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  99-400 ديم   ويمسال     باريریبُداضت مؼرفی درس 

 بُد اضت ػمًمیگريٌ آمًزضی :         بُداضتداوطکدٌ : 

 4پيًستٍ ترم  بُداضت ػمًمیکارضىاسی  رضتٍ ي مقطغ تحصيلی :٭ باريریبُداضت  وام ي ضمارٌ درس:٭

 مًزش مجازیآ محل برگساری:٭ 13-15  یکطىبٍ ريز ي ساػت برگساری: ٭

 ياحد  2تؼداد ي وًع ياحد )وظری/ػملی( :٭

 دريس پيص وياز:٭

 33334754  تلفه ي ريزَای تماس:٭ دکتر الٍُ تًسلی وام مسًيل درس: ٭

 Email :tavassoli.eb@gmail.comآدرس ٭ داوطکدٌ بُداضت، گريٌ بُداضت ػمًمی آدرس دفتر :٭

 

 َدف کلی درس:٭

 بلًؽ، بُداضت جىسی ي ... باريری،بُداضت آضىایی با 

 آضىایی داوطجًیان با: اَداف اختصاصی درس:٭

 بُداضت باريری -1

 ريود بلًؽ در دختران ي پسران -2

  یائسگی-3

 بُداضت جىسی -4

 بُداضت ازدياج -5

 خطًوت ػليٍ زوان -6

 ػفًوت َای مقاربتی -7

    سرطان َای زوان -8

 واباريری -9
 

در صًرتی کٍ مطالؼٍ  -)ػىًان کتاب ، وام وًیسىدٌ ، سال ي محل اوتطار، وام واضر، ضمارٌ فصًل یا صفحات مًرد وظر در ایه درس مىابغ اصلی درس٭

 َمٍ کتاب یا َمٍ مجلدات آن بٍ ػىًان مىبغ ضريری وباضد(  

 کتاب جامغ بُداضت ػمًمی

 

 وحًٌ ارزضيابی داوطجً ي بارم مربًط بٍ َر ارزضيابی :٭

 ر طًل ديرٌ)کًئيس، تکاليف،امتحان ميان ترم...(الف( د

 ومرٌ کًیيس ي اوجام تکاليف 2 بارم:

 ب( پایان ديرٌ

   یان ترماومرٌ امتحان پ  17 بارم:

 آوالیه ًر ي فؼاليت در کالسضومرٌ ح 1  سياست مسًيل ديرٌ در مًرد برخًرد با غيبت ي تاخير داوطجً در کالس درس:٭
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آمادگی الزم 

دانشجويان قبل از 

 شروع کالس

 رديف تاريخ ساعت عنوان مدرس

 دکتر تَسلی ...

  .ذیًوا فیرا تؼر یبْذاضت بارٍر

  .را ًام ببرد یهختلف بْذاضت بارٍر یّا طِیح

 .را ضرح دّذ یبْذاضت بارٍر تیاّو

15-13 19/11/99 1 

هطالب ٍ هرٍری بر 

 هطارکت فؼال در کالس
 دکتر تَسلی

  .کٌذ فیبلَؽ را تؼر

  .هراحل بلَؽ دختراى را ضرح دّذ

 .کٌذ فیٍ زٍدرس را تؼر ررسیبلَؽ د

 را ضرح دّذ ررسیٍ د ررسیػلل بلَؽ د

15-13 26/11/99 2 

هرٍری بر هطالب ٍ 

 هطارکت فؼال در کالس
 3 3/12/99 13-15 .راى را ضرح دّذدٍراى بلَؽ دخت یبْذاضت یّا هراقبت دکتر تَسلی

هرٍری بر هطالب ٍ 

 هطارکت فؼال در کالس
 دکتر تَسلی

  .کٌذ فیرا تؼر یائسگیهفَْم 

 .ػَارض ٍ هطکالت هربَط بِ آًرا ضرح دّذ

  .را ضرح دّذ یائسگیهختلف ػالئن ٍ هطکالت  یدرهاًْا

 .را ضرح دّذ ائسِیزًاى  یبْذاضت یّا هراقبت

15-13 10/12/99 4 

هرٍری بر هطالب ٍ 

 هطارکت فؼال در کالس
 دکتر تَسلی

 کٌذ  فیرا تؼر یبْذاضت جٌس 

  .را ضرح دّذ یبْذاضت جٌس تیاّو

 .دّذ حیرا تَض یٍ جٌس یبْذاضت بارٍر کردیرٍ

15-13 17/12/99 5 

هرٍری بر هطالب ٍ 

 هطارکت فؼال در کالس
 دکتر تَسلی

  یذ.ًوا فیبْذاضت ازدٍاج را تؼر

کٌذ  اىیب یٍ اجتواػ یخاًَادُ را از ًظر فرد لیازدٍاج ٍ تطک تیاّو

. 

15-13 24/12/99 6 

هرٍری بر هطالب ٍ 

 هطارکت فؼال در کالس
 دکتر تَسلی

 اىیبرًاهِ آهَزش ٍ هطاٍرُ قبل از ازدٍاج در کطَر را ب یاّذاف اجرا

 .ذیًوا
15-13 15/1/400 7 

هرٍری بر هطالب ٍ 

 هطارکت فؼال در کالس
 تَسلیدکتر 

 .ازدٍاج است را ضرح دّذ یبرا یکسب آهادگ اًگریکِ ب ییّا یژگیٍ

دارًذ را  یهٌف ایهثبت  ریکِ برآى تاث یهراحل ارتباط سالن ٍ ػَاهل 

 .ضرح دّذ

15-13 22/1/400 8 

هرٍری بر هطالب ٍ 

 هطارکت فؼال در کالس
 دکتر تَسلی

ّا  یواریاز ب یریطگیاز ازدٍاج در پ صیاقذاهات ٍ هطاٍرُ پ تیاّو

  .را ضرح دّذ

 صیٍ تطخ یریطگیبِ هٌظَر پ ،یبْذاضت يیّا ٍ اقذاهات رٍت یبررس

 .ّا را ًام ببرد یواریب

15-13 29/1/400 9 

هرٍری بر هطالب ٍ 

 هطارکت فؼال در کالس
 دکتر تَسلی

  .کٌذ فیخطًَت را تؼر

  .زًاى را ًام ببرد ِیاًَاع خطًَت ػل

 ذ.زًاى راضرح دّ ِیخطًَت ػل تیاّو

15-13 5/2/400 10 

هرٍری بر هطالب ٍ 

 هطارکت فؼال در کالس
 دکتر تَسلی

 .زًاى را ضرح دّذ ِیػَاهل هَثر بر خطًَت ػل

 .زًاى را ضرح دّذ ِیٍ کاّص خطًَت ػل یریطگیپ یّا راُ

 

15-13 12/2/400 11 

هرٍری بر هطالب ٍ 

 هطارکت فؼال در کالس
 دکتر تَسلی

 م ببرد را ًا غیضا یبترهقا یّا ػفًَت

 .را رکر کٌذ غیضا یهقاربت یّا ػَارض ػفًَت
15-13 19/2/400 12 

هرٍری بر هطالب ٍ 

 هطارکت فؼال در کالس
 دکتر تَسلی

 .را رکر کٌذ  یهقاربت یّا ػالئن ػفًَت

 .را ًام ببرد یهقاربت یّا ٍ درهاى ػفًَت یریطگیًحَُ پ
15-13 26/2/400 13 

هرٍری بر هطالب ٍ 

 سهطارکت فؼال در کال
 دکتر تَسلی

 ًام ببرد  تیٍ اّو َعیض بیزًاى را بِ ترت غیضا یّا سرطاى

 .کٌذ اىیزًاى را ب غیضا یّا ػَاهل خطر ساز سرطاى
15-13 2/3/400 14 

هرٍری بر هطالب ٍ   15 9/3/400 13-15 کٌذ  اىیزًاى را ب غیضا یّا سرطاى یغربالگر یآزهًَْا دکتر تَسلی



 

3 

 

 .کٌذ اىیى را بزًا یّا سرطاى غیػالئن ضا هطارکت فؼال در کالس

هرٍری بر هطالب ٍ 

 هطارکت فؼال در کالس
 دکتر تَسلی

  ذیًوا فیرا تؼر یًابارٍر

 .کٌذ یزا با تَجِ بِ ػلت بَجَد آٍرًذُ دستِ بٌذ ییاًَاع ًازا

 را ضرح دّذ  ییدر ًازا یصیرًٍذ تطخ

 .را بِ طَر هختصر ضرح دّذ ییًازا یّا اًَاع درهاى

15-13 16/3/400 16 

 

تاريخ امتحان پايان ترم:٭                                             -تاريخ امتحان ميان ترم :                         

، هطارکت در فؼالیت ّا ٍ بحث ّای کالسی هْن تلقی هی ضَد.آًالیي حضَر در کالس

 


