
 
 

 

  

 
 

 

 (lesson Plan)طرح درس روزانه 

 جلسه اول
 

 کارشناسی/بهداشت عمومی  مقطع / رشته تحصیلی:                بهداشت عمومی گروه آموزشی:                  بهداشت : دانشکده

 15/11/98 تاريخ ارائه درس : 99-98 نيمسال دوم سال تحصيلي سال تحصيلي  :  

  10-12 ساعت:روز:    سه شنبه      توانبخشي و رفاه اجتماعينام درس )واحد(  :  

 نظری نوع واحد:
 

 نفر 16 تعداد دانشجويان  :

 دکتر راضيه ذوالقدر  مسئول درس: 2واحد:تعداد 

 دکتر راضيه ذوالقدر مدرسين) به ترتيب حروف الفبا(: 5/11/98تاريخ تدوين و بازنگری:    دقيقه 90مدت کالس: 

. 

 توانبخشي و رفاه اجتماعيعنوان درس : 

 هدف کلی درس :  

 از آنها کیو کاربرد هر یوتراپیزیف ازیو ابزار کار مورد ن لیو وسا یوتراپیزیدر مورد ف یاتیکل

 اهداف جزئی : 
 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.

        پرسش و پاسخ بحث گروهی -سخنرانیروش آموزش :       

 تخته سفید، ویدئوپروژکتور، نرم افزار پاورپونت وتر،یکامپامکانات آموزشی : 

  منبع درس  :
 مبانی توانبخشی. سید مجید میرخانی. انتشارات دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی -

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

  دقيقه  10    :مدت زمان مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقيقه  30مدت زمان :  

 دقيقه  10مدت زمان :  

 دقيقه 20مدت زمان:     

  دقيقه  10مدت زمان :   جمع بندی و نتیجه گیری 

 دقيقه 10مدت زمان :     ارزشیابی درس 

 دانشکده علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني الرستان

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکي

 واحد برنامه ريزی درسي و آموزشي

 



 
 جلسه دوم 

 کارشناسی/بهداشت عمومی  مقطع / رشته تحصیلی:                بهداشت عمومی گروه آموزشی:                  بهداشت : دانشکده

 29/11/98 تاريخ ارائه درس : 99-98 نيمسال دوم سال تحصيلي سال تحصيلي  :  

  10-12 ساعت:روز:    سه شنبه      رفاه اجتماعيتوانبخشي و نام درس )واحد(  :  

 نظری نوع واحد:
 

 نفر 16 تعداد دانشجويان  :

 دکتر راضيه ذوالقدر  مسئول درس: 2تعداد واحد:

 دکتر راضيه ذوالقدر مدرسين) به ترتيب حروف الفبا(: 5/11/98تاريخ تدوين و بازنگری:    دقيقه 90مدت کالس: 

 
 

 توانبخشي و رفاه اجتماعيعنوان درس : 

 هدف کلی درس :  

 از آنها کیو کاربرد هر یوتراپیزیف ازیو ابزار کار مورد ن لیو وسا یوتراپیزیدر مورد ف یاتیکل

 اهداف جزئی : 
 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.

        بحث گروهی پرسش و پاسخ -سخنرانیروش آموزش :       

 تخته سفید، ویدئوپروژکتور، نرم افزار پاورپونت وتر،یکامپامکانات آموزشی : 

  منبع درس  :
 مبانی توانبخشی. سید مجید میرخانی. انتشارات دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی -

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

  دقيقه  10مدت زمان:     مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقيقه  30مدت زمان :  

 دقيقه  10مدت زمان :  

 دقيقه 20مدت زمان:     

  دقيقه  10مدت زمان :   جمع بندی و نتیجه گیری 

 دقيقه 10مدت زمان :     ارزشیابی درس 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 جلسه سوم 

 کارشناسی/بهداشت عمومی  مقطع / رشته تحصیلی:                بهداشت عمومی گروه آموزشی:                  بهداشت : دانشکده

 6/12/98 تاريخ ارائه درس : 99-98 نيمسال دوم سال تحصيلي سال تحصيلي  :  

  10-12 ساعت:روز:    سه شنبه      توانبخشي و رفاه اجتماعينام درس )واحد(  :  

 نظری نوع واحد:
 

 نفر 16 تعداد دانشجويان  :

 دکتر راضيه ذوالقدر  درس: مسئول 2تعداد واحد:

 دکتر راضيه ذوالقدر مدرسين) به ترتيب حروف الفبا(: 5/11/98تاريخ تدوين و بازنگری:    دقيقه 90مدت کالس: 

 
 
 

 توانبخشي و رفاه اجتماعيعنوان درس : 

 هدف کلی درس :  

 معلولین جسمی و بیمارانی که نیاز به فیزیوتراپی دارند.

 اهداف جزئی : 
 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. 

        بحث گروهی پرسش و پاسخ -سخنرانیروش آموزش :       

 افزار پاورپونتتخته سفید، ویدئوپروژکتور، نرم  وتر،یکامپامکانات آموزشی : 

  منبع درس  :
 مبانی توانبخشی. سید مجید میرخانی. انتشارات دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی -

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

  دقيقه  10مدت زمان:     مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقيقه  30مدت زمان :  

 دقيقه  10مدت زمان :  

 دقيقه 20مدت زمان:     

  دقيقه  10مدت زمان :   جمع بندی و نتیجه گیری 

 دقيقه 10مدت زمان :     ارزشیابی درس 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 جلسه چهارم 

 کارشناسی/بهداشت عمومی  مقطع / رشته تحصیلی:                بهداشت عمومی گروه آموزشی:                  بهداشت : دانشکده

 13/12/98 تاريخ ارائه درس : 99-98 نيمسال دوم سال تحصيلي سال تحصيلي  :  

  10-12 ساعت:روز:    سه شنبه      توانبخشي و رفاه اجتماعينام درس )واحد(  :  

 نظری نوع واحد:
 

 نفر 16 تعداد دانشجويان  :

 دکتر راضيه ذوالقدر  مسئول درس: 2تعداد واحد:

 دکتر راضيه ذوالقدر مدرسين) به ترتيب حروف الفبا(: 5/11/98تاريخ تدوين و بازنگری:    دقيقه 90مدت کالس: 

 
 

 توانبخشي و رفاه اجتماعيعنوان درس : 

 هدف کلی درس :  

 کمکی در فیزیوتراپیاصول اعضای مصنوعی و وسایل 

 اهداف جزئی : 
 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.

        بحث گروهی پرسش و پاسخ -سخنرانیروش آموزش :       

 تخته سفید، ویدئوپروژکتور، نرم افزار پاورپونت وتر،یکامپامکانات آموزشی : 

  منبع درس  :
 مبانی توانبخشی. سید مجید میرخانی. انتشارات دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی -

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

  دقيقه  10مدت زمان:     مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقيقه  30مدت زمان :  

 دقيقه  10مدت زمان :  

 دقيقه 20مدت زمان:     

  دقيقه  10مدت زمان :   جمع بندی و نتیجه گیری 

 دقيقه 10مدت زمان :     ارزشیابی درس 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 جلسه پنجم 

 کارشناسی/بهداشت عمومی  مقطع / رشته تحصیلی:                بهداشت عمومی گروه آموزشی:                  بهداشت : دانشکده

 20/12/98 تاريخ ارائه درس : 99-98 نيمسال دوم سال تحصيلي سال تحصيلي  :  

  10-12 ساعت:روز:    سه شنبه      توانبخشي و رفاه اجتماعينام درس )واحد(  :  

 نظری نوع واحد:
 

 نفر 16 تعداد دانشجويان  :

 دکتر راضيه ذوالقدر  مسئول درس: 2تعداد واحد:

 راضيه ذوالقدردکتر  مدرسين) به ترتيب حروف الفبا(: 5/11/98تاريخ تدوين و بازنگری:    دقيقه 90مدت کالس: 

 
 

 توانبخشي و رفاه اجتماعيعنوان درس : 

 هدف کلی درس :  

 اصول گفتار درمانی و تقسیم بندی گفتار و زبان

 اهداف جزئی : 
 دانشجو بايد بتواند:

 تاریخچه گفتار درمانی را بیان کند. 

 گفتار درمانی را تعریف کند. 

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

        مجازیروش آموزش :       

 وتریکامپامکانات آموزشی : 

  منبع درس  :
 مبانی توانبخشی. سید مجید میرخانی. انتشارات دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی -

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

  دقيقه  10مدت زمان:     مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقيقه  30مدت زمان :  

 دقيقه  10مدت زمان :  

 دقيقه 20مدت زمان:     

  دقيقه  10مدت زمان :   جمع بندی و نتیجه گیری 

 دقيقه 10مدت زمان :     ارزشیابی درس 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 جلسه ششم 

 کارشناسی/بهداشت عمومی  مقطع / رشته تحصیلی:                بهداشت عمومی گروه آموزشی:                  بهداشت : دانشکده

 27/12/98 تاريخ ارائه درس : 99-98 نيمسال دوم سال تحصيلي سال تحصيلي  :  

  10-12 ساعت:روز:    سه شنبه      توانبخشي و رفاه اجتماعينام درس )واحد(  :  

 نظری نوع واحد:
 

 نفر 16 تعداد دانشجويان  :

 دکتر راضيه ذوالقدر  مسئول درس: 2تعداد واحد:

 راضيه ذوالقدردکتر  مدرسين) به ترتيب حروف الفبا(: 5/11/98تاريخ تدوين و بازنگری:    دقيقه 90مدت کالس: 

 
 

 توانبخشي و رفاه اجتماعيعنوان درس : 

 هدف کلی درس :  

 اصول گفتار درمانی و تقسیم بندی گفتار و زبان

 اهداف جزئی : 
 دانشجو بايد بتواند:

 تاریخچه گفتار درمانی را بیان کند. 

 گفتار درمانی را تعریف کند. 

 کند.مقوله های زبان، گفتار، صوت و ريتم را بيان 

        مجازیروش آموزش :       

 وتریکامپامکانات آموزشی : 

  منبع درس  :
 مبانی توانبخشی. سید مجید میرخانی. انتشارات دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی -

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

  دقيقه  10مدت زمان:     مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقيقه  30مدت زمان :  

 دقيقه  10مدت زمان :  

 دقيقه 20مدت زمان:     

  دقيقه  10مدت زمان :   جمع بندی و نتیجه گیری 

 دقيقه 10مدت زمان :     ارزشیابی درس 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 جلسه هفتم 

 کارشناسی/بهداشت عمومی  مقطع / رشته تحصیلی:                بهداشت عمومی گروه آموزشی:                  بهداشت : دانشکده

 19/1/99 تاريخ ارائه درس : 99-98 نيمسال دوم سال تحصيلي سال تحصيلي  :  

  10-12 ساعت:روز:    سه شنبه      توانبخشي و رفاه اجتماعينام درس )واحد(  :  

 نظری نوع واحد:
 

 نفر 16 تعداد دانشجويان  :

 دکتر راضيه ذوالقدر  مسئول درس: 2تعداد واحد:

 دکتر راضيه ذوالقدر مدرسين) به ترتيب حروف الفبا(: 5/11/98تاريخ تدوين و بازنگری:    دقيقه 90مدت کالس: 

 
 

 اجتماعيتوانبخشي و رفاه عنوان درس : 

 هدف کلی درس :  

 انواع بیماریها و اختالالت گفتاری

 اهداف جزئی : 
 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. 

 .علت آن را توضیح دهداختالالت صوت را بیان کند و 

 انواع آفازی و علت آن ها را بیان کند.

        مجازیروش آموزش :       

 وتریکامپامکانات آموزشی : 

  منبع درس  :
 مبانی توانبخشی. سید مجید میرخانی. انتشارات دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی -

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

  دقيقه  10مدت زمان:     مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقيقه  30مدت زمان :  

 دقيقه  10مدت زمان :  

 دقيقه 20مدت زمان:     

  دقيقه  10مدت زمان :   جمع بندی و نتیجه گیری 

 دقيقه 10مدت زمان :     ارزشیابی درس 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 جلسه هشتم 
 

 کارشناسی/بهداشت عمومی  مقطع / رشته تحصیلی:                بهداشت عمومی گروه آموزشی:                  بهداشت : دانشکده

 26/1/99 تاريخ ارائه درس : 99-98 نيمسال دوم سال تحصيلي سال تحصيلي  :  

  10-12 ساعت:روز:    سه شنبه      توانبخشي و رفاه اجتماعينام درس )واحد(  :  

 نظری نوع واحد:
 

 نفر 16 تعداد دانشجويان  :

 دکتر راضيه ذوالقدر  مسئول درس: 2تعداد واحد:

 ه ذوالقدردکتر راضي مدرسين) به ترتيب حروف الفبا(: 5/11/98تاريخ تدوين و بازنگری:    دقيقه 90مدت کالس: 

 
 

 توانبخشي و رفاه اجتماعيعنوان درس : 

 هدف کلی درس :  

 انواع بیماریها و اختالالت گفتاری

 اهداف جزئی : 
 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 بيان کند.

        بحث گروهی پرسش و پاسخ -سخنرانیروش آموزش :       

 پاورپونتتخته سفید، ویدئوپروژکتور، نرم افزار  وتر،یکامپامکانات آموزشی : 

  منبع درس  :
 مبانی توانبخشی. سید مجید میرخانی. انتشارات دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی -

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

  دقيقه  10مدت زمان:     مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقيقه  30مدت زمان :  

 دقيقه  10مدت زمان :  

 دقيقه 20مدت زمان:     

  دقيقه  10مدت زمان :   جمع بندی و نتیجه گیری 

 دقيقه 10مدت زمان :     ارزشیابی درس 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 جلسه نهم 

 کارشناسی/بهداشت عمومی  مقطع / رشته تحصیلی:                بهداشت عمومی گروه آموزشی:                  بهداشت : دانشکده

 2/2/99 تاريخ ارائه درس : 99-98 نيمسال دوم سال تحصيلي سال تحصيلي  :  

  10-12 ساعت:روز:    سه شنبه      توانبخشي و رفاه اجتماعينام درس )واحد(  :  

 نظری نوع واحد:
 

 نفر 16 تعداد دانشجويان  :

 دکتر راضيه ذوالقدر  مسئول درس: 2تعداد واحد:

 دکتر راضيه ذوالقدر مدرسين) به ترتيب حروف الفبا(: 5/11/98تاريخ تدوين و بازنگری:    دقيقه 90مدت کالس: 

 
 

 توانبخشي و رفاه اجتماعيعنوان درس : 

 هدف کلی درس :  

 رشد طبیعی گفتار و زبان

 اهداف جزئی : 
 بايد بتواند:دانشجو 

 عوامل موثر در رشد گفتار و زبان را بیان کند.

 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.

        بحث گروهی پرسش و پاسخ -سخنرانیروش آموزش :       

 تخته سفید، ویدئوپروژکتور، نرم افزار پاورپونت وتر،یکامپامکانات آموزشی : 

  منبع درس  :
 مبانی توانبخشی. سید مجید میرخانی. انتشارات دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی -

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

  دقيقه  10مدت زمان:     مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقيقه  30مدت زمان :  

 دقيقه  10مدت زمان :  

 دقيقه 20مدت زمان:     

  دقيقه  10مدت زمان :   جمع بندی و نتیجه گیری 

 دقيقه 10مدت زمان :     ارزشیابی درس 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 جلسه دهم 

 کارشناسی/بهداشت عمومی  مقطع / رشته تحصیلی:                بهداشت عمومی گروه آموزشی:                  بهداشت : دانشکده

 9/2/99 تاريخ ارائه درس : 99-98 نيمسال دوم سال تحصيلي سال تحصيلي  :  

  10-12 ساعت:روز:    سه شنبه      توانبخشي و رفاه اجتماعينام درس )واحد(  :  

 نظری نوع واحد:
 

 نفر 16 تعداد دانشجويان  :

 دکتر راضيه ذوالقدر  مسئول درس: 2تعداد واحد:

 دکتر راضيه ذوالقدر مدرسين) به ترتيب حروف الفبا(: 5/11/98تاريخ تدوين و بازنگری:    دقيقه 90مدت کالس: 

 
 

 اجتماعيتوانبخشي و رفاه عنوان درس : 

 هدف کلی درس :  

 رشد طبیعی گفتار و زبان

 اهداف جزئی : 
 دانشجو بايد بتواند:

 عوامل موثر در رشد گفتار و زبان را بیان کند.

 عوامل دخیل در رشد گفتار و زبان را بیان کند.

 نقش والدین در آموزش گفتار و زبان را توضیح دهد.

 بیان کند.نقش جامعه در آموزش گفتار و زبان را 

 

        بحث گروهی پرسش و پاسخ -سخنرانیروش آموزش :       

 تخته سفید، ویدئوپروژکتور، نرم افزار پاورپونت وتر،یکامپامکانات آموزشی : 

  منبع درس  :
 مبانی توانبخشی. سید مجید میرخانی. انتشارات دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی -

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

  دقيقه  10مدت زمان:     مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقيقه  30مدت زمان :  

 دقيقه  10مدت زمان :  

 دقيقه 20مدت زمان:     

  دقيقه  10مدت زمان :   جمع بندی و نتیجه گیری 

 دقيقه 10مدت زمان :     ارزشیابی درس 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 جلسه يازدهم 

 کارشناسی/بهداشت عمومی  مقطع / رشته تحصیلی:                بهداشت عمومی گروه آموزشی:                  بهداشت : دانشکده

 16/2/99 تاريخ ارائه درس : 99-98 نيمسال دوم سال تحصيلي سال تحصيلي  :  

  10-12 ساعت:روز:    سه شنبه      توانبخشي و رفاه اجتماعينام درس )واحد(  :  

 نظری نوع واحد:
 

 نفر 16 تعداد دانشجويان  :

 دکتر راضيه ذوالقدر  مسئول درس: 2تعداد واحد:

 دکتر راضيه ذوالقدر مدرسين) به ترتيب حروف الفبا(: 5/11/98تاريخ تدوين و بازنگری:    دقيقه 90مدت کالس: 

 
 

 توانبخشي و رفاه اجتماعيعنوان درس : 

 هدف کلی درس :  

 اصول شنوایی شناسی.

 اهداف جزئی : 
 دانشجو بايد بتواند:

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

 وسایل کار شنوایی شناسی را بیان کند.

        بحث گروهی پرسش و پاسخ -سخنرانیروش آموزش :       

 تخته سفید، ویدئوپروژکتور، نرم افزار پاورپونت وتر،یکامپامکانات آموزشی : 

  منبع درس  :
 مبانی توانبخشی. سید مجید میرخانی. انتشارات دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی -

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

  دقيقه  10مدت زمان:     مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقيقه  30مدت زمان :  

 دقيقه  10مدت زمان :  

 دقيقه 20مدت زمان:     

  دقيقه  10مدت زمان :   جمع بندی و نتیجه گیری 

 دقيقه 10مدت زمان :     ارزشیابی درس 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 جلسه دوازدهم 

 کارشناسی/بهداشت عمومی  مقطع / رشته تحصیلی:                بهداشت عمومی گروه آموزشی:                  بهداشت : دانشکده

 23/2/99 تاريخ ارائه درس : 99-98 نيمسال دوم سال تحصيلي سال تحصيلي  :  

  10-12 ساعت:روز:    سه شنبه      توانبخشي و رفاه اجتماعينام درس )واحد(  :  

 نظری نوع واحد:
 

 نفر 16 تعداد دانشجويان  :

 دکتر راضيه ذوالقدر  مسئول درس: 2تعداد واحد:

 دکتر راضيه ذوالقدر مدرسين) به ترتيب حروف الفبا(: 5/11/98تاريخ تدوين و بازنگری:    دقيقه 90مدت کالس: 

 
 

 توانبخشي و رفاه اجتماعيعنوان درس : 

 اصول شنوايي شناسي.هدف کلی درس :  

 
 اهداف جزئی : 

 دانشجو بايد بتواند:

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

 وسايل کار شنوايي شناسي را بيان کند.

        بحث گروهی پرسش و پاسخ -سخنرانیروش آموزش :       

 تخته سفید، ویدئوپروژکتور، نرم افزار پاورپونت وتر،یکامپامکانات آموزشی : 

  منبع درس  :
 مبانی توانبخشی. سید مجید میرخانی. انتشارات دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی -

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

  دقيقه  10مدت زمان:     مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقيقه  30مدت زمان :  

 دقيقه  10مدت زمان :  

 دقيقه 20مدت زمان:     

  دقيقه  10مدت زمان :   جمع بندی و نتیجه گیری 

 دقيقه 10مدت زمان :     ارزشیابی درس 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 جلسه سيزدهم 

 کارشناسی/بهداشت عمومی  مقطع / رشته تحصیلی:                بهداشت عمومی گروه آموزشی:                  بهداشت : دانشکده

 30/2/99 تاريخ ارائه درس : 99-98 نيمسال دوم سال تحصيلي سال تحصيلي  :  

  10-12 ساعت:روز:    سه شنبه      توانبخشي و رفاه اجتماعينام درس )واحد(  :  

 نظری نوع واحد:
 

 نفر 16 تعداد دانشجويان  :

 دکتر راضيه ذوالقدر  مسئول درس: 2تعداد واحد:

 دکتر راضيه ذوالقدر مدرسين) به ترتيب حروف الفبا(: 5/11/98تاريخ تدوين و بازنگری:    دقيقه 90مدت کالس: 

 
 

 اجتماعيتوانبخشي و رفاه عنوان درس : 

 هدف کلی درس :  

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

 اهداف جزئی : 
 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

        بحث گروهی پرسش و پاسخ -سخنرانیروش آموزش :       

 تخته سفید، ویدئوپروژکتور، نرم افزار پاورپونت وتر،یکامپامکانات آموزشی : 

  منبع درس  :
 مبانی توانبخشی. سید مجید میرخانی. انتشارات دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی -

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

  دقيقه  10مدت زمان:     مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقيقه  30مدت زمان :  

 دقيقه  10مدت زمان :  

 دقيقه 20مدت زمان:     

  دقيقه  10مدت زمان :   جمع بندی و نتیجه گیری 

 دقيقه 10مدت زمان :     ارزشیابی درس 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 جلسه چهاردهم 

 

 کارشناسی/بهداشت عمومی  مقطع / رشته تحصیلی:                بهداشت عمومی گروه آموزشی:                  بهداشت : دانشکده

 6/3/99 تاريخ ارائه درس :  98-99نيمسال دوم سال تحصيلي سال تحصيلي  :  

  10-12 ساعت:                 سه شنبهروز:        توانبخشي و رفاه اجتماعينام درس )واحد(  :  

 نظری نوع واحد:
 

 نفر 16 تعداد دانشجويان  :

 دکتر راضيه ذوالقدر  مسئول درس: 2تعداد واحد:

 دکتر راضيه ذوالقدر مدرسين) به ترتيب حروف الفبا(: 5/11/98تاريخ تدوين و بازنگری:    دقيقه 90مدت کالس: 

 توانبخشي و رفاه اجتماعيعنوان درس : 

 هدف کلی درس :  

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

 اهداف جزئی : 
 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. 

 .ها را توضيح دهدشغل های پرسرو صدا و خطرات آن و راههای پيشگيری از آن 

        بحث گروهی پرسش و پاسخ -سخنرانیروش آموزش :       

 تخته سفید، ویدئوپروژکتور، نرم افزار پاورپونت وتر،یکامپامکانات آموزشی : 

  منبع درس  :
 مبانی توانبخشی. سید مجید میرخانی. انتشارات دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی -

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

  دقيقه  10مدت زمان:     مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقيقه  30مدت زمان :  

 دقيقه  10مدت زمان :  

 دقيقه 20مدت زمان:     

  دقيقه  10مدت زمان :   جمع بندی و نتیجه گیری 

 دقيقه 10مدت زمان :     ارزشیابی درس 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 جلسه پانزدهم 

 کارشناسی/بهداشت عمومی  مقطع / رشته تحصیلی:                بهداشت عمومی گروه آموزشی:                  بهداشت : دانشکده

 13/3/99 تاريخ ارائه درس : 99-98 نيمسال دوم سال تحصيلي سال تحصيلي  :  

  10-12 ساعت:روز:    سه شنبه      توانبخشي و رفاه اجتماعينام درس )واحد(  :  

 نظری نوع واحد:
 

 نفر 16 تعداد دانشجويان  :

 دکتر راضيه ذوالقدر  مسئول درس: 2تعداد واحد:

 دکتر راضيه ذوالقدر ترتيب حروف الفبا(:مدرسين) به  5/11/98تاريخ تدوين و بازنگری:    دقيقه 90مدت کالس: 

 
 

 توانبخشي و رفاه اجتماعيعنوان درس : 

 هدف کلی درس :  

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

 اهداف جزئی : 
 دانشجو بايد بتواند:

 کاردرمانی را تعریف کند.

 تاریخچه کاردرمانی را بیان کند.

 فرایند کاردرمانی را بیان کند. 

 حیطه های کاربردی کاردرمانی را شرح دهد. 

 مدل ها و رویکردهای درمانی در رشته کار درمانی را توضیح دهد. 

 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

        بحث گروهی پرسش و پاسخ -سخنرانیروش آموزش :       

 تخته سفید، ویدئوپروژکتور، نرم افزار پاورپونت وتر،یکامپامکانات آموزشی : 

  منبع درس  :
 مجید میرخانی. انتشارات دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشیمبانی توانبخشی. سید  -

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

  دقيقه  10مدت زمان:     مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقيقه  30مدت زمان :  

 دقيقه  10مدت زمان :  

 دقيقه 20مدت زمان:     

  دقيقه  10مدت زمان :   جمع بندی و نتیجه گیری 

 دقيقه 10مدت زمان :     ارزشیابی درس 

 
 
 
 
 
 



 
 
 

 جلسه شانزدهم 

 کارشناسی/بهداشت عمومی  مقطع / رشته تحصیلی:                بهداشت عمومی گروه آموزشی:                  بهداشت : دانشکده

 20/3/99 تاريخ ارائه درس :  98-99نيمسال دوم سال تحصيلي سال تحصيلي  :  

  10-12 ساعت:                   سه شنبهروز:        توانبخشي و رفاه اجتماعينام درس )واحد(  :  

 نظری نوع واحد:
 

 نفر 16 تعداد دانشجويان  :

 دکتر راضيه ذوالقدر  مسئول درس: 2تعداد واحد:

 دکتر راضيه ذوالقدر مدرسين) به ترتيب حروف الفبا(: 5/11/98تاريخ تدوين و بازنگری:       دقيقه 90مدت کالس: 

 توانبخشي و رفاه اجتماعيعنوان درس : 

 هدف کلی درس :  

 آنهابیمارانی که احتیاج به کاردرمانی دارند و ابزارهای رایج مورد استفاده در درمان 

 اهداف جزئی : 
 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.

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

 

        مجازیروش آموزش :       

 وتریکامپامکانات آموزشی : 

  منبع درس  :
 مبانی توانبخشی. سید مجید میرخانی. انتشارات دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی -

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

  دقيقه  10مدت زمان:     مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقيقه  30مدت زمان :  

 دقيقه  10مدت زمان :  

 دقيقه 20مدت زمان:     

  دقيقه  10مدت زمان :   جمع بندی و نتیجه گیری 

 دقيقه 10مدت زمان :     ارزشیابی درس 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 جلسه هفدهم 

 کارشناسی/بهداشت عمومی  مقطع / رشته تحصیلی:                بهداشت عمومی گروه آموزشی:                  بهداشت : دانشکده

 21/3/99 تاريخ ارائه درس :  97-98نيمسال دوم سال تحصيلي سال تحصيلي  :  

  14-16 ساعت:  يکشنبه                 روز:        توانبخشي و رفاه اجتماعينام درس )واحد(  :  

 نظری نوع واحد:
 

 نفر 16 تعداد دانشجويان  :

 دکتر راضيه ذوالقدر  مسئول درس: 2تعداد واحد:

 دکتر راضيه ذوالقدر مدرسين) به ترتيب حروف الفبا(: 5/11/98تاريخ تدوين و بازنگری:     دقيقه 90مدت کالس: 

 

 توانبخشي و رفاه اجتماعيعنوان درس : 

 هدف کلی درس :  

استراتژی های به کار رفته در کاردرمانی به منظور به حداکثر رساندن نقشهای کاری و استقاللی معلول در زندگی 

 ش.روزمره ا

 اهداف جزئی : 
 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.

        مجازیروش آموزش :       

 وتریکامپامکانات آموزشی : 

  منبع درس  :
 مبانی توانبخشی. سید مجید میرخانی. انتشارات دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی -

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

  دقيقه  10مدت زمان:     مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقيقه  30مدت زمان :  

 دقيقه  10مدت زمان :  

 دقيقه 20مدت زمان:     

  دقيقه  10مدت زمان :   جمع بندی و نتیجه گیری 

 دقيقه 10مدت زمان :     ارزشیابی درس 

 


