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 بهداشت و پیراپزشکی دانشکده

  کاردرمانی گروه آموزشی:

  Course Plan دورهطرح 

 مشخصات فراگیران مشخصات درس

 کاردرمانیرشته تحصیلی:  مشاوره در کاردرمانی  عنوان واحد درسی:

  کارشناسی مقطع تحصیلی: نوع واحد درسی: 

 هفتم  ترم تحصیلی: کارورزی: کارآموزی:   عملی: 1نظری:  واحد

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

 کد درس:

54 

 پیشنیاز: 
- 

برنامه آموزشی  جدیدترین تاریخ تصویب

 11/11/1931 توسط وزارت بهداشت:

 بخش: سال: کارورز 

 بخش: سال: دستیار

 سایر: سایر:

 مشخصات مسؤل درس

 کاردرمانی رشته تحصیلی:  گلناری محمد کریمنام و نام خانوادگی: 

 مربیرتبه علمی:  کارشناسی ارشد مقطع تحصیلی: 

                                پست الکترونیک: 41599111431شماره تماس: 
Mohamad.3602@zums.ac.ir 

 انیگروه کاردرم -دانشکده بهداشت و پیراپزشکی -بلوار پروین اعتصامی -زنجان   آدرس محل کار:

 نام و نام خانوادگی سایر مدرسان:  

 :تاریخ تدوین طرح درس :روش برگزاری برنامه

 11/4/1938 
 بازنگری بر اساس نیاز جامعه:

 ترکیبی مجازی حضوری

 تصویب تاریخ

 :EDCتوسط شورای  

44/44/1938 

 

 

 شماره جلسات

 بازنگری شده:
 تاریخ تأیید 

 :EDOتوسط شورای 

44/44/1938 

 هداف آموزشیا

 و کاربرد مشاوره در کاردرمانیمفاهیم آشنایی با   هدف کلی:

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

 .مدلهای  مشاوره را بیان کند 

 .سطوح مشاوره کاردرمانی را بیان کند 

  د.را توضیح ده ویژگی های مشاور 

 .اصول مشاوره کاردرمانی را بیان کند 

 .اصول بر قراری ارتباط با مراجع را شرح دهد 

 .اصول مصاحبه را بیان کند 

 .اصول اخالقی در روند مشاوره را بیان کند 

 .در مورد مشاوره در حیطه کودکان توضیح دهد 

 .در مورد مشاوره در حیطه بیماران با مشکالت اعصاب و روان توضیح دهد 

 رد مشاوره در حیطه بیماران با مشکالت جسمانی توضیح دهد.در مو 

 

 :حیطه روانی حرکتی 

 

  عاطفیحیطه: 

  

 روش های تدریس

 ایفای نقش بحث گروهی پرسش و پاسخ سخنرانی

 پانل PBL نمایش عملی کارگاه آموزشی 

 وچک             گروه ک جورنال کالب                گزارش صبحگاهی                    گردش علمی

Bedside teaching Grand Round Case Based  Discussion بیمار شبیه سازی شده 

 سایر روش های تدریس:
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 مواد و وسایل آموزشی

 نمودار/ چارت بروشور کاتالوگ/ تصویر/ عکس وایت بورد پاورپوینت جزوه کتاب

 بیمار واقعی بیمار استاندارد شده واقعیاشیاء و لوازم  ماکت نرم افزار فیلم آموزشی فایل صوتی

 پروژکتور دیتا  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(
 مشاوره، انواع مدل های مشاوره و انجام مشاوره با بیماران مختلف اصول با آشنایی آموزش فراگیر جهت 

 تکالیف یادگیری) مرتبط با فراگیر(
مشاوره به صورت اصول درک کاربرد قادر به فراگیرنده موظف خواهد بود تکالیف مربوطه را به صورت صحیح و به موقع انجام داده و در نهایت 

    در راستای برنامه درمانی مراجع خواهد بود. 

 ضوابط آموزشی و سیاست های مدرس
حضور به موقع و فعال در کالس، رعایت کامل نظم و انضباط، انجام به موقع تکالیف، حضور به موقع در جلسه آزمون در انتظارات: 

 حین ترم و پایان ترم

 و خروج از کالس ورود : مجازها

 ضبط صدا و تصویر، استفاده از تلفن همراه، خوردن و آشامیدن محدودیتها:

  

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

 

 فهرست منابع درسی
 Schell, Barbara A., et al. Willard & Spackman’s Occupational therapy. Lippincot 

Williams& Wilkins., 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 

Log Book 0 360 Portfolio PUZZLE  PMP SCT CRP 

 سایر روش های ارزشیابی:
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 ( 4نمره،  عملی:    14 نمره: نظری 14) از بارم بندی نمره 

 کار عملی: ...... نمره نمره 9: تکالیف کالسی نمره 1: حضور و مشارکت فعال

 نمره 14  :/ دورهامتحان پایان ترم نمره 4 :/ دورهامتحان میان ترم نمره 1 کوئیز:

 سایر موارد:
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 برنامه نظریترتیب و توالی عناوین جدول 

شماره 

 جلسه
 مالحظات عنوان جلسه 

  مدلها و سطوح مشاوره کاردرمانی و ویژگی های مشاور آشنایی با 1

  اصول مشاوره کاردرمانی 2

  اصول برقراری ارتباط با مراجع 3

  اصول اخالقی در مشاوره  و مراحل مشاوره 4

  اصول مصاحبه 5

  مشاوره در بیماران با مشکالت جسمی 6

  مشاوره در بیماران با مشکالت روانی 7

  مشاوره در حوزه کودکان 8

  آزمون پایان ترم 9

11   

11   

12   

13   

14   

15   

16   

17   

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

 فراگیران رسانیده خواهد شد.

 

 

 



6 
 

 جدول ترتیب و توالی عناوین برنامه عملی

شماره 

 جلسه
 مالحظات عنوان جلسه 

  بازدید از مرکز ارتوپدی فنی 1

  نکات الزم در تجویز اورتوز و پروتز 2

  Back slapساخت  3

  ، ویلچر،...(اصول نحوه استفاده از وسایل کمکی )عصا، واکر 4

5   

6   

7   

8   

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.
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 جدول ارائه برنامه کارآموزی/کارورزی 

 *ورهطول د
 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.

 

 


