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 اهداف:

 آشنایی با :

  حركتیشیوع و همه گیرشناسی انواع معلولیتهاي جسمی 

 )سبب شناسی معلولیتهاي جسمی حركتی) عوامل قبل از تولد، حین تولد و پس از تولد 

 فلج مغزي و انواع آن 

 اختالالت اسكلتی استخوانی 

 آسیب هاي ناشی از ضربه 

 )... آسیب هاي سالمتی)صرع، آسم، ديابت، سرطان و 

  ناتوانی هاي چندگانه 

 خام حركتی و حركت پريشی 

 سیديس پراكسی و آپراك 

 سنجش مهارتهاي حركتی و آزمونهاي مختلف 

  توانبخشی حركتی و حركت درمانی 

 سبكهاي آموزشی افراد استثنايی و كم توان جسمی حركتی 

  گفتاري ، شغلی و حرفه اي(حركتی )حركتی، -سبك هاي توانبخشی معلولین جسمی 

 تكنولوژي هاي مدرن و توانبخشی معلوالن جسمی حركتی 

  منبع اصلی:

 . تهران: سمت)زیر چاپ(.روان شناسی و آموزش کودکان با نیازهای ویژه(. 1398دنیا ، علی اکبر و همکاران)ارجمن

 :درسمورد استفاده در  بعامنبرخی از 

 (1387شكوهی يكتا، محسن و پرند، اكرم .)تهران: تیمور زادهروانشناسي و آموزش كودكان استثنايي . 

  ( 2003هاالهان،دانیل و كافمن، جیمزز).         ترجمزه مجتبزی   كودكاان اساتثنايي ممهمای ار آاو آماوزش یاار ويا.
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 جواديان.تهران: انتشارات آستان قدس رضوي.

 ( 1384افروز، غالمعلی )تهران: دانشگاه تهرانممهمی ار آو روان شناسي و آموزش كودكان استثنايي.. 

 (1385بی غم، مهدي.) تهران: انتشارات دانژهفلج مغزر، نظويی یا، روش یا و درمان . 

 ( 2005شیف وركینگر، مريلین .).ترجمه پیمان زمزانی و نجزوا    فلج مغزر، منبعي آوار آسيب شناسان گفتار و زآان

 موسوي. تهران:انتشارات دانژه

 ( 2006سیگیلیند، مارتین .)  آموزش مهارتهار حوكتي آی كودكان مبتال آی فلج مغزر و اختالالت حوكتاي مشااآی .

 محمد خیاط زاده ماهانی. تهران: انتشارات دانژهترجمه 

 (1388باشعور فرهنگی، مريم .)تهران: نشر دانژهناتواني یار چنهگانی . 

 (1391ارجمندنیا، علی اكبر و شكوهی يكتا، محسن.)تهران: انتشارات تیمورزادهآهبود حافظی فعال . 

 :به عنوان دانشجو باید انجام دهید آنچه شما 

 الس مطرح می شود را مرور كنیدلبی كه در كمطا. 

 در كالس حضور فعال داشته و در بحث شركت نمايید. 

 منابع جانبی را مطالعه كنید. 

 .در امتحانات تكوينی درس شركت نمايید 

 .در بازديد هاي طراحی شده حضور فعال داشته باشید 

  كيانجام پروژه: انتخاب Case Study نزوار كاسزت،و    لم،یف-مستندات هيب و ارامتناس ینیسنجش بال يتهای، انجام فعال

آن در كزالس و   قیز گززار  دق  هيفرد مورد نظر و ارا يبرا یو تجرب ینیمداخالت بال يو اجرا یآن در كالس، طراح -...

 .یبه صورت كتب يیگزار  نها هيارا تاينها

 در خصزو    زیز ن یقز یات دقكه او دارد مطالع یكه انتخاب كرده است و مشكل یدانشجو موظف است مطابق با كودك هر

 .دينما هيكاهش آن مسئله انجام داده و در كالس ارا ايدرمان و  يرو  ها تايو نها  یسبب شناس ف،يتعر

 ارزشیابی :

 .يادآوري می گردد كه گزار  كلیه فعالیتهزاي   فعالیتهاي عملی دانشجويان نیز در نمره نهايی تاثیر خواهد داشت

 عملی بايد در كالس ارايه گردد.

 به عمل خواهد آمد كالس كتاب و مطالباز  نهايی امتحان. 

 

 موفق باشید

 دكتر علی اكبر ارجمند نیا


