
 PLISSITکارگاه مشاوره جنسی بر اساس مدل 
                                    

  مکان:   -   11/92/ 9 ،10 مورخ: 
 

  9/11/92روز اول: 
 

 مدرس یا تسهیل گر روش اجرا موضوع بحث زمان

22/8-11/8 
  - تالوت آیاتی از کالم ال.. مجید

و قوانین   و اشنایی با مراحل ،انتظاراتمعرفی 02/8-22/8

 کارگاه

گروه  فعالیت جمعی در

 بزرگ
 مدرسین و فراگیران

9-02/8 
 مدرسین و فراگیران دو مشارکت کننده خالصه ای از مباحث کارگاه مقدماتی

12-9 
 دکتر طیبه ضیائی سخنرانی PLISSITمدل   PLIاشنایی با 

11/12-12 
   پذیرایی

01/12-11/12 
 شده در سناریو های ارائه  PLIاجرای 

ی اگروه ارائه نقش در

 کوچک

 مدرسین و فراگیران

 
و نقد و  ارائه کارگروهی  با اجرای یکی از گروهها 12-01/12

 بررسی

در گروه ارائه نقش 

 بزرگ

 مدرسین و فراگیران

 
02/10-12 

 - - نماز و ناهار

14-02/10 
 دکتر صدیقه مقسمی  سخنرانی PLISSITمدل   SSاشنایی با 

02/14-14 
 در سناریو های ارائه شده قبلی  SSای اجر

ارائه نقش در گروهای 

 کوچک

 مدرسین و فراگیران

 
و نقد و  ارائه کارگروهی  با اجرای یکی از گروهها 15/15-02/14

 بررسی

ارائه نقش در گروه 

 بزرگ

 مدرسین و فراگیران

 
45/15-15/15 

 دکتر طیبه ضیائی سخنرانی  PLISSITمدل   ITاشنایی با 

11-45/15  

 جمع بندی روز اول و آمادگی برای روز دوم

 سخنرانی
 مدرسین

  10/11/92روز دوم: 
 

 مدرس یا تسهیل گر روش اجرا موضوع بحث زمان

22/8-11/8 
  - تالوت آیاتی از کالم ال.. مجید

02/8-22/8 
 مدرسین و فراگیران دو مشارکت کننده خالصه ای از مباحث روز اول

12-02/8 
PLISSIT دکتر طیبه ضیائی سخنرانی با تاکید بر درمان واژینیسموس 

11/12-12 
   پذیرایی

02/12-11/12 
 واژینیسموسدر سناریو های    PLISSITاجرای 

ارائه نقش در گروهای 

 کوچک

 مدرسین و فراگیران

 
ارائه کارگروهی  با اجرای یکی از گروهها و نقد و  11-02/12

 بررسی

ارائه نقش در گروه 

 بزرگ

 مدرسین و فراگیران

 



انجام مشاوره توسط یکی از مدرسین و یکی از  12-11

 فراگیران و نقد و بررسی

ارائه نقش در گروه 

 بزرگ
 مدرسین و فراگیران

02/10-12 
   نماز و ناهار

14-02/10 
PLISSIT دکتر کامکار سخنرانی با تاکید بر درمان زودانزالی 

22/14-14 
 زودانزالییو های در سنار   PLISSITاجرای 

ارائه نقش در گروهای 

 کوچک

 مدرسین و فراگیران

 
ارائه کارگروهی  با اجرای یکی از گروهها و نقد و  15-22/14

 بررسی

ارائه نقش در گروه 

 بزرگ

 مدرسین و فراگیران

 
22/15-15 

 مدرسین و فراگیران تعامل در گروه بزرگ پرسش و پاسخ و جمع بندی

از پاکت های مثبت و ارائه کتبی پیشنهادات  بازخورد 45/15-22/15

 جهت رفع نقائص و تقویت نقاط قوت

قرائت نکات بر اساس 

 عالقه
 مدرسین و فراگیران

 
 

 

 نفر 02تعداد فراگیران: حداکثر 
 

 شرکت کنندگان مرحله مقدماتی از گروههایفراگیران:
 رمانی دانشگاهمشاورین مراکز مشاوره ،خوابگاهها ومراکز بهداشتی و ددوره اول:

 بهداشتی و درمانی دانشگاه-دوره دوم:ماماها ی مراکز آموزشی
 دوره سوم:مشاورین مراکز مشاوره طرف قرارداد با دانشکده پرستاری و مامایی


