
 مشاوره و سالمت جنسی

 
    :پًرحيذريمدرس                      7/0تعداد واحد    مطبيرٌ ي سالمت جىسی درس:عنوان 

                                                 3 ترم:                        مبمبيی ارضذ مطبيرٌ در كبرضىبسیرضته:           1400-99 سبل تحصیلی:

 

 درس:ضرح 

ضوي آضٌايي با اّویت فعالیت جٌسي، فعالیت جٌسي بٌْجار، تربیت جٌسي ٍ اّویت آى، تغییرات فراگیراى -

رت تطخیع اچرخِ جٌسي در بارداري، زايواى ٍ ضیردّي، آضٌايي با اغَل هطاٍرُ در هَرد هطكالت جٌسي، هْ

 كٌٌذ. را كسب هي ٍ درهاى  اختالالت عولكرد جٌسي ٍ ارجاع بِ هَقع بِ هتخػػیي هربَطِ
 

 اهداف کلی:

ضٌاخت فیسيَلَشي ٍ عولكرد طبیعي ٍ غیر طبیعي جٌسي، آهَزش بِ هراجعیي جْت ارتقاء سالهت جٌسي، 

 ّاي الزم بِ هراجعیي ارزيابي هطكالت جٌسي ٍ ارائِ راٌّوايي

 

 اهداف اختصبصی درس:

 اّویت فعالیت جٌسي سالن در زًذگي فردي، خاًَادگي ٍ اجتواعي-1

 الگَي فرٌّگي، اجتواعي، سیاسي  رفتارّاي جٌسي-2

 آهَزش جٌسي -3

 هراحل رضذجٌسي، اّویت تربیت جٌسي ٍ ًقص خاًَادُ ٍ هحیط بر رٍي آى 

 اًَاع هذلْاي آهَزش جٌسي ٍ آهَزش جاهع جٌسي 

 ًقص رابطِ زٍجیي در عولكرد جٌسي 

 جٌسي هطاٍرُ -4
 تاريخچِ هطاٍرُ ٍ سالهت جٌسي 

 قي هطاٍرُ جٌسياغَل كلي، اغَل اخال 

 ٍيصگیْاي فرد هطاٍرُ دٌّذُ سالهت جٌسي 

 تغییرات پاسخ جٌسي در ضرايط خاظ -5

 حاهلگي 

 ضیردّي 

 يائسگي 

 درهاى هطكالت جٌسي) اداهِ هباحث دكتر فرجاهفر( -6
  Sex Therapyاّذاف ٍ هراحل 



 درهاى ّريک از اختالالت در زى ٍ هرد تكٌیكْاي اختػاغي

 ى هطكالت جٌسيًقص فیسيَتراپي در درها

 _PLISSIT –EXPLISSITسطَح هذاخالت درهاًي طبق هذل 

 در هطكالت جٌسي ٍ ارجاع غحیح بیوار  multi disciplinaryآضٌايي با هذل

 

 ي ايفبي وقص ريش حل مسئلٍ ،سخىراوی بروبمٍ ريزي ضذٌ، بحث گريَی روش تدریس:

 

 ، يايت بردpower point  وسبیل کمک آموزضی:

 

 مسئولیتهب و فعبلیتهبی فراگیران:
 

 الف( حضًر فعبل در كالس

 .  مطكالت طرح ضذٌ(ضركت در بحث گريَی ي ارائٍ وظرات  خًد در مًرد  ة

(جُت آضىبيی بب مىببغ ي رفروسُبي مربًط بٍ ايه ياحذ درسی تمبمی داوطجًيبن بٍ صًرت فردي يب گريَی مًظف  بٍ  ج

 .می ببضىذ  Narative Reviewاوتخبة مًضًع ي ارائٍ 

 

 

 روش ارزضیببی دانطجویبن:

   :                                شرکت در بحث و ارائه نظرات(  (حضور به موقع و فعال ) الف

 مرهن  2                          (:                Narative Review) ب( فعالیت کالسی دانشجو

 نمره 20                                                                                                                                   :  امتحان پایان ترم -ج (

 

 منببع:

 اصول روانطنبسی کبپالن و سبدوک             - 1

 بیمبریهبی نواک      -2  

 ی معتبر مقبالت متعدد از مجالت علمی و سبیتهب     -3   

 مسبئل جنسی کودکبن   ، دکتر علی قبئمی      -4

 درسنبمه اختالالت جنسی              -5  

6-     Maternal &Neonatal and Women Helth Nursing 

7-      Child Birth Education                                                  

8-      ....... 

 در کالس به دانطجویبن معرفی خواهد ضد. –بیص از بیست منبع –طور کبمل  )منببع به        

 

 
 


