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

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

  Course Plan دورهطرح 

 مشخصات فراگیران مشخصات درس

 یکاردرمانرشته تحصیلی:  3 نوجوانان و کودکان بیماریهای در کاردرمانی عنوان واحد درسی:

 کارشناسیمقطع تحصیلی:  اخنصاصینوع واحد درسی: 

 پنجم ترم تحصیلی:  کارورزی: کارآموزی:   عملی:  2نظری: واحد
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 کد درس:

 

 پیشنیاز: 

 

برنامه آموزشی  جدیدترین تاریخ تصویب
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    آدرس محل کار:
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 ترکیبی مجازی حضوری

 تصویب تاریخ
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   هدف کلی:

  آموزش شیوه های مداخله مستقیم و مشاوره کاردرمانی درمورد نوجوانان ، کودکان و نوزادان مبتال به انواع

لیت های روزمره فعامشکالت و بیماری های جسمانی که بر عملکرد های طبیعی آنان در حیطه های اجرایی بازی ، 

حرکتی شناختی و  -های تحصیلی تاثیر می گذارند و از طریق تسهیل و بهبود اجزای اجرایی حسی زندگی و مهارت

 اجتماعی. –روانی

 

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

 :حیطه شناختی 

 .فرایند ارجاع را طبق اصول کاردرمانی توضیح دهند 

 تعریف کرده ، انواع آن را نام ببرند و ویژگی های بالینی هر یک را شرح دهند. فلج مغزی را 

 .اصول درمان فلج مغزی را توضیح دهند 

 عروقی کودکان را شرح دهند.-مداخالت کاردرمانی در اختالالت قلبی 

  دهند.عالئم و عوارض صدمات مغزی کودکان را شرح دهند و مداخالت کاردرمانی در این موارد را توضیح 

  اسکلتی کودکان را نام برده ، عالئم و عوارض آنها را توضیح دهند. –انواع مشکالت عضالنی 

  اسکلتی کودکان را شرح دهند. –عضالنی اختالالت مداخالت کاردرمانی در 

 .ویژگی های بالینی اختالالت عصبی کودکان را شرح دهند 

  دهند.مداخالت کاردرمانی در اختالالت عصبی کودکان را شرح 

 .مشکالت جسمانی و روانی  ناشی از سرطان در  کودکان را شرح دهند 

 .مداخالت کاردرمانی در سرطان  کودکان را توضیح دهند 

 .مشکالت جسمانی و روانی  ناشی از سوختگی در  کودکان را شرح دهند 

 .مداخالت کاردرمانی در سوختگی کودکان را توضیح دهند 

 ر کودکان را توضیح داده و مداخالت کاردرمانی مورد استفاده در این مشکالت را مشکالت خوردن ، بلع و تنفس د

 شرح دهند.

  توضیح دهند. را کودکان حرکتی –نوروپاتی های حسی عالئم ، پیش آگهی و مداخالت کاردرمانی در  

 ان را توضیح کودک اختالالت انتقالی عصب به عضله و واحد حرکتیعالئم ، پیش آگهی و مداخالت کاردرمانی در
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 دهند.

 .مشکالت و بیماری های عفونی در کودکان و مداخالت کاردرمانی در این مشکالت را توضیح دهند 

 اختالالت متابولیک در کودکان ، عالئم ، عوارض و مداخالت درمانی این اختالالت را شرح دهند. 

 :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:

 ایل آموزشیمواد و وس
 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

 داشتیانواع پروژکتورهای اورهد، اوپک و اسالید، پوستر و پمفلت به  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(

  

 تکالیف یادگیری) مرتبط با فراگیر(

 آموزشی و سیاست های مدرس ضوابط

، حفظ نظم کالس ، همکاری با 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 ، یام از طریق تلفن همراه ،صحبت کردن و یا ارسال پ: محدودیتها

 نا متعارف
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 (/بالینی/عرصههای ایمنی )دروس عملی/آزمایشگاهیتوصیه

 فهرست منابع درسی
1. Allen, A., Case smith, J. Occupational therapy for children and adolescents, 

Mosby, Last version. 
2. Case, SJ. Pediatric occupational therapy and early intervention. Boston: Botter 

Worth, Heineman. Last version. 
3. Kramer, P., & Hinojosa, j. Frames of reference for pediatric occupational therapy: 

Lippincott Williams & Wilkins. Last version. 
4. Alexander Michael A. Pediatric rehabilitation, Principal and Practice, Last version. 

 جزوات و اسالید های مدرس. .5
 
 
 
 

 

 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:

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

 ... نمره.0کار عملی: ... ... نمره2...: تکالیف کالسی . نمره2....: حضور و مشارکت فعال

 ... نمره72..  :/ دورهامتحان پایان ترم .. نمره2... :/ دورهتحان میان ترمام .. نمره.2... کوئیز:

 سایر موارد:

 
 برنامه نظریترتیب و توالی عناوین جدول 
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شماره 

 جلسه
 مالحظات عنوان جلسه 

  ،انواع پیشگیری ، ارزیابی و غربالگری.فرایند ارجاع و شروع مداخله در کاردرمانی 1

  صبی کودکان ) ارزیابی نورولوژیک(بیماری های سیستم ع 2

  بیماری های سیستم عصبی کودکان . 3

  بیماری های سیستم عصبی کودکان. 4

  فلج مغزی ) انواع ،عالئم( 5

  فلج مغزی )پیش آگهی و مداخالت ( 6

  اسکلتی کودکان ) انواع ،عالئم ، پیش آگهی و مداخالت ( –انواع مشکالت عضالنی  7

8 
 حرکتی ارثی –ی های حسی نوروپات  

 اختالالت انتقالی عصب به عضله و واحد حرکتی

 

  امتحان میان ترم 9

  سرطان در  کودکان و مداخالت درمانی. 10

  سوختگی در  کودکان و مداخالت کاردرمانی آن. 11

  مشکالت خوردن ، بلع و تنفس در کودکان و مداخالت کاردرمانی در این مشکالت. 12

  الت و بیماری های عفونی در کودکان و مداخالت کاردرمانی در این مشکالت.مشک 13

  اختالالت متابولیک در کودکان ، عالئم ، عوارض و مداخالت درمانی. 14

       صدمات مغزی کودکان )عالئم ، پیش آگهی و مداخالت ( 15

  خالت (عروقی کودکان ))عالئم، عوارض ، پیش آگهی و مدا-اختالالت قلبی 16

  امتحان پایان ترم. 17

18   

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

 فراگیران رسانیده خواهد شد


