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 کالس درس در یک هفته) ساعت از 2(براي یک جلسه از درس، براي مثال 

  
  بهداشت عمومی کارشناسی ناپیوسته تحصیلی: يو رشته مقطع آموزش بهداشت گروه آموزشی:  بهداشت دانشکده:
  ندارد یش نیاز: پ  :  تئوري  نوع واحد 2تعداد واحد:  توانبخشی نام درس:

   دانشکده بهداشت مکان برگزاري:                13 - 15:ساعت    شنبهیک :زمان برگزاري کالس: روز
  دکتر صلحی مدرسین (به ترتیب حروف الفبا):  دکتر صلحی مسئول درس:   20 تعداد دانشجویان:

  (لطفاً شرح دهید) :رسشرح د
 

مت است نبخشی یکی از  روش هاي ارتقاء سالجزو وظایف حرفه اي دانش آموختگان است و از آنجایی ك توا از آنجا که ارتقاء سالمتی 
کند. لذار آشنایی با مفاهیم و راههاي مختلف توانبخشی می تواند داشن آموختگان  اینرشته را در نیل به اهداف معین شده کمک  

  
  )است  همان هدف بینابینی طرح دوره( :یهدف کل

 
نها آهاي  مختلف توانبخشی و طرز کار  آشنایی دانشجویان با رشته -  
یی بیمارانی که نیاز به توانبخشی دارند و ارجاع به موقع آنها به مراکز درمانی توانبخشی جهت اثربخشی بهتر اشناس -  
آشنایی با نقش توانبخشی در ارتقاء سطح سالمتی  -  
  

  اهداف رفتاري جلسه اول:
از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  

 شناختی)هدف (  ا ذکر نماید.راهمیت تشخیص به موقع معلولیت ها  -
 شناختی)هدف توضیح دهد. (درباره اهمیت انجام توانبخشی  -

  تاریخچه توانبخشی را بیان نماید. ( هدف شناختی)
 تحلیل کند.( هدف شناختی) تجزیه و را با ذکر آمار ها و ارقام ها وضعیت معلوالن در جهان و ایران 

  ي مطالببندي ارائهنزماجدول 
  1جلسه

  زمان(دقیقه)مدت 
  ارزشیابی  ي تدریس شیوه رئوس مطالب  موضوع درس

ـــایش  -ســـخنرانی  ارزیابی اولیه   ارزیابی اولیه  دانشجویان  15 نم
  اسالید 

  تکمیل پرسشنامه 

آشنایی با ارائه سرفصل درس و   30
  روش تدریس و نحوه ارزشیابی 

ـــه  ـــا ارائ ـــنایی ب آش
سرفصل درس و روش 
تــــدریس و نحــــوه 

  پرسش و پاسخ  
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 ٢

  درسارزشیابی 
  -  -  -  استراحت کوتاه  10
آشنایی با اهمیت تشخیص بـه   25

موقــع معلولیــت هــا  و کلیــات 
  توانبخشی

  بررسی  تاریخچه -
اقدامات انجـام شـده -

  براي معلولین 
کلیاتی دربـاره انـواع -

  معلولیت ها 
ــی  - ــات توانبخش کلی

  وآمار و ارقام ها

  نمایش -سخنرانی
  بحث گروهی -اسالید 

  و پاسخپرسش 
  امتحان میان ترم 

جمع بنـدي  ، رفـع اشـکال و    10
  حضور و غیاب 

تکرار رئـوس مطالـب  
  تدریس شده 

سخنرانی برنامه ریـزي 
ــــتفاده از   ــــده، اس ش

  پاورپوینت

  پرسش و پاسخ
  امتحان میان ترم

  
  
  

  :اهداف رفتاري جلسه دوم
از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  

 شناختی)هدف (  را ذکر نماید.کردن ر توانبخشی  دالیل اهمیت تیمی کار -
 شناختی)هدف فهرست کند. ( تیم هاي توانبخشی را -
 شناختی)هدف توضیح دهد. ( درباره اهداف مشترك تیم هاي توانبخشی -
  را تجزیه و تحلیل کند. (هدف شناختی)مدیریت توانبخشی  -

  ي مطالببندي ارائهجدول زمان
  2جلسه

  مدت زمان(دقیقه)
  ارزشیابی  ي تدریس شیوه رئوس مطالب  درس موضوع

خالصه جلسـه قبـل و    مرور خالصه جلسه قبل   15
  رفع اشکاالت 

ــــــی از  ــــــه یک ارائ
  دانشجویان

-  
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  تیم هاي توانبخشی   30
  
  

  اعضاي  تیم ها ي توانبخشی

_ توانبخشــی جســمی
توانبخشي اجتم اعي ، 

  توانبخشي حرفھ اي 
آش               نایي ب               ا  

متخصص   ین ھ   ر ی   ك 
  توانبخشي از تیم ھاي

سخنرانی برنامه ریـزي 
ــــتفاده از   ــــده اس ش

  پاورپوینت

  پرسش و پاسخ
  امتحان میان ترم

  -  -  -  استراحت کوتاه  10
چگونگی مدیریت تـیم   مدیریت تیم هاي توانبخشی  25

  هاي توانبخشی
سخنرانی برنامه ریـزي 
ــــتفاده از   ــــده اس ش

  پاورپوینت

  پرسش و پاسخ
  امتحان میان ترم

، رفـع اشـکال و  جمع بنـدي    10
  حضور و غیاب 

مطالـب  ستکرار رئـو 
  تدریس شده 

سخنرانی برنامه ریـزي 
ــــده ــــتفاده از   ،ش اس
  پاورپوینت

  پرسش و پاسخ
  

  اهداف رفتاري جلسه سوم:
از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  

 شناختی)هدف (  ذکر نماید.نقش متخصصین توانبخشی را در تیم هاي توانبخشی  -
 شناختی)هدف را فهرست کند. (ین  توانبخشی نام متخصص -
 شناختی)هدف توضیح دهد. (درباره نحوه کار متخصصصین توانبخشی  -

  ي مطالببندي ارائهجدول زمان
  3جلسه

  مدت زمان(دقیقه)
  ارزشیابی  ي تدریس شیوه رئوس مطالب  موضوع درس

خالصه جلسـه قبـل و    مرور خالصه جلسه قبل   15
  رفع اشکاالت 

ــــــه ی ــــــی از ارائ ک
  دانشجویان

-  

ــــا متخصصــــین   30 آشــــنایی ب
  توانبخشی  

متخصصین توانبخشی 
   در رشته هاي مختلف

سخنرانی برنامه ریـزي 
ــــتفاده از ــــده اس  ش

  پاورپوینت

  پرسش و پاسخ
  امتحان میان ترم

  -  -    -  استراحت کوتاه  10
ـــار متخصصـــین   25 جگـــونگی ک

  توانبخشی
حیطــه هــاي کــاري و 
نحوه کـار متخصصـان 

  خشی با همتوانب

سخنرانی برنامه ریـزي 
ــــتفاده از   ــــده اس ش

  پاورپوینت

  پرسش و پاسخ
  امتحان میان ترم

جمــع بنــدي ، رفــع اشــکال  و   10
  حضور و غیاب 

تکرار رئـوس مطالـب  
  تدریس شده 

سخنرانی برنامه ریـزي 
ــــتفاده از   ــــده اس ش

  پاورپوینت

  پرسش و پاسخ
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 ٤

  
  اهداف رفتاري جلسه چهارم:

فراگیر انتظار می رود:از  رسدر پایان د  
 شناختی)هدف (  را ذکر نماید.تعریف رشته فیزیوتراپی  -
 شناختی)هدف را فهرست کند. ( روشهاي متداول در فیزیوتراپی -

  ي مطالببندي ارائهجدول زمان
  4جلسه

  مدت زمان(دقیقه)
  ارزشیابی  ي تدریس شیوه رئوس مطالب  موضوع درس

ه قبـل و  خالصه جلسـ  مرور خالصه جلسه قبل   15
  رفع اشکاالت 

ــــــی از  ــــــه یک ارائ
  دانشجویان

-  

تعریــــــف رشــــــته   آشنایی با رشته فیزیو تراپی  30
  فیزیوتراپی 

روشهاي متداول فیزیو 
  تراپی 

سخنرانی برنامه ریـزي 
ــــتفاده از   ــــده اس ش

  پاورپوینت

  پرسش و پاسخ
  امتحان میان ترم

  -  -  -  حت کوتاه ااستر  10

انواع بیماران مراجعـه      25
ــک کن ــه کلینی ــده ب ن

  هاي فیزیو تراپی

سخنرانی برنامه ریـزي 
ــــتفاده از   ــــده اس ش

  پاورپوینت

  پرسش و پاسخ
  امتحان میان ترم

جمــع بنــدي ، رفــع اشــکال  و   10
  حضور و غیاب 

تکرار رئـوس مطالـب  
  تدریس شده 

سخنرانی برنامه ریـزي 
ــــتفاده از   ــــده اس ش

  پاورپوینت

  پرسش و پاسخ
  

  
  

  جم:اهداف رفتاري جلسه پن
از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  

 شناختی)هدف (دستگاه هاي مختلف مورد استفاده در فیزیوتراپی را نام ببرد.  -
  مواقع کاربرد و  منع کاربرد دستگاه هاي فیزیوتراپی را تجزیه و تحلیل کند. (هدف شناختی) -

  ي مطالببندي ارائهجدول زمان
  5جلسه

  مدت زمان(دقیقه)
  ارزشیابی  ي تدریس شیوه رئوس مطالب  موضوع درس

ــــــی از خالصه جلسـه قبـل و    مرور خالصه جلسه قبل   15 ــــــه یک   -ارائ
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 ٥

  دانشجویان  رفع اشکاالت 
30  
  

رد کــاربرد و دســتگاه هــا و مــوا
  عدم کاربردآنها

ــورد  ــاي م ــتگاه ه دس
  استفاده در فیزیوتراپی

مــوارد کــاربرد و منــع 
ــاي  ــتگاه ه ــد دس کارب

  فیزیوتراپی

برنامه ریـزي سخنرانی 
ــــتفاده از ــــده اس  ش

نمــایش  -پاورپوینــت
  فیلم

  پرسش و پاسخ
  امتحان میان ترم

10      
  اه تاستراحت کو

    

سخنرانی برنامه ریـزي       25
ــــتفاده از   ــــده اس ش

  پاورپوینت

  پرسش و پاسخ
  امتحان میان ترم

جمــع بنــدي ، رفــع اشــکال  و   10
  حضور و غیاب 

تکرار رئـوس مطالـب  
  تدریس شده 

ی برنامه ریـزي سخنران
ــــتفاده از   ــــده اس ش

  پاورپوینت

  پرسش و پاسخ

  
  اهداف رفتاري جلسه ششم:

از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  
 شناختی)هدف (  را ذکر نماید. یتعریف رشته کاردرمان -
 شناختی)هدف فهرست کند. (حیطه هاي کاري کار درمانی را  -
 شناختی)هدف را توضیح دهد. (روش کار در کاردرمانی  -
  تجزیه و تحلیل کند. (هدف شناختی)محدودیت هاي کار درمانی را  -

  
  
  
  

  ي مطالببندي ارائهجدول زمان
  6جلسه

  مدت زمان(دقیقه)
  ارزشیابی  ي تدریس شیوه رئوس مطالب  موضوع درس

خالصه جلسـه قبـل و    مرور خالصه جلسه قبل   15
  رفع اشکاالت 

ــــــی از  ــــــه یک ارائ
  دانشجویان

-  

تعریـــف رشـــته کـــار   با رشته کار درمانی آشنایی  30
  مانی رد

سخنرانی برنامه ریـزي 
ــــتفاده از   ــــده اس ش

  پرسش و پاسخ
  امتحان میان ترم
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 ٦

ــار   ــایف ک ــه وظ حیط
  درمانی

  مانی رروش کار درکارد
با معلـوالن جسـمی و 

  روانی 
ــار   ــار در ک ــاوت ک تف
مانی در مقایسـه بـا رد

رشـــته هـــاي دیگـــر 
  توانبخشی 

محدودیت هـاي کـار  
  درمانی

ـــت ـــث  -پاورپوین بح
  گروهی 

  -  -  -  استراحت کوتاه   10
مراحــا کــار درمــانی و   مراحل کاردرمانی   25

ــــابی  چگــــونگی ارزی
بیمــــاران کلینیــــک 
کاردرمانی برایـآموزش 

  حرفه جدید 

  پرسش و پاسخ  
  امتحان میان ترم

جمــع بنــدي ، رفــع اشــکال  و   20
  حضور و غیاب 

تکرار رئـوس مطالـب  
  تدریس شده 

رانی برنامه ریـزي سخن
ــــتفاده از   ــــده اس ش

  پاورپوینت

   پرسش و پاسخ

  اهداف رفتاري جلسه هفتم:
از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  

 شناختی)هدف (  را ذکر نماید.کاربرد کاردرمانی در روانپزشکی  -
 شناختی)هدف را فهرست کند. (  -
 تی)شناخهدف را توضیح دهد. (در باره کاردرمانی در کودکان  -
  تجزیه و تحلیل کند. (هدف شناختی) تفاوت کار درمانی در کودکان و بزرگساالن را -

  
  ي مطالببندي ارائهجدول زمان

  7جلسه
  مدت زمان(دقیقه)

  ارزشیابی  ي تدریس شیوه رئوس مطالب  موضوع درس

خالصه جلسـه قبـل و    مرور خالصه جلسه قبل   15
  رفع اشکاالت 

ــــــی از  ــــــه یک ارائ
  دانشجویان

-  
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 ٧

ــــانی در روانپزشــــکی   30 کاردرم
  کودکان

کــاربرد کاردرمــانی در 
  روانپزشکی 

   

سخنرانی برنامه ریـزي 
ــــتفاده از   ــــده اس ش
ــــث  ــــت بح پاورپوین

  گروهی

  پرسش و پاسخ
  امتحان میان ترم

  -  -  -  استراحت کوتاه   10
  کار درمانی در کودکان   کاردرمانی در کودکان  25

  تفاوت کاردمانی  
ــــــــــان و  د رکودک

  النبزرگسا
  

سخنرانی برنامه ریـزي 
ــــتفاده از   ــــده اس ش

نمــایش  -پاورپوینــت
  بحث گروهی -فیلم

  پرسش و پاسخ
  امتحان میان ترم

جمــع بنــدي ، رفــع اشــکال  و   10
  حضور و غیاب 

تکرار رئـوس مطالـب  
  تدریس شده 

سخنرانی برنامه ریـزي 
ــــتفاده از   ــــده اس ش

  پاورپوینت

  پرسش و پاسخ
  

  
  

  :اهداف رفتاري جلسه هشتم
از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  

 شناختی)هدف (  را ذکر نماید.  حیطه هاي مختلف  علم شنوایی شناسی -
 شناختی)هدف فهرست کند. (مراحل کار در شنوایی شناسی را  -
 شناختی)هدف را توضیح دهد. ( انواع کم شنوایی ها  -
  ناختی)تجزیه و تحلیل کند. (هدف شرا   با همتفاوت کم شنوایی ها  -

  
  
  

  ي مطالببندي ارائهجدول زمان
  8جلسه

  مدت زمان(دقیقه)
  ارزشیابی  ي تدریس شیوه رئوس مطالب  موضوع درس

خالصه جلسـه قبـل و    مرور خالصه جلسه قبل   15
  رفع اشکاالت 

ــــــی از  ــــــه یک ارائ
  دانشجویان

-  

حیطــه هــاي مختلــف علــم   30
  شنوایی شناسی

  مراحل شنوایی شناسی

ــــی  ــــنوایی شناس ش
شگیري ، تشخیصی پی

  و حفاظتی

سخنرانی برنامه ریـزي 
ــــتفاده از   ــــده اس ش

ـــت ـــث  -پاورپوین بح

  پرسش و پاسخ
  امتحان پایان ترم



  به نام خـداوند جـان آفـرین

  
  ایراندانشگاه علوم پزشکی 

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی
  ریزي آموزشیواحد برنامه

 (Lesson Plan)درس  حطر

 

 ٨

  گروهی
  -  -  -  استراحت کوتاه   10
انواع کم شنوایی و تفاوت هـاي   25

  آنها
 –کم شنوایی انتقـالی 

ــی  ــنوایی حس ــم ش ک
کم شـنوایی  –عصبی 
  میکس

سخنرانی برنامه ریـزي 
ــــتف ــــده اس اده از  ش

نمــایش  -پاورپوینــت
  بحث گروهی -فیلم

  پرسش و پاسخ
  امتحان پایان ترم

جمــع بنــدي ، رفــع اشــکال  و   10
  حضور و غیاب 

تکرار رئـوس مطالـب  
  تدریس شده 

سخنرانی برنامه ریـزي 
ــــتفاده از   ــــده اس ش

  پاورپوینت

  پرسش و پاسخ

  
  اهداف رفتاري جلسه نهم:

رود:از فراگیر انتظار می  رسدر پایان د  
 شناختی)هدف (  را ذکر نماید.انواع آزمونهاي شنوایی  -
 شناختی)هدف را فهرست کند. ( آزمونهاي  گفتاري -
 شناختی)هدف توضیح دهد. ( آزمونهاي تکمیلی را -
 . (هدف شناختی)متمارضین را از نظر آزمایشات شنوایی تجزیه و تحلیل کند  و وضع بیماران روحی روانی -

  
  ي مطالببندي ارائهجدول زمان

  9جلسه
  مدت زمان(دقیقه)

  ارزشیابی  ي تدریس شیوه رئوس مطالب  موضوع درس

خالصه جلسـه قبـل و    مرور خالصه جلسه قبل   15
  رفع اشکاالت 

ــــــی از  ــــــه یک ارائ
  دانشجویان

-  

و   انـواع آزمــون هـاي شــنوایی  30
  گفتاري

   

آزمونهــاي اودیــومتري 
 –تمپـــــــانومتري  –

  گفتاري 

سخنرانی برنامه ریـزي 
ــــتفاده از   ــــده اس ش

نمــایش  -پاورپوینــت
  بحث گروهی -فیلم

  پرسش و پاسخ
  امتحان پایان ترم

  -  -  -  استراحت کوتاه   10
زوال صـــدا در یـــک   آزمون هاي افتراقی   25

  گوش 
ــدا  در دو  ــه ص مقایس

  گوش 

سخنرانی برنامه ریـزي 
ــــتفاده از   ــــده اس ش

نمــایش  -پاورپوینــت
 -یبحـث گروهـ -فیلم

ــان  ــوزش زب ــزوة آم ج

  پرسش و پاسخ
  امتحان پایان ترم



  به نام خـداوند جـان آفـرین

  
  ایراندانشگاه علوم پزشکی 

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی
  ریزي آموزشیواحد برنامه

 (Lesson Plan)درس  حطر

 

 ٩

اشــاره و تمــرین زبــان 
  اشاره

جمــع بنــدي ، رفــع اشــکال  و   10
  حضور و غیاب 

تکرار رئـوس مطالـب  
  تدریس شده 

سخنرانی برنامه ریـزي 
ــــتفاده از   ــــده اس ش

  پاورپوینت

  پرسش و پاسخ

  
  اهداف رفتاري جلسه دهم:

می رود:از فراگیر انتظار  رسدر پایان د  
 شناختی)هدف (  ذکر نماید.انواع بیماریها و اختالالت گفتاري را  -
 شناختی)هدف فهرست کند. (حیطه هاي کاري گفتار درمانی را  -
 شناختی)هدف را توضیح دهد. (درباره رشد طبیعی گفتار وز بان  -
  تجزیه و تحلیل کند. (هدف شناختی) نقش والدین در آموزش گفتار -

  
  
  
  

  ي مطالبارائه بنديجدول زمان
  10جلسه

  مدت زمان(دقیقه)
  ارزشیابی  ي تدریس شیوه رئوس مطالب  موضوع درس

خالصه جلسـه قبـل و    مرور خالصه جلسه قبل   15
  رفع اشکاالت 

ــــــی از  ــــــه یک ارائ
  دانشجویان

-  

انـــواع بیماریهـــا و اخـــتالالت   30
گفتـاري و حیطـه هـاي کـاري 

  گفتار درمانی

  اختالالت تولیدي 
  روانی صدااختالالت  
  اختالالت گفتاري 

  

سخنرانی برنامه ریـزي 
ــــتفاده از   ــــده اس ش

ـــت ـــث  -پاورپوین بح
  گروهی

  پرسش و پاسخ
  امتحان پایان ترم

  -  -  -  استراحت کوتاه   10
رشــد طبیعــی گفتــار وز بــان و   25

  نقش والدین در آموزش گفتار
سخنرانی برنامه ریـزي   

ــــتفاده از   ــــده اس ش
ـــت ـــث  -پاورپوین بح

  گروهی

  و پاسخ پرسش
  امتحان پایان ترم

جمــع بنــدي ، رفــع اشــکال  و   10
  حضور و غیاب 

تکرار رئـوس مطالـب  
  تدریس شده 

سخنرانی برنامه ریـزي 
ــــتفاده از   ــــده اس ش

  پرسش و پاسخ



  به نام خـداوند جـان آفـرین

  
  ایراندانشگاه علوم پزشکی 

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی
  ریزي آموزشیواحد برنامه

 (Lesson Plan)درس  حطر

 

 ١٠

  پاورپوینت
  

  
  اهداف رفتاري جلسه یازدهم:

از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  
 شناختی)هدف (  اید.نم تعریف را  گفتاردر مانی در کودکان  -
 شناختی)هدف فهرست کند. ( علل عقب ماندگی گفتار در کودکان را -
 شناختی)هدف را توضیح دهد. (اختالالت گفتاري معلوالن دچار شکاف کام و لب و شیوه هاي درمان  -
  را تجزیه و تحلیل کند. (هدف شناختی) آفازي و علل  آن -

  
  ي مطالببندي ارائهجدول زمان

  11جلسه
  زمان(دقیقه)مدت 

  ارزشیابی  ي تدریس شیوه رئوس مطالب  موضوع درس

خالصه جلسـه قبـل و    مرور خالصه جلسه قبل   15
  رفع اشکاالت 

ــــــی از  ــــــه یک ارائ
  دانشجویان

-  

ــان و    ــانی در کودک ــاردر م گفت
علــل عقــب مانــدگی گفتــار در 

   کودکان 

ـــادگیري  ـــاخیر در ی ت
  زبان 

ـــــوت   ـــــتالل ص اخ
اخـــــتالالت انـــــدام 

 –تقلیـــد  –گفتـــاري 
  فشار روحی

  لکنت زبان 

سخنرانی برنامه ریـزي 
ــــتفاده از   ــــده اس ش

ـــت ـــث  -پاورپوین بح
  گروهی

  پرسش و پاسخ
  امتحان پایان ترم

  -  -  -  استراحت کوتاه   10
ــوالن   25 ــاري معل ــتالالت گفت اخ

  دچار شکاف کام و لب و آفازي 
جابجـــایی ، حـــذف ، 

  غلط گویی
  
  آفازي اعداد 

  آفازي اشکال 
  وشتنآفازي ن 

سخنرانی برنامه ریـزي 
ــــتفاده از   ــــده اس ش

نمــایش  -پاورپوینــت
  بحث گروهی-فیلم 

  پرسش و پاسخ
  امتحان پایان ترم

جمــع بنــدي ، رفــع اشــکال  و   10
  حضور و غیاب 

تکرار رئـوس مطالـب  
  تدریس شده 

سخنرانی برنامه ریـزي 
ــــتفاده از   ــــده اس ش

  پاورپوینت

  پرسش و پاسخ



  به نام خـداوند جـان آفـرین

  
  ایراندانشگاه علوم پزشکی 

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی
  ریزي آموزشیواحد برنامه

 (Lesson Plan)درس  حطر

 

 ١١

  
  هم:اهداف رفتاري جلسه دوازد

از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  
 شناختی)هدف (  ا ذکر نماید.حیطه هاي کاري رشته اندام مصنوعی ر -
 شناختی)هدف فهرست کند. (مراحل انجام کار در کلینیک اندام مصنوعی را  -
 شناختی)هدف توضیح دهد. ( اندام مصنوعی و کاربرد آن را -
  یه و تحلیل کند. (هدف شناختی)را تجزدالیل استفاده از اندام مصنوعی  -

  
  

  ي مطالببندي ارائهجدول زمان
  12جلسه

  مدت زمان(دقیقه)
  ارزشیابی  ي تدریس شیوه رئوس مطالب  موضوع درس

خالصه جلسـه قبـل و    مرور خالصه جلسه قبل   15
  رفع اشکاالت 

ــــــی از  ــــــه یک ارائ
  دانشجویان

-  

حیطه هـاي انـدام مصـنوعی و   30
  مراحل انجام کار

   ارتز
  پروتز 
تاریخچــــه گیــــري،  

ـــاوره ،  ـــه ، مش معاین
قـــالبگبري ، ســـاخت 
اولیه ، پردازش ، پرو و 

  نهایی کردن کار 

سخنرانی برنامه ریـزي 
ــــتفاده از   ــــده اس ش

  پاورپوینت

  پرسش و پاسخ
  امتحان پایان ترم

  -  -  -  استراحت کوتاه   10
اندام مصنوعی و دالیل استفاده   25

  از آن
تاریخچه رشـته انـدام 

  صنوعی م
  کارایی 
  زیبایی 

  تعادلحفظ 

سخنرانی برنامه ریـزي 
ــــتفاده از   ــــده اس ش

  پاورپوینت

  پرسش و پاسخ
  امتحان پایان ترم

جمــع بنــدي ، رفــع اشــکال  و   10
  حضور و غیاب 

تکرار رئـوس مطالـب  
  تدریس شده 

سخنرانی برنامه ریـزي 
ــــتفاده از   ــــده اس ش

  پاورپوینت

  پرسش و پاسخ

  
  



  به نام خـداوند جـان آفـرین

  
  ایراندانشگاه علوم پزشکی 

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی
  ریزي آموزشیواحد برنامه

 (Lesson Plan)درس  حطر

 

 ١٢

  م:سیزده اهداف رفتاري جلسه
از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  

 شناختی)هدف (  .پروتز و ارتز را تعریف کند -
 شناختی)هدف را فهرست کند. (انواع پروتز و ارتز  -
 شناختی)هدف را توضیح دهد. ( انواع بریس -
  را تجزیه و تحلیل کند. (هدف شناختی)کاربرد اسپیلنت  -

  
  ي مطالببندي ارائهجدول زمان

  13جلسه
  مدت زمان(دقیقه)

  ارزشیابی  ي تدریس شیوه رئوس مطالب  موضوع درس

خالصه جلسـه قبـل و    مرور خالصه جلسه قبل   15
  رفع اشکاالت 

ــــــی از  ــــــه یک ارائ
  دانشجویان

-  

  تعریف پروتز و ارتز  30
  انواع پروتز و ارتز

وسایل جانشین و انواع 
  آن 

وسایل کمکی و انـواع  
  آن 

   

 سخنرانی برنامه ریـزي
ــــتفاده از   ــــده اس ش

نمــایش  -پاورپوینــت
   -بحث گروهی -فیلم

  پرسش و پاسخ
  امتحان پایان ترم

  -  -  -  استراحت کوتاه   10
  بریس  25

  اسپیلنت
سخنرانی برنامه ریـزي   

ــــتفاده از   ــــده اس ش
نمــایش  -پاورپوینــت

  بحث گروهی -فیلم
  نمایش فیلم 

  پرسش و پاسخ
  امتحان پایان ترم

ال  و جمــع بنــدي ، رفــع اشــک  10
  حضور و غیاب 

تکرار رئـوس مطالـب  
  تدریس شده 

سخنرانی برنامه ریـزي 
ــــتفاده از   ــــده اس ش

  پاورپوینت

  پرسش و پاسخ

  



  به نام خـداوند جـان آفـرین

  
  ایراندانشگاه علوم پزشکی 

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی
  ریزي آموزشیواحد برنامه

 (Lesson Plan)درس  حطر

 

 ١٣

  
  :دهمچهاراهداف رفتاري جلسه 

از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  
 شناختی)هدف (  را ذکر نماید. حیطه هاي کاري بینایی سنجی -
 شناختی)هدف هرست کند. (را فمرحل انجام بینایی سنجی  -
 شناختی)هدف را توضیح دهد. (آزمایشات بینایی سنجی  -
  تجزیه و تحلیل کند. (هدف شناختی)وسایل کمکی معلوالن بینایی را  -

  ي مطالببندي ارائهجدول زمان
  14جلسه

  مدت زمان(دقیقه)
  ارزشیابی  ي تدریس شیوه رئوس مطالب  موضوع درس

صه جلسـه قبـل و  خال  مرور خالصه جلسه قبل   15
  رفع اشکاالت 

ــــــی از  ــــــه یک ارائ
  دانشجویان

-  

  حیطه هاي بینایی سنجی  30
  حل انجام بینایی سنجیامر

ــدلی و  ــی، تع تشخیص
ـــات بینـــایی ،  تمرین

  تعادلی 

سخنرانی برنامه ریـزي 
ــــتفاده از   ــــده اس ش

نمــایش  -پاورپوینــت
  بحث گروهی -فیلم

  نمایش فیلم 

  پرسش و پاسخ
  امتحان پایان ترم

  -  -  -  استراحت کوتاه   10
  آزمایشات بینایی سنجی  25

  وسایل کمکی معلوالن بینایی
میدان دیـد،  دوبینـی 

سـاعت  –خط  بریـل 
ژه معلوالن. سـونیک وی

  گاید 

سخنرانی برنامه ریـزي 
ــــتفاده از   ــــده اس ش

نمــایش  -پاورپوینــت
  بحث گروهی -فیلم

روزنامه  -نمایش فیلم 
مخصوص نابینایان بـه 

  خط بریل

  و پاسخ پرسش
  امتحان پایان ترم

جمــع بنــدي ، رفــع اشــکال  و   10
  حضور و غیاب 

تکرار رئـوس مطالـب  
  تدریس شده 

سخنرانی برنامه ریـزي 
ــــتفاده از   ــــده اس ش

  پاورپوینت

  پرسش و پاسخ

  
  اهداف رفتاري جلسه پانزدهم:

از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  
 شناختی)هدف (  را ذکر نماید. وسایل کمکی معلوالن  -



  به نام خـداوند جـان آفـرین

  
  ایراندانشگاه علوم پزشکی 

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی
  ریزي آموزشیواحد برنامه

 (Lesson Plan)درس  حطر

 

 ١٤

 شناختی)هدف فهرست کند. (انواع وسایل کمکی معلوالن را  -
 شناختی)هدف را توضیح دهد. (مکانیسم بکار رفته در وسایل کمکی  -
 را تجزیه و تحلیل کند. (هدف شناختی) مزایا و محدودیت هاي وسایل کمکی -

  ي مطالببندي ارائهجدول زمان
  15جلسه 

  مدت زمان(دقیقه)
  ارزشیابی  ي تدریس شیوه مطالب رئوس  موضوع درس

خالصه جلسـه قبـل و    مرور خالصه جلسه قبل   15
  رفع اشکاالت 

ــــــی از  ــــــه یک ارائ
  دانشجویان

-  

  انواع وسایل کمکی معلوالن  30
  

وسایل کمکی معلوالن 
  حس و حرکتی

وسـایل کمکیمعلـوالن  
  شنوایی

وسایل کمکی معلوالن 
  گفتاري 

سخنرانی برنامه ریـزي 
ــــتفاده  ــــده اس از  ش

نمــایش  -پاورپوینــت
  بحث گروهی -فیلم

  نمایش فیلم 

  پرسش و پاسخ
  امتحان پایان ترم

  -  -  -  استراحت کوتاه   10
  مکانیسم وسایل کمکی  25

مزایا و محدودیت هاي وسـایل 
  کمکی

سخنرانی برنامه ریـزي   
ــــتفاده از   ــــده اس ش

نمــایش  -پاورپوینــت
  بحث گروهی -فیلم

  نمایش فیلم 

  پرسش و پاسخ
  ن پایان ترمامتحا

جمــع بنــدي ، رفــع اشــکال  و   10
  حضور و غیاب 

تکرار رئـوس مطالـب  
  تدریس شده 

سخنرانی برنامه ریـزي 
ــــتفاده از   ــــده اس ش

  پاورپوینت

  پرسش و پاسخ

  
  
  

  دقیقه 90گروه =  3 ×دقیقه  30گروه  دانشجویی)3( ارائه کارهاي اهداف رفتاري جلسه شانزدهم
ار می رود:از فراگیر انتظ رسدر پایان د  

 شناختی)هدف (  را ذکر نماید.گزارش بازدید انجام شده  -
 شناختی)هدف را فهرست کند. ( اقدامات مشاهده شده براي معلوالن در این کلینیک -
 شناختی)هدف را توضیح دهد. (در بازدید خود  سه معلول شرح حال اقدامات انجام شده براي  -
 )عاطفیه را تجزیه و تحلیل کند. (هدف نقاط قوت و ضعف خدمات توانبخشی بازدید شد -



  به نام خـداوند جـان آفـرین

  
  ایراندانشگاه علوم پزشکی 

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی
  ریزي آموزشیواحد برنامه

 (Lesson Plan)درس  حطر

 

 ١٥

  
  ي مطالببندي ارائهجدول زمان

  16جلسه 
  مدت زمان(دقیقه)

  ارزشیابی  ي تدریس شیوه رئوس مطالب  موضوع درس

گزارش بازدیداز کلینیک مـورد   5
  نظر

سخنرانی برنامه ریـزي   
  نمایش اسالید  -شده

  نمایش فیلم 

امتیاز دهی به گزارش  
  ارائه شده

قــدامات مشــاهده شــده بــراي ا  10
ــد  ــک بازدی ــوالن در کلینی معل

  شده

سخنرانی برنامه ریـزي   
  نمایش اسالید  -شده

  نمایش فیلم 

  

شرح حال اقـدامات انجـام ارائه   5
  شده براي معلوالن  در بازدید

سخنرانی برنامه ریـزي   
  نمایش اسالید  -شده

  نمایش فیلم 

  

نقــاط قــوت و ضــعف خــدمات   5
  توانبخشی

نی برنامه ریـزي سخنرا  
  نمایش اسالید  -شده

  نمایش فیلم 

  

نظـر خــواهی از کــالس دربــاره    5
  گزارش ارائه شده

بحث  -پرسش و پاسخ  
  گروهی

  

  
  دقیقه 90گروه =  3 ×دقیقه  30گروه  دانشجویی)3( ارائه کارهاي  هم:هفداهداف رفتاري جلسه 

  
از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  

 شناختی)هدف (  را ذکر نماید.انجام شده گزارش بازدید  -
 شناختی)هدف را فهرست کند. (اقدامات مشاهده شده براي معلوالن در این کلینیک  -
 شناختی)هدف را توضیح دهد. (شرح حال اقدامات انجام شده براي معلوالن  در بازدید خود  -
 )عاطفیهدف نقاط قوت و ضعف خدمات توانبخشی بازدید شده را تجزیه و تحلیل کند. ( -

  
  ي مطالببندي ارائهجدول زمان

  16جلسه 
  مدت زمان(دقیقه)

  ارزشیابی  ي تدریس شیوه رئوس مطالب  موضوع درس

گزارش بازدیداز کلینیک مـورد   5
  نظر

سخنرانی برنامه ریـزي   
  نمایش اسالید  -شده

امتیاز دهی به گزارش  
  ارائه شده



  به نام خـداوند جـان آفـرین

  
  ایراندانشگاه علوم پزشکی 

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی
  ریزي آموزشیواحد برنامه

 (Lesson Plan)درس  حطر

 

 ١٦

  نمایش فیلم 
اقــدامات مشــاهده شــده بــراي   10

ــد مع ــک بازدی ــوالن در کلینی ل
  شده

سخنرانی برنامه ریـزي   
  نمایش اسالید  -شده

  نمایش فیلم 

  

شرح حال اقـدامات انجـام ارائه   5
  شده براي معلوالن  در بازدید

سخنرانی برنامه ریـزي   
  نمایش اسالید  -شده

  نمایش فیلم 

  

نقــاط قــوت و ضــعف خــدمات   5
  توانبخشی

سخنرانی برنامه ریـزي   
  اسالید  نمایش -شده

  نمایش فیلم 

  

نظـر خــواهی از کــالس دربــاره    5
  گزارش ارائه شده

بحث  -پرسش و پاسخ  
  گروهی

  

  
  
  


