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واحدي) 2ساعتی براي یک درس  2جلسه ي  17(براي یک دوره درس کامل، براي مثال:       

 
  میعموکارشناسی ناپیوسته بهداشت حصیلی:ت يرشتهو مقطع آموزش بهداشت گروه آموزشی:  بهداشت دانشکده:
 ندارد یش نیاز:پ   تئوري  د:نوع واح   2  تعداد واحد:  توانبخشی   نام درس:
  دانشکده بهداشت  مکان برگزاري:     13- 15 :ساعت یکشنبه  :روز اري کالس:زمان برگز

  دکتر صلحی درسین (به ترتیب حروف الفبا):م  دکتر صلحی مسئول درس:  20  تعداد دانشجویان:
  (لطفا شرح دهید) شرح دوره:

  
بخشی یکی از  روش هــاي از آنجا که ارتقاء سالمت یجزو وظایف حرفه اي دانش آموختگان است و از آنجایی ك توان 

رشــته را در  ارتقاء سالمت است لذار آشنایی با مفاهیم و راههاي مختلف توانبخشی می تواند داشن آموختگــان  ایــن
  نیل به اهداف معین شده کمک کند.

  
  

  (لطفا شرح دهید)هدف کلی: 
  
  نها هاي  مختلف توانبخشی و طرز کار آ آشنایی دانشجویان با رشته -
  یمارانی که نیاز به توانبخشی دارند و ارجاع به موقع آنها به مراکز درمانی توانبخشی جهت اثربخشی بهتر یی باشناس -
  آشنایی با نقش توانبخشی در ارتقاء سطح سالمتی  -
  
  

  (در واقع همان اهداف کلی طرح درس است)بینابینی:اهداف 
و محورهاي اصلی برنامه را نشان می است لی روشن تر و شفاف تر نسبت به اهداف ک که است هدف کلی به اجزاي تخصصی شکستنمنظور(

  ).اندکه در واقع همان اهداف رفتاري است  ویژه تري به نام اهدافقابل تقسیم شدن به اجزاي اختصاصی اهداف بینابینی دهد.
  

 آشنایی دانشجویان با اهمیت تشخیص معلولیت ها و انجام توانبخشی  -
 اصول توانبخشیآشنایی  دانشجویان با  -
 آشنایی دانشجویان  با تیم هاي توانبخشی  -
 آشنایی دانشجویان با علوم توانبخشی و نحوه کار انها   -
 آشنایی دانشجویان با رشته فیزیوتراپی -
 آشنایی دانشجویان با رشته کاردرمانی   -
 آشنایی دانشجویان با شنوایی شناسی  -
 آشنایی دانشجویان با رشته گفتار درمانی  -
 یی دانشجویان با رشته اندام مصنوعیآشنا  -
  آشنایی دانشجویان با رشته بینایی سنجی  -
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  هاي تدریس:شیوه

  √پرسش و پاسخ      √سخنرانی برنامه ریزي شده      سخنرانی
 TBL(یادگیري مبتنی بر تیمPBL(  )یادگیري مبتنی بر حل مسئله(    √بحث گروهی
   تمرین عملی  -شرح حال و گزارشتهیه   –بازدید   (لطفاً نام ببرید) سایر موارد

  
  
 

  (لطفا شرح دهید) وظایف و تکالیف دانشجو:
انجام شده براي آنهــا  و ارائــه  یتهیه شرح حال از سه معلول و اقدامات توانبخش –بازدید از کلینیک هاي توانبخشی 

  تمرین زبان اشاره -گزارش درکالس
  
  

  وسایل کمک آموزشی:  
    √پروژکتور اسالید    خته و گچت    √وایت برد
روزنامه به خط بریل ، راهنمــاي زبــان نمایش فیلم ،استفاده از مواد آموزشی مانند  ببرید) لطفاً نام(  سایر موارد
   اشاره

  
  (از نمره کل) :درصد نمرهنحوه ارزشیابی و 

      نمره درصد۴٠ آزمون پایان ترم√      نمره درصد ۴٠آزمون میان ترم √
 رهنم درصد١٠انجام تکالیف        نمره درصد ١٠شرکت فعال در کالس  

  ----------ببرید)  ناما  لطفسایر موارد (
  

  نوع آزمون
    غلط -صحیح  جور کردنی         ايچندگزینه        √پاسخ کوتاه     تشریحی
  ارائه گزارش و شرح حال ها (لطفا نام ببرید) سایر موارد
    

  :ببرید) (لطفا نام: منابع پیشنهادي براي مطالعه
  :منابع انگلیسی -

ü چاپی 
Pacllarulo M.A. Introducthon to PhysicalTherapy ,mosby .last edition 
2007  

ü اینترنتی 
 

  منابع فارسی:
ü چاپی 
ü  1371- نویسندگان : پریوش حلم سرشت و اسماعیل دل پیشه–توانبخشی و بهداشت معلولین 
ü   
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ü اینترنتی 
  سایر منابع: 

  )Observentioینیک هاي توانبخشی فوق و کسب اطالع از مسئوالن آنها و گفتگو با معلوالن ارجاعی (مشاهده یامراجعه شخصی به کل - 
  

 جدول هفتگی کلیات  ارائهي درس
  استاد مربوط  عنوان مطالب  جلسه

  اهمیت تشخیص معلولیت ها و انجام توانبخشی  1
  آشنایی با اصول توانبخشی

  دکتر صلحی

  دکتر صلحی  توانبخشی آشنایی با تیم هاي  2
  دکتر صلحی  آشنایی با علوم توانبخشی و نحوه کار انها  3
  دکتر صلحی آشنایی با رشته فیزیوتراپی  4
  دکتر صلحی  آشنایی با رشته فیزیوتراپی  5
  دکتر صلحی  آشنایی با رشته کاردرمانی  6
  دکتر صلحی  آشنایی با رشته کاردرمانی  7
  ر صلحیدکت  آشنایی با شنوایی شناسی  8
  دکتر صلحی  آشنایی با رشته شنوایی شناسی  9
  دکتر صلحی  آشنایی با رشته گفتار درمانی  10
  دکتر صلحی  آشنایی با رشته گفتار درمانی  11
  دکتر صلحی  آشنایی با رشته اندام مصنوعی  12
  دکتر صلحی  آشنایی با رشته اندام مصنوعی  13
  دکتر صلحی  آشنایی با رشته بینایی سنجی  14
  دکتر صلحی  آشنایی با وسایل کمکی معلولین  15
 شرح حالتهیه  و کلینیک هاي توانبخشی ارائه گزارش هاي بازدید   16

  توسط گروه هاي دانشجویی سه بیمار مراجعه کننده
  دکتر صلحی

شرح حال تهیه  کلینیک هاي توانبخشی و  ارائه گزارش هاي بازدید  17
  هاي دانشجویی سه بیمار مراجعه کننده توسط گروه

  دکتر صلحی

 


