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شيوه تدریس و رسانه آموزشی

فعاليتهای دانشجویان

 ویژگي ها و مشخصات عشق را شرح دهد.سکسولوژی از
1

دیدگاه

 تفاوت عشق در زن و مرد را تشخیص دهد. -نظریات دانشمندان در رابطه با عشق را بیان كند.

فیزیولوژی و

 -انواع مختلف عشق را تشخیص دهد.

روانشناسي

 -اهمیت عشق و ازدواج را بیان كند.
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 ویژگي های همسر مطلوب را لیست نماید. آشنایي با اصطالحات مرتبط با عملکرد جنسي :جنسیت ،هویتجنسي ،نقش جنسي ،رفتار جنسي
سکسولوژی
2

نرمال

 سیکل پاسخ جنسي را تعریف و مراحل آن را لیست نماید. فیزیولوژی جنسي و چرخه طبیعي و عوامل موثر بر پاسخ جنسيشامل بیماریها ،داروها ،سن و محیط خانوادگي را بیان كند.
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 چهار مرحله جانسون را تعریف و تغییرات هر فاز جنسي را تفسیر نماید. فاز جنسي را در زن و مرد مقایسه نماید. مراحل رشد جنسي و نحوه صحیح برخورد در هر مرحله را بیان كند. رفتارهای جنسي كودكان و نوجوانان را شرح دهد. تغییرات جسمي دوران بلوغ در دختران و پسران را نام ببرد. Sexologyدر
3

كودكي و
نوجواني

 نقش ها و تفاوتهای جنسي در بلوغ را شرح دهد. معیارهای رفتارهای جنسي طبیعي و غیرطبیعي را تشخیص دهد. -آموزش به نوجوانان را در رابطه با مسایل جنسي شرح دهد.

سخنراني ،وایت برد و
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 -اهمیت تربیت جنسي را درک كرده و نقش خانواده و محیط را در
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تربیت جنسي توضیح دهد.
 نکات مهم در آموزش والدین در این دوران را شرح دهد. آموزش مناسب در مورد نحوه برخورد با این سنین را بیان كند. Sexologyدر
4

حاملگي،
شیردهي و سنین
باال

 تغییرات پاسخ جنسي در حاملگي و شیردهي را توضیح دهد. تغییرات میل جنسي در زمان حاملگي و شیردهي را بیان نماید. فعالیتهای جنسي در دوران بارداری و پس از زایمان را شرح دهد. عوامل مؤثر بر فعالتیهای دوران بارداری و پس از زایمان را شرح دهد. -شرایط محدودیت فعالیت جنسي در بارداری را بیان كند.
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 -تغییرات جنسي مربوط به سن و تدابیر درماني مربوط را شرح دهد.

 با انواع اختالالت عملکرد جنسي (میل جنسي ،برانگیختگي،ارگاسم ،نزدیکي دردناک) در مردان و زنان آشنا شوند.
 طبقه بندی اختالالت عملکرد جنسي را طبق  DSM-Vبیان كند. اختالالت عملکرد جنسي را بر اساس  DSM-Vدر زن و مرداختالالت
5و6

عملکرد جنسي
)sexual
(dysfunction

تشخیص دهد.
 اصول مشاوره ،شرح حال گیری و ارزیابي مشکالت جنسي را در زنو مرد بیان نماید.

سخنراني ،وایت برد و
ویدئوپروژكتور

 -تکنیکهای اختصاصي درمان هریک از اختالالت جنسي در زن و مرد
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را جداگانه توضیح دهد.
 اصول ،اهداف و مراحل  sex therapyرا توضیح دهد. سطوح مداخالت درماني را طبق مدل  PLSSITبیان كند. اختالالت ناشي از سوء استفاده از مواد را شرح دهد. تجاوز به عنف ( )Rapeو نحوه برخورد با قربانیان آنرا بیان كند. تاثیر بیماری ها و جراحي های مختلف را بر روی عملکرد جنسي شرح دهد. بیماریهای دستگاه عصبي را كه در اختالالت عمل جنسي نقشدارند ،توضیح دهد.
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سکسولوژی و

 -مکانیسم عملکرد بیماریهای دستگاه عصبي بر اختالالت عملکرد

بیماری های

جنسي را شرح دهد.

ارگانیک

سخنراني ،وایت برد و
ویدئوپروژكتور

 -بیماری های عروقي و سایر بیماری های مزمن را كه در اختالل
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عملکرد جنسي نقش دارند بیان كند.
 داروهایي كه در اختالل عملکرد جنسي نقش دارند لیست نماید. با درمان ،آموزش و مشاوره ی این بیماران آشنا شود.اختالل هویت
جنسیتي و
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 -انواع اختالل هویت جنسي و انحرافات جنسي در زن و مرد را نام ببرد.

سخنراني ،وایت برد و
ویدئوپروژكتور

انحرافات جنسي
نحوه ارزشيابي:
حضور بموقع و فعال در کالس
انجام تکالیف محوله
شرکت در بحث های گروهی و ارائه نظرات خود در مورد  CASEهای معرفی شده
شرکت در امتحان پایان ترم
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