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

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

  Course Plan دورهطرح 

 مشخصات فراگیران مشخصات درس

 در فراغت اوقات های فعالیت و درمانی بازی عنوان واحد درسی:

 (1) کاردرمانی
 کاردرمانیی: رشته تحصیل

 کارشناسیمقطع تحصیلی:  اخنصاصینوع واحد درسی: 

  سومترم تحصیلی:  کارورزی: کارآموزی:  5/. عملی:  1نظری: واحد

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

 کد درس:

 

 پیشنیاز: 

 

برنامه آموزشی  جدیدترین تاریخ تصویب

 00/00/1931 :توسط وزارت بهداشت

 بخش: سال: کارورز 

 بخش: سال: دستیار

 سایر: سایر:

 مشخصات مسؤل درس

 کاردرمانی رشته تحصیلی:  فائزه الوندینام و نام خانوادگی: 

 مربیرتبه علمی:  کارشناسی ارشد مقطع تحصیلی: 

                                پست الکترونیک: 03166122111شماره تماس: 
alvandif@zums.ac.ir 

    آدرس محل کار:

 نام و نام خانوادگی سایر مدرسان:  

 :تاریخ تدوین طرح درس :روش برگزاری برنامه

 06/02/1938 
 بازنگری بر اساس نیاز جامعه:

 ترکیبی مجازی حضوری

 تصویب تاریخ

 :EDCتوسط شورای  

00/00/1938 

 

 

 شماره جلسات

 بازنگری شده:
 ید تاریخ تأی

 :EDOتوسط شورای 

00/00/1938 

 اهداف آموزشی

آشنایی دانشجویان کاردرمانی با نظریه های بازی و فعالیت های اوقات فراغت و رشد آن ، چگونگی استفاده از بازی و فعالیت   هدف کلی:
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 .ر سنجش و مداخله کاردرمانی در حوزه کودکانغت به عنوان هدف کاردرمانی ، ابزاهای اوقات فرا

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

 :حیطه شناختی 

 .تعریف بازی و اهمیت آن در کودکان را بدانند و بتوانند توضیح دهند 

 را توضیح دهند. درمانی نظریه های مطرح در بازی 

 .انواع بازی را نام برده ، توضیح دهند 

  را به عنوان هدف و وسیله درمان در کاردرمانی کودکان شرح دهند.بازی درمانی 

 .ویژگی های محیط مناسب برای بازی و تجهیزات مورد استفاده در بازی درمانی را توضیح دهند 

 .کاربرد بازی در کاردرمانی کودکان را توضیح دهند 

 .بتوانند بازی کودک را تجزیه و تحلیل کرده و ارزیابی کنند 

 زی با رویکرد یکپارچگی حسی را توضیح دهند.ارتباط با 

 .انواع فعالیت های اوقات فراغت را بشناسند 

 .رابطه بین فعالیت های اوقات فراغت و سالمت را توضیح دهند 

 .فعالیت های اوقات فراغت را ارزیابی کنند 

 .شیوه های استفاده از اوقات فراغت در کاردرمانی کودکان را شرح دهند 

  مدلEACH-child .را در هدایت فعالیت های اوقات فراغت کودکان شرح دهند  

 :حیطه روانی حرکتی 

 بازی و بازی طلبی را در کودک تسهیل نمایند 

 .از بازی به عنوان وسیله درمان در کاردرمانی کودکان بهره ببرند 

 .بازی کودک را ارزیابی کنند 
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  عاطفیحیطه: 

  

 روش های تدریس

 ایفای نقش گروهیبحث  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:

 وزشیمواد و وسایل آم
 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 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

   :مکان های آموزشیسایر 

 تجارب یادگیری )مرتبط با استاد(

 زی و اوقات فراغت آشنایی فراگیران با انواع روش های ارزیابی با     

 آشنایی فراگیران با انواع روش های تسهیل بازی در کودکان     

 آشنایی فراگیران با انواع روش های بازی درمانی به عنوان هدف و وسیله درمان     

 

 تکالیف یادگیری) مرتبط با فراگیر(

 توانایی ارزیابی بازی و اوقات فراغت کودک     

 ز بازی به عنوان یک روش درمانیتوانایی استفاده ا     

 توانایی تسهیل بازی در کودکان     

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

 ، به همراه داشتن روپوش مناسب به هنگام حضور در بخش درمانی. در هنگام کار گروهی



4 
 

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

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

  

 (/بالینی/عرصهزمایشگاهیهای ایمنی )دروس عملی/آتوصیه

 

 فهرست منابع درسی

Case-Smith J, O'Brien JC. Occupational therapy for children and 
adolescents Elsevier Health Sciences; last version. 
2. Rodger, s. Occupation centered practice with children: A practical 
guide for occupational therapists. John Wiley & Sons. Last version. 
3. Parham, L. D., Fasio, L. S. Play in occupational therapy for children. 
Mosby. Last version. 
4. Rodger, s. & Ziviani, J. Occupational therapy with children. Black well. 
Last version. 

 جزوات و اسالید های مدرس. .5
 
 
 
 

. 

 

 

 

  

 روش ارزشیابی
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 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:

 ( ......8 نمره، عملی:، ......16.... نمره: نظری .....60.......) از بارم بندی نمره 

 ... نمره.8کار عملی: ... ... نمره6...: تکالیف کالسی . نمره6....: حضور و مشارکت فعال

 ... نمره8..  :/ دورهامتحان پایان ترم ..... نمره :/ دورهامتحان میان ترم .. نمره.... کوئیز:

 سایر موارد:
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 برنامه نظریترتیب و توالی عناوین  جدول

شماره 

 جلسه
 مالحظات عنوان جلسه 

  تعریف بازی و اهمیت آن در کودکان 1

  آشنایی با نظریه های مطرح در بازی درمانی 2

3 
و تفاوت آنها در درمان کودکان و ارزیابی و تجریه و تحلیل  انواع بازی آشنایی با

 بازی کودک.

 

4 
های محیط مناسب برای بازی و تجهیزات مورد استفاده در بازی آشنایی با ویژگی  

 درمانی

 

  کاربرد بازی در کاردرمانی کودکان. 5

  ارتباط بازی با رویکرد یکپارچگی حسی. 6

7 
آشنایی باانواع فعالیت های اوقات فراغت و ارتباط آن با سالمت و آشنایی با روش 

 فعالیت ها در کاردرمانی کودکان  های ارزیابی و شیوه های استفاده از این

 

  در هدایت فعالیت های اوقات فراغت کودکان. EACH-childمدل  آشنایی با 8

  امتحان پایان ترم. 9

11   

11   

12   

13   

14   

15   

16   

17   

ش، به اطالع توسط مسؤول درس/ کارشناس آموز پایان، در زمان آغاز برنامه آموزشی،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 
بازی در کاردرمانی کودکان مبتال به اختالالت طراحی  و تسهیل  ، ارزیابی

 شناختی.

 

2 
مبتال به انواع بازی در کاردرمانی کودکان  ارزیابی ، طراحی  و تسهیل بازی

 اختالالت شناختی.

 

3 
انواع بازی در کاردرمانی کودکان مبتال به  ارزیابی ، طراحی  و تسهیل بازی

 اختالالت ادراکی.

 

4 
بازی در کاردرمانی کودکان مبتال به انواع  ارزیابی ، طراحی  و تسهیل بازی

 اختالالت ادراکی.

 

5 
کاردرمانی کودکان مبتال به انواع بازی در  ارزیابی ، طراحی  و تسهیل بازی

 اختالالت حرکتی.

 

6 
انواع بازی در کاردرمانی کودکان مبتال به  ارزیابی ، طراحی  و تسهیل بازی

 اختالالت حسی.

 

7 
انواع بازی در کاردرمانی کودکان مبتال به  ارزیابی ، طراحی  و تسهیل بازی

 اختالالت حسی.

 

8 
ع بازی در کاردرمانی کودکان مبتال به انوا ارزیابی ، طراحی  و تسهیل بازی

 اختالالت حسی.

 

  .امتحان عملی 9

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.

 


