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 بسمه تعالی

 دانشگاه علوم پزشکی گلستان  

 پزشکی علوم مرکز مطالعات و توسعه آموزش

  course planترمی  دوره  طرح 

 

 69-69نیمسال تحصیلی: دوم، سال  *.                                              یو رفاه اجتماع یتوانبخش   نام درس:

 بهداشت عمومی )کارشناسی رشته و مقطع تحصیلی: .*                                                                          دانشکده: بهداشت

 (ناپیوسته

 ندارد درس پیشنیاز:                                                                                 2 * تعداد واحد:

 11-12، ساعت  شنبه ها1 * روز و ساعت برگزاری: 

 بهداشت عمومی*.گروه آموزشی:                                               1کالس شماره  محل برگزاری: .*  

 جواد خادمیدکتر مدرسین: نام 

 ایام هفتهروزهای تماس با مسئول درس:           جواد خادمیدکتر مسوول درس: نام 

  110-62169112تلفن:  وم، گروه بهداشت عمومیدانشکده بهداشت، طبقه دآدرس دفتر: 

  sophiajavad@yahoo.com: پست الکترونیک

 در ارتقاء سطح سالمت یبا نقش توانبخش ییآشنا: هدف کلی درس

 

 اهداف اختصاصی:

 از فراگیران انتظار می رود در پایان دوره قادر باشند:

 آشنا شوند. تاریخچه معلولیتبا مبانی  .1

 آشنا شوند. یت انواع معلولبا  .2

 آشنا شوند. اعضاء تیم توانبخشی با  .3

4.  

 

خ و بهره گیری از وسایل کمک آموزشی از قبیل اسالید، ویدئو پروژکتور برای آموزش واحد تئوری به سخنرانی، پرسش و پاسشیوه تدریس: 

 همراه بحث گروهی و مشارکتی 

   نحوه ارزشیابی دانشجو:

 ترم انیپاترم و  انیم یو عمل یآزمون کتب -1

 مشارکت در کالس     زانیم -2

 نظم و انظباط و اخالق در کالس  تیرعا -3

 

 ترم :  انیامتحانات در طول ترم و پا خیتار

 میان ترم: نیمه اول اردیبهشت 

 دانشکده   پایان ترم: بر اساس جدول زمان بندی شده 

 

 

   :  نحوه برخورد با غیبت و تاخیر دانشجومقررات و 

 ست قبل از حضور استاد در کالس حضور داشته باشد.دانشجو موظف ا 

 .غیبت دانشجویان مطابق آیین نامه آموزشی می باشد 
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 وظایف و تکالیف دانشجو:

 نماید. عمل  دانشجو موظف است در پایان ترم و بر اساس تکالیف محول شده استاد 

 اری کالس ها مشارکت فعال داشته باشند.کلیه دانشجویان موظف هستند در جریان برگز 

 نیمه اول اردیبهشت* تاریخ امتحان میان ترم: 

 بر اساس جدول امتحانی دانشکدهتاریخ امتحان پایان ترم: 

ه . عدم حضور دانشجو در آزمون های میان ترم و پایان ترم به منزله انصراف از آزمون تلقی شده و ب* سایر تذکرهای مهم برای دانشجویان:

همچنین زمان ارائه تولیدات آموزشی این واحد، تا پیش از آزمون می باشد و پس از هیچ عنوان آزمون مجدد از دانشجو اخذ نخواهد شد. 

 ترتیب اثر داده نخواهد شد.

 

 

 یمنابع اصل

 pacllarulo M.A.Introduction to physical therapy 
 

 منابع برای یافتن مقاله و سایر اطالعات مفید

 ر اساس صالحدید استاد در طول ترم تحصیلی و به تناسب موضوع مورد انتظار معرفی خواهد شد. ب -

 در دسترس یها E-journalsو   E-booksو استفاده از  Goums.ac.irکتابخانه مرکزی دانشگاه به آدرس  -

 

 

 

                                               یو رفاه اجتماع یتوانبخشواحد  یجدول زمان بندی برنامه درس

 

 مدرس عنوان ساعت روز

آمادگی الزم مالحظات / 

دانشجویان قبل از شروع 

 کالس

 مطالعه فردی خادمیدکتر  در جهان  یتوانبخش خچهیمقدمات تار 12-11 11/11/59

 مطالعه فردی " معلوالن تیجامع حما نیبا قوان ییاشنا " 24/11/59

1/12/59 
 
" 

اهداف سلزمان بهداشت  -واژه ها فیبا تعر ییاشنا

 تیدر مورد معلول یجهان
 مطالعه فردی "

 مطالعه فردی " تیبا انواع معلول ییاشنا  8/12/59

 مطالعه فردی " تیادامه درس انواع معلول  19/12/59

 مطالعه فردی " یوتراپیزیبا رشته ف ییاشنا  22/12/59

 لعه فردیمطا " یبا رشته کاردرمان ییآشنا  15/1/59

 مطالعه فردی " یبا رشته گفتار درمان ییاشنا  29/1/59

 مطالعه فردی " یاجتماع یبا رشته توانبخش ییآشنا  2/2/59

 مطالعه فردی " یتوانبخش میت یبا اعضا ییآشنا  5/2/59

 مطالعه فردی " یسنج یینایبا رشته ب ییآشنا  19/2/59

 مطالعه فردی " ستیزبا رشته اورتز و پروت ییآشنا  23/2/59

 مطالعه فردی " ی با رشته پرستار توانبخش ییآشنا  31/2/59

 مطالعه فردی " یتوانبخش یبا رشته مهندس ییآشنا  9/3/59

 مطالعه فردی " یحرفه ا یبا رشته توانبخش ییآشنا  13/3/59

 مطالعه فردی " یسنج ییبا رشته شنوا ییآشنا  21/3/59
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