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 بهداشت و پیراپزشکی دانشکده

  کاردرمانی گروه آموزشی

  Course Plan دورهطرح 

 مشخصات فراگیران مشخصات درس

 کاردرمانیرشته تحصیلی:  رشد کودک عنوان واحد درسی:

 کارشناسیمقطع تحصیلی:  نظرینوع واحد درسی: 

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

 ،ساعت

 ماه یاروز

نظری: 

 ساعت44
 بخش: سال: کارآموز  کارورزی: کارآموزی:   عملی:

 کد درس:

22 

 پیشنیاز: 

روانشناسی 

 رشد

برنامه آموزشی  جدیدترین تاریخ تصویب

 22/22/2431 توسط وزارت بهداشت:

 بخش: سال: کارورز 

 بخش: سال: دستیار

 سایر: سایر:

 مشخصات مسؤل درس

 کاردرمانی رشته تحصیلی:  امین رضائیدگی: نام و نام خانوا

 مربیرتبه علمی:  کارشناسی ارشد مقطع تحصیلی: 

  aminrezaeiot@ zums.ac.ir             پست الکترونیک: شماره تماس: 
 

 دانشکده بهداشت و پیراپزشکی   آدرس محل کار:

 نام و نام خانوادگی سایر مدرسان:  

 :یخ تدوین طرح درستار :روش برگزاری برنامه

 00/00/2432 
 بازنگری بر اساس نیاز جامعه:

 ترکیبی مجازی حضوری

 تصویب تاریخ

 :EDCتوسط شورای  

00/00/2432 

 

 

 شماره جلسات

 بازنگری شده:
 تاریخ تأیید 

 :EDOتوسط شورای 

00/00/2432 

 اهداف آموزشی
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 شناختی نوزادان و کودکان –و عاطفی  آشنایی دانشجیان با فرایند رشد حسی حرکتی  هدف کلی:

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

 :حیطه شناختی 

رشد، شاخص های  ابزار های ارزیابی استاندارد، شیوه های ارزیابی رشد و تکاملدانشجو می بایست قادر باشد، 

، ترتیب سنی حرکات ارادی درشت و ظریف و سایر ابعاد رشد یستم عصبیرفلکسهای سطوح مختلف سرشد، 

 شامل رشد شناختی، رشد حسی ادراکی، رشد روانی اجتماعی را بیان کند. 

 :حیطه روانی حرکتی 

ارزیابی کند. عالوه بر این  استاندارد با استفاده از ابزار هایدانشجو می بایست قادر باشد رشد کودک را 

انجام بر روی موالژ کودک رفلکس های سطوح مختلف سیستم عصبی را به صورت عملی ست دانشجو می بای

 دهد.
 

  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 لوازم واقعیاشیاء و  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/ 

 بالینی بخش

 عرصه

 بهداشت
 جامعه

   :مکان های آموزشیسایر 
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 تجارب یادگیری )مرتبط با استاد(

 استفاده از فیلم های آموزشی در ارتباط با نحوه ارزیابی رفلکس های سیستم عصبی، موثر است. 

 تکالیف یادگیری) مرتبط با فراگیر(

 آنها از جمله تکالیف دانشجویان در این درس می باشد. تدوین نمودار و چارت سطوح مختلف رشد و سن دستیابی به

 ضوابط آموزشی و سیاست های مدرس

در جلسات عملی کار با موالژ کودک که در سالن موالژ برگزار می گردد، دانشجویان به چند گروه مختلف انتظارات: 

میگیرد لذا انجام هرگونه بی نظمی و تقسیم می شوند و ارزیابی تمامی رفلکس ها به صورت عملی بر روی موالژ انجام 

 اخالل غیر قابل چشم پوشی است.

در صورتی که هر یک از دانشجویان عالقه مند به مطالعه بیشتر کتب و مقاالت مرتبط با مطالب بیان شده در : مجازها

کالس باشند، این فرصت در جلسات بعدی در اختیار وی قرار داده می شود تا مطالعات خود را در قالب ارائه با سایر 

  ت تلقی می گردد.دانشجویان به اشتراک بگذارد و طبیعتا برای وی امتیاز مثب

 

 استفاده از تلفن همراه حین برگزاری کالس محدودیتها:

  

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

 فهرست منابع درسی

 روانشناسی رشد از تولد تا مرگ. انتشارات ارجمند. رایس ، اف فلیپ، فروغان مهشید ) مترجم (. رشد انسان ،

 تهران آخرین چاپ.
 Gallahue, I. D. Ozman, C.J. Understanding Motor Development. Last edition 

  جغتایی . م، ت. عبدالهی . الف. تکامل عصبی حرکتی کودک. دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی. آخرین

 ویراست.

 Allen A, Case Smith J. Occupational therapy for children, Mosby, Last edition.  

 Illing W.RS. The development of the infant & young child, Churchill 

Livingstone, Last Edition 

 Cronin, A, Mandich, MB, Human Development and performance, Last edition 

 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 
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Log Book 0 360 Portfolio PUZZLE  PMP SCT CRP 

 سایر روش های ارزشیابی:

 بارم بندی نمره 

 نمره 4کار عملی:  : کالسی تکالیف نمره 2: حضور و مشارکت فعال

 نمره 24  :/ دورهامتحان پایان ترم :/ دورهامتحان میان ترم  کوئیز:

 سایر موارد:
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 برنامه نظریترتیب و توالی عناوین جدول 

شماره 

 جلسه
 مالحظات عنوان جلسه 

  شیوه های ارزیابی رشد و تکامل 1

  ASQنند بیلی، آشنایی با برخی ابزار های ارزیابی استاندارد ما 2

  شاخص های رشد جسمانی ) قد، وزن، دور سر، درجه آپگار و ...( 3

  چگونگی رشد سیستم عصبی 4

  1ارزیابی رفلکسهای سطوح مختلف سیستم عصبی 5

  2ارزیابی رفلکسهای سطوح مختلف سیستم عصبی 6

  3ارزیابی رفلکسهای سطوح مختلف سیستم عصبی 7

  رتیب سنی کسب آنهاحرکات ارادی درشت وت 8

  حرکات ارادی ظریف وترتیب سنی کسب آنها 9

  رشد تعادل و پاسچر 11

11 
رشد حسی ادراکی ) تئوری های رشد ادراکی، ادراک در حوزه حواس پنج گانه، 

 مهارت های درکی حرکتی (

 

  رشد زبان و شناخت، رشد مفاهیم و رشد کالم 12

 در کودکی و نوزادی، رشد اجتماعی رشد روانی اجتماعی: رشد عاطفی 13
 

  تحول ترسیم در کودکان 14

15 
در کودک ) مانند فعالیت های پایه روزمره زندگی،  Occupationمراحل رشد 

 مهارت های ارتباطی (

 

  عوامل خطرساز موثر بر رشد و تکامل 16

  آزمون 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 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  یان، در زمان آغاز برنامه آموزشی،پاتاریخ 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.

 

 


