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هدف کلی:
آضىایی بافيسیًلًشی رفتار جىسی ،اختالالت ػملکرد جىسی ،تطخيص ي درمان آوُا ي اوحرافات جىسی
اهداف ویژه عینی:
د ر پایان ایه درس داوطجً قادر خًاَذ بًد:
-1

وظریٍ َای ريان ضىاختی مربًط بٍ ًَیت جىسی ،جىسيت ي رفتار جىسی را ضرح دَذ.

-2

فيسیًلًشی رفتار جىسی در اوسان را تًضيح دَذ.

 - 3ػًامل مؤثر بر رفتار جىسی در اوسان را بيان ومایذ.
 -4وحًٌ مًاجٍُ با بيمار جىسی ي تطخيص اختالالت ػملکرد جىسی را تفسير ومایذ.
 - 5اختالالت جىسی مرحلٍ تمایل را تؼریف کردٌ ي وحًٌ تطخيص ي درمان آوُا را ضرح دَذ.
-6

اختالالت مرحلٍ اوگيسش جىسی،تطخيص ي درمان آوُا را تطریح ومایذ.

-7

اختالالت ارگاسمی را بٍ َمراٌ وحًٌ تطخيص ي درمان آنَا تطریح کىذ .

-8

اختالالت دردواک جىسی ي درمان آوُا را تًضيح دَذ.

-9

اختالالت ًَیت جىسی ي اتيًلًشی آوُا را تؼریف ومایيذ.

 - 11اوًاع پارافيليا را تًضيح دَذ.
 - 11وحًٌ درمان اوًاع پارافيليا را بيان ومایذ.
 - 12اصًل کلی مطايرٌ جىسی را تطریح ومایذ.
تکالیف و وظایف دانشجویان:
. 1حضًر بٍ مًقغ در کالس
. 2ضرکت فؼال در بحث َای کالسی
 . 3ضرکت در آزمًن پایان ترم

روش تدریس:
سخىراوی  ،پرسص ي پاسخ  ،بحث گريَی

وسایل آموزشی:
يایت برد – کامپيًتر  -دیتا پريشکتًر
نحوه ارزشیابی:
- 1کًئيس  - 2ازمًن پایان ترم

وحًٌ محاسبٍ ارزضيابی:
ريش ارزضيابی

درصذ ومرٌ

کًئيس

11

آزمًن پایان ترم

91

مقررات:
 حذاقل ومرٌ قبًلی 11 تؼذاد مجازدفؼات غيبت مًجٍ در کالس 2جلسٍ ي در صًرت غيبت بيص از سقف تؼييه ضذٌ  ،طبق قًاويهآمًزضی برخًرد خًاَذ ضذ .
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تعداد واحد 1 :

مدرس :اللٍ رستاک
جلسه
1
2

موضوع تدریس
جىسيت ًَ-یت جىسی  -فيسیًلًشی رفتار جىسی  -فاکتًرَای مًثر
راٌ َای تطخيص اختالالت جىسی
اصًل مًاجٍُ با بيمار جىسی

3

تؼریف ،تطخيص ي درمان اختالالت مرحلٍ تمایل ي اوگيسش

4

اختالالت ارگاسمی

5

اختالالت جىسی َمراٌ با درد

6

اختالالت ًَیت جىسی  -پارافيليا

7

ادامٍ مبحث پارافيليا

8

اصًل مطايرٌ ي آمًزش مسائل جىسی در کًدکان ي بالغيه

