
بسمه تعالی 

دانشکده پرستاري و مامایی زاد اسالمی واحد نجف آبادآدانشگاه 

1400-1401سال تحصیلیدوملنیمسا

طبیعیجنسیکردجنسی یکی ازضروریات حرفه مامایی است. فراگیران دراین درس با عملکردعملباآشنایی:مقدمه
رفتارهاي جنسی شده وهم چنین آشنا نحوه آموزش ومشاوره بیماران داراي مشکل تشخیص،وغیرطبیعی درزوجین 

درسنین کودکی،نوجوانی،بارداري،میانسالی وکهنسالی،بیماریها واختالل عملکرد جنسی آموزش ومشاوره دراین زمینه 
رامی آموزند.

:هدف کلی
کردعمللختالویژگی هاي عملکرد جنسی وعوامل مؤثربرآن ،عملکردجنسی درسنین مختلف ودرحاملگی،اشناخت
.وآموزش مشکالت مربوط به رفتارهاي جنسیمشاوره نحوه ،جنسی
:رفتارياهداف 

کت درجلسات درس بایستی قادرباشد:  دانشجو پس ازشر
نظریه هاي روانشناختی مربوط به هویت،نقش ورفتار جنسی راشرح دهد. -1
اجزاي دستگاه تناسلی زن ومرد را بداند.-2
فیزیولوژي وروانشناسی فعالیت جنسی راشرح دهد.-3
چرخۀ پاسخ جنسی طبیعی درزن ومرد رابیان کند.-4
راتوضیح دهد.)عوامل موثربرپاسخ جنسی(بیماریها،داروها،سن و... -5
6-sexology.درکودکی،نوجوانی،بارداري،سنین باال وبیماریهاي ارگانیک راشرح دهد
اختالالت عملکرد جنسی راتعریف نماید.-7
کند.چرخۀ جنسی طبیعی وغیرطبیعی رابیان -8
آن راتوضیح دهد.اثرات اختالل عملکرد جنسی درزن ومرد و-9
اختالت دردجنسی راتوضیح دهد.-10
آموزش ومشاوره دراختالالت عملکردجنسی راشرح دهد.-11

:روش تدریس

جنسی کردعملتاختالال:نام درس
1تعداد واحد: 

نظرينوع واحد:
پیوسته وناپیوسته کارشناسی رشته تحصیلی: مقطع و 

مامایی
اصول روانپزشکی درمامایی:یاهمزمانپیشنیاز دروس 

2587تلفن داخلی دفتر:
شنبهچهارساعات حضور در دفتر:

مهشید معینی مهر: مدرس
Email:m.moeinimehr@iaun.ac.ir

دانشکده پرستاري ومامایی: کالسمکان 
شنبه چهارروز کالس : 

8(10:30-11:15،)اولهفته 8(9:45-10:30:ساعت کالس 
دوم)هفته 

7/4/1401تاریخ امتحان پایان ترم:



.سخنرانی می باشدبه روش
فعالیتهاي فراگیران:

حضورمنظم فعال وبدون غیبت درکالس درس-1
وارائه مقاله مرتبط با سرفصل دروسشرکت فعاالنه در مباحث درس -2
یا پرسش وپاسخ کالسی کوییزامتحاناترکت درش-3
شرکت در امتحان پایان ترم-4

:روش ارزشیابی
نمره5/0فعالیت کالسی -1

نمره5/0ارائه مقاله مرتبط با موضوعات درسی -3
نمره19امتحان پایان ترم -3

1400-1401سال تحصیلیدومنیمسالجنسی آموزش ومشاوره آنکردعملتاختالالزمانبندي درس.جدول 

رئوس مطالبتاریخردیف
فعالیت جنسیروانشناسینظریه هاي روانشناختی درباره هویت نقش ورفتارجنسی 127/11/1400

مروري بردستگاه تناسلی زن ومرد24/12/1400
جنسیمؤثربرپاسخوعواملطبیعیجنسیپاسخچرخۀجنسیفعالیتفیزیولوژي311/21/1400

وکهنسالیمیانسالینوجوانیدرکودکیرفتارجنسی418/12/1400
اززایمانوپسشیردهیحاملگیقاعدگیدرجنسیعملکرد525/12/1400

ارگانیکيوبیماریهاجنسیعملکرد
617/1/1140

وزندرمردجنسیچرخۀاختالالت
آنهاوآموزشمشاورهونحوهتشخیصعللعملکردجنسیاختاللانواع724/1/1140

)پارونیودیسواژینیسم(جنسیدرداختالالت831/1/1401

جنسیفعالیتروانشناسیورفتارجنسینقشهویتدربارهروانشناختیهاينظریه97/2/1401

ومردزنتناسلیبردستگاهمروري1021/2/1401

جنسیمؤثربرپاسخوعواملطبیعیجنسیپاسخچرخۀجنسیفعالیتفیزیولوژي1128/2/1401

وکهنسالیمیانسالینوجوانیدرکودکیرفتارجنسی124/3/1401

اززایمانوپسشیردهیحاملگیقاعدگیدرجنسیعملکرد1311/3/1401
ارگانیکيوبیماریهاجنسیعملکرد

1418/3/1401
وزندرمردجنسیچرخۀاختالالت

آنهاوآموزشمشاورهونحوهتشخیصعللعملکردجنسیاختاللانواع1525/3/1401



)پارونیودیسواژینیسم(جنسیدرداختالالت161/4/1401

:منابع جهت مطالعه بیشتر

جنسی،اختالل عملکرد تمایالت "دکتر قاضی جهانی ،بهرام. بیماریهاي زنان برك و نواك. انصاري،شهرزاد، ویرایش. -1
.1386.تهران:گلبان،"جنسی

1386اصغري مقدم ،محمدعلی .نائینیان ،محمدرضا.انسان وسالمت جنسی ازنظرروانشناختی .تهران :نشرالبرز،-2

.9313،جامعه نگرتهران: نشر ویراست دوم جهانفر، شایسته. موالیی نژاد، میترا. درسنامه اختالالت جنسی . -3

–. 1382دکتر آرمان،سرور. حسن زهرائی ،روشنک.  تشخیص و درمان اختالالت جنسی . اصفهان: انتشارات کنکاش ،-4

.1382راهنماي کامل تشخیص اختالالت جنسی ،تألیف دکترحمیدرضاشیرمحمدي -5

رفتارهاي جنسی درانسان،تألیف علی اسالمی نسب-6

جامع عمومی، تألیف دکترملک افضلی وهمکارانبهداشت-7

خالصه روانپزشکی علوم رفتاري روانپزشکی بالینی،تألیف کاپالن وسادوك-8

مسائل جنسی واختالالت روان تنی،تألیف کاپالن وسادوك-9

منابع  انگلیسی واینترنتی :

-Wong LD , peny ES, Hockenberry JM: Maternal child Nursing care .

-Association of Reproductive Health Professionals www.arhp.org

-National Women’s Health Resource Center- www.healthywomen.org

-Nurture Your Nature: Inspiring Women’s Sexual Wellness: www.nurtureyournature.org

-Association of Reproductive Health Professionals (ARHP): www.arhp.org

-National Women’s Health Resource Center (NWHRC): www.healthywomen.org

http://www.tanzimekhanevadeh.ir-

Nusbaum M&Rosenfeld JA,sexual health across the life style,Cambridge.-

Blackburn M,Sexuality&disability,Butterworth-Heinemann.-

Ancis JR,Jongsma AE,the complete womens psychotherapy-treatment planner,Wiley.-




