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 در برنامه آموزشی  عملی به تفکیک تعداد واحدهای مصوب -یا نظری : نظری، عملی ونوع واحد1



 

 

 :توصیف کلی درس 

این درس منجر به كسب دانش و مهارت مورد نیاز در مورد مراقبتهای پرستاری توانبخشی، گروههای ویژه سنی كودكان و 

و اختلالات گفتاری و تطابق خانواده با  ، سوختگی و سرطانسالمندان و مددجویان دچار اختلالات حسی) بینایی و ناشنوایی(

 به منظور كسب استقلال، بازگشت مددجو به جامعه و ارتقای زندگی آنها خواهد شد.شرایط مددجویان 

  (:Competency) توانمندی اهداف کلی/ محورهای

ه سنی كودكان و سالمندان و مددجویان دچار مورد مراقبتهای پرستاری توانبخشی/ گروههای ویژ كسب دانش و مهارت در

 اختلالات حسی )بینایی و شنوایی( و اختلالات گفتاری و تطابق خانواده با شرایط مددجویان 

   (:Core Competencyی )اهداف اختصاصی/ زیرمحورهای هر توانمند

 ح دهد.شركامل  را به طوربا موارد زیر  پس از پایان این درس انتظار میرود كه فراگیر

 مادرزادی، ژنتیکی، اکتسابی()مروری بر بیماری های مزمن و ناتوان کننده کودکان  . الف

 را شرح دهد اصول و مفاهیم پرستاری در توانبخشی كودكان. نقش های پرستاری توانبخشی كودكان 

 را شرح دهد ذهنیكننده جسمی حركتی روان اصول بازآموزی و توان آموزی كودكان مبتلا به اختلالات ناتوان 

  را تعریف نماید. اوتیسم 

 را توضیح دهد نقش پرستار توانبخشی در كاربرد فرایندهای توانبخشی كودكان 

  شرح دهد د بر اصل خانواده محوریاصول توانبخشی كودكان در منزل و جامعه با تاكی 

  را توضیح دهدكار تیمی در توانبخشی كودكان اصول و را نام برده تیم توانبخشی كودكان اعضای 

 .مروری بر فرآیند سالمندی با ترکیب و تغییرات جسمی روانی اجتماعی .ب

  را تعریف كندسالمندی فعال و سالمندی سالم 

 را لیست نماید بیماری های مزمن و ناتوان كننده سالمندان 

 را شرح دهد اصول و مفاهیم پرستاری در توانبخشی سالمندان 

 را توضیح دهد نداننبخشی شناختی سالمتوا 

  نقش پرستاری توانبخشی در كاربرد فرایندهای توانبخشی سالمندان ارائه مراقبت های پرستاری مبتنی بر تشخیص های

 را شرح دهد پرستاری

  را بیان كند و جامعه اصول توانبخشی سالمندان در منزل 

  را ذكر نماید سالمندان مستقر در منزلجایگاه مراقبین خانوادگی سالمندان در توانبخشی 

  را ذكر نماید كار تیمی در توانبشخی سالمندان اصول و وظایف ورا نام برده تیم توانبخشی سالمندان اعضای 

 مروری بر پاتوفیزیولوژی سوختگیج. 

 را تعریف نماید فرایند پرستاری در سوختگی 

  پیشگیری ازعوارض بر اساس مراقبتهای راه های و را نام برده عوارض جسمی و حركتی و روانی در سوختگی

 را شرح دهد پرستاری

 و سرطان د. نقش خدمات پرستاری توانبخشی در اختلالات حسی مانند ناشنوایی و نابینایی



 

 

  را بیان نماید كاربرد الگوهای توانبخشی تیمی در گروههای یاد شدهچگونگی استفاده و 

  را ذكر كند انواع سرطاننقش پرستار توانبخشی در توانبخشی 

 دجو آموزش دهدرا به خانواده مد .ضعیت مددجو در گروههای یاد شدهوارتقای سازگاری با  روش های 

 

 کاراموزی: اهداف 

  ارزیابی عملکرد سالمند و خانواده وی در اختلالات ذهنی، روانی و اجتماعی حاد و مزمن سالمندان 

  پرستاری توانبخشی بر اساس مدل های پرستاری توانبخشی ش ناخت و تعیین تشخیص های  ارائه گزارش مبنی بر بررسی و

 در سالمندان

  تعیین اهداف كوتاه و بلند مدت، طراحی مراقبتها بر اساس اهداف كوتاه و بلند مدت بر مبنای تشخیص های پرستاری

 توانبخشی در سالمندان

  اجتماعی بر اساس طرح مراقبتی و  -تکنیک های پرستاری توانبخشی ذهنی ، روانیانجام مداخلات با توجه به كاربرد روش ها و

 خشی در سالمندانر اعضا تیم تواتنشماركت با سای

 ارزشیابی مراقبتهای انجام شده 

 جلب مشاركت نهاد های اجتماعی در پذیرش مجدد سالمند به جامعه 

 هارزیابی وضعیت سلامت، رشد و تکامل كودک و عملکرد خانواد 

 تهیه گزارش ارزیابی و ارائه تشحیص های پرستاری 

 كودک تکامل و رشد مراحل اساس بر توانبخشی برنامه طراحی  تعیین اهداف كوتاه مدت و بلند مدت 

  و اجتماعی با  ی، معنویانجام مداخلات با استفاده از روش ها و تکنیک های پرستاری توانبخشی در همه ابعاد جسمی روان

 كت سایر اعضای تیم توانبخشی كودكانهمکاری و مشار

  ثبت و گزارش پیشرفت های كودک و خانواده در برنامه توانبخشی 

  اساس این بر هاارزشیابی میزان موفقیت برنامه های اجرا شده و آمادگی برای تغییر در برنامه  

 جلب همکاری موسسات مردم نهاد در ارائه خدمات تخصصی و حمایت مالی برای خانواده 

  بازدید از یک مركز جامع آموزشی توانبخشی نابینایان و ناشنوایان  

 

 :محل کارآموزی

  مراكز بهداشتی و مراكز خدمات سلامت شهری سرای محله و مراكز سلامت روستایی 

   مراكز پزشکی آموزشی و درمانی وابسته به دانشگاه های علوم پزشکی 

 توانبخشی به مددجویان مبتلا به انواع بیماری های مزمن و سسات و سازمان های ارائه خدمات سلامت و مو

 های مختلف سنیناتوانی های جسمی و حركتی و ذهنی در رده

  آسایشگاه ها 

  مراكز توانبخشی 

  مراكز ارائه خدمات مراقبت در منزل 

   های اجتماعی نیکوكاری خیریه خصوصی و غیرانتفاعیصهعر 



 

 

 

 

 :1رویکرد آموزشی

2مجازی                                      حضوری                                               5تركیبی 

  :یادگیری با عنایت به رویکرد آموزشی انتخاب شده-های یاددهی روش

 رویکرد مجازی

 وارونه كلاس 

  یادگیری مبتنی بر بازی دیجیتال 

  یادگیری مبتنی بر محتوای الکترونیکی تعاملی 

 یادگیری مبتنی بر حل مسئله(PBL) 

 ..........................سایر موارد     نام ببرید 

 ویکرد حضوریر

 و ...( رسش و پاسخ، كوئیز، بحث گروهی )پ سخنرانی تعاملی 

  های كوچک  بحث در گروه 

 یادگیری مبتنی بر تیم (TBL) 

 یادگیری مبتنی بر حل مسئله (PBL) 

  یادگیری مبتنی بر سناریو 

  تدریس توسط همتایان)استفاده از دانشجویان در تدریس(  

 یادگیری مبتنی بر بازی 

 .....................................سایر موارد      نام ببرید 

 

 رویکرد تركیبی

 .رود آموزشی مجازی و حضوری، به كار میهای زیرمجموعه رویکردهای تركیبی از روش

  .................... لطفا نام ببرید

 

 

 

                                                           
1. Educational Approach 

2 . Virtual Approach 

3 . Blended Approach 



 

 

 

 

 

، ناشنوایی و اختلالات گفتاری اكتسابی،اختلالات با كودكان  ) خاص های گروه بخش  پرستاری توان سدرارائه تقویم جدول 

 سالمندی،سرطان.....

 هفته اول ترم( 1) 12-1: شنبه ها روز و ساعت كلاس
 عنوان مبحث جلسه

 فعالیت یادگیری/ تکالیف

 نام مدرس/ مدرسان تاریخ ارائه یادگیری-روش یاددهی

تعریف بیماری های مزمن و ناتوان كننده در كودكان، تقسیم  1

بندی بیماری های ناتوان كننده و مزمن، بیماری های 

 مادرزادی) اختلالات سیستم اعصاب و عضلانی(

 دكتر راهله محمدی 1121-7-2 تكارسخنرانی/ سمینار/ بیب 

ناتوانی ها و معلولیت های  اكتسابی در كودكان) اختلالات  2

سندرم داون و اوتیسم و اصول توانبخشی  ،حسی(

اصول توانبخشی كودكان در جامعه و  ، در آنها

 منزل با تکیه بر مراقبت خانواده محور

 محمدیدكتر راهله  1121-7-9 سخنرانی/ سمینار/ بیب كارت

 حسینیدكتر  1121-7-16 سخنرانی/ سمینار/ بیب كارت سالمندی فعال و سالمندی سالم 5

 حسینیدكتر  1121-7-25 سخنرانی/ سمینار/ بیب كارت  مروری بر بیماری های مزمن و ناتوان كننده سالمندان 1

عوارض جسمی و حركتی و روانی در سوختگی و  5

 مراقبتهای پرستاریپیشگیری ازعوارض بر اساس 

 سركار خانم بزرگ نژاد 1121-7-52 سخنرانی/ سمینار/ بیب كارت

 سركار خانم بزرگ نژاد 1121-1-7 سخنرانی/ سمینار/ بیب كارت فرایند پرستاری در سوختگی 6

نقش خدمات پرستاری توانبخشی در اختلالات  7

 حسی مانند ناشنوایی و نابینایی 

 سركار خانم بزرگ نژاد 1121-1-11 تكارسخنرانی/ سمینار/ بیب 

نقش خدمات پرستاری توانبخشی در اختلالات  1

 حسی مانند ناشنوایی و نابینایی و سرطان

 سركار خانم بزرگ نژاد 1121-1-21 سخنرانی/ سمینار/ بیب كارت

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 :وظایف و انتظارات از دانشجو

مقرر، مطالعه منابع  س درس، انجام تکالیف در موعدلاحضور منظم در ك در طول دوره نظیرو انتظارات  وظایف عمومی دانشجو

 1سلاهای ك معرفی شده و مشاركت فعال در برنامه

 حضور منظم و به موقع در كلاس درس 
 مشاركت منظم در بحث های كلاسی 

  ارائه یک جلسه از مباحث كلاسی به انتخاب دانشجو 
 بیب كارت متناسب با عناوین درس 5ارائه 

 :ارزیابی دانشجو روش

 ( 02 : )از نمره کلتئوری نحوه ارزشیابی و درصد نمره

    آزمون میان ترم ندارد

   0ارزیابی تکوینی )سازنده(

  نمره( 1.5نمره )هر كدام 5/1ارائه بیب كارت    

  نمره 2شركت فعال در كلاس 
  نمره 5/5ارائه یک جلسه از مباحث درسی 

  3)پایانی( رزیابی تراکمیا

 سئوالات تشریحی، چند گزینه ای و كوتاه پاسخ(نمره1 ترم پایان آزمون ( 

 کاراموزی: نحوه ارزشیابی

 (: ارائه كتبی و شفاهیPortfolioارزیابی كارپوشه )

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 .های آموزشی اعم از حضوری و مجازی، لحاظ گردند توانند در همه انواع دوره وظایف عمومی می1 

2 . Formative Evaluation 

3 . Summative Evaluation 



 

 

  :منابع

 .باشد های مرتبط می سایت ها و نشانی وب های تخصصی، مقاله های درسی، نشریه منابع شامل كتاب
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1-Performance Based Assessment  
2. Objective Structured Clinical Examination (OSCE) 

3. Work place Based Assessment 

4. Multi Source Feedback (MSF) 

5. Portfolio 

6. Logbook 


