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 داوشکذٌ تُذاشت ي پیراپسشکی

 گريٌ آمًزشی کاردرماوی

  Course Plan ديرٌطرح 

 مشخصات فراگیران مشخصات درس

 کاردرماوی رضتٍ تحصیلی:  فرایٌذ گرٍُ در کاردرهاًی ػىًان ياحذ درسی:

 کارضىاسیمقطغ تحصیلی:  اجباری -اختصاصیوًع ياحذ درسی: 

 ياحذ

1 

وظری: 

5./ 
 ترم تحصیلی:   کاريرزی: ی: کارآمًز /.5ػملی: 

 ،ساػت

 ماٌیا ريز
 تخص: سال: کارآمًز  کاريرزی: کارآمًزی:  17ػملی:  9وظری: 

کذ 

 درس:

46 

 پیطىیاز: 

 99رٍاًطٌاسی عوَهی کذ 
 جذیذتریه تاریخ تصًیة

تروامٍ آمًزضی تًسط 

يزارت تُذاضت: 

12/12/1397 

 تخص: سال: کاريرز 

 تخص: سال: دستیار

 ایر:س سایر:

 مشخصات مسؤل درس

 کاردرماوی رضتٍ تحصیلی:   ضیریه ملکی وام ي وام خاوًادگی: 

 مرتیرتثٍ ػلمی:  کارضىاسی ارضذ مقطغ تحصیلی:  

                                پست الکتريویک: 02433772092 ضمارٌ تماس: 
Shirinmaleki142@zums.ac.ir 

 يیه اػتصامی داوطکذٌ تُذاضت ي پیراپسرضکی گريٌ کاردرماویزوجان تلًار پر   آدرس محل کار:

 وام ي وام خاوًادگی سایر مذرسان:  

 تاریخ تذيیه طرح درس: ريش ترگساری تروامٍ:

 01/07/1398 
 تازوگری تر اساس ویاز جامؼٍ:

 ترکیبی هجازی حضًری
 تاریخ تصًیة

 :EDCتًسط ضًرای  

00/00/1398 

 ضمارٌ جلسات

 تاریخ تأییذ  :تازوگری ضذٌ

 :EDOتًسط ضًرای 

00/00/1398 
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 اَذاف آمًزشی

   َذف کلی:

 علم و هنر ایجاد ارتباط موثر و رضایت بخش با مراجعین در روابط بین فردی و در گروه درمانیدانشجویان با آشنایی 

 باضٌذ:در پایاى برًاهِ آهَزضی، اًتظار هی رٍد فراگیراى قادر  اَذاف اختصاصی )رفتاری(:

 :حیطٍ ضىاختی 

 ٌذ.ظ بیي فردی ٍ اًَاع آى را تؼریف کٌرٍاب 

 ّذ.ٌتاریخچِ گرٍُ در کاردرهاًی را ضرح د 

 ّذ.ٌگرٍُ، ٍیژگی ّای آى ٍ ساختار ٍ هحتَای گرٍُ را تَضیح د 

  ذ.ٌضرح دّتؼریف گرٍُ درهاًی را 

 ٌذ.ٌاًَاع هذل ّای گرٍُ درهاًی را ػٌَاى ک 

 ذ.ٌرهاًی را تَضیح دّهذل ّای گرٍُ درهاًی در کارد 

 ّذ.ٌفرایٌذ گرٍُ را ضرح د 

 ٌذ.ٌاًَاع ضیَُ ّای رّبری ٍ ٍیژگی ّای رّبر را ػٌَاى ک 

 ّذ.ٌفاکتَرّای هَثر در گرٍُ درهاًی را تَضیح د 

 

 :حیطٍ رياوی حرکتی 

 ّذ.ٌگرٍُ ّایی کارآهذ را تطکیل د 

 ٌذ.ٌبراساس ًیازّای هراجؼاى، گرٍُ هتٌاسب با آى ّا را برگسار ک 

 ّذ.ٌٍیژگی ّای رّبری هٌاسبی را در حیي گرٍُ درهاًی از خَد ًطاى د 

 ٌذ.ٌبا هراجؼاى ارتباط درهاًی هٌاسبی را برقرار ک 

 ذ.ٌهراحل گرٍُ را بِ ضکلی صحیح ٍ هفیذ، عی ًوَدُ ٍ گرٍُ را براساس فرآیٌذ آى اجرا ًوای 

 

 :حیطٍ ػاطفی 

  ذ بِ گًَِ ًٌَِ ای هَثر با بیواراى ارتباط درهاًی برقرار کٌبِ گبا تَجِ یِ آهَزش ّای صَرت گرفتِ در ایي ٍاحذ

ّوکاری کارآهذی داضتِ  آى ّا با اجرای گرٍُ اػتواد ًوَدُ ٍ در رًٍذ ، بِ آى ّااى در جلسات گرٍُای کِ بیوار

 ذ.ٌباض
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 ريش َای تذریس

 ایفای وقص تحث گريَی پرسص ي پاسخ سخىراوی

 پاًل PBL ومایص ػملی کارگاُ آهَزضی 

 گريٌ کًچک              جَرًال کالب                گسارش صبحگاّی             گردش علوی                  

Bedside teaching Grand Round Case Based  Discussion ٌتیمار ضثیٍ سازی ضذ 

 سایر ريش َای تذریس:

 مًاد ي يسایل آمًزشی

 ًوَدار/ چارت برٍضَر کاتالَگ/ تصَیر/ عکس يایت تًرد پايرپًیىت جسٍُ کتاب

 بیوار ٍاقعی بیوار استاًذارد ضذُ اضیاء ٍ لَازم ٍاقعی هاکت ًرم افسار فیلن آهَزضی فایل صَتی

   سایر مًاد ي يسایل آمًزضی:
 مکان ترگساری آمًزش

 کالس 
 سایت

 ایٌترًت 
 سالي کٌفراًس

 سالي

آهفی  

 تأتر

 سالي 

 هَالش
 Media Lab آزهایطگاُ

Skill 

Lab 

درهاًگاُ/ 

 بخص

 بالیٌی

 عرصِ

 بْذاضت
 جاهعِ

   :مکان َای آمًزضیسایر 

 تجارب یادگیری )مرتثط تا استاد(

 

برگساری جلسات گرٍُ درهاًی، ضیَُ ّای رّبری، ًحَُ ارتباط با بیواراى، تطکیل گرٍُ در خصَظ ًحَُ آضٌایی ػولی فراگیر 

 ّای هتٌاسب با ًیاز بیواراى ٍ چگًَگی اجرای گرٍُ بِ صَرت کارآهذ

 تکالیف یادگیری) مرتثط تا فراگیر(

 کل ػولیتوریي دایٌاهیک گرٍُ، رٍش ّای اجرای گرٍُ، ضیَُ ّای رّبری ٍ ًحَُ ارتباط در گرٍُ بِ ض 

 اجرای گرٍُ در ًقص رّبر )با ّوکالسی ّا( بِ صَرت ضبیِ سازی ضذُ ٍ هذیریت گرٍُ بِ ضیَُ ای هٌاسب 

 تْیِ گسارش از گرٍُ ّای برگسار ضذُ در کالس 

 ارائِ کٌفراًس ٍ سخٌراًی در خصَظ هذل ّای گرٍُ درهاًی 

 

 ضًاتط آمًزشی ي سیاست َای مذرس

ضرکت ، رػایت کاهل ًظن ٍ اًضباط، حضَر کاهل در جلسات ػولی در هحل برًاهِ آهَزضی،حضَر بِ هَقغ ٍ کاهل  انتظارات:

احث آهَزضی، عرح سَاالت ٍ ابْاهات هرتبظ بِ ، ضرکت فؼال ٍ پَیا در هبٍ ایقای ًقص هٌاسبگرٍُ درهاًی هَثر در جلسات 

 آهَزش، اًجام بِ هَقغ ٍ هٌاسب تکالیف آهَزضی تؼییي ضذُ
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 ٍج از کالس ٍرٍد ٍ خر مجازها:

 خَردى ٍ آضاهیذى، صحبت کردى با هَبایل محدودیتها:

 (/تالیىی/عرصٍَای ایمىی )دريس عملی/آزمایشگاَیتًصیٍ

 

 

 فُرست مىاتع درسی

 Cole, Marilyn B. Group dynamics in occupational therapy: The theoretical basis and 

practice application of group intervention. Slack incorporated, 2005.  

 Howe, Margot C., and Sharan L. Schwartzberg. A functional approach to group work in 

occupational therapy. Lippincott Williams & Wilkins, 2001.  

 Cara, Elizabeth, and Anne MacRae. Psychosocial occupational therapy: A clinical 

practice. Cengage Learning, 2005.  
 

 ريش ارزشیاتی

 گستردٌ پاسخ
کًتٍ 

 پاسخ
 هصاحبِ چک لیست صحیح / غلط جًرکردوی چىذ گسیىٍ ای

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

Sampling 

Log Book 360
 0

 Portfolio PUZZLE  PMP SCT CRP 

 رزشیاتی:سایر ريش َای ا

 (  10ومرٌ،  ػملی:  ،  10 ومرٌ: وظری  20) از تارم تىذی ومرٌ 

 ومرٌ 5کار ػملی:  ومرٌ 2:تکالیف کالسی ومرٌ 1: حضًر ي مطارکت فؼال

 ومرٌ 10  :/ ديرٌامتحان پایان ترم ومرٌ 2 :/ ديرٌامتحان میان ترم ..... ومرٌ کًئیس:

 سایر مًارد:



5 
 

 تروامٍ وظریه ترتیة ي تًالی عىايیجذيل 

 مالحظات عنوان جلسه  شماره جلسه

  تعریف روابط بین فردی و انواع آنآشنایی با  1

  تاریخچه گروه در کاردرمانی 2

  گرٍُ، ٍیژگی ّای آى ٍ ساختار ٍ هحتَای گرٍُ تعریف  3

  ٍ ضیَُ ّای برگساری گرٍُتؼریف گرٍُ درهاًی آضٌایی با  4

  درهاًی در کاردرهاًیهذل ّای گرٍُ آضٌایی با  5

تًسط مسؤيل درس/ کارضىاس آمًزش، تٍ اطالع فراگیران رساویذٌ  پایان، در زمان آغاز تروامٍ آمًزضی،تاریخ ضريع ي *تًجٍ: 

 خًاَذ ضذ.
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 جذيل ترتیة ي تًالی عىايیه تروامٍ عملی

 مالحظات ػىًان جلسٍ  ضمارٌ جلسٍ

 درهاًی:برگساری اًَاع گرٍُ ّای درهاًی در کار 1

 سایکَردراها -

 آهَزضی -

 activityگرٍُ ّای  -

- SI 
- Directive 

 
2 

3 

 

4 

5 

  هذیریت رفتارّای هطکل ساز در گرٍُ بِ ضکل ػولی 6

  اجرای دایٌاهیک گرٍُ بِ ضکل ػولی 7

   آهَزش ضیَُ ّای رّبری بِ ضکل ػولی 8

9 

تًسط مسؤيل درس/ کارضىاس آمًزش، تٍ اطالع فراگیران رساویذٌ  آمًزضی،پایان، در زمان آغاز تروامٍ تاریخ ضريع ي *تًجٍ: 

 خًاَذ ضذ.
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 جذيل ارائٍ تروامٍ کارآمًزی/کاريرزی 

 *طًل ديرٌ
 مذرس )مذرسان(  مکان ارائٍ ػىًان تروامٍ آمًزضی

 ماٌ ريز ساػت

      

      

      

      

      

تًسط مسؤيل درس/ کارضىاس آمًزش، تٍ اطالع فراگیران رساویذٌ  مان آغاز تروامٍ آمًزضی،پایان، در زتاریخ ضريع ي *تًجٍ: 

  خًاَذ ضذ.

 

 


