
 
 پرظتبری هبهبیی داًؽکذُ

 ترهی قبلب ًگبرغ عرح درض
 

 داًؽجَیبى  ترم ؼؽن هبهبیی هخبعببى:                                   اختالل ػولکرد جٌعیػٌَاى درض :     
 12-14ظِ ؼٌبِ ظبػت  :ظبػت پبظخگَیی بِ ظَاالت فراگیر                              ٍاحذ1 ذادٍاحذ:تؼ

 دکتر ظَظي حیذرپَر هذرض:        95-96ّفتِ اٍل(،  ًیوعبل دٍم ظبل تحصیلی 8) 14-16ظِ ؼٌبِِ درض:  رائزهبى ا
 اصَل رٍاًپسؼکی در هبهبیی درض ٍ پیػ ًیبز:

 
 ّذف کلی درض :

 آؼٌبیی بب ٍیصگیْبی ػولکرد جٌعی ٍ ػَاهل هَثر بر آى -

 یي هختلف ٍ ؼرایغی هبًٌذ ببرداریآؼٌبیی بب ػولکرد جٌعی در ظٌ -

 آؼٌبیی بب اختالالت ػولکرد جٌعی -

 هَزغ ٍ هؽبٍرُ در زهیٌِ ّبی هؽکالت هربَط بِ رفتبرّبی جٌعیآؼٌبیی بب ًحَُ آ -

ؼرح درض: در عَل ایي درض داًؽجَیبى ػولکرد جٌعی عبیؼی ٍ غیر عبیؼی در زٍجیي ٍ رفتبرّبی جٌعی ظٌیي کَدکی، 
 ٌعي ببال ٍ در بیوبریْب ٍ اختالالت ػولکرد جٌعی ٍ آهَزغ ٍ هؽبٍرُ در ایي زهیٌِ را هی آهَزًذ.ًَجَاًی، ببردرای، ظ

 
 ّذاف کلی جلعبت : )جْت ّر جلعِ یک ّذف(ا

 ًظریِ ّبی رٍاى ؼٌبختی هربَط بِ َّیت جٌعی، ًقػ جٌعی ٍ رفتبر جٌعیآؼٌبیی بب -1
 ٌبظیاز دیذگبُ فیسیَلَشی ٍ رٍاى ؼ  sexologyآؼٌبیی بب -2
بظخ جٌعی عبیؼی در زًبى ٍ هرداى، ػَاهل هَثر بر پبظخ جٌعی)بیوبریْب، دارٍّب، ظي ٍ هحیظ چرخِ پآؼٌبیی بب  -3

 (هجبزی)خبًَادگی(
 درکَدکی، ًَجَاًی، ببرداری، ظٌیي ببال ٍ بیوبریْبی ارگبًیک sexology آؼٌبیی بب -4
 جٌعی، تفبٍت چرخِ عبیؼی ٍ غیر عبیؼی اختالالت در ػولکرد جٌعی، اختالالت چرخِآؼٌبیی بب   -5
 )هجبزی(زًبى ٍ ػلل آى، ػلل ًسدیکی دردًبک ظرد هساجی در آؼٌبیی بب  -6
 )هجبزی(ٍ اًحرافبت جٌعی اختالالت ػولکرد جٌعی در هرداى ٍ تبثیر آى بر زى آؼٌبیی بب -7
 ؽبٍرُ در اختالالت ػولکرد جٌعی آهَزغ ٍ هآؼٌبیی بب  -8
 

 کیک اّذاف کلی ّر جلعِ:اّذاف ٍیصُ بِ تف
 آؼٌبیی بب ًظریِ ّبی رٍاى ؼٌبختی هربَط بِ َّیت جٌعی، ًقػ جٌعی ٍ رفتبر جٌعی ّذف کلی جلعِ اٍل: 

 اّذاف ٍیصُ جلعِ اٍل:
 در پبیبى داًؽجَ قبدر ببؼذ

 ًظریِ ّبی رٍاًؽٌبختی هربَط بِ َّیت جٌعی را تَضیح دّذ-1-1
 قػ جٌعی را تَضیح دّذًظریِ ّبی رٍاًؽٌبختی هربَط بِ ً -2-1
 ًظریِ ّبی رٍاًؽٌبختی هربَط بِ  رفتبر جٌعی را تَضیح دّذ -3-1

 از دیذگبُ فیسیَلَشی ٍ رٍاى ؼٌبظی  sexology آؼٌبیی بب :دٍمّذف کلی جلعِ 
  :دٍماّذاف ٍیصُ جلعِ  .

 در پبیبى داًؽجَ قبدر ببؼذ
 آًبتَهی جٌعی را تَضیح دّذ-1-2
 یکذیگر هقبیعِ کٌذ َّرهَى ّب برػولکرد جٌعی را تؼریف ٍ بباثرات هرکسی ٍ هحیغی -2-2
 اثرات َّرهًَْبی اظترٍئیذی برػولکرد جٌعی زًبى را تَضیح دّذ-3-2



 اثررات َّرهًَْبی اظترٍئیذی برػولکرد جٌعی هرداى را تَضیح دّذ-4-2
ثر بر پبظخ جٌعی)بیوبریْب، دارٍّب، چرخِ پبظخ جٌعی عبیؼی در زًبى ٍ هرداى، ػَاهل هَآؼٌبیی بب  :ظَمّذف کلی جلعِ 

 ظي ٍ هحیظ خبًَادگی(
 ایي جلعِ بصَرت هجبزی برگسارخَاّذ ؼذ

  :ظَماّذاف ٍیصُ جلعِ  .
 در پبیبى داًؽجَ قبدر ببؼذ

 چرخِ پبظخ جٌعی عبیؼی در زًبى را تَضیح دّذ-1-3
 چرخِ پبظخ جٌعی عبیؼی در هرداى را تَضیح دّیذ-2-3
 بظخ جٌعی هَثرّعتٌذ را تَضیح دّذبیوبریْبیی کِ بر پ-3-3
 دارٍّبیی کِ بر پبظخ جٌعی هَثر ّعتٌذ را تَضیح دّذ-4-3
 تبثیر ظي بر پبظخ جٌعی را تَضیح دّذ-5-3
 تبثیر هحیظ خبًَادگی بر پبظخ جٌعی را تَضیح دّذ-6-3

 ریْبی ارگبًیکدرکَدکی، ًَجَاًی، ببرداری، ظٌیي ببال ٍ بیوب sexology آؼٌبیی بب :چْبرمّذف کلی جلعِ 
  :چْبرماّذاف ٍیصُ جلعِ  .

 در پبیبى داًؽجَ قبدر ببؼذ
 کَدکی را تَضیح دّذػولکرد جٌعی در -1-4
 ػولکرد جٌعی در ًَجَاًی را تَضیح دّذ-2-4
 ػولکرد جٌعی در ببرداری را تَضیح دّذ -3-4
 ػولکرد جٌعی در ظٌیي ببال را تَضیح دّذ-4-4
 ارگبًیک را تَضیح دّذػولکرد جٌعی در بیوبریْبی -5-4

 اختالالت در ػولکرد جٌعی، اختالالت چرخِ جٌعی، تفبٍت چرخِ عبیؼی ٍ غیر عبیؼیآؼٌبیی بب  :پٌجنّذف کلی جلعِ 
  :پٌجناّذاف ٍیصُ جلعِ  .

 در پبیبى داًؽجَ قبدر ببؼذ
 جٌعی را تؼریف ًوبیذ.ػولکرد اختالل  -1-5

 عبقِ بٌذی ٍ تؼریف ًوبیذ. DSM IV TRاختالالت ػولکرد جٌعی را بر اظبض -2-5

 ریعک فبکتَرّبی ایجبد کٌٌذُ ّر یک از اختالالت ػولکرد جٌعی را در زًبى ٍ هرداى تَضیح دّذ.-3-5

 اختالالت چرخِ جٌعی را تَضیح دّذ -4-5
 تفبٍت چرخِ عبیؼی ٍ غیر عبیؼی جٌعی را تَضیح دّذ-5-5

 ظرد هساجی در زًبى ٍ ػلل آى، ػلل ًسدیکی دردًبکآؼٌبیی بب  :ؼؽنّذف کلی جلعِ 
 ایي جلعِ بصَرت هجبزی برگسارخَاّذ ؼذ

 ؼؽناّذاف ٍیصُ جلعِ  .
 در پبیبى داًؽجَ قبدر ببؼذ

 ظرد هساجی در زًبى را تؼریف کٌذ-1-6
 ػلل ظرد هساجی زًبى را تَضیح دّذ -2-6
 ًسدیکی دردًبک را تؼریف کٌذ-3-6
 را تَضیح دّذػلل ًسدیکی دردًبک  -4-6
 اقذاهبت الزم در هَرد ًسدیکی درًبک را تَضیح دّذ -5-6
 

 اختالالت ػولکرد جٌعی در هرداى ٍ تبثیر آى بر زى ٍ اًحرافبت جٌعیآؼٌبیی بب  :ّفتن ّذف کلی جلعِ
 ایي جلعِ بصَرت هجبزی برگسارخَاّذ ؼذ

 



 ّفتناّذاف ٍیصُ جلعِ  .
 در پبیبى داًؽجَ قبدر ببؼذ

 ت ػولکرد جٌعی هرداى را تَضیح دّذاختالال -1-7
 تبثیر اختالل ػولکرد جٌعی هرد بر زى را تَضیح دّذ -2-7
 اًحراف جٌعی را تؼریف کٌذ -3-7
 اًَاع اًحرافبت جٌعی را تَصیح دّذ -4-7

 آهَزغ ٍ هؽبٍرُ در اختالالت ػولکرد جٌعی آؼٌبیی بب :ّؽتنّذف کلی جلعِ 
 ّؽتناّذاف ٍیصُ جلعِ  .

 ًؽجَ قبدر ببؼذدر پبیبى دا
 قبدر بِ آهَزغ بِ ٍالذیي جْت افسایػ آگبّی ٍ برخَرد صحیح آى ّب بب هعبیل جٌعی فرزًذاًؽبى، ببؼذ. -1-8

 قبدر بِ آهَزغ بِ کَدکبى ٍ ًَجَاًبى جْت تَاًوٌذ ظبزی آى ّب در هراقبت از خَد ببؼذ.-2-8

در صَرت ًیبز ّوعر ٍی(، جْت تَاًوٌذ ظبزی آًْب در اتخبر قبدر بِ هؽبٍرُ بب زٍجیيِ در اًتظبر فرزًذ )زى ببردار ٍ -3-8
 تصوین صحیح در خصَؾ فؼبلیت جٌعی در دٍراى ببرداری ٍ پط از زایوبى، ببؼذ.

 قبدر بِ هؽبٍرُ بب زًبى یبئعِ، جْت تَاًوٌذ ظبزی آًْب در تذاٍم رٍابظ هٌبظب بب ّوعرؼبى، ببؼذ.-4-8
 هٌببغ:

 ًبى، اض. آخریي چبپبیوبریْبی زًبى ًَاک، برک، جب-1
 خالصِ رٍاًپسؼکی ػلَم رفتبری رٍاًپسؼکی ببلیٌی. پالى ٍ ظبدٍک، آخریي چبپ -2
 هعبئل جٌعی ٍ اختالالت رٍاى تٌی. کبپالى ٍ ظبدٍک، آخریي چبپ -3
 جٌعی اختالالت درظٌبهِ -4

5-Nusbaum M& Rosenfeld JA. Sexual health across the life style. Cambridge(last 
edition). 
6- Blackburn M. Sexuality & disability. Butterworth-Heinemann(last edition). 
7- Ancis JR, Jongsma AE. The complete womens psychotherapy treatment planner. 
Wiley(last edition). 

 

 پرسش ي پاسخ -سخىراوی-بحث گريَی رٍغ تذریط:

 

 يایت برد -پايرپًیىت ٍظبیل آهَزؼی :

 
 ظٌجػ ٍ ارزؼیببی 

ظْن از ًورُ کل)بر حعب  رٍغ       آزهَى
 درصذ(

 ظبػت تبریخ 

 17/12/95 %10 چٌذ گسیٌِ ای ترم آزهَى هیبى 
 

 در ظبػت کالض

 در ظبلي اهتحبًبت پبیبى ترم %85 چٌذ گسیٌِ ای آزهَى پبیبى ترم

حضَر فؼبل در 
 کالض

 در ظبػت کالض در جلعِ کالض 5% 

 
 رات کالض ٍ اًتظبرات از داًؽجَ:هقر

 حضًر مىظم ي بمًقع درکالس      

 شرکت در بحث َای گريَی ي پاسخ بٍ سًاالت مطرح شذٌ در کالس      



 خامًش ومًدن تلفه َمراٌ در کالس درس     
 

 اًؽکذُ:د EDOًبم ٍ اهضبی هذرض:             ًبم ٍ اهضبی هذیر گرٍُ:                ًبم ٍ اهضبی هعئَل
 تبریخ تحَیل:                          تبریخ ارظبل:                                   تبریخ ارظبل :

 

 اختالل ػولکرد جٌعی جذٍل زهبًبٌذی درض                           

 (،  ّفتِ اٍل8) 14-16ظبػت  ظِ ؼٌبِ رٍز ٍ ظبػت جلعِ :                                    
 

 هذرض هَضَع ّر جلعِ              تبریخ جلعِ

1 19/11/95 
 

ًظریِ ّبی رٍاى ؼٌبختی هربَط بِ َّیت جٌعی، ًقػ 
 جٌعی ٍ رفتبر جٌعی

 دکتر حیذرپَر

2  
26/11/95 

sexology  دکتر حیذرپَر از دیذگبُ فیسیَلَشی ٍ رٍاى ؼٌبظی 

3  
3/12/95 

، ػَاهل هَثر بر چرخِ پبظخ جٌعی عبیؼی در زًبى ٍ هرداى
 پبظخ جٌعی)بیوبریْب، دارٍّب، ظي ٍ هحیظ خبًَادگی(

 دکتر حیذرپَر
 هجبزی

4 10/12/95 
 

sexology  ٍ درکَدکی، ًَجَاًی، ببرداری، ظٌیي ببال
 بیوبریْبی ارگبًیک

 دکتر حیذرپَر

5 17/12/95 
 

اختالالت در ػولکرد جٌعی، اختالالت چرخِ جٌعی،  
 عبیؼی تفبٍت چرخِ عبیؼی ٍ غیر

 دکتر حیذرپَر

6 24/12/95 
 

 دکتر حیذرپَر ظرد هساجی در زًبى ٍ ػلل آى، ػلل ًسدیکی دردًبک
 هجبزی

7  
15/1/96 

اختالالت ػولکرد جٌعی در هرداى ٍ تبثیر آى بر زى ٍ 
 اًحرافبت جٌعی

 دکتر حیذرپَر
 هجبزی

8  
22/1/96 

 دکتر حیذرپَر آهَزغ ٍ هؽبٍرُ در اختالالت ػولکرد جٌعی
 

 


