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٭َدف کلی درس:
آشىایی با بُداشت باريری ،بلًؽ ،بُداشت جىسی ي ...
٭اَداف اختصاصی درس :آشىایی داوشجًیان با:
 -1بُداشت باريری
 -2ريود بلًؽ در دختران ي پسران
-3یائسگی
 -4بُداشت جىسی
 -5بُداشت ازدياج
 -6خشًوت ػليٍ زوان
 -7ػفًوت َای مقاربتی
-8سرطان َای زوان
 -9واباريری
٭مىابغ اصلی درس (ػىًان کتاب  ،وام وًیسىدٌ  ،سال ي محل اوتشار ،وام واشر ،شمارٌ فصًل یا صفحات مًرد وظر در ایه درس -در صًرتی کٍ مطالؼٍ
َمٍ کتاب یا َمٍ مجلدات آن بٍ ػىًان مىبغ ضريری وباشد)
کتاب جامغ بُداشت ػمًمی
٭وحًٌ ارزشيابی داوشجً ي بارم مربًط بٍ َر ارزشيابی :
الف) در طًل ديرٌ(کًئيس ،تکاليف،امتحان ميان ترم)...
بارم 2 :ومرٌ کًیيس ي اوجام تکاليف
ب) پایان ديرٌ
بارم 17 :ومرٌ امتحان پایان ترم
٭سياست مسًيل ديرٌ در مًرد برخًرد با غيبت ي تاخير داوشجً در کالس درس 1 :ومرٌ حضًر ي فؼاليت در کالس
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آمادگی الزم
رديف

تاريخ

ساعت

عنوان

مدرس

دانشجويان قبل از
شروع کالس

1

بْذاضت باسٍسی سا تؼشیف ًوایذ.
حیطِ ّای هختلف بْذاضت باسٍسی سا ًام ببشد.
اّویت بْذاضت باسٍسی سا ضشح دّذ.
بلَؽ سا تؼشیف کٌذ.
هشاحل بلَؽ دختشاى سا ضشح دّذ.
بلَؽ دیشسس ٍ صٍدسس سا تؼشیف کٌذ.
ػلل بلَؽ دیشسس ٍ دیشسس سا ضشح دّذ.

دکتش تَسلی

2

هشاقبت ّای بْذاضتی دٍساى بلَؽ دختشاى سا ضشح دّذ .هفَْم
یائسگی سا تؼشیف کٌذ.
ػَاسض ٍ هطکالت هشبَط بِ آًشا ضشح دّذ.
دسهاًْای هختلف ػالئن ٍ هطکالت یائسگی سا ضشح دّذ.
هشاقبت ّای بْذاضتی صًاى یائسِ سا ضشح دّذ.

دکتش تَسلی

3

بْذاضت جٌسی سا تؼشیف کٌذ
اّویت بْذاضت جٌسی سا ضشح دّذ.
سٍیکشد بْذاضت باسٍسی ٍ جٌسی سا تَضیح دّذ.
بْذاضت اصدٍاج سا تؼشیف ًوایذ.
اّویت اصدٍاج ٍ تطکیل خاًَادُ سا اص ًظش فشدی ٍ اجتواػی
بیاى کٌذ
اّذاف اجشای بشًاهِ آهَصش ٍ هطاٍسُ قبل اص اصدٍاج دس کطَس
سا بیاى ًوایذ

دکتش تَسلی

4

ٍیژگی ّایی کِ بیاًگش کسب آهادگی بشای اصدٍاج است سا ضشح
دّذ هشاحل استباط سالن ٍ ػَاهلی کِ بشآى تاثیش هثبت یا
هٌفی داسًذ سا ضشح دّذ .اّویت اقذاهات ٍ هطاٍسُ پیص اص
اصدٍاج دس پیطگیشی اص بیواسی ّا سا ضشح دّذ.
بشسسی ّا ٍ اقذاهات سٍتیي بْذاضتی ،بِ هٌظَس پیطگیشی ٍ
تطخیص بیواسی ّا سا ًام ببشد.

دکتش تَسلی

5

خطًَت سا تؼشیف کٌذ.
اًَاع خطًَت ػلیِ صًاى سا ًام ببشد.
اّویت خطًَت ػلیِ صًاى ساضشح دّذ.
ػَاهل هَثش بش خطًَت ػلیِ صًاى سا ضشح دّذ
ساُ ّای پیطگیشی ٍ کاّص خطًَت ػلیِ صًاى سا ضشح دّذ

دکتش تَسلی

6

ػفًَت ّای هقاسبتی ضایغ سا ًام ببشد
ػَاسض ػفًَت ّای هقاسبتی ضایغ سا رکش کٌذ
ػالئن ػفًَت ّای هقاسبتی سا رکش کٌذ .
ًحَُ پیطگیشی ٍ دسهاى ػفًَت ّای هقاسبتی سا ًام ببشد.

دکتش تَسلی

هشٍسی بش هطالب ٍ
هطاسکت فؼال دس
کالس

7

سشطاى ّای ضایغ صًاى سا بِ تشتیب ضیَع ٍ اّویت ًام ببشد
ػَاهل خطش ساص سشطاى ّای ضایغ صًاى سا بیاى کٌذ.

دکتش تَسلی

هشٍسی بش هطالب ٍ
هطاسکت فؼال دس

2

...

هشٍسی بش هطالب ٍ
هطاسکت فؼال دس
کالس

هشٍسی بش هطالب ٍ
هطاسکت فؼال دس
کالس

هشٍسی بش هطالب ٍ
هطاسکت فؼال دس
کالس

هشٍسی بش هطالب ٍ
هطاسکت فؼال دس
کالس

آصهًَْای غشبالگشی سشطاى ّای ضایغ صًاى سا بیاى کٌذ
ػالئن ضایغ سشطاى ّای صًاى سا بیاى کٌذ.

8

تاريخ امتحان ميان ترم :

ًاباسٍسی سا تؼشیف ًوایذ
اًَاع ًاصایی صا با تَجِ بِ ػلت بَجَد آٍسًذُ دستِ بٌذی کٌذ.
سًٍذ تطخیصی دس ًاصایی سا ضشح دّذ
اًَاع دسهاى ّای ًاصایی سا بِ طَس هختصش ضشح دّذ.
هشٍسی بش هطالب گزضتِ ٍ سفغ اضکال داًطجَیاى
٭تاريخ امتحان پايان ترم:

-

حضَس دس کالس ،هطاسکت دس فؼالیت ّا ٍ بحث ّای کالسی هْن تلقی هی ضَد.

3

کالس

دکتش تَسلی

هشٍسی بش هطالب ٍ
هطاسکت فؼال دس
کالس

