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 بهداشت و پیراپزشکی دانشکده

  کاردرمانی گروه آموزشی:

  Course Plan دورهطرح 

 مشخصات فراگیران مشخصات درس

 کاردرمانیرشته تحصیلی:  زبان تخصصی عنوان واحد درسی:

  کارشناسی مقطع تحصیلی: نوع واحد درسی: 

 دوم ترم تحصیلی:  کارورزی: کارآموزی:   عملی: 2نظری:  واحد

 بخش: سال: کارآموز  کارورزی: کارآموزی:   عملی:  43نظری:  تساع

 کد درس:

61 

 پیشنیاز: 
زبان 

 عمومی

برنامه آموزشی  جدیدترین تاریخ تصویب

 62/62/6431 توسط وزارت بهداشت:

 بخش: سال: کارورز 

 بخش: سال: دستیار

 سایر: سایر:

 مشخصات مسؤل درس

 کاردرمانی رشته تحصیلی:  گلناریمحمد کریم نام و نام خانوادگی: 

 مربیرتبه علمی:  کارشناسی ارشد مقطع تحصیلی: 

                                پست الکترونیک: 42344112432شماره تماس: 
Mohamad.3602@zums.ac.ir 

 نیگروه کاردرما -دانشکده بهداشت و پیراپزشکی -بلوار پروین اعتصامی -زنجان   آدرس محل کار:

 نام و نام خانوادگی سایر مدرسان:  

 :تاریخ تدوین طرح درس :روش برگزاری برنامه

 22/5/6438 
 بازنگری بر اساس نیاز جامعه:

 ترکیبی مجازی حضوری

 تصویب تاریخ

 :EDCتوسط شورای  

44/44/6438 

 

 

 شماره جلسات

 بازنگری شده:
 تاریخ تأیید 

 :EDOتوسط شورای 

44/44/6438 

 داف آموزشیاه

 توانایی درک صحیح و برگرداندن قابل قبول متن های تخصصی و سایر متن های مرتبط به رشته به زبان فارسی و بالعکس  هدف کلی:



2 
 

 در پایان برنامه آموزشی، انتظار می رود فراگیران قادر باشند: اهداف اختصاصی )رفتاری(:

 :حیطه شناختی 

 بیان کند.نگلیسی مرتبط با کاردرمانی بیشتر محتوای آن را پس از مطالعه متون تخصصی به زبان ا 

 را ذکر کند.واژگان و اصطالحات رایج و پر کاربرد در رشته تحصیلی خود  معادل 

 .پس از خواندن مقاالت مفهوم و نکات اصلی آن مقاله را بیان کند 

 .نامه های رسمی را به زبان انگلیسی بنویسد 

 گلیسی بنویسد.ایمیل های رسمی را به زبان ان 

 .لکچر یا کنفرانس در مورد موضوعات تخصصی کاردرمانی با حد اقل اشکال به زبان انگلیسی ارایه دهد 

 :حیطه روانی حرکتی 

 

 

  عاطفیحیطه: 

  

 روش های تدریس

 ایفای نقش بحث گروهی پرسش و پاسخ سخنرانی

 پانل PBL نمایش عملی کارگاه آموزشی 

 گروه کوچک              جورنال کالب                گزارش صبحگاهی                    گردش علمی

Bedside teaching Grand Round Case Based  Discussion بیمار شبیه سازی شده 

 سایر روش های تدریس:

 مواد و وسایل آموزشی

 نمودار/ چارت بروشور کاتالوگ/ تصویر/ عکس وایت بورد پاورپوینت جزوه کتاب

 بیمار واقعی بیمار استاندارد شده اشیاء و لوازم واقعی ماکت نرم افزار فیلم آموزشی ایل صوتیف

 روژکتورپ دیتا  سایر مواد و وسایل آموزشی:

 مکان برگزاری آموزش

 Media آزمایشگاه سالن  سالنسالن  سایت کالس 

Lab 

Skill 

Lab 
 جامعه عرصهدرمانگاه/ 
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 بهداشت بالینی بخش موالژ آمفی تأتر  کنفرانس اینترنت 

   :مکان های آموزشیسایر 

 تجارب یادگیری )مرتبط با استاد(
درک مطلب و آشنایی بیشتر با در جهت در قالب بخشی از کتاب، مقاالت تخصصی و غیره آموزش فراگیر با استفاده از نمونه متون تخصصی 

 ارایه تکالیف مستمر.اصطالحات رایج در متون تخصصی کاردرمانی از طریق تمرین و 

 تکالیف یادگیری) مرتبط با فراگیر(

فراگیرنده موظف خواهد بود تکالیف مربوطه را به صورت صحیح و به موقع انجام داده و در نهایت تا حد امکان در زمینه 

 درک متون تخصصی کاردرمانی مستقل گردد. 

 ضوابط آموزشی و سیاست های مدرس
حضور به موقع و فعال در کالس، رعایت کامل نظم و انضباط، انجام به موقع تکالیف، حضور به موقع در جلسه آزمون در انتظارات: 

 حین ترم و پایان ترم

 ورود و خروج از کالس : مجازها

 ضبط صدا و تصویر، استفاده از تلفن همراه، خوردن و آشامیدن محدودیتها:

  

 (/بالینی/عرصهیشگاهیهای ایمنی )دروس عملی/آزماتوصیه
 احتیاط در حین آموزش با پروژکتورهای برقی و اجتناب از خطر برق گرفتگی

 فهرست منابع درسی
  چاپ سازمان سنجش –آموزش زبان انگلیسی از متوسط تا پیشرفته 
  ی فنی(. انتشارات سمت. انگلیسی برای دانشجویان رشته های توانبخشی)فیزیوتراپی، کاردرمانی و ارتوپد -رخشان فر.م –دیداری.ر

 تهران. ایران. آخرین ویراست
 Allum, V., English for Rehabilitation. Lulu.com. London., United Kingdom. Last version 

 روش ارزشیابی

 مصاحبه چک لیست صحیح / غلط جورکردنی چند گزینه ای کوته پاسخ گسترده پاسخ

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

Sampling 

Log Book 0 360 Portfolio PUZZLE  PMP SCT CRP 

 سایر روش های ارزشیابی:

 ( 4نمره،  عملی:    24 نمره: نظری 24) از بارم بندی نمره 

 کار عملی: ...... نمره نمره 4: تکالیف کالسی نمره 6: حضور و مشارکت فعال

 نمره 64  :/ دورهامتحان پایان ترم نمره 5 :/ دورهتحان میان ترمام نمره 6 کوئیز:

 سایر موارد:
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 برنامه نظریترتیب و توالی عناوین جدول 

شماره 

 جلسه
 مالحظات عنوان جلسه 

  بررسی اجمالی متون معتبر کاردرمانی و شرح کلی دوره در طول ترم 1

  و استخراج مفاهیم و اصطالحات و توضیح آن هابررسی بخش هایی از یکی از کتب مرجع کاردرمانی  2

  آشنایی با اصطالحات رایج در حیطه توانبخشی ارتوپدی 3

  آشنایی با اصطالحات رایج در حیطه توانبخشی نورولوژی 4

  آشنایی با اصطالحات رایج در حیطه توانبخشی کودکان 5

  صاب و روانآشنایی با اصطالحات رایج در حیطه توانبخشی بیماران اع 6

  آشنایی با اصطالحات رایج در حیطه توانبخشی کودکان با مشکالت ذهنی 7

  کاردرمانی و استخراج مفاهیم و اصطالحات و توضیح آن ها مقاالت مرتبط با بررسی  8

  آموزشی راهکارهای درک مطلب در متون تخصصی 9

  و رفع ایرادات در انتهای جلسهانجام تمرین درک مطلب به صورت گروهی توسط دانشجویان  11

  آشنایی با نحوه نگارش متون علمی و رسمی 11

  آشنایی با نحوه نگارش متون علمی و رسمی 12

  آشنایی با نحوه نگارش نامه های رسمی 13

  آشنایی با نحوه نگارش نامه های رسمی 14

  آزمون پایان ترم 15

16   

17   

توسط مسؤول درس/ کارشناس آموزش، به اطالع  در زمان آغاز برنامه آموزشی، پایان،تاریخ شروع و *توجه: 

 فراگیران رسانیده خواهد شد.
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 جدول ترتیب و توالی عناوین برنامه عملی

شماره 

 جلسه
 مالحظات عنوان جلسه 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

11   

11   

12   

13   

14   

15   

16   

17   

توسط مسؤول درس/ کارشناس آموزش، به اطالع  پایان، در زمان آغاز برنامه آموزشی،تاریخ شروع و *توجه: 

 فراگیران رسانیده خواهد شد.
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 جدول ارائه برنامه کارآموزی/کارورزی 

 *طول دوره
 مدرس )مدرسان(  مکان ارائه عنوان برنامه آموزشی

 ماه روز ساعت

      

      

      

      

      

توسط مسؤول درس/ کارشناس آموزش، به اطالع  پایان، در زمان آغاز برنامه آموزشی،تاریخ شروع و *توجه: 

  فراگیران رسانیده خواهد شد.

 

 


