بسمه تعالی
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Course plan
نام درس :اختالل عمل جنسی و آموزش و مشاوره آن
تعداد واحد1 :
بیماریهای زنان

پیش نیاز:

مخاطبان :دانشجویان کارشناسی پیوسته مامایی
شرح درس:
مدرس :گروه مامایی
آشنایی با اختالالت عمل جنسی ،تشخیص این موارد ،آشنایی با نحوه آموزش
و

مشاوره

در

این

موارد

یکی

از
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ضروری

حرفه

مامایی

می باشد .دانش آموختگان کارشناسی مامایی یکی از مهم ترین منابع
مراجعه زنان جهت بیماریهای زنان و اختالالت جنسی می باشند که تشخیص و
افتراق بیماریها ،چگونگی برخورد  ،مشاوره و ارجاع آنها سهم به
سزایی در این حرفه دارد .لذا برنامه ریزی این درس می تواند کمک
شایانی در یادگیری ضروریات این واحد باشد.

هدف کلی :آشنایی با اختالل عمل جنسی ،تشخیص و نحوه آموزش و مشاوره
بیماران دارای مشکل

هدف میانی:


مقدمه ای بر Sexology
هدف ویژه:
دانشجو باید بتواند:
 -1سیکل پاسخ جنسی را تعریف و مراحل آنرا لیست نماید.

 -2چهار مرحله مهم جانسون را تعریف و تغییرات حاصله در هر فاز پاسخ
جنسی را تفسیر نماید.
 -3مقایسه تغییرات حاصله در فازهای مختلف پاسخ جنسی در مرد و زن را
انجام دهد.
هدف میانی:


 Sexologyاز دیدگاه روانشناسی و فیزیولوژی

هدف ویژه:
دانشجو باید بتواند:
 -1ویژگی ها و مشخصات عشق را شرح دهد.
 -2تفاوت عشق در زن و مرد را تشخیص دهد.
 -3اهمیت عشق و ازدواج را بیان کند.
 -4ویژگیهای همسر مطلوب را لیست نماید.
هدف میانی:
 Sexology در کودکی و محیط خانوادگی

هدف ویژه:
دانشجو باید بتواند:
 -1مقدمه ای در مورد مسائل جنسی کودکان را بیان کند.
 -2تمایالت جنسی در دوره نوزادی و شیرخوارگی را شرح دهد.
 -3نکات مهم در آموزش جنسی دوران مدرسه را شرح دهد.
هدف میانی:


 Sexologyدر نوجوانی

هدف ویژه:
دانشجو باید بتواند:
 -1شروع بلوغ و تغییرات جسمی مربوط به بلوغ جنسی در دختران و پسران
را لیست نماید.
 -2دوستی ها و عشق در نوجوانی و بلوغ را تشخیص دهد.
 -3معیارهای رفتار جنسی طبیعی و غیرطبیعی را بیان کند.
 -4آموزش به نوجوانان را شرح دهد.

هدف میانی:


 Sexologyدر خانمهای باردار

هدف ویژه:
دانشجو باید بتواند:
 -1مقدمه ای بر فعالیت جنسی در دوران بارداری و پس از زایمان را
شرح دهد.
 -2شرایط محدودیت فعالیت جنسی در دوران بارداری را شرح دهد.
 -3تغییرات میل جنسی در سه ماهه اول ،دوم و سوم بارداری را شرح
دهد.
 -4پوزیشن های مطلوب فعالیت جنسی در دوران بارداری را توضیح دهد.
هدف میانی:


 Sexologyدر سنین باال

هدف ویژه:
دانشجو باید بتواند:
 -1فعالیت جنسی در دوران کهنسالی را تعریف کند.
 -2تغییرات جنسی مربوط به سن را شرح دهد.
 -3تدابیر درمانی الزم در این موارد را بیان کند.
هدف میانی:


 Sexologyو بیماریهای ارگانیک

هدف ویژه:
دانشجو باید بتواند:
 -1مکانیسم تاثیر بیماریهای عصبی بر عملکرد جنسی را توضیح دهد.
 -2مکانیسم تاثیر انواع سکته ها بر عملکرد جنسی را شرح دهد.
 -3داروهایی که بر عملکرد جنسی تاثیر دارند را لیست نماید.
هدف میانی:


اختالالت عمل جنسی

هدف ویژه:

دانشجو باید بتواند:
 -1اختالل عملکرد جنسی را تعریف کند.
 -2موارد مهم در گرفتن تاریخچه

بیماران را لیست نماید.

 -3علل و درمان اختالالت فازهای مختلف جنسی را توضیح دهد.

روش آموزش:
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