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 ایران دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی 

 دانشکده پرستاری و مامایی

   اصول و مبانی پرستاری توانبخشی–  توانبخشی کارشناسی ارشد پرستاری 

 ( Course Planطرح دوره )

  98-99سال تحصیلی  - دوم نیمسال

 فریبا نصیری زیبا: مسئول درس

  1398بهمن  :ری  تدوین و بازنگتاریخ 
 

 

 توانبخشیپرستاری     اصول و مبانیعنوان دوره:  

    - توانبخشیگروه آموزشی: پرستاری 

 توانبخشیمقطع تحصیلی: کار شناسی ارشد پرستاری 

 الگو های پرستاری و کاربرد آن  –نظریه ها  پیشنیاز:

 واحد عملی 1  – واحد نظری  2تعداد واحد:  

 13-15ساعت   –ا شنبه هسه  :   زمان برگزاری کالس

  اساتیدهماهنگی  با زمان و مشاوره با اساتید:  

 اسامی اساتید هیئت علمی به ترتیب الفبا :

 :خانم دکتر خاچیان        

                                                            malicekhachian@hotmail.co 

 نصیری زیبا: خانم انتروستومال تراپیست       

                                                                   Fariba_nz@yahoo.com   

        

 توصیف دوره:

ارائه تخصصی پرستاری توانبخشییی آشیینا  استفاده از اصول و مبانی توانبخشی با  در این درس دانشجو با

به کار مییی بییرد   تخصصی  پرستاری  فرآیندبا استفاده از   توانبخشی را  ارائه خدمات پرستاریو    می شود

از جملییه   مدل ها و اخذ مهارت–تعاریف  –.این درس به منظور گسترش دانش فراگیران در زمینه فلسفه 

اسییتفاده از تکنییی  هییا و    برای قوی تر نمودن عضالت و   استفاده از تمرینات ورزشی صحیح وکاربرد ان

تدریس می    ) از جمله آموزش راستای صحیح بدن در سالمت و بیماری  (روش های پرستاری توانبخشی  

 شود.
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 اجزائ  برنامه درسی:

 

 مفهوم توانبخشی و گروه توانبخشی  -1

 تعاریف توانبخشی و پرستاری توانبخشی -2

 فرآیند توانبخشی -3

 ار توانبخشینقش پرست -4

 نظریه ها و مدل های پرستاری توانبخشی -5

 توانبخشی مبتنی بر جامعه -6

 مسائل اخالقی و قانونی در پرستاری توانبخشی   -7

 فرآیند پرستاری در توانبخشی -8

 ارزیابی و عملکرد مددجویان با رویکرد تیمی   -9

 مسائل فرهنگی در توانبخشی -10

 

 کلی:   هدف  

و ایجاد توانایی آنییان بییا   توانبخشی و اصول و مبانی آن  د پرستاریآشنا کردن فراگیران با مفهوم فرآین   

 به مددجویان.  نخصصی توانبخشی استفاده از نظریه ها در ارائه مراقبت 

 

 اهداف جزئی:

 :در پایان این دوره فراگیر قادر خواهد بود

 

 حیطه شناختی  

 دانش مربوط به موارد زیر را کسب کند.      

 و مراحل آن را شرح دهد. توانبخشی  ریمفهوم فرآیند پرستا -1

 را توضیح دهد. فلسفه و دیدگاه پرستاری توانیخشی  -2

. 

 راشرح دهد.  مفهوم توانبخشی -3

 .را توضیح دهد. نظریه ها و مدل های پرستاری توانبخشی  -4

 شرح دهد.را  فرآیند توانبخشیمفهوم  -5

 شرح دهد. مسائل اخالقی و قانونی رادر پرستاری توانبخشی -6

 را بیان کند. وانبخشی تیم ت -7

 شرح دهد. ارزیابی و شناخت عملکرد مددجویان را با رویکرد تیمی   -8

 توضیح دهد.  توانبخشی مبتنی بر جامعه را   -9

 بیان کند.    مسائل فرهنگی را در توانبخشی    -10

 

 حیطه عاطفی



 نگرش های زیر را در رفتار خود بارز سازد.    

 به تفاوت های فردی اعتقاد داشته باشد. -1

 موزش فردی هر ی  از مددجویان متفاوت خواهد بود.آ -2

 مددجو به عنوان ی  انسان دارای حقوق قانونی است. -3

 نیاز های اساسی مددجویان بصورت فردی شناسایی می شود. -4

 انجام می شود.برنامه ریزی اختصاصی برای مددجویان    اصول و مبانی توانخشی بر اساس  -5

 

 حیطه روان حرکتی  

 را بدست آورد.مهارت های زیر    

 تکالیف محوله را به صورت انفرادی و گروهی در کالس ارائه دهد. -1

 با استفاده از مهارت های گوش دادن و باز خورد در بحث های کالس مشارکت فعال داشته باشد. -2

 های بعدی برای مددجویان بکار برد.و ترم ترم    این نکات آموزشی ارائه شده را در -3

تییدریس   پرستاری توانبخشییی  بالینی مددجویان را در چارچوب الگو هایطراحی برنامه مراقبت    –  4

 بکار گیرد.  شده

 

 پیش فرض ها:

 

 این دوره بر اساس پیش فرض های زیر ارائه می شود.

 

 دانشجویان کار شناسی ارشد اهداف حرفه ای خاص را برای خود انتخاب می نمایند.

نظریه های پرستاری آشتا است وبا اصول و مبانی توانبخشی نیییز آشیینا مییی    با الگو ها و  هر دانشجو  

 با شیوه های خاصی و مطابق با عالقه و کوشش فردی از برنامه آموزشی بهره می گیرد.شود و 

 

 

 :چگونگی اجرا و راهبرد های آموزش و یادگیری

 

ارائه می    توسط دانشجویانسمینار و    ساتید  مطالب مورد بحث در این درس بصورت سخنرانی توسط ا

و فراگیران در بحث های کالس شرکت می نمایند. هر ی  از دانشجویان یکی از مباحث مربوط به   شود

  ییی   را به صورت ژورنال کالب در کالس ارائه می دهند. سییاعات تییدریس    اصول و مبانی توانبخشی

 .  می باشد کارآموزیساعت 51تئوری و   ساعت  34و در مجموع    شنبه ها

 

 

 

 

 

 وظائف دانشجو:



 

 از دانشجو انتظار می رود:

 معلومات و زیر بنای علمی الزم جهت فراگیری مطالب مورد نظر کسب کند. -1

از طریق مطالعات کتابخانییه ای  با استفاده از مطالب و بحث های تدریس شده معلومات خود را   -2

 گسترش دهد.

 حاصل از پژوهش ها استفاده نماید. در تهیه تکالیف خود از منابع جدید علمی و یافته های -3

مداوم و بدون غیبت در کالس های درس حضور یافته و در بحییث هییای علمییی   ، ̀به طور منظم   -4

 کالس شرکت فعال داشته باشد.

 ین شده ارائه نماید.یتکالیف خود را در زمان های تع -5

در تاریخ مشخص    انفرادیتعیین شده سمیناری را بطور        اصول و مبانی توانبخشیدر رابطه با   -6

 .شده ارائه دهند
 

 

 

 طراحی و تجهیزات کالس:  

وکتییور  ژپرو  ، برگزار می شییود و دارای وایییت بییورد    یکاشناسی ارشد  .. دانشجو10ی حداکثر ...اکالس بر  

 پروژوکتور می باشد.  اورهد  و ویدئو 

 

 

 تکالیف نظری: 

 

می باشد . ( جدید    با مقاالت تحقیقی  کارت  که اولویت    دو   خالصه نویسی مقاالت ) انتخاب   کارت-1

ی  کارت خالصه نویسی مقاالت به همراه اصل مقاله را    -دانشجویان عزیز موظفند به هر ی  از اساتید  

 در موعد مقرر  ارائه نموده وطبق نظر اساتید  در صورت لزوم در کالس نیز ارائه شود.

 

پرستاری توانبخشی بر اساس مدل توانبخشی  و هر ی  از دانشجویان یکی از مباحث را  با تاکید بر 

 همچنین با استفاده از ابزار توانبخشی ،جهت ارائه در کالس انتخاب می نمایند 

 ارائه شفاهی به صورت سمینار خواهد بود.

 

 

 

 

 

 

 

 تکالیف کارآموزی: 



 

ین   لیست نیاز تعی  –بر اساس ابزار ارزیابی اورم     مددجوی  دچار معلولیت و ناتوانبررسی و شناخت  -1

 ها  و موارد انحراف از سالمتی و تشخیص پرستاری 

تدوین اهداف و مداخالت و ارزشیابی بر اساس فرآیند   -تعیین دلیل محدودیت بیمار در مراقبت   -2

 و آموزش به مددجو  پرستاری 

 

ارائه می   ت شفاهی به  همراه با پوورپوین  کتبی یا    این تکلیف در قالب ی  پروژه  با دو بخش بصورت

 ) انتخاب  نحوه ارائه دانشجو با استاد می باشد (  شود.

 

 

 
 ارزشیابی نظری: 

 

 % 10حضور فعال در کالس :  

دانشجو یان کارشناسی ارشد  به هر یک از اساتید یک کارت   –کارت   2کارت های خالصه نویسی )

 % 10ارائه می نمایند.  ( 

 % 30شجو و ارائه آن توسط دان توانبخشی  انتخاب مدل 

 ) پاسخ به سواالت از طریق ایمیل  و یا شفاهی در کالس (    %10امتحان میان ترم 

 تحویل پروژه   / %40امتحان پایانی 

 % 100جمع          
 

 

 ارزشیابی کارآموزی:

 % 10: حضور فعال دانشجو

   %20و گزارش از بازدید ها  %  35  بررسی و شناخت بیمار

 %35   و آموزش به بیمار پرستاری  برنامه ریزی بر اساس فرآیند  

 % 100جمع                        

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 یتوانبخش یاصول و مبان یرفرنس ها

 درس: یاصل منابع

. دانشگاه  یتوانبخش یپرستار ی نظر یچاپ( مبان نیفرحناز.  ) آخر ،یمحمد

 -.یو توانبخش یستیعلوم بهز

جلد اول : تهران :   یتوانبخش یچاپ (  مبان نی. ) آخردیمج  دیس   ،یرخانیم-

 یو توانبخش یستیدانشگاه علوم بهز
 

 : یسیانگل منابع

-Hoeman ,  Shirley P. (last edition). Rehabilitation Nursing. 

St Louis: Mosby. 

-Smith, Mike. (last edition ) Rehabilitation in Adult 

Nursing. Edinburgh : Churchill Livingstone  . 

- W.H.O. (last edition). Disability and Rehabilitation . 

Available: URL : 
http: / www.who.int/ned/disability/Accessed 

 


