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 مقدمه:

هدف از این درس  آشنایی با رشته های مختلف توانبخشی و شناسایی بیمارانی که نیاز به توانبخشی دارند و ارجاع به موقع 

 بهتر و آشنایی با نقش توانبخشی در ارتقا سطح سالمتی می باشد.آنها به مراکز درمانی توانبخشی جهت اثربخشی 

 
 :عناوين كلي اين درس شامل موارد زير مي باشد 

 کلیاتی در مورد فیزیوتراپی و وسایل و ابزار کار مورد نیاز فیزیوتراپی و کاربرد هریک از آنها . (1

 معلولین جسمی و بیمارانی که نیاز به فیزیوتراپی دارند. (2

 اصول اعضای مصنوعی و وسایل کمکی در فیزیوتراپی  (3

 اصول گفتار درمانی و تقسیم بندی گفتار و زبان . (4

 انواع بیماریها و اختالالت گفتاری  (5

 رشد طبیعی گفتار و زبان. (6

 اصول شنوایی شناسی. (7

 امواج صوتی، انواع صداها، راههای شنوایی و انواع کم شنوایی ها. (8

 کاردرمانی و فرایند ارائه خدمات درمانی ارائه شده در آن بر اساس چهارچوب درمانی رایج.اصول و کلیاتی در مورد  (9

  ت عمومیکارشناسی پیوسته بهداشمقطع و رشته تحصیلی:          بهداشت عمومیگروه آموزشی:  بهداشت         دانشکده :

  2 :  تعداد واحد توانبخشی و رفاه اجتماعی  :  نام درس

 نظری نوع واحد :

  10-12سه شنبه روز و ساعت برگزاری کالس:   ندارد   پیش نیاز:

 دانشکده بهداشت مکان برگزاری:

 

 دکتر راضیه ذوالقدر مسئول برنامه :  

 دکتر راضیه ذوالقدر  مدرسین) به ترتیب حروف الفبا(:

 5/11/98تاریخ تدوین و بازنگری:     دکتر راضیه ذوالقدر تهیه و تنظیم : 

 دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی الرستان

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 واحد برنامه ریزی درسی و آموزشی

 



 بیمارانی که احتیاج به کاردرمانی دارند و ابزارهای رایج مورد استفاده در درمان آنها.-10 (10

علول در زندگی استراتژی های به کار رفته در کاردرمانی به منظور به حداکثر رساندن نقشهای کاری و استقاللی م (11

 روزمره اش. 

 هدف كلي 
 کلیاتی در مورد فیزیوتراپی و وسایل و ابزار کار مورد نیاز فیزیوتراپی و کاربرد هریک از آنها .

 ف اختصاصي اهدا 

 دانشجو بايد بتواند:

 .تاریخچه به وجود آمدن توانبخشی و رشته فیزیوتراپی را بیان کند 

  .وسایل و ابزار کار مورد لزوم در فیزیوتراپی را شرح دهد 

  .کاربرد وسایل مورد استفاده در فیزیوتراپی را بیان کند 

 هدف كلي 

 معلولین جسمی و بیمارانی که نیاز به فیزیوتراپی دارند.

 ف اختصاصي اهدا 

 دانشجو بايد بتواند:

 .معلول جسمی را تعریف کند 

  .معلولین جسمی و بیماران نیازمند به فیزیوتراپی را نام ببرد و در مورد آن ها به اختصار توضیح دهد 

 هدف كلي 

 اصول اعضای مصنوعی و وسایل کمکی در فیزیوتراپی 

 ف اختصاصي اهدا 

 دانشجو بايد بتواند:

  .قطع عضو و عوامل موثر بر آن را بیان کند 

  .اندام های مصنوعی و کاربرد هریک از آنها را توضیح دهد 

  .انواع بریس، کرست های طبی، اسپلینت را نام ببرد 

 .کاربرد اعضای مصنوعی و وسایل کمکی را بیان کند  

 هدف كلي 

 .اصول گفتار درمانی و تقسیم بندی گفتار و زبان 

 ف اختصاصي اهدا 

 دانشجو بايد بتواند:

 نی را بیان کند. تاریخچه گفتار درما 

  .گفتار درمانی را تعریف کند 

  .مقوله های زبان، گفتار، صوت و ریتم را بیان کند 

  

 هدف كلي 

 انواع بیماریها و اختالالت گفتاری 

 ف اختصاصي اهدا 

 دانشجو بايد بتواند:

  .تاخیر در رشد گفتار و زبان را توضیح دهد 

  .لکنت زبان را تعریف کند و علت آن را بیان کند 

  .اشکاالت تلفظی را توضیح دهد و علت آنرا بیان کند 

 اختالالت صوت را بیان کند و علت آن را توضیح دهد. 

 .انواع آفازی و علت آن ها را بیان کند 

  هدف كلي 

 رشد طبیعی گفتار و زبان.

 ف اختصاصي اهدا 

 دانشجو بايد بتواند:



  موثر در رشد گفتار و زبان را بیان کند.عوامل 

 .عوامل دخیل در رشد گفتار و زبان را بیان کند 

 .نقش والدین در آموزش گفتار و زبان را توضیح دهد 

 .نقش جامعه در آموزش گفتار و زبان را بیان کند 

 هدف كلي 

 اصول شنوایی شناسی.

  اهداف اختصاصي 

 دانشجو بايد بتواند:

  .شنوایی شناسی را تعریف کند و تاریخچه آن را بیان کند 

 .وسایل کار شنوایی شناسی را بیان کند 

 هدف كلي 
 امواج صوتی، انواع صداها، راههای شنوایی و انواع کم شنوایی ها

  اهداف اختصاصي 

 دانشجو بايد بتواند:

  .فرکانس های گفتاری را نام ببرد 

  .صداهای زیر و بم را توضیح دهد 

  .راه های شنوایی از طرق مختلف را بیان کند 

  .انواع کم شنوایی ها را با توجه به محل ضایعه شرح دهد 

 شغل های پرسرو صدا و خطرات آن و راههای پیشگیری از آن ها را توضیح دهد . 

 هدف كلي 

 چهارچوب درمانی رایج. اصول و کلیاتی در مورد کاردرمانی و فرایند ارائه خدمات درمانی ارائه شده در آن بر اساس

  اهداف اختصاصي 

 دانشجو بايد بتواند:

 .کاردرمانی را تعریف کند 

 .تاریخچه کاردرمانی را بیان کند 

  .فرایند کاردرمانی را بیان کند 

  .حیطه های کاربردی کاردرمانی را شرح دهد 

 کردهای درمانی در رشته کار درمانی را توضیح دهد. ویمدل ها و ر 

  .حوزه های اصلی خدمات کاردرمانی در بیماری ارتوپدی را شرح دهد 

 نماید تشریح را ذهنی های بیماری در کاردرمانی کاربرد. 

 کند تفسیر را بالعکس و معلول با اجتماع و منزل کار، محیط وضعیت تطابق. 

 هدف كلي 
 در درمان آنها.بیمارانی که احتیاج به کاردرمانی دارند و ابزارهای رایج مورد استفاده 

  اهداف اختصاصي 

 دانشجو بايد بتواند:

 .انواع بیماریهای جسمی نیازمند به کاردرمانی را توضیح و تعدادی را نام ببرد 

 .انواع بیماریهای روحی نیازمند به کاردرمانی را توضیح و تعدادی را نام ببرد 

  ببرد و به ااختصار توضیح دهد.ابزارهای درمانی رایج در کاردرمانی را در هردونوع بیماری نام 

 هدف كلي 
 استراتژی های به کار رفته در کاردرمانی به منظور به حداکثر رساندن نقشهای کاری و استقاللی معلول در زندگی روزمره اش. 

  اهداف اختصاصي 

 دانشجو بايد بتواند:

 .واژه تطابق را توضیح دهد 

 .چگونگی تطابق محیط با معلول را توضیح دهد 

 .چگونگی تطابق معلول با محیط را توضیح دهد 



 .نقش تطابق را در تسهیل و ایجاد حرفه ی جدید برای معلول بیان کند  

 

 روش آموزش 
 

به روش سخنرانی و با بهره گیری از وسایل کمک آموزشی تخته سفید، نرم افزار پاورپونت، ویدئو پروژکتورانجام می گیرد و 

 حله پرسش و پاسخ انجام می گیرد. به منظور اثربخشی بعد از هرمر

 شرايط اجراء
 

  امكانات آموزشي بخش 

  و کامپیوتر ویدوئو پروژکتور ،اسالید پروژکتور 

 
 کامپیوتر، تخته سفید، ویدئوپروژکتور، نرم افزار پاورپونت

 

   آموزش دهنده 

   :دکتر راضیه ذوالقدر اساتیدمربوطه 

 

  منابع اصلي درسي: 
 مجید میرخانی. انتشارات دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشیمبانی توانبخشی. سید  -

 .اصول و مبانی توانبخشی. دکتر افسون نودهی. انتشارات دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی -

  ارزشيابي 

 
 نحوه ارزشیابی         

  حضور منظم و فعال در کالس درس 

  امتحان میان ترم 

 امتحان پایان ترم 

 

  نحوه محاسبه نمره كل 
 نمره  2حضور منظم و فعال در کالس درس   

 نمره  4 امتحان میان ترم 

 نمره  14 امتحان پایان ترم 

 مقررات 

   10حداقل نمره قبولي                                      

 جلسه غيبت موجه 4              تعداددفعات مجاز غيبت در كالس        

 

 

 

 

 

 
 

 



 توانبخشی و رفاه اجتماعی درس زمانبندي جدول

تاريخ 

 ارائه
 ساعت ارائه

موضوع 

 مدرس جلسه
نحوه 

 ارائه

امكانات 

مورد 

 نياز

روش 

 ارزشيابي

15/11/98 

29/11/98 

4 

در مورد  یاتیکل

 لیو وسا یوتراپیزیف

 ازیو ابزار کار مورد ن

و کاربرد  یوتراپیزیف

  از آنها کیهر

  دکتر ذوالقدر

 -سخخخخخخخخنرانی

 پرسش و پاسخ

 بحث گروهی

تختخخه  وتر،یکخامپ 

سخخخخخخخخخخخفید، 

ویخخخدئوپروژکتور، 

نخخخخخرم افخخخخخزار 

 پاورپونت

حضور منظم و فعال 

 در کالس درس 

 امتحان میان ترم  -

 امتحان پایان ترم -

6/12/98 2 
معلولین جسمی و 

بیمارانی که نیاز به 

 فیزیوتراپی دارند.

 -سخخخخخخخخنرانی دکتر ذوالقدر 

 پرسش و پاسخ

 بحث گروهی

تختخخه  وتر،یکخامپ 

سخخخخخخخخخخخفید، 

ویخخخدئوپروژکتور، 

نخخخخخرم افخخخخخزار 

 پاورپونت

حضور منظم و فعال 

 در کالس درس 

 امتحان میان ترم  -

 امتحان پایان ترم -

13/12/98 2 

اصول اعضای 

مصنوعی و وسایل 

کمکی در 

  فیزیوتراپی

 -سخخخخخخخخنرانی دکتر ذوالقدر 

 پرسش و پاسخ

 بحث گروهی

تختخخه  وتر،یکخامپ 

سخخخخخخخخخخخفید، 

ویخخخدئوپروژکتور، 

نخخخخخرم افخخخخخزار 

 پاورپونت

حضور منظم و فعال 

 در کالس درس 

 امتحان میان ترم  -

 امتحان پایان ترم -

20/12/98 

27/12/98 

4 
اصول گفتار درمانی 

و تقسیم بندی 

 گفتار و زبان .

  دکتر ذوالقدر 

 مجازی

 

 

 

 کامپیوتر

 امتحان میان ترم  -

 امتحان پایان ترم -

19/1/99 

26/1/99 

انواع بیماریها و  4

 اختالالت گفتاری 

 مجازی دکتر ذوالقدر 

 -سخخخخخخخخنرانی

 پرسش و پاسخ

 بحث گروهی

 کامپیوتر

تختخخه  وتر،یکخامپ 

سخخخخخخخخخخخفید، 

ویخخخدئوپروژکتور، 

نخخخخخرم افخخخخخزار 

 پاورپونت

حضور منظم و فعال 

 در کالس درس 

 امتحان میان ترم  -

 امتحان پایان ترم -

2/2/99 

9/2/99 

رشد طبیعی گفتار و  4

 زبان

 -سخخخخخخخخنرانی دکتر ذوالقدر 

 پرسش و پاسخ

 بحث گروهی

تختخخه  وتر،یکخامپ 

سخخخخخخخخخخخفید، 

ویخخخدئوپروژکتور، 

نخخخخخرم افخخخخخزار 

 پاورپونت

حضور منظم و فعال 

 در کالس درس 

 امتحان میان ترم  -

 امتحان پایان ترم -

16/2/99 

23/2/99 

اصول شنوایی  4

 شناسی.

 

 -سخخخخخخخخنرانی دکتر ذوالقدر 

 پرسش و پاسخ

 بحث گروهی

تختخخه  وتر،یکخامپ 

سخخخخخخخخخخخفید، 

ویخخخدئوپروژکتور، 

نخخخخخرم افخخخخخزار 

 پاورپونت

حضور منظم و فعال 

 در کالس درس 

 امتحان میان ترم  -

 امتحان پایان ترم -

30/2/99 4 

امواج صوتی، انواع 

صداها، راههای 

شنوایی و انواع کم 

 شنوایی ها.

 دکتر ذوالقدر 

 -سخخخخخخخخنرانی

 پرسش و پاسخ

تختخخه  وتر،یکخامپ 

سخخخخخخخخخخخفید، 

ویخخخدئوپروژکتور، 

نخخخخخرم افخخخخخزار 

حضور منظم و فعال 

 در کالس درس 

 امتحان میان ترم  -



 امتحان پایان ترم - پاورپونت بحث گروهی  6/3/99

13/3/99 2 

اصخخول و کلیخخاتی در 

مخخورد کاردرمخخانی و  

فرایند ارائه خخدمات  

درمانی ارائه شده در 

آن بخخخخخر اسخخخخخاس 

چهخخارچود درمخخانی 

 رایج

 دکتر ذوالقدر 

 -سخخخخخخخخنرانی

 پرسش و پاسخ

 بحث گروهی

تختخخه  وتر،یکخامپ 

سخخخخخخخخخخخفید، 

ویخخخدئوپروژکتور، 

نخخخخخرم افخخخخخزار 

 پاورپونت

حضور منظم و فعال 

 در کالس درس 

 امتحان میان ترم  -

 امتحان پایان ترم -

20/3/99 2 

بیمارانی که احتیخاج  

به کاردرمانی دارند و 

ابزارهای رایج مخورد  

اسخختفاده در درمخخان 

 آنها

 دکتر ذوالقدر 

 مجازی 

 وتریکامپ

 امتحان میان ترم  -

 امتحان پایان ترم -

21/3/99 2 

استراتژی های به 

کار رفته در 

کاردرمانی به منظور 

به حداکثر رساندن 

نقشهای کاری و 

استقاللی معلول در 

 ش. زندگی روزمره ا

 دکتر ذوالقدر 

 مجازی

 وتریکامپ

 امتحان میان ترم  -

 امتحان پایان ترم -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


