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  96-97 ديم   ويمسال     باريریبُداشت مؼرفی درس 

 بُد اشت ػمًمیگريٌ آمًزشی :         بُداشتداوشکدٌ : 

 4پيًستٍ ترم  بُداشت ػمًمیکارشىاسی  رشتٍ ي مقطغ تحصيلی :٭ باريریبُداشت  وام ي شمارٌ درس:٭

 بُداشتداوشکدٌ  محل برگساری:٭ 8-10یکشىبٍ  ريز ي ساػت برگساری: ٭

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

 دريس پيش وياز:٭

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

 Email :tavassoli.eb@gmail.comآدرس ٭ داوشکدٌ بُداشت، گريٌ بُداشت ػمًمی آدرس دفتر :٭

 

 َدف کلی درس:٭

 اشت جىسی ي ...باريری، بلًؽ، بُدبُداشت آشىایی با 

 آشىایی داوشجًیان با: اَداف اختصاصی درس:٭

 بُداشت باريری -1

 ريود بلًؽ در دختران ي پسران -2

  یائسگی-3

 بُداشت جىسی -4

 بُداشت ازدياج -5

 خشًوت ػليٍ زوان -6

 ػفًوت َای مقاربتی -7

   سرطان َای زوان -8

 واباريری -9
 

در صًرتی کٍ مطالؼٍ  -ب ، وام وًیسىدٌ ، سال ي محل اوتشار، وام واشر، شمارٌ فصًل یا صفحات مًرد وظر در ایه درس)ػىًان کتا مىابغ اصلی درس٭

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

 کتاب جامغ بُداشت ػمًمی

 

 وحًٌ ارزشيابی داوشجً ي بارم مربًط بٍ َر ارزشيابی :٭

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

 ومرٌ کًیيس ي اوجام تکاليف 2 بارم:

 ب( پایان ديرٌ

  یان ترماومرٌ امتحان پ  17 بارم:

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

دانشجويان قبل از 

 شروع کالس

 رديف تاريخ ساعت عنوان مدرس

 دکتش تَسلی ...

  .ذیًوا فیسا تؼش یبْذاضت باسٍس

  .سا ًام ببشد یهختلف بْذاضت باسٍس یّا طِیح

 .سا ضشح دّذ یبْذاضت باسٍس تیاّو

01-8  0 

هشٍسی بش هطالب ٍ 

 دس کالس هطاسکت فؼال
 دکتش تَسلی

  .کٌذ فیبلَؽ سا تؼش

  .هشاحل بلَؽ دختشاى سا ضشح دّذ

 .کٌذ فیٍ صٍدسس سا تؼش شسسیبلَؽ د

 سا ضشح دّذ شسسیٍ د شسسیػلل بلَؽ د

01-8  2 

هشٍسی بش هطالب ٍ 

 هطاسکت فؼال دس کالس
 3  8-01 .دٍساى بلَؽ دختشاى سا ضشح دّذ یبْذاضت یّا هشاقبت دکتش تَسلی

سی بش هطالب ٍ هشٍ

 هطاسکت فؼال دس کالس
 دکتش تَسلی

  .کٌذ فیسا تؼش یائسگیهفَْم 

 .ػَاسض ٍ هطکالت هشبَط بِ آًشا ضشح دّذ

  .سا ضشح دّذ یائسگیهختلف ػالئن ٍ هطکالت  یدسهاًْا

 .سا ضشح دّذ ائسِیصًاى  یبْذاضت یّا هشاقبت

01-8  4 

هشٍسی بش هطالب ٍ 

 هطاسکت فؼال دس کالس
 سلیدکتش تَ

 کٌذ  فیسا تؼش یبْذاضت جٌس 

  .سا ضشح دّذ یبْذاضت جٌس تیاّو

 .دّذ حیسا تَض یٍ جٌس یبْذاضت باسٍس کشدیسٍ

01-8  5 

هشٍسی بش هطالب ٍ 

 هطاسکت فؼال دس کالس
 دکتش تَسلی

  یذ.ًوا فیبْذاضت اصدٍاج سا تؼش

کٌذ  اىیب یٍ اجتواػ یخاًَادُ سا اص ًظش فشد لیاصدٍاج ٍ تطک تیاّو

. 

01-8  6 

هشٍسی بش هطالب ٍ 

 هطاسکت فؼال دس کالس
 دکتش تَسلی

 اىیبشًاهِ آهَصش ٍ هطاٍسُ قبل اص اصدٍاج دس کطَس سا ب یاّذاف اجشا

 .ذیًوا
01-8  7 

هشٍسی بش هطالب ٍ 

 هطاسکت فؼال دس کالس
 دکتش تَسلی

 .اصدٍاج است سا ضشح دّذ یبشا یکسب آهادگ اًگشیکِ ب ییّا یژگیٍ

داسًذ سا  یهٌف ایهثبت  شیکِ بشآى تاث یباط سالن ٍ ػَاهلهشاحل است 

 .ضشح دّذ

01-8  8 

هشٍسی بش هطالب ٍ 

 هطاسکت فؼال دس کالس
 دکتش تَسلی

ّا  یواسیاص ب یشیطگیاص اصدٍاج دس پ صیاقذاهات ٍ هطاٍسُ پ تیاّو

  .سا ضشح دّذ

 صیٍ تطخ یشیطگیبِ هٌظَس پ ،یبْذاضت يیّا ٍ اقذاهات سٍت یبشسس

 .ّا سا ًام ببشد یاسویب

01-8  9 

هشٍسی بش هطالب ٍ 

 هطاسکت فؼال دس کالس
 دکتش تَسلی

  .کٌذ فیخطًَت سا تؼش

  .صًاى سا ًام ببشد ِیاًَاع خطًَت ػل

 ذ.صًاى ساضشح دّ ِیخطًَت ػل تیاّو

01-8  01 

هشٍسی بش هطالب ٍ 

 هطاسکت فؼال دس کالس
 دکتش تَسلی

 .ا ضشح دّذصًاى س ِیػَاهل هَثش بش خطًَت ػل

 .صًاى سا ضشح دّذ ِیٍ کاّص خطًَت ػل یشیطگیپ یّا ساُ

 

01-8  00 

هشٍسی بش هطالب ٍ 

 هطاسکت فؼال دس کالس
 دکتش تَسلی

 سا ًام ببشد  غیضا یبتسهقا یّا ػفًَت

 .سا رکش کٌذ غیضا یهقاسبت یّا ػَاسض ػفًَت
01-8  02 

هشٍسی بش هطالب ٍ 

 هطاسکت فؼال دس کالس
 دکتش تَسلی

 .سا رکش کٌذ  یهقاسبت یّا ػالئن ػفًَت

 .سا ًام ببشد یهقاسبت یّا ٍ دسهاى ػفًَت یشیطگیًحَُ پ
01-8  03 

هشٍسی بش هطالب ٍ 

 هطاسکت فؼال دس کالس
 دکتش تَسلی

 ًام ببشد  تیٍ اّو َعیض بیصًاى سا بِ تشت غیضا یّا سشطاى

 .کٌذ اىیصًاى سا ب غیضا یّا ػَاهل خطش ساص سشطاى
01-8  04 

هشٍسی بش هطالب ٍ   05  8-01 کٌذ  اىیصًاى سا ب غیضا یّا سشطاى یغشبالگش یآصهًَْا دکتش تَسلی
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 .کٌذ اىیصًاى سا ب یّا سشطاى غیػالئن ضا هطاسکت فؼال دس کالس

هشٍسی بش هطالب ٍ 

 هطاسکت فؼال دس کالس
 دکتش تَسلی

  ذیًوا فیسا تؼش یًاباسٍس

 .کٌذ یَجَد آٍسًذُ دستِ بٌذصا با تَجِ بِ ػلت ب ییاًَاع ًاصا

 سا ضشح دّذ  ییدس ًاصا یصیسًٍذ تطخ

 .سا بِ طَس هختصش ضشح دّذ ییًاصا یّا اًَاع دسهاى

01-8  06 

 07  8-01 هشٍسی بش هطالب گزضتِ ٍ سفغ اضکال داًطجَیاى  

 

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

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

 


