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 داوشکذٌ تُذاشت ي پیراپسشکی

 گريٌ آمًزشی کاردرماوی

  Course Plan ديرٌطرح 

 مشخصات فراگیران مشخصات درس

 کاردرماوی رضتٍ تحصیلی:  1کاردرهاًی در اختالالت رٍاًی اجتواعی  ػىًان ياحذ درسی:

 کارضىاسیمقطغ تحصیلی:  اجباری -اختصاصیوًع ياحذ درسی: 

 ترم تحصیلی:   کاريرزی: کارآمًزی:  ػملی: 2وظری:  2 ياحذ

 ،ساػت

 ماٌیا ريز

وظری: 

34 
 تخص: سال: کارآمًز  کاريرزی: کارآمًزی:  ػملی: 

کذ 

 درس:

34 

 پیطىیاز: 

 رٍاًپسضکی بسرگساالى

 11کذ 

 جذیذتریه تاریخ تصًیة

تروامٍ آمًزضی تًسط 

يزارت تُذاضت: 

12/12/1331 

 تخص: سال: کاريرز 

 :تخص سال: دستیار

 سایر: سایر:

 مشخصات مسؤل درس

 کاردرماوی رضتٍ تحصیلی:   ضیریه ملکی وام ي وام خاوًادگی: 

 مرتیرتثٍ ػلمی:  کارضىاسی ارضذ مقطغ تحصیلی:  

                                پست الکتريویک: 02433112032 ضمارٌ تماس: 
Shirinmaleki142@zums.ac.ir 

 ى بلَار پرٍیي اعتصاهی داًطکذُ بْذاضت ٍ پیراپسرضکی گرٍُ کاردرهاًیزًجا   آدرس محل کار:

 وام ي وام خاوًادگی سایر مذرسان:  

 تاریخ تذيیه طرح درس: ريش ترگساری تروامٍ:

 01/01/1331 
 تازوگری تر اساس ویاز جامؼٍ:

 ترکیبی هجازی حضًری
 تاریخ تصًیة

 :EDCتًسط ضًرای  

00/00/1331 

 ضمارٌ جلسات

 تاریخ تأییذ  ازوگری ضذٌ:ت

 :EDOتًسط ضًرای 

00/00/1331 
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 اَذاف آمًزشی

 

   َذف کلی:

تاریخچٍ کاردرماوی در سمیىٍ بُذاضت ريان ي فزایىذ کاردرماوی، مذل َای مًرد استفادٌ، حًسٌ َای مذاخلٍ ي وقص داوطجًیان با آضىایی 

 کاردرماوی در محیط َای بالیىی متفايت

 در پایاى برًاهِ آهَزضی، اًتظار هی رٍد فراگیراى قادر باضٌذ: صی )رفتاری(:اَذاف اختصا

 :حیطٍ ضىاختی 

 دٌّذ.را ضزح  تاریخچِ ٍ تحَالت هَثز در ضکل گیزی کاردرهاًی رٍاًی اجتواػی  

 ٌذ.ٌفزایٌذ کاردرهاًی رٍاًی اجتواػی را بیاى ک 

 ذ.ٌِ در ایي بیواراى را تَضیح دًّحَُ ارسیابی بیواراى رٍاًی اجتواػی ٍ عزیقِ اًجام هصاحب 

 ذ.ٌٍ ًحَُ استفادُ اس آى ّا را ضزح دّ ذٌابشارّا ٍ آسهَى ّای سالهت رٍاى را بطٌاس 

 ّذ.ٌاّذاف ٍ بزًاهِ ریشی هٌاسب بزای بیواراى هختلف را ضزح د 

 ّذ.ًٌقص کاردرهاًی در هحیظ ّای بالیٌی هختلف را تَضیح د 

 ذ.ٌآکیَپیطي را بیاى کٌ ًقص کاردرهاًی در حَسُ ّای گًَاگَى 

 ّذ.ٌهذل ّای هَرد استفادُ در کاردرهاًی را ضٌاختِ ٍ تَضیح بذ 

 ّذ.ٌاًَاع استذالل ّای بالیٌی هَرد استفادُ در کاردرهاًی را ضزح د 
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 ريش َای تذریس

 ایفای ًقص تحث گريَی پرسص ي پاسخ سخىراوی

 پاًل PBL ًوایص عولی کارگاُ آهَزضی 

 گرٍُ کَچک              جَرًال کالب                گسارش صبحگاّی             گردش علوی                  

Bedside teaching Grand Round Case Based  Discussion ُبیوار ضبیِ سازی ضذ 

 سایر ريش َای تذریس:

 مًاد ي يسایل آمًزشی

 ًوَدار/ چارت برٍضَر کاتالَگ/ تصَیر/ عکس يایت تًرد پايرپًیىت جسٍُ کتاب

 بیوار ٍاقعی بیوار استاًذارد ضذُ اضیاء ٍ لَازم ٍاقعی هاکت ًرم افسار فیلن آهَزضی فایل صَتی

   سایر مًاد ي يسایل آمًزضی:
 مکان ترگساری آمًزش

 کالس 
 سایت

 ایٌترًت 
 سالي کٌفراًس

 سالي

آهفی  

 تأتر

 سالي 

 هَالش
 Media Lab آزهایطگاُ

Skill 

Lab 

درهاًگاُ/ 

 بخص

 بالیٌی

 عرصِ

 بْذاضت
 جاهعِ

   :مکان َای آمًزضیسایر 

 تجارب یادگیری )مرتثط تا استاد(

 

 ،رٍش ّای ارسیابی ٍ هصاحبِ با بیوار، ًحَُ استفادُ اس هذل ّای اًَاع  در خصَظ  آضٌایی ػولی فزاگیز تَسظ هذرس

ًحَُ استفادُ اس چگًَگی بزًاهِ ریشی درهاًی ٍ اجزای بزًاهِ ّای درهاًی بزای هزاجؼاى، کاردرهاًی در درهاى بیواراى، 

 استذالل ّای هٌاسب بالیٌی در رًٍذ درهاى

 

 تکالیف یادگیری) مرتثط تا فراگیر(

 

  عَل تزم تحصیلیخصَظ کاردرهاًی در بیواراى رٍاًپشضکی در اًجام تکالیف هحَل ضذُ در 

  ضذُ اس هباحث ارائِ ضذُ در جلسات گذضتِپاسخ بِ سَاالت هغزح 

 ُضزکت فؼال در جلسات کالسی ٍ ارائِ باسخَرد در خصَظ هباحث هغزح ضذ 

 ضًاتط آمًزشی ي سیاست َای مذرس

احث ضزکت فؼال ٍ پَیا در هب، رػایت کاهل ًظن ٍ اًضباط، قغ ٍ کاهل در هحل بزًاهِ آهَسضیحضَر بِ هَ انتظارات:

 ابْاهات هزتبظ بِ آهَسش، اًجام بِ هَقغ ٍ هٌاسب تکالیف آهَسضی تؼییي ضذُ آهَسضی، عزح سَاالت ٍ

 ٍرٍد ٍ خزٍج اس کالس  مجازها:

 ، ػذم غیبت در کالس ّای ػولیخَردى ٍ آضاهیذى، صحبت کزدى با هَبایل محدودیتها:
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 (/تالیىی/عرصٍَای ایمىی )دريس عملی/آزمایشگاَیتًصیٍ

 

 

 فُرست مىاتع درسی

 Crouch, Rosemary B., and Vivyan Alers, eds. Occupational therapy in psychiatry and 

mental health. West Sussex, UK: Wiley Blackwell, 2014. 

 Creek, Jennifer, and Lesley Lougher. Occupational therapy and mental health. Elsevier 

Health Sciences, 2011. 

 Cara, Elizabeth, and Anne MacRae. Psychosocial occupational therapy: A clinical 

practice. Cengage Learning, 2005. 

 Stein, Franklin, and Susan K. Cutler. Psychosocial occupational therapy: A holistic 

approach. Singular 

 

 ريش ارزشیاتی

 گستردٌ پاسخ
کًتٍ 

 پاسخ
 هصاحبِ چک لیست صحیح / غلط ویجًرکرد چىذ گسیىٍ ای

Key Feature OSCE Short Case Long Case Mini CEX DOPS 
Clinical Work 

Sampling 

Log Book 360
 0

 Portfolio PUZZLE  PMP SCT CRP 

 سایر ريش َای ارزشیاتی:

 ( 0ومرٌ،  ػملی:  ،   20 ومرٌ: وظری  20) از تارم تىذی ومرٌ 

 ومرٌ 0کار ػملی:  ومرٌ 2:تکالیف کالسی ومرٌ 2: حضًر ي مطارکت فؼال

 ومرٌ 14  :/ ديرٌامتحان پایان ترم ومرٌ 2 :/ ديرٌامتحان میان ترم ..... ومرٌ کًئیس:

 سایر مًارد:
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 تروامٍ وظریترتیة ي تًالی عىايیه جذيل 

شماره 

 جلسه
 مالحظات عنوان جلسه 

  کاردرماوی در رياوپشضکیتاریخچٍ  1

  وقص کاردرماوی در سالمت ريانفلسفٍ ي  2

  فزایىذ کاردرماوی 3

  اوًاع ريش َای ارسیابی ي مصاحبٍ 4

  اوًاع استذالل بالیىی 5

  ضزح وحًٌ َذف گذاری بزای مزاجعان ي تذيیه اَذاف بلىذ مذت ي کًتاٌ مذت 6

  بزوامٍ ریشی درماوی بزای مزاجعان رياوی اجتماعی 7

  گشارش وًیسی 8

  مذل َای مختلف در کاردرماوی ي مًلفٍ َای َز مذل آضىایی 9

  آضىایی با مذل سایکًدایىامیک 11

  MOHOآضىایی با مذل  11

  CMOPآضىایی با مذل  12

  PEOمذل آضىایی با  13

  Occupational adaptationمذل آضىایی با  14

  مذل رفتاری ضىاختیآضىایی با  15

  Cognitive disabilitiesبا مذل آمًسش  16

  ، کار، تفزیح ي آمًسشADL، IADLحًسٌ َای مذاخلٍ در  17

تًسط مسؤيل درس/ کارضىاس آمًزش، تٍ اطالع فراگیران رساویذٌ  پایان، در زمان آغاز تروامٍ آمًزضی،تاریخ ضريع ي *تًجٍ: 

  خًاَذ ضذ.


