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 .............بهداشت و پیراپزشکی...... :/ مرکز آموزشی درمانیدانشکده

  ..............کاردرمانی.................. گروه آموزشی:

  Course Plan دورهطرح 

 مشخصات فراگیران مشخصات درس

 کاردرمانیرشته تحصیلی:  اصول توانبخشی عنوان واحد درسی:

 کارشناسیع تحصیلی: مقط اخنصاصینوع واحد درسی: 

  اولترم تحصیلی:  کارورزی: کارآموزی:  0 عملی:  1نظری: واحد

 

 ساعت

 

 بخش: سال: کارآموز  کارورزی: کارآموزی:  0 عملی: 11نظری: 

 کد درس:

 

 پیشنیاز: 

 ندارد

برنامه آموزشی  جدیدترین تاریخ تصویب

 00/00/1931 توسط وزارت بهداشت:

 بخش: سال: کارورز 

 بخش: سال: ستیارد

 سایر: سایر:

 مشخصات مسؤل درس

 کاردرمانی رشته تحصیلی:  فائزه الوندینام و نام خانوادگی: 

 مربیرتبه علمی:  کارشناسی ارشد مقطع تحصیلی: 
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    آدرس محل کار:
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 :تاریخ تدوین طرح درس :روش برگزاری برنامه

 1/01/1938 
 بازنگری بر اساس نیاز جامعه:

 ترکیبی مجازی حضوری

 تصویب تاریخ

 :EDCتوسط شورای  

00/00/1938 

 

 

 شماره جلسات

 بازنگری شده:
 تاریخ تأیید 

 :EDOتوسط شورای 
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 اف آموزشیاهد
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توانبخشی و رشته های زیرمجموعه آن و فرآیند ها و رویکرد آشنایی دانشجویان با تاریخچه ، تعریف و فلسفه   هدف کلی:

 های رایج آن.

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

 :حیطه شناختی 

  را تعریف کندقص و ناتوانی ، بیماری ، ن معلولیتبتوانند  

   شرح دهند.توانبخشی را پروسه 

 .سازمان جهانی بهداشت و موسسات وابسته به آن را بشناسد و بتواند در باره عملکرد آنها توضیح دهد 

  شرح دهندنام برده وظایف هر یک را تیم توانبخشی را اعضاء . 

  توضیح دهند.کارکرد های اعضای تیم توانبخشی را 

 رویکرد ICF  وCBR   شرح دهند.و نقش کاردرمانگران را در این دو رویکرد  توضیح دهندرا 

 :حیطه روانی حرکتی 

  عاطفیحیطه: 

  

 روش های تدریس

 ایفای نقش بحث گرو 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 تماک نرم افزار فیلم آموزشی فایل صوتی

 انواع پروژکتورهای اورهد، اوپک و اسالید، پوستر و پمفلت بهداشتی  سایر مواد و وسایل آموزشی:

 مکان برگزاری آموزش

 کالس 
 سایت

 اینترنت 

سالن 

 کنفرانس

 سالن

 آمفی تأتر 

 سالن 

 موالژ
 Media آزمایشگاه

Lab 

Skill 

Lab 

درمانگاه/ 

 بخش بالینی

 عرصه

 بهداشت
 جامعه
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   :مکان های آموزشیسایر 

 تجارب یادگیری )مرتبط با استاد(

      

 تکالیف یادگیری) مرتبط با فراگیر(

 ضوابط آموزشی و سیاست های مدرس
همکاری با ، ظم کالس حفظ ن ،حضور به موقع و کامل در محل برنامه آموزشی ، انجام به موقع و مناسب تکالیف انتظارات: 

 اعضای گروه در هنگام کار گروهی .

 خروج از کالس با هماهنگی استاد ) در صورت نیاز (: مجازها

، پوشش خوردن و آشامیدن چک کردن تلفن همراه ، طریق تلفن همراه ،  از صحبت کردن و یا ارسال پیام محدودیتها:

 نا متعارف
  

 (/بالینی/عرصهاهیهای ایمنی )دروس عملی/آزمایشگتوصیه

 

 فهرست منابع درسی
 .میرخانی مجید، مبانی توانبخشی ، انتشارات دانشگاه علوم بهزیستی ، آخرین چاپ 

 Organization W. International classification of human functioning, disability and 
health : ICF. Last version. 

 دانشگاه علوم بهزیستی ، آخرین چاپ اراتمیرخانی محید ، مبانی توانبحشی ، اتنش 

  پور مومنی ، ع. سورتچی ، ح. آسیابی ، ح. نیلفروش ، م ح. صالحی ، ف. شاه طالبی ، م. مبانی توانبخشی  ، انتشارات
 آخرین چاپ.دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ، 

 .جزوات و اسالید های مدرس 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 روش ارزشیابی

 مصاحبه چک لیست صحیح / غلط جورکردنی ند گزینه ایچ کوته پاسخ گسترده پاسخ
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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:

 ( ......0 ره، عملی:نم، ......20.... نمره: نظری .....00.......) از بارم بندی نمره 

 ... نمره.کار عملی: ... ... نمره2...: تکالیف کالسی . نمره2....: حضور و مشارکت فعال

 ... نمره15..  :/ دورهامتحان پایان ترم ..... نمره :/ دورهامتحان میان ترم .. نمره1... کوئیز:

 سایر موارد:
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 برنامه نظریترتیب و توالی عناوین جدول 

شماره 

 سهجل
 مالحظات عنوان جلسه 

  . ، بیماری ، نقص و ناتوانی مفاهیم کلی در ارتباط با معلولیت 0

  آشنایی با تاریخچه معلولیت در جهان و ایران. 6

  آشنایی با انواع معلولیت و عوارض آنها. 3

  آشنایی با مفاهیم اصلی توانبخشی و انواع آن. 4

  هر یک از اعضاء آن.معرفی تیم توانبخشی و شرح وظایف  6

  معرفی سازمان جهانی بهداشت و موسسات وابسته به آن. 2

  و تبیین نقش کاردرمانگر در این رویکرد. ICFمعرفی رویکرد  1

  و تبیین نقش کاردرمانگر در این رویکرد. CBRمعرفی رویکرد  8

  آزمون پایان ترم 1

01   

00   

06   

03   

04   

06   

02   

01   

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

  فراگیران رسانیده خواهد شد.

 


