
 

 حیدریهتربت  علوم پزشکی دانشگاه پزشکی و توسعه آموزش اتمرکز مطالع          
 

 ورهفرم طرح د                      

                                                                                                                                                                                                       
لکرد اختالالت عم:  نام درس

 جنسی
 ا واحد :تعداد واحد

 رشته تحصیلی:
 مامایی

 مقطع تحصیلی دانشجویان:
 کارشناسی

 محل برگزاری:
 سامانه نوید

 )مبتنی بر وب(

 مدرس:
زهرا حسینی 

 حاجی

 01-1400تحصیلی  دومنیمسال 

 

 :هدف کلی درس
 دوران های مختلف زندگی و اختالالت عملکرد جنسی  غیر طبیعی و عوامل موثر برآن، مسائل جنسیو فعالیتهای جنسی طبیعی  آشنایی با 

 اهداف اختصاصی: در پایان دوره دانشجو باید بتواند:

 سه مورد از عوامل موثر بر رفتارجنسی را شرح دهد. -１

 سه مورد از نظریه های عشق و صمیمیت جنسی را نام ببرد. -２

 نحوه شکل گیری تربیت جنسی کودک را نام ببرد -３

 ثیر گذار بررفتارهای جنسی در دوران بزرگسالی را نام ببردسه مورد از مسائل تا -４

 پنج مورد از اختالالت عملکرد جنسی را نام ببرد. -５

. 

 
 

شماره 

 جلسه

اهداف میانی  )رئوس  تاریخ جلسه

 مطالب(

اهداف ویژه )بر اساس سه حیطه اهداف 

 آموزشی: شناختی، عاطفی، روان حرکتی(

روش  اهداف حیطه

 یاددهی

 یادگیری

د و وسایل موا

 آموزشی

زمان 

 جلسه

و  تکالیف

 وظایف

 دانشجو

 ارزشیابینحوه

نظریه های روانشناختی  1400/11/30 1

 جنسیت و رفتار جنسی
 لیارائه فا - شناختی/عاطفی از دانشجو انتظار می رود

در  یصوت

 ستمیس-1

 گوشی /رایانه

دو جلسه 

 قهیدق 60

به  ییپاسخگو

ت از سواال

 آغازین

                                                 
   گردش علمی، آزمایشی  –پرسش و پاسخ  –حل مسئله  –گروهی کوچک، نمایشی  –ای تواند شامل: سخنرانی، مباحثهیادگیری می –روش یاددهی 

  یا تراکمی )پایان یک دوره یا مقطع آموزشی با هدف قضاوت در مورد تسلط  نیای یا تکوینی )در فرایند تدریس با هدف شناسایی قوت و ضعف دانشجویان( و آزمون پایاحلهتوانند به صورت آزمون ورودی )آگاهی از سطح آمادگی دانشجویان( مرها بر اساس اهداف میآزمون
 دانشجویان( برگزار گردد.
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 در حیطه شناختی:

 رفتار جنسی را شرح دهد-1

رفتارهای مربوط به نقش جنسیتی را شرح -۲

 دهد

ی جنسی را تفاوت بین ظرفیت، انگیزه و اجرا-۳

 بیان کند

 نحوه تکامل رفتار جنسی رابیان کند-۴

 مبنای زیستی طرحواره ها را نام ببرد-۵

رقابت طرحواره های جنسی را با مثال بیان -6

 کند

جنبه های فرهنگی کلیشه های جنسی را -۷

 بیان کند

 نظریه های عشق و صمیمیت را بیان کند-۸

 در حیطه عاطفی:

 وش بدهدبا دقت و عالقه به درس گ

مسائل تئوری را با معیارهای موجود در زندگی 

 شخصی و اجتماعی مقایسه نماید

 

 نهیزم

به  نتیپاورپو

همراه عکس 

 مرتبط

از  لیارائه فا-۲

سامانه  قیطر

 دینو

 هدفون-2

 نتریپو-۳

بخش  قیطر یا

سامانه  تکالیف

 دینو

 از دانشجو انتظار می رود فیزیولوژی رفتار جنسی 1400/12/7 2

 در حیطه شناختی:

ارائه فایل  -1 شناختی/عاطفی

صوتی در 

سیستم -1

 گوشی / رایانه

 دو جلسه

دقیقه  60

پاسخگویی به 

سواالت از 

 تکوینی
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سیکل پاسخ جنسی)تمایل، تهییج، ارگاسم و -1

 فرونشینی را نام ببرد(

 مدل های پاسخ جنسی را نام ببرد -۲

 عوامل موثر بر فعالیت جنسی را بگوید -۳

 اطفی:در حیطه ع

 با دقت و عالقه به درس گوش بدهد

در مورد تاثیرات مشکالت زیستی، روانی و 

 داجتماعی بر مسائل جنسی بیندیش

زمینه 

پاورپوینت به 

همراه عکس 

 مرتبط

ارائه فایل از -۲

طریق سامانه 

 نوید

 هدفون-۲

 پوینتر-۳

 

 

طریق بخش  ای

تکالیف سامانه 

 نوید

 از دانشجو انتظار می رود مسائل جنسی کودکان 1400/12/14 3

 در حیطه شناختی:

رفتارهای مربوط به نقش جنسیتی -1

 در دوران نوزادی را نام ببرد

نقش های جنسیتی مربوط به نوپایی، -۲

 بیان کندخردسالی وکودکان را -۳

چگونگی آموزش جنسی کودکان را -۴

 شرح دهد

چگونگی تربیت جنسی کودکان را شرح -۵

 دهد

چگونگی پاسخ به سواالت جنسی -6

 کودکان را شرح دهد

 معاینه فیزیکی کودکان را شرح دهد-۷

 :عاطفی حیطه در

 با دقت و عالقه به درس گوش بدهد

درصدد آموزش پیرامون تربیت جنسی 

 کان برآیددوستان و نزدی

 

 شناختی/عاطفی

ارائه فایل  -1

صوتی در 

زمینه 

پاورپوینت به 

همراه عکس 

 مرتبط

ارائه فایل از -۲

طریق سامانه 

 نوید

سیستم -1

 گوشی / رایانه

 هدفون-۲

 پوینتر-۳

 

 

دو جلسه 

دقیقه  60

 ای

پاسخگویی به 

سواالت از 

طریق بخش 

تکالیف سامانه 

 نوید

 تکوینی

 تکوینیپاسخگویی به دو جلسه سیستم -1ارائه فایل  -1 شناختی/عاطفی از دانشجو انتظار می رود نوجوانان مسائل جنسی 1400/12/22 4
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 در حیطه شناختی:

تعریف بلوغ و دوران نوجوانی را بیان  -1

 کند

مشخصات و تفاوت بلوغ و دوران  -۲

 نوجوانی را بیان کند

 مشکالت بلوغ را شرح دهد -۳

نقش های جنسیتی در دوران نوجوانی  -۴

 را بیان کند

چگونگی آموزش مسائل جنسی به  -۵

 نوجوانان را بیان کند

توانمند سازی نوجوانان و والدین  نحوه -6

 پیرامون مسائل جنسی را بیان کند

 

صوتی در 

زمینه 

پاورپوینت به 

همراه عکس 

 مرتبط

ارائه فایل از -۲

طریق سامانه 

 نوید

 گوشی / رایانه

 هدفون-۲

 پوینتر-۳

 

 

دقیقه  60

 ای

سواالت از 

خش طریق ب

تکالیف سامانه 

 نوید

 از دانشجو انتظار می رود مسائل جنسی بزرگسالی 1400/12/29 5

 در حیطه شناختی:

نقش های جنسیتی در بزرگساالن را  -1

 نام ببرد

پاسخ های جنسی بزرگساالن را بیان  -۲

 کند

رفتارهای اروتیک و باروری را در  -۳

 بزرگسالی شرح دهد

 :عاطفی حیطه در

 با دقت و عالقه به درس گوش بدهد

 تکالیف را با تامل کافی انجام دهد

ارائه فایل  -1 شناختی/عاطفی

صوتی در 

زمینه 

پاورپوینت به 

همراه عکس 

 مرتبط

ارائه فایل از -۲

طریق سامانه 

 نوید

سیستم -1

 گوشی/ رایانه

 هدفون-۲

 پوینتر-۳

 

 

دو جلسه 

دقیقه  60

 ای

پاسخگویی به 

سواالت از 

ش طریق بخ

تکالیف سامانه 

 نوید

 تکوینی

فعالیت جنسی دوران  1401/1/20 6

 بارداری و بعد از زایمان

 از دانشجو انتظار می رود

 در حیطه شناختی:

ارائه فایل  -1 شناختی/عاطفی

صوتی در 

سیستم -1

 /گوشی رایانه

دو جلسه 

دقیقه  60

پاسخگویی به 

سواالت از 

 تکوینی
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فعالیت های جنسی دوران بارداری را  -1

 شرح دهد

موانع انجام فعالیت جنسی در بارداری  -۲

 را بیان نماید

تغییرات میل جنسی در دوران  -۳

 ندبارداری را بیان ک

علل کاهش فعالیت جنسی در دوران  -۴

 بعد از زایمان را بیان کند

 روابط جنسی و شیردهی را بیان کند -۵

 :عاطفی حیطه در

 با دقت و عالقه به درس گوش بدهد

 تکالیف را با تامل کافی انجام دهد

زمینه 

پاورپوینت به 

همراه عکس 

 مرتبط

ارائه فایل از -۲

طریق سامانه 

 نوید

 هدفون-۲

 پوینتر-۳

 

 

طریق بخش  ای

تکالیف سامانه 

 نوید

 از دانشجو انتظار می رود فعالیت جنسی در پیری 1401/1/27 7

 در حیطه شناختی:

فعالیت جنسی دوران کهنسالی را نام  -1

 ببرد

 وط به سن را بیان کندتغییرات مرب -۲

تدابیر درمانی مرتبط با مشکالت  -۳

 مربوط به پیری را بیان کند

 :عاطفی حیطه در

 بدهد گوش درس به عالقه و دقت با

 دهد انجام کافی تامل با را تکالیف

ارائه فایل  -1 شناختی/عاطفی

صوتی در 

زمینه 

پاورپوینت به 

همراه عکس 

 مرتبط

ارائه فایل از -۲

طریق سامانه 

 یدنو

سیستم -1

 گوشی / رایانه

 هدفون-۲

 پوینتر-۳

 

 

دو جلسه 

دقیقه  60

 ای

پاسخگویی به 

سواالت از 

طریق بخش 

تکالیف سامانه 

 نوید

 تکوینی

تشخیص یک مشکل  1401/2/10 8

 جنسی

 از دانشجو انتظار می رود

 در حیطه شناختی:

آثار منفی مشکل جنسی بر زندگی  -1

 فرد را بیان کند

تال زنان را شرح معاینه عمومی و ژنی -۲

ارائه فایل  -1 شناختی/عاطفی

صوتی در 

زمینه 

پاورپوینت به 

همراه عکس 

سیستم -1

 گوشی رایانه

 هدفون-۲

 پوینتر-۳

 

دو جلسه 

دقیقه  60

 ای

پاسخگویی به 

سواالت از 

طریق بخش 

تکالیف سامانه 

 نوید

 تکوینی
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 دهد

 را شرح دهد plisitمدل مشاوره ای  -۳

 :عاطفی حیطه در

 بدهد گوش درس به عالقه و دقت با

 دهد انجام کافی تامل با را تکالیف

 مرتبط

ارائه فایل از -۲

طریق سامانه 

 نوید

 

 از دانشجو انتظار می رود 1اختالالت جنسی 1401/2/10 9

 در حیطه شناختی:

تعاریفی از زندگی جنسی فرد،  -1

عملکرد جنسی و خودپنداره جنسی 

 ارائه دهد

 اهمیت بررسی اختالالت جنسی را -۲

 بگوید

عملکرد و خودپنداره جنسی را بیان  -۳

 کند

تقسیم بندی اختالالت جنسی را بیان  -۴

 کند

اختالالت مربوط به تمایل جنسی را  -۵

 شرح دهد

اختالالت مربوط به برانگیختگی  -6

 جنسی را شرح دهد

لگنی را -اختالالت دخول/درد تناسلی -۷

 شرح دهد

اختالالت مربوط به ارگاسم را شرح  -۸

 دهد

 :عاطفی حیطه در

 بدهد گوش درس به عالقه و دقت با

ارائه فایل  -1 شناختی/عاطفی

صوتی در 

زمینه 

پاورپوینت به 

همراه عکس 

 مرتبط

ارائه فایل از -۲

طریق سامانه 

 نوید

سیستم -1

 گوشی / رایانه

 هدفون-۲

 پوینتر-۳

 

 

دو جلسه 

دقیقه  60

 ای

پاسخگویی به 

سواالت از 

بخش  طریق

تکالیف سامانه 

 نوید

 تکوینی
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 دهد انجام کافی تامل با را تکالیف

 

 از دانشجو انتظار می رود ۲اختالالت جنسی  1401/2/17 10

 در حیطه شناختی:

اختالالت جنسی ناشی از مصرف مواد  -1

 را شرح دهد

سایر اختالالت جنسی از قبیل مبدل  -۲

پوشی و خودآزاری جنسی را شرح 

 دهد

تدابیر درمانی اختالالت عملکرد  -۳

 جنسی را شرح دهد

۴-  

جلسه  -1 ناختی/عاطفیش

آنالین و رفع 

 مشکل

ارائه فایل از -۲

طریق سامانه 

 نوید

سیستم -1

 گوشی / رایانه

 هدفون-۲

 پوینتر-۳

 

 

دو جلسه 

دقیقه  60

 ای

پاسخگویی به 

سواالت از 

طریق بخش 

تکالیف سامانه 

 نوید

 تکوینی

 

 نحوه ارزشیابی:

 گردد. مانده در امتحان پایان ترم محاسبه میباقی %۸0کوئیز و  کل نمره با استفاده از %۲0ارزشیابی به صورت کتبی که 

 

 نحوه محاسبه نمره کل:

 کل نمره %۸0   آزمون پایان ترم

 کل نمره %۲0  کوئیز و تکالیف درسی

 

 :منابع

 1۳۹1. سال نژاد موالیی میترا دکتر جهانفر، شایسته دکتر. جنسی اختالالت درسنامه

 جنسی عملکرد اختالالت سودوک، و کاپالن روانشناسی

 DSM ویرایش آخرین

 


