشریحی  

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

 

 

  فهرست منابع:

 :فارسی منابع



 ونازنین تورزنی زاده مهدی زهرا افشار، ملیحه خویی، مرقاتی السادات عفت دکتر.  زندگی مختلف  دوران در انسان جنسی عملکرد درسنامه

 وزارت سوی از( مامایی رشته) آن مشاوره و آموزش و جنسی عمل اختالل درسی واحد جهت شده تعیین های سرفصل اساس بر.  رضایی

 عالی آموزش و فرهنگ وزارت و پزشکی آموزش و درمان بهداشت،

 1881.سالمی نشر.تهران. دوم چاپ. جنسی اختالالت: م نژاد موالیی و ش جهانفر،-

 1881.نشرحیان.تهران. اول چاپ جنسی سالمت و انسان: ف فر، خیام و ک فروتن،-

 از جنسی اختالالت درمان و تشخیص: جنسی سالمت و انسان.شعیری محمدرضا روشن، رسول نائینیان، محمدرضا مقدم اصغری محمدعلی-

 (1881 آبان، 20) البرز: نشر تهران:  شناختی روان نظر

 اسپیروف نازایی و زنان بالینی اندوکرینولوژی

 (1831 بهمن، 11) نوین تیمورزاده: نشر.  نائینی هاشمیان السادات الهام: مترجم اسپراف، لیون فریش، مارک

 (2 جلد) 2111 اسپیروف ناباروری و زنان بالینی اندوکرینولوژی

 یکم: چاپ  اوریمی گوران امید دکتر قربانی، محمدحسین دکتر ولدان، مهرناز دکتر: مترجم اسپیروف لئون فریتز، مارک

 1832:  انتشار( KA/گلبان/جهانی قاضی/ارشد/محور آزمون) 2 ج. قطبی روشنک/جهانی قاضی بهرام.  مامایی جامع درسنامه

 1831(بشری/2112/قراچه) ونواک برک زنان های بیماری چکیده.افراخته/شاهواری/قراچه. 2111 ویلیامز زایمان و بارداری

 ازمهرن: مترجمین,  هنی آرتور: نویسنده,  کارلن بت: نویسنده,  گیبز رونالد: نویسنده,  اسکات جیمز.دنفورث مامایی و زنان های بیماری– 

 تهران. ارجمند ، فردا نسل. ناظم سقراط و  رادجلیلی امین و رزاقی سارا و بوذری بهنام  ، ولدان
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