داًؽگاُ آزاد اظالهی ٍاحذ خلخال داًؽنذُ پرظتاری ٍ هاهايی
ًيوعال دٍم ظال تحصيلی 1395 -96
ًام درض :اصَل رٍاًپسؼنی در هاهايی
تؼذاد ٍاحذٍ 1 :احذ

هذرض :دمتر فرٍد آديٌِ ًٍذ

ًَع ٍاحذً :ظری

هقطغ ٍ رؼتِ تحصيلی :مارؼٌاض هاهايی

درٍض پيؽٌياز  :رٍاًؽٌاظی ػوَهی ٍ زى ٍ خاًَادُ

هدف کلی:
 آؼٌايی تا اصَل رٍاًپسؼنی ،اًَاع اختالالت ؼايغ رٍاًپسؼنی در زًاى آؼٌايی داًؽجَ تا اختالالت ؼايغ زًاى در حَزُ رٍاًپسؼنی تطَری مِ تتَاًذ ؼٌاخت مافی ًعثت تِ آًْا پيذامردُ ٍ در حَزُ ؼغلی ٍ زًذگی خَد تنار گيرد (رٍؼْای هقاتلِ)
اهداف رفتاری:
 .1هاّيت ٍ مارترد رٍاًپسؼنی را در هاهائی تَضيح دّذ.
 .2تاريخچِ ٍ جايگاُ رٍاًپسؼنی را در جْاى ٍ ايراى تياى مردُ ٍ اختالفات احتوالی آًْا را ؼرح دّذ.
 .3طثقِ تٌذی اًَاع اختالالت رٍاًی – جٌعی را اًجام دّذ.
 .4اًَاع اختالالت مٌؽی جٌعی ،ايتَلَشی ٍ رٍؼْای درهاًی آًْا را تَضيح دّذ.
 .5پارافيلياّا را طثقِ تٌذی مردُ ٍ ؼرح ّر مذام را ارائِ ًوايذ.
 .6تَضيح ماهلی از ظاينَز ٍ طثقِ تٌذی آى را ارائِ دّذ.
 .7افعردگی ٍ غن هادری را ؼرح دّذ.
 .8رٍؼْای درهاى را ارائِ دّذ.
 .9هالل پيػ از قاػذگی را ؼرح دّذ.
 .10هؼيارّای تؽخيص ٍ ػالئن تاليٌی هالل پيػ از قاػذگی را تَضيح دّذ.
 .11رٍؼْای درهاى را ارائِ دّذ.
 .12اختالالت ًَرٍتيل را طثقِ تٌذی مٌذ
 .13هؼيارّای تؽخيصی ايي اختالالت را ؼرح دّذ.
 .14رٍؼْای درهاى را تصَرت مارتردی ارائِ ًوايذ.
 .15اختالالت دٍراى مَدمی را طثقِ تٌذی مٌذ.
 .16هؼيارّای تؽخيصی ٍ ؼيَع اختالالت را تَضيح دّذ.
 .17رٍؼْای درهاى را ؼرح دّذ.
 .18اًَاع طثقِ تٌذی پيؽگيری را ؼرح دّذ

 .19هؼيارّای تٌْجاری ٍ ًاتٌْجاری را تَضيح دّذ.
 .20مارترد تْذاؼت رٍاى در زًاى را ارائِ ًوايذ.
 .21اختالل ؼخصيت را تَضيح دّذ.
 .22هؼيارّای تؽخيصی اختالالت ؼخصيت را ؼرح دّذ.
 .23رٍؼْای درهاًی را ارائِ ًوايذ.
روش تدريس:
ظخٌراًی – پرظػ ٍ پاظخ  -تحث ّای گرٍّیٍ -ايت تَرد
فعاليتهای فراگيران:
– تِ هَقغ در مالض حاضر تاؼذ.
– از رفت ٍ آهذ غير ضرٍری در طَل مالض خَدداری ًوايذ.
– ترك مالض در زهاى تذريط تا اجازُ اظتاد تاؼذ  .در غير ايٌصَرت تاٍی ترخَرد خَاّذ ؼذ.
– قثل از ٍرٍد تِ مالض تلفي ّوراُ خَد را خاهَغ ًوايذ.
– در تحث ّای گرٍّی فؼاالًِ ؼرمت ًوايذ.
– تِ هٌاتغ درظی اػالم ؼذُ تَجِ ٍ از آًاى اظتفادُ ًوايذ.
در صَرت ػذم حضَر غير هجاز ٍ ػذم داراتَدى گَاّی غيثت هَجِ ،تِ ٍی ًورُ هٌفی تؼلق خَاّذ گرفت. ؼرمت در اهتحاى پاياى ترمروش ارزشيابی:
 - 1ارزؼياتی پاياى دٍرُ

%80

 - 2اًجام ٍارائِ تناليف مالظی

%5

- 3حضَر فؼال در مالض

%5

- 4مَئيسّای مالظی

%10

منابع اصلی و فرعی درس( :ػٌَاى متابً ،ام ًَيعٌذُ ،ظال ٍ هحل اًتؽار ،ؼوارُ فصَل يا صفحات هَرد ًظر در ايي
درض)
 - 1رٍاًپسؼنی در هاهايی ،يذاهلل جٌتیً ،ؽر جاهؼِ ًگر
 - 2درظٌاهِ هاهايی هايلس ،ظيذُ فاطوِ ٍاثق رحين پَر ٍ ّوناراى ،اًتؽارات تؽری

وسايل کمک

رئوس مطالب

جلسه

روش تدريس

تؼاريف در رٍاًپسؼنی ،تاريخچِ ،هاّيت

اٍل

ظخٌراًی – پرظػ

ٍايت ترد ٍ

ٍ پاظخ

پاٍرپَيٌت

آموزشی
ٍ مارترد رٍاًپسؼنی
جايگاُ رٍاًپسؼنی در جْاى ٍ ايراى
اختاللت کنشی جنسی زنان ،اختالل سیکل جنسی زنان ،اختالل

دٍم

برانگیختگی در زنان ،اختالل ارگاسم در زنان ،اختالل انسجار در

ظخٌراًی – پرظػ
ٍ پاظخ

زنان ،اختالل دیسپاروینا ،اختالل واشینیسم ،اختالالت هویت جنسی

ٍايت ترد ٍ
پاٍرپَيٌت

کودکان و بسرگساالن (ترانسکشوال) Tاختالالت پارافیلیا

تؼريف ظاينَز ،ػالئن ظاينَز ،ظاينَز پط از

ظَم

زايواى ،ػالئن  ،اتيَلَشی ٍ اپيذهيَلَشی ظاينَز پط

ظخٌراًی – پرظػ

ٍايت ترد ٍ

ٍ پاظخ

پاٍرپَيٌت

از زايواى ،افعردگی ٍ غن هادری پط از زايواى ٍ
هثاحث درهاًی
تؼريف اختالل هالل پيػ از قاػذگی ،اپيذهيَلَشی

چْارم

اتيَلَشی ،تؽخيصٍ ،يصگيْای تاليٌی ٍ درهاى
افعردگیٍ ،ظَاض ،ظَهاتَفرم ،ظاينَظَهاتيل،

پٌجن

ظَهاتيساظيَى ، PTSPدٍقطثی ٍ رٍؼْای درهاًی
اختالالت ؼايغ دٍراى مَدمی ّوچَى تيػ فؼالی،

ؼؽن

لنٌت زتاى ،ػقة هاًذگی رٌّیً ،اخي جَيذى ٍ

ظخٌراًی – پرظػ

ٍايت ترد ٍ

ٍ پاظخ

پاٍرپَيٌت

ظخٌراًی – پرظػ

ٍايت ترد ٍ

ٍ پاظخ

پاٍرپَيٌت

ظخٌراًی – پرظػ

ٍايت ترد ٍ

ٍ پاظخ

پاٍرپَيٌت

اًگؽت هنيذىً ،اتَاًيْای يادگيری ،اختالالت
مرداری ٍ  ٍ ...رٍؼْای هقاتلِ ای ٍ درهاًی
تؼريف تْذاؼت رٍاى  ،اًَاع پيؽگيری ،هؼيارّای

ّفتن

تٌْجاری ٍ تْذاؼت رٍاى در زًاى
تؼريف اختالل ؼخصيت ،هؼيارّای تؽخيصی،
اختالل هرزی ،اختالل ّيعترٍيًَيل ،اختالل
ًارظيعتيل ،اختالل ٍاتعتِ ٍ رٍؼْای درهاى

ّؽتن

ظخٌراًی – پرظػ

ٍايت ترد ٍ

ٍ پاظخ

پاٍرپَيٌت

ظخٌراًی – پرظػ

ٍايت ترد ٍ

ٍ پاظخ

پاٍرپَيٌت

