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  طرح درس نظري 

تعداد             پیوستهمقطع: کارشناسی         رشته: بهداشت عمومی                  توانبخشی و رفاه اجتماعیعنوان درس: 
                          09کد درس:                            ندارد پیش نیاز:                               98- 99 دومنیمسال:                واحدنظري2واحد:
      14:30- 16:30ساعت کالس:             دوشنبهروزکالس:                      19/3/99پایان کالس: تاریخ               14/11/98شروع کالس:تاریخ 

                                     رسانه آموزشی: اسالید/ پروژکتور         : سخنرانی/بحث گروهی       روش تدریس            2/4/99 تاریخ آزمون:
 دکتر اسماعیلی مدرس:                       نفر23 تعداد:محل اجرا: دانشکده علوم پزشکی                          

از آنجایی که ارتقاي سالمت جزو وظایف حرفه اي دانش آموختگان است و از انجایی که توانبخشی یکی از روش هاي  شرح درس:
ارتقاي سالمت است، لذا آشنایی با مفاهیم و راه هاي مختلف توانبخشی می تواند دانش آموختگان این رشته را در نیل به اهداف 

  کند.معین شده کمک 

نقش توانبخشی در ارتقاي و  آشنایی دانشجویان با رشته هاي مختلف توانبخشی و طرز کار آنهاهدف کلی این درس   :کلی هدف
  می باشد. سطح سالمتی

  :اهداف رفتاري

 بداند. آنها از یک هر کاربرد و فیزیوتراپی انواع مورد در کلیاتیدانشجو 

 را بداند. گفتاردرمانی اصولدانشجو 

 را بیان کند. گفتاري اختالالت و ها بیماري انواعدانشجو 

 آشنایی پیدا کند. کودکان در گفتار ماندگی عقب عللو  آفازي و انواع کودکان به گفتار آموزش در والدین نقشدانشجو با 

 آشنا شود. ارتودنسی وسایل از استفاده و آنها از استفاده زمان و لب کام، شکاف جراحی اعمالدانشجو با 

 ناشنوایی را بشناسد. انواع و شنوایی هاي راه صداها، انواع صوتی، شناسی امواج شنوایی دانشجو اصول

 اشنا شود. پیشگیري هاي راه و آن خطرات و پرسروصدا مشاغلدانشجو با 

 بیان کند. ها ناشنوایی با رابطه در کودك و مادر بهداشت اهمیتدانشجو 

  کسب کند. درمانی کار درمورددانشجو اطالعات کامل 

 آشنا گردد. آن بر موثر عوامل و انواع عضو، قطع کمکی، وسایل و مصنوعی اعضاي اصولبا دانشجو 

  را بیان کند. آنها کاربرد و مصنوعی هاي اندامدانشجو 

  تدریس:  روش
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ویدیو پروژکتور و  - اورهد –کتور  این درس با استفاده از  روش هاي سخنرانی، پیش سازمان دهنده و گروه کوچک و با استفاده از پرو
  کامپیوتر بر حسب نیاز تدریس خواهد شد.

اشته باشند و در هر جلسه از دانشجویان انتظار می رود که مبحث همان جلسه را از قبل مطالعه نموده و شرکت فعال در بحث د
  همچنین در رابطه با موضوع درس، مقاالت جدیدي را نیز در کالس ارایه نمایند.

  

  روش ارزشیابی دانشجو:

  نمره                        15آزمون پایان ترم: نمره                                                                   5آزمون میان ترم: 

  پس از اعمال نمره در سایت، دانشجو می تواند اعتراض خود را نسبت به نمره وارد نماید.روز  5حداکثر 

آن در اختیار مسئول تجزیه و تحلیل سواالت آزمون توسط مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی در هر ترم انجام می شود و نتایج 
  یرد.درس قرار میگ

  سیاست ها و قوانین درس:

  المی، حرفه اي و حضور به موقع در کالس درس، الزامیست.رعایت اصول اخالق اس

  منابع:

Mosby. Last edition. Pacllarulo M.A. Introduction to Physical therapy.  
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  تاریخ برگزاري جلسات:

  مدرس  اهداف رفتاري  ساعت  تاریخ  جلسه
فیزیوتراپی، ابزار و وسایل مورد اصول فیزیوتراپی: کلیاتی در مورد     16:30-14:30  14/11/98  1

 نیازمند جسمی معلولین - نیاز فیزیوتراپی و کاربرد هر یک از آنها
  فیزیوتراپی

 دکتر اسماعیلی

2  21/11/98  16:30-14:30 اصول گفتاردرمانی: تعریف، وسایل کار در گفتاردرمانی، تقسیم  
  بندي گفتار و زبان

 دکتر اسماعیلی

3  28/11/98  16:30-14:30  دکتر اسماعیلی  رشد طبیعی گفتار و زبان، انواع بیماري ها و اختالالت گفتاري 

4  5/12/98  16:30-14:30 نقش والدین در آموزش گفتار به کودکان، علل عقب ماندگی گفتار  
  در کودکان

 دکتر اسماعیلی

5  12/12/98  16:30-14:30 استفاده از اعمال جراحی شکاف کام، لب و زمان استفاده از آنها و  
  وسایل ارتودنسی

 دکتر اسماعیلی

6  19/12/98  16:30-14:30  دکتر اسماعیلی  انواع آفازي و تاکید بر علل آفازي در کودکان 

7  26/12/98  16:30-14:30 اصول شنوایی شناسی و تعریف شنوایی شناسی، آشنایی با وسایل  
  کار شنوایی شناسی

 دکتر اسماعیلی

8  18/1/99  16:30-14:30  دکتر اسماعیلی  امواج صوتی، انواع صداها، راه هاي شنوایی و انواع ناشنوایی 

9  25/1/99  16:30-14:30  دکتر اسماعیلی  مشاغل پرسروصدا و خطرات آن و راه هاي پیشگیري 

10  1/2/99  16:30-14:30  دکتر اسماعیلی  آزمون میان ترم 

11  8/2/99  16:30-14:30   رابطه با ناشنوایی هااهمیت بهداشت مادر و کودك در  
قبل از زایمان و پس از زایمان (بیماري هاي دوران کودکی، ضربات 

  وارده در دوران کودکی و رشد)

 دکتر اسماعیلی

12  15/2/99  16:30-14:30 اصول کار درمانی، تعریف کاردرمانی، آشنایی با وسایل کار، بیماران  
  روحی و جسمی مراجعه کننده  و روش هاي درمان آنان

 دکتر اسماعیلی

13  22/2/99  16:30-14:30  دکتر اسماعیلی  ارزیابی بیماران براي آموزش حرفه جدید 

14  29/2/99  16:30-14:30  دکتر اسماعیلی  تطابق وضعیت محیط کار، منزل و اجتماع با معلول و بالعکس 

15  5/3/99  16:30-14:30  دکتر اسماعیلی  تعطیلی رسمی 

16  12/3/99  16:30-14:30 اصول اعضاي مصنوعی و وسایل کمکی، قطع عضو، انواع و عوامل  
  موثر بر آن

 دکتر اسماعیلی

17  19/3/99  16:30-14:30 اندام هاي مصنوعی و کاربرد آنها، بریس و انواع آن، کرست هاي  
  اسپیلنت، انواع و کاربرد آن ،طبی

 دکتر اسماعیلی

 


