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ایجاد دانش  14/11/97 1

و نگرش در 

باره نظریه 

روان های 

و  شناختی 

فیزیولوزیک 

 جنسی

 تعریف هویت جنسی را بیان کند-1

را به طور کامل  یجنس تیهو مورد در هینظر 2 حداقل -2

 تعریف نقش جنسی را بیان کنددهد شرح

 نظریه اسالم در مورد نقش جنسی را بطور کامل بیان کند-3

حداقل دو نظریه  دیگر در مورد نقش جنسی به طور کامل    -4

 شرح دهد

 

 پرسش و

-پاسخ

 سخنرانی

-وایت برد 

 پاورپوینت

دانشکده 

پزشکی  

 213کالس 

-یکتب آزمون عاطفی-شناختی

-پاسخ و پرسش

 فعال مشارکت

 (20نمره از  5/2)

Berek, J& Novak, M. 

, thGynecology. 15

Lippincott 

. خالصه رضایی، فرزین

روانپزشکی کاپالن و سادوک، 

 1394انتشارات ارجمند، 

 دانش جادیا 21/11/97 2

 در نگرش و

 هینظر باره

 کند انیب را یجنس رفتار فیتعر-1

 شرح کامل طور به را یجنس رفتار مورد در هینظر 2 حداقل-2

 دهد

 کند انیب کامل طور به را یجنس رفتار مورد در اسالم نظر-3

 و پرسش

بحث -پاسخ

 گروهی

- برد تیوا

 نتیپاورپو

دانشکده 

پزشکی  

 213کالس 

-یکتب آزمون عاطفی-شناختی

-پاسخ و پرسش

 فعال مشارکت

Berek, J& Novak, M. 

, thGynecology. 15

Lippincott 
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 و  یشناخت

 کیولوزیزیف

)ادامهیجنس

) 

 کندنقش جنسی را از دیدگاه فیزیولوژیک بیان -4

 .رفتار جنسی از دیدگاه فیزیولوژیک بیان کند5

رضایی، فرزین. خالصه  (20نمره از  5/2)

کاپالن و سادوک،  روانپزشکی

 1394انتشارات ارجمند، 

ایجاد دانش  28/11/97 3

و نگرش در 

مورد چرخه 

جنسی 

طبیعی 

 مردان و زنان

 چرخه جنسی زنان را به طور کامل شرح دهد-1

 چرخه جنسی مردان را به طور کامل شرح دهد-2

 

 و پرسش

-پاسخ

 یسخنران

- برد تیوا

 نتیپاورپو

دانشکده 

پزشکی  

 213کالس 

-یکتب آزمون عاطفی-شناختی

-پاسخ و پرسش

 فعال مشارکت

 (20نمره از  5/2)

Berek, J& Novak, M. 

, thGynecology. 15

Lippincott 

 

 دانش جادیا 5/12/97 4

 در نگرش و

 عوامل مورد

 چرخه موثر

 یجنس

 یعیطب

 زنان و مردان

تفاوت چرخه جنسی طبیعی و غیرطبیعی در زنان و مردان -1

 کامل بیان کندرا به طور 

اختالالت چرخه جنسی زنان و مردان را به طور کامل شرح -2

 دهد

تاثیر اختالل چرخه جنسی بر عملکرد جنسی زنان و مردان -3

 را به طور کامل شرح دهد

 

 

پرسش و 

پاسخ و 

 سخنرلنی

- برد تیوا

 نتیپاورپو

دانشکده 

پزشکی  

 213کالس 

-یکتب آزمون عاطفی-شناختی

-پاسخ و پرسش

 فعال تمشارک

 (20نمره از  5/2)

پورافکاری، نصرت. مسائل 

جنسی و اختالالت روان تنی 

 1396کاپالن. نشر تبریز 

 

 دانش جادیا 12/12/97 5

 در نگرش و

عوامل  مورد

 چرخهموثر 

 یجنس

 یعیطب

 زنان و مردان

عامل جسمی موثر بر چرخه جنسی زنان را شرح 3.حداقل 1

 دهد

عوامل جسمی موثر بر چرخه جنسی مورد از  1.حداقل 2

 مردان را شرح دهد

داروی موثر بر چرخه جنسی زنان و مردان را نام  5حداقل -3

 ببرد

مورد از عوامل خانواد گی موثر بر چرخه جنسی  4حداقل -4

 زنان و مردان را شرح دهد

اثر سالمت معنوی بر چرخه جنسی زنان و مردان را شرح -5

 دهد

 و پرسش

-پاسخ

 یسخنران

- برد تیوا

 نتیپاورپو

دانشکده 

پزشکی  

 213کالس 

-یکتب آزمون عاطفی-شناختی

-پاسخ و پرسش

 فعال مشارکت

 (20نمره از  5/2)

پورافکاری، نصرت. مسائل 

جنسی و اختالالت روان تنی 

 1396کاپالن. نشر تبریز 
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ایجاد دانش  19/12/97 6

و نگرش در 

مورد اختالل 

عملکرد 

جنسی 

زوجین و 

بر تاثیر آن 

 یکدیگر

 سردمزاجی در زنان و علل آن را به طور کامل شرح دهد-1

 مقاربت دردناک و علل بروز آن را بطور کامل شرح دهد-2

مورد از اختالل عملکرد جنسی مردان را به طور کامل  3-3

 شرح دهد

تاثیر اختالل عملکرد جنسی مردان بر زن را به طور کامل -4

 بیان کند

4 

 و پرسش

-پاسخ

 یسخنران

- برد تیوا

 نتیپاورپو

دانشکده 

پزشکی  

 213کالس 

-یکتب آزمون عاطفی-شناختی

-پاسخ و پرسش

 فعال مشارکت

 (20نمره از  5/2)

پورافکاری، نصرت. مسائل 

جنسی و اختالالت روان تنی 

 1396کاپالن. نشر تبریز 

 

 دانش جادیا 18/1/98 7

 در نگرش و

 مورد

انحرافات 

جنسی و 

اصول 

مشاوره 

 جنسی

 انحراف جنسی را تعریف کند-ا

مورد از انحرافات جنسی در زنان را به طور کامل  3حداقل -2

 شرح دهد

مورد از انحرافات جنسی در مردان را به طور کامل  3حداقل -3

 شرح دهد

 کند انیب کامل طور به را مشاوره اصول-4

 کند فیتعر کامل طور به را یجنس مشاوره صولا-5

 و پرسش

-پاسخ

 یسخنران

- برد تیوا

 نتیپاورپو

دانشکده 

پزشکی  

 213کالس 

-یکتب آزمون عاطفی-شناختی

-پاسخ و پرسش

 فعال مشارکت

 (20نمره از  5/2)

پورافکاری، نصرت. مسائل 

جنسی و اختالالت روان تنی 

 1396کاپالن. نشر تبریز 
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دانش،نگرش 

در مشاوره 

اختالل 

عملکرد 

 جنسی

اصول مشاوره در اختالالت عملکرد جنسی را به طور کامل  -1

 بیان کند 

مورد مشاوره اختالل عملکرد جنسی را با رعایت  4حداقل -2

 از اصول انجام دهد 60%

پرسش و 

بحث -پاسخ

-گروهی

 ایفای نقش

- برد تیوا

 نتیپاورپو

دانشکده 

پزشکی  

 213کالس 

 -عاطفی-شناختی

 مهارتی

 آزمون کتبی 

 عملیآزمون 
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trial of a 

health promotion 

education programme 

for people 

with multiple sclerosis. 

Clinical 



Rehabilitation 

2006; 20: 792-83 

 تقسيم مي شود. ويژه رفتاریيک هدف کلي نگارش شده و سپس به چند هدف الهدف کلي  در واقع نشان دهنده هدف اصلي آن جلسه تدريس خواهد بود که اصو 

  طراحي مي شود.اين اهداف در تعيين متد و وسايل آموزشي موثر مي  رفتاری دارای فعل رفتاری ، معيار، محتوا و شرايط بوده و در حيطه های شناختي ، عاطفي و روان حرکتياهداف ويژه

 باشند.


