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: ّذف کلی درط

  آؽٌبیی ثب ٍیضگیْبی ػولکزد جٌغی ٍ ػَاهل هؤثز ثز آى

  آؽٌبیی ثب ػولکزد جٌغی در عٌیي هختلف ٍ ؽزایغی هبًٌذ ثبرداری

  آؽٌبیی ثب اختبالالت ػولکزد جٌغی

 ت هزثَط ثِ رفتبرّبی جٌغیالآؽٌبیی ثب ًحَُ آهَسػ ٍ هؾبٍرُ در سهیٌِ ّبی هؾک 

  
 

: اّذاف اختصبصی

 :اس فزاگیزاى اًتظبر هی رٍد در پبیبى دٍرُ قبدر ثبؽٌذ

 عکغَلَصی را اسدیذگبّْبی هختلف تؼزیف ًوبیذ- .1

 .جٌغیت، َّیت جٌغی، ًقؼ جٌغی، رفتبر جٌغی راتؼزیف کٌذ:  اصغالحبت هزتجظ ثب ػولکزد جٌغی .2

  .را ثیبى کٌذ WHOتؼزیف عالهت جٌغی اس دیذگبُ  .3

 . عیکل پبعخ جٌغی را تؼزیف ٍ هزاحل آى را لیغت ًوبیذ  .4

 ثز پبعخ جٌغی ؽبهل ثیوبریْب، دارٍّب، عي ٍ هحیظ فیشیَلَصی جٌغی ٍ چزخِ عجیؼی ٍ ػَاهل هَثز .5

 .را ثیبى کٌذخبًَادگی 

 .چْبر هزحلِ جبًغَى را تؼزیف ٍ تغییزات ّز فبس جٌغی را تفغیز ًوبیذ .6

 .فبس جٌغی را در سى ٍ هزد هقبیغِ ًوبیذ .7

 .هزاحل رؽذ جٌغی ٍ ًحَُ صحیح ثزخَرد در ّز هزحلِ را ثیبى کٌذ .8

 .هزاحل رؽذ جٌغی فزٍیذ را ؽزح دّذ .9

 . رفتبرّبی جٌغی کَدکبى ٍ ًَجَاًبى را ؽزح دّذ .10

 .تغییزات جغوی دٍراى ثلَؽ در دختزاى ٍ پغزاى را ًبم ثجزد .11

 . ًقؼ ّب ٍ تفبٍتْبی جٌغی در ثلَؽ را ؽزح دّذ .12

 . هؼیبرّبی رفتبرّبی جٌغی عجیؼی ٍ غیزعجیؼی را تؾخیص دّذ .13

 . آهَسػ ثِ ًَجَاًبى را در راثغِ ثب هغبیل جٌغی ؽزح دّذ .14
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 .اّویت تزثیت جٌغی را درک کزدُ ٍ ًقؼ خبًَادُ ٍ هحیظ را در تزثیت جٌغی تَضیح دّذ .15

 . ًکبت هْن در آهَسػ ٍالذیي در ایي دٍراى را ؽزح دّذ .16

 .آهَسػ هٌبعت در هَرد ًحَُ ثزخَرد ثب ایي عٌیي را ثیبى کٌذ .17

 . تغییزات پبعخ جٌغی در حبهلگی ٍ ؽیزدّی را تَضیح دّذ .18

 . را ثیبى ًوبیذ ٍ ؽیزدّیتغییزات هیل جٌغی در سهبى حبهلگی  .19

 . فؼبلیتْبی جٌغی در دٍراى ثبرداری ٍ پظ اس سایوبى را ؽزح دّذ .20

 . ػَاهل هؤثز ثز فؼبلتیْبی دٍراى ثبرداری ٍ پظ اس سایوبى را ؽزح دّذ .21

 . ؽزایظ هحذٍدیت فؼبلیت جٌغی در ثبرداری را ثیبى کٌذ .22

 .تغییزات جٌغی هزثَط ثِ عي ٍ تذاثیز درهبًی هزثَط را ؽزح دّذ .23

در هزداى ٍ سًبى آؽٌب  (هیل جٌغی، ثزاًگیختگی، ارگبعن، ًشدیکی دردًبک)ثب اًَاع اختالالت ػولکزد جٌغی  .24

 . ؽًَذ

 . ثیبى کٌذDSM-IVعجقِ ثٌذی اختالالت ػولکزد جٌغی را عجق  .25

 . در سى ٍ هزد تؾخیص دّذDSM-IVاختالالت ػولکزد جٌغی را ثز اعبط  .26

 .اصَل هؾبٍرُ، ؽزح حبل گیزی ٍ ارسیبثی هؾکالت جٌغی را در سى ٍ هزد ثیبى ًوبیذ .27

 .تکٌیکْبی اختصبصی درهبى ّزیک اس اختالالت جٌغی در سى ٍ هزد را جذاگبًِ تَضیح دّذ .28

 . را تَضیح دّذsex therapyاصَل، اّذاف ٍ هزاحل  .29

 . اختالالت ًبؽی اس عَء اعتفبدُ اس هَاد را ؽزح دّذ .30

 .ٍ ًحَُ ثزخَرد ثب قزثبًیبى آًزا ثیبى کٌذ (Rape)تجبٍس ثِ ػٌف  .31

 .تبثیز ثیوبری ّب ٍ جزاحی ّبی هختلف را ثز رٍی ػولکزد جٌغی ؽزح دّذ .32

 . ثیوبریْبی دعتگبُ ػصجی را کِ در اختالالت ػول جٌغی ًقؼ دارًذ، تَضیح دّذ .33

 .هکبًیغن ػولکزد ثیوبریْبی دعتگبُ ػصجی ثز اختالالت ػولکزد جٌغی را ؽزح دّذ .34

 . ثیوبری ّبی ػزٍقی ٍ عبیز ثیوبری ّبی هشهي را کِ در اختالل ػولکزد جٌغی ًقؼ دارًذ ثیبى کٌذ .35

 . دارٍّبیی کِ در اختالل ػولکزد جٌغی ًقؼ دارًذ لیغت ًوبیذ .36

 .ثب درهبى، آهَسػ ٍ هؾبٍرُ ی ایي ثیوبراى آؽٌب ؽَد .37

 .اًَاع اختالل َّیت جٌغی ٍ اًحزافبت جٌغی در سى ٍ هزد را ًبم ثجزد .38

 .هذلْبی تکبهل رفتبر جٌغی راؽزح دّذ- .39

 

 
1-  

:  ؽیَُ تذریظ

  عخٌزاًی، ثحث گزٍّی ، پزعؼ ٍ پبعخ کالعی ، پبٍرپَیٌت

 

: ًحَُ ارسؽیبثی داًؾجَ

 ًوز1ُحضَر هٌظن ٍ فؼبل در کالط           . 2ًوزُ                   1  ؽزکت فؼبل در ثحث ّبی کالعی     .1

ًوزُ   18اهتحبى پبیبى تزم          

 تؾزیحی ٍ چٌذ گشیٌِ ای    : ًَع اهتحبى پبیبى تزم    

 

  : هقزرات ٍ ًحَُ ثزخَرد ثب غیجت ٍ تبخیز داًؾجَ

. داًؾجَیبى هحتزم قجل اس حضَر اعتبد در کالط حبضز ثبؽیذ

. گَػ ّبی ّوزاُ خَد را در حبلت عکَت قزار دّیذ
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.   جلغِ غیجت درط حذف خَاّذ ؽذ1ثیؾتزاس   

 

 :ٍظبیف ٍ تکبلیف داًؾجَ

 دی در عز هَػذ تَجِ داؽتِ ثبػفی کالط ٍ اًجبم تکبلیدر ثحث ّب. 

  دیی ثحث ّب را هغبلؼِ فزهبیلی ؽذُ هزاجؼِ ٍ هغبلت تکنیثِ هٌبثغ هؼزف. 

: ---  تبریخ اهتحبى هیبى تزم* 

:     تبریخ اهتحبى پبیبى تزم

:  عبیز تذکزّبی هْن ثزای داًؾجَیبى* 

.  حضَر فؼبل در کالط ٍ هؾبرکت در پزعؼ ٍ پبعخ اس اّویت ثزخَردار اعت

 یهٌبثغ اصل

اط،آخزیي چبح .ثزک،جبًبى. ًَاک یی سًبى ٍ ًبسایّبیهبریة- 1

کبپالى ،عبدٍک ،آخزیي چبح .خالصِ رٍاًپشؽکی ػلَم رفتبری رٍاًپشؽکی ثبلیٌی- 2

 آخزیي چبح.دکتز ؽبیغتِ جْبًفزٍ هیتزا هَالیی ً ضاد.درعٌبهِ اختالالت جٌغی- 3
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جذٍل سهبى ثٌذی ثزًبهِ درعی  

  

مالحظات مدرس عىىًان ساعت ريز ردیف 

 از دیدگاٌ فيسیًلًشی  Sexologyمقدمٍ ای بر  13-15ديضىبٍ  1

يرياوطىاسی 

 اصالوی 

وظریٍ َای ريان ضىاختی مربًط بٍ ًَیت جىسی  13-15ديضىبٍ  2

،وقص جىسی ،رفتارجىسی،وظریٍ رضد جىسی 

 فريید

 اصالوی 

چرخٍ پاسخ جىسی طبيعی در زوان يمردان  13-15ديضىبٍ  3

 يعًامل مًثر برآن

 اصالوی 

 در کًدکی، وًجًاوی، بارداری، سىيه  Sexology 13-15ديضىبٍ  4

 باال ي بيماریُای ارگاويک

 اصالوی 

اختالالت در عملکرد جىسی، اختالالت در چرخٍ  13-15ديضىبٍ  5

جىسی، تفايت چرخٍ جىسی طبيعی ي غير 

 طبيعی

 اصالوی 

 اصالوی  سرد مساجی در زوان ي علل آن،  علل دیسپاريوی 13-15ديضىبٍ  6

 اصالوی  اختالل عملکرد جىسی در مرد ي تاثير آن بر زن 13-15ديضىبٍ  7

آمًزش يمطايرٌ در اختالالت عملکرد جىسی،  13-15ديضىبٍ  8

 اوحرافات جىسی

 اصالوی 

 

 


