
 فرم طرح درس دوره
 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گلستان

 

  توانبخشی و رفاه اجتماعینام درس : 

 91-91، ساعت  شنبه ها9تاریخ برگزاری  9395-96سال تحصیلی دوم طول دوره :نیم سال

 محل برگزاری : دانشکده بهداشت 1: تعداد واحد 

 نداردپیش نیاز :  دکتر جواد خادمی:مدرس

 ناپیوسته یلی فراگیران : کارشناسی بهداشت عمومیمقطع تحصرشته و 

 پیوسته

 

 اهداف کلی :
 نقش توانبخشی در ارتقاء سطح سالمتآشنایی با 

 

 روش تدریس : سخنرانی، بحث گروهی، پرسش و پاسخ 

 سیاست ها و قوانین کالس :

 دانشکده می باشد.. غیبت دانشجو بر اساس مقررات آموزشی 9

 . حضور به موقع دانشجو در کالس و قبل از حضور استاد1

 وظایف و تکالیف دانشجو :

 . رعایت نظم و انضباط در کالس9

 . مشارکت فعال در بحث گروهی، حل مسائل، و پاسخ به سئواالت1

 .انجام تمرین های تعیین شده3

 (11روش ارزشیابی دانشجو : )نمره از 

 و عملی میان ترم و پایان ترم آزمون کتبی -9

 میزان مشارکت در کالس    -1

 رعایت نظم و انظباط و اخالق در کالس  -3

 

 تاریخ امتحان پایان ترم: بر اساس تقویم آموزشی دانشگاه

 منابع مطالعه 

9-pacllarulo M.A.Introduction to physical therapy 

 

 

 



 فهرست محتوا و ترتیب ارائه درس
 

 دکتر جواد خادمی عناوین ساعت تاریخ ردیف

 دکتر جواد خادمی در جهان  تاریخچه توانبخشیمقدمات  91-91 91/99/95 9

 " اشنایی با قوانین جامع حمایت معلوالن  " 12/99/95 1

3 9/91/95  

" 

اهداف سلزمان بهداشت جهانی  -اشنایی با تعریف واژه ها

 در مورد معلولیت

" 
 

 " اشنایی با انواع معلولیت " 8/91/95 2

  ادامه درس انواع معلولیت  95/91/95 5

 " اشنایی با رشته فیزیوتراپی " 11/99/95 6

 "  آشنایی با رشته کاردرمانی " 02/1/69 1

 "  اشنایی با رشته گفتار درمانی " 02/1/69 8

 " توانبخشی اجتماعی رشته با ییآشنا  39/9/96 9

 " اعضای تیم توانبخشیآشنایی با  " 3/0/69 91

 " بینایی سنجی رشته با ییآشنا " 91/1/96 99

 " اورتز و پروتزیست رشته با ییآشنا " 91/1/96 91

 " پرستار توانبخشی رشته با ییآشنا " 12/1/96 93

 " مهندسی توانبخشی رشته با ییآشنا " 39/3/96 92

 " توانبخشی حرفه ای رشته با ییآشنا " 1/3/96 95

 " یسنج ییشنوا رشته آشنایی با " 19/3/96 96

 " توانبخشی در ایران " 18/3/96 91

     

 

 

 

 


