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 پرستاری مامایی  دانشکده

 مامایی گروه آموزشی:

  Course Plan دورهطرح 

 مشخصات فراگیران مشخصات درس

 ارشد مشاوره در مامایی كارشناسیرشته تحصیلی:  مشاوره و  ارتقاء سالمت جنسی عنوان واحد درسی:

 ارشد كارشناسیمقطع تحصیلی:  نوع واحد درسی: 

 99-99 اول نیمسال ترم تحصیلی:  كارورزی: 1موزی: كارآ  عملی: 1نظری:  واحد

 ،ساعت

 ماه یاروز
 كلینیک سالمت باروری بخش: سال: كارآموز  كارورزی: 11كارآموزی:   عملی: 11نظری: 

 11 كد درس:

 

 پیشنیاز: 

سالمت 

، خانواده

مهارتهای 

 1ارتباطی 

 2و 

برنامه آموزشی  جدیدترین تاریخ تصویب

 00/00/1991 توسط وزارت بهداشت:

 بخش: سال: كارورز 

 بخش: سال: دستیار

 سایر: سایر:

 مشخصات مسؤل درس

 بهداشت باروری رشته تحصیلی:  ترانه امامقلی خو شه چیننام و نام خانوادگی: 

 استادیار  رتبه علمی:  دکتری مقطع تحصیلی: 

 شماره تماس: 
                          پست الکترونیک:

t_khooshehchin@yahoo.com      
 

    زنجان  پرستاری مامایی دانشکده  آدرس محل كار:

 نام و نام خانوادگی سایر مدرسان:  

 :تاریخ تدوین طرح درس :روش برگزاری برنامه

 12/00/1999 
 بازنگری بر اساس نیاز جامعه:

 ترکیبی مجازی حضوری

 تصویب تاریخ

 :EDCتوسط شورای  

00/00/1999 

 

 ماره جلساتش

 تاریخ تأیید  بازنگری شده:

 :EDOتوسط شورای 

29/09/1999 
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 اهداف آموزشی

   هدف كلی:

 1 .آن بر موثر عوامل و یجنس عملکرد یهایژگیو  با ییآشنا 

 2 .یباردار مانند یطیشرا و مختلف نیسن در یجنس عملکرد  با ییآشنا  

 3  .یجنس عملکرد اختالالت با ییآشنا 

 4 .یجنس یرفتارها به مربوط مشکالت نهیزم در مشاوره و آموزش نحوه با ییآشنا   

 در پایان برنامه آموزشی، انتظار می رود فراگیران قادر باشند: اهداف اختصاصی )رفتاری(:

 :حیطه شناختی  

 دهند شرح مرجع یتابهاک در شده ذکر اصول با منطبق را یجنس رفتار و یجنس نقش ، یجنس تیهو مورد در یروانشناخت یها هینظر. 

 2 .sexology  دهند شرح مرجع یکتابها در شده ذکر اصول با منطبق  یروانشناس و یولوزیزیف گاهید از را.. 

 3 .دهند شرح مرجع یکتابها در شده ذکر اصول با منطبق را  مردان و زنان در  یعیطب یجنس پاسخ چرخه. 

 4 .دهند شرح مرجع یکتابها در شده ذکر اصول با منطبق را یخانوادگ طیمح و سن ، داروها ، اهیماریب از اعم یجنس پاسخ بر موثر عوامل. 

 5  .sexology مرجع یکتابها در شده ذکر اصول با منطبق را  کیارگان یهایماریب و باال نیسن ، یبارور ، ینوجوان ، یکودک دوران در 

 .دهند شرح

 6  .دهند شرح مرجع یکتابها در شده ذکر اصول با منطبق را آن درمان و مشکالت و علل ، یجنس عملکرد اختالالت انواع. 

 7 .دهند شرح مرجع یکتابها در شده ذکر اصول با منطبق را  یعیطب ریغ و یعیطب یجنس چرخه تفاوت. 

 8  .دهند شرح مرجع یکتابها در شده ذکر اصول با منطبق را  آن درمان و علل ، زنان در یمزاج سرد. 

 9  .دهند شرح مرجع یکتابها در شده ذکر اصول با منطبق را  آن درمان نحوه و دردناک یکینزد علل. 

 11  .دهند شرح مرجع یکتابها در شده ذکر اصول با منطبق را زنان بر آن ریتاث و مردان در یجنس عملکرد اختالالت درمان و علل. 
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 11  .دهند شرح مرجع یکتابها در شده ذکر اصول با منطبق ار یجنس عملکرد اختالالت در مشاوره و آموزش نحوه. 

 12 .دهند شرح مرجع یکتابها در شده ذکر اصول با منطبق را  یجنس انحرافات درمان و علل ، انواع. 

 

 :حیطه روانی حركتی 

   مناسب در جهت پیشگیری و درمان یک مشکل جنسی را ارئه دهد. یک مشاوره 

  ارائه دهد و و درمان اختاللت جنسی طراحی یشگیریجهت آموزش پ مناسب پمفلت یک. 

 در زنان و مردان  را تشخیص و راهکار مناسب جهت رفع آن را به مدد جو ارائه دهد . یجنس عملکرد اختالالت انواع 

 

  عاطفیحیطه:  

 در حین آموزش مباحث مرتبط با طرح سوال در مباحث کالسی شرکت می کند . 

 وزشی با نشان دادن عالقه مندی پیش قدم شده و مشارکت فعال می نماید. در تهیه و طراحی پمفلت ام

 عالوه بر مطالب ارائه شده در کالس نسبت به تهیه منابع آموزشی معرفی شده توسط استاد و مطالعه ان مبادارات می کند. 

 .کند می رعایت را مشاوره اصول مشاوره حین در

 .دهد می پاسخ رویی خوش با او سواالت تمام به و کرده جهتو جو مدد روحی حاالت به مشاوره حین در

 روش های تدریس

 ایفای نقش بحث گروهی پرسش و پاسخ سخنرانی

 پانل PBL نمایش عملی کارگاه آموزشی 

 گروه کوچک              جورنال کالب                گزارش صبحگاهی                    گردش علمی

Bedside teaching Grand Round Case Based  Discussion بیمار شبیه سازی شده 

 سایر روش های تدریس:

 مواد و وسایل آموزشی
 نمودار/ چارت بروشور کاتالوگ/ تصویر/ عکس وایت بورد پاورپوینت جزوه کتاب

 بیمار واقعی بیمار استاندارد شده اشیاء و لوازم واقعی ماکت نرم افزار فیلم آموزشی فایل صوتی

 انواع پروژکتورهای اورهد، اوپک و اسالید، پوستر و پمفلت بهداشتی  سایر مواد و وسایل آموزشی:
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 مکان برگزاری آموزش

 کالس 
 سایت

 اینترنت 

سالن 

 کنفرانس

 سالن

 آمفی تأتر 

 سالن 

 موالژ
 Media آزمایشگاه

Lab 

Skill 

Lab 

درمانگاه/ 

 بالینی بخش

 عرصه

 بهداشت
 جامعه

   :مکان های آموزشیسایر 

 تجارب یادگیری )مرتبط با استاد(
 ت جنسیمشکالت و اختالالمراجعین با مورد  مشاوره با  3تا  2انجام  - ت جنسیانجام یک ایفای نقش در رابطه با یکی از مشکالت و اختالال

 مورد ایفای نقش در نقش مشاور مامایی 3تا  2انجام 

 

 لیف یادگیری) مرتبط با فراگیر(تکا
 ارائه  مشاوره مناسب برای مددجویان

 ضوابط آموزشی و سیاست های مدرس
 انجام آموزش، با مرتبط ابهامات و سؤال طرح آموزشی، مباحث در پویا و فعال شركت آموزشی، برنامه محل در كامل و موقع به حضورانتظارات: 

 برنامه ارزشیابی درجلسۀ موقع به حضور شده، نتعیی آموزشی تکالیف مناسب و موقع به

 ضرورت صورت كالس در از خروجمجازها: 

  آموزش حین در آشامیدن و خوردن از اجتناب موبایل، با صحبت عدم موبایل، نمودن محدودیتها: سایلنت

 (/بالینی/عرصههای ایمنی )دروس عملی/آزمایشگاهیتوصیه

 

 فهرست منابع درسی

 زیر کتب ویرایش جدیدترین 

 1. کاپالن تنی روان اختاللت و جنسی مسائل  

 2 . کاپالن روانپزشک رفتاری علوم روانپزشکی خالصه  

 3 . نواک زنان بیماریهای . 

 John P Wincze. A Problem – solving approach to trating dysfunction . second edition. 

 Gask Linda, Lester Helen, Keveler Robert, Tony Kendrick and Robert Peveler. Primary Care 

Mental Health. Royal College of Psychiatrists 

 Gelder Micheal, Philip Cowen, Paul Harrison .  shorter Oxford Textbook psychiatry. Fifth Edition  

 Sadok Benjamin J, Kaplan, Harold I. Kaplan and Sadock's synopsis of psychiatry: Behavioral 

sciences clinical. Williams & Wilkins Co. 8th edit.  

 

 روش ارزشیابی

 مصاحبه چک لیستصحیح /  جورکردنی چند گزینه ای کوته پاسخ گسترده پاسخ
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 غلط

Key Feature OSCE Short Case Long Case Mini CEX DOPS 
Clinical Work 

Sampling 

Log Book 0 060 Portfolio PUZZLE  PMP SCT CRP 

 سایر روش های ارزشیابی:

 ( ...........نمره،  عملی:   ..........،  نمره: نظری ............) از بارم بندی نمره 

 كار عملی: ...... نمره نمره 2: تکالیف كالسی نمره 1/0: حضور و مشاركت فعال

 نمره 10  :/ دورهامتحان پایان ترم مرهن 1 :/ دورهامتحان میان ترم نمره 2 كوئیز:

 5/1مشارکت در کالس  سایر موارد:
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 برنامه نظریترتیب و توالی عناوین جدول 

شماره 

 جلسه
 مالحظات عنوان جلسه 

1 
جنسی رفتار و جنسی نقش ، جنسی هویت مورد در روانشناختی های نظریه -  sexology  و فیزیولوزی دیگاه از 

، گرفتن حال شرح و مشاوره اصول – روانشناسی  

 

2 
مردان و زنان در  طبیعی جنسی پاسخ چرخه. اخالقی اصول و دهد¬می جنسی مشاوره که فردی ویژگیهای   -  

3 
اساس بر جنسی عملکرد اختالالت تشخیصی معیارهای و بندی طبقه –  DSM-IV  آناتومی، از اعم جنسی پاسخ بر موثر عوامل 

فرهنگی و اجتماعی نی،روا اندوکرین، فیزیولوژی،  

 

4 

جنسی انحرافات درمان و علل ، انواع    

 یائسگی، انندم خاص شرایط و  ارگانیک بیماریهای ، باال سنین ، باروری ، نوجوانی ، کودکی دوران در  جنسی رشد مراحل با آشنایی

غیره  و حاملگی  

 

5 
طبیعی غیر و طبیعی جنسی چرخه تفاوت  -  آن درمان و مشکالت و علل ، جنسی عملکرد اختالالت انواع   

6 
آن درمان نحوه و دردناک نزدیکی علل   -  آن درمان و علل ، زنان در مزاجی سرد     

7 
جنسی عملکرد اختالالت در مشاوره و آموزش نحوه   

8 
زنان بر آن تاثیر و مردان در جنسی عملکرد اختالالت درمان و علل  جنسی آموزش مختلف مدلهای   

9   

11   

11   

12   

13   

14   

15   

16   

17   

توسط مسؤول درس/ كارشناس آموزش، به اطالع  پایان، در زمان آغاز برنامه آموزشی،تاریخ شروع و *توجه: 

 فراگیران رسانیده خواهد شد.
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 جدول ترتیب و توالی عناوین برنامه عملی

شماره 

 جلسه
 مالحظات عنوان جلسه 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

11   

11   

12   

13   

14   

15   

16   

17   

توسط مسؤول درس/ كارشناس آموزش، به اطالع  پایان، در زمان آغاز برنامه آموزشی،تاریخ شروع و *توجه: 

 فراگیران رسانیده خواهد شد.
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 جدول ارائه برنامه کارآموزی/کارورزی 

 *هطول دور
 مدرس )مدرسان(  مکان ارائه عنوان برنامه آموزشی

 ماه روز ساعت

      

      

      

      

      

توسط مسؤول درس/ كارشناس آموزش، به اطالع  پایان، در زمان آغاز برنامه آموزشی،تاریخ شروع و *توجه: 

  فراگیران رسانیده خواهد شد.

 

 


