
1 
 

 

 داوشکذٌ تُذاشت ي پیراپسشکی

 گريٌ آمًزشی کاردرماوی

  Course Plan ديرٌطرح 

 مشخصات فراگیران مشخصات درس

 کاردرماوی رضتٍ تحصیلی:  هْارت ّای ارتباطی در درهاى ػىًان ياحذ درسی:

 کارضىاسیمقطغ تحصیلی:  اجباری -اختصاصیوًع ياحذ درسی: 

 ياحذ

1 

وظری: 

5./ 
 ترم تحصیلی:   کاريرزی: ًزی: کارآم /.5ػملی: 

 ،ساػت

 ماٌیا ريز
 تخص: سال: کارآمًز  کاريرزی: کارآمًزی:  11ػملی:  9وظری: 

کذ 

 درس:

24 

 پیطىیاز: 

 
 جذیذتریه تاریخ تصًیة

تروامٍ آمًزضی تًسط 

يزارت تُذاضت: 

12/12/1391 

 تخص: سال: کاريرز 

 تخص: سال: دستیار

 سایر: سایر:

 رسمشخصات مسؤل د

 کاردرماوی رضتٍ تحصیلی:   ضیریه ملکی وام ي وام خاوًادگی: 

 مرتیرتثٍ ػلمی:  کارضىاسی ارضذ مقطغ تحصیلی:  

                                پست الکتريویک: 02433112092 ضمارٌ تماس: 
Shirinmaleki142@zums.ac.ir 

 تُذاضت ي پیراپسرضکی گريٌ کاردرماوی زوجان تلًار پريیه اػتصامی داوطکذٌ   آدرس محل کار:

 وام ي وام خاوًادگی سایر مذرسان:  

 تاریخ تذيیه طرح درس: ريش ترگساری تروامٍ:

 01/01/1391 
 تازوگری تر اساس ویاز جامؼٍ:

 ترکیبی هجازی حضًری
 تاریخ تصًیة

 :EDCتًسط ضًرای  

00/00/1391 

 ضمارٌ جلسات

 تاریخ تأییذ  تازوگری ضذٌ:

 :EDOتًسط ضًرای 

00/00/1391 
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 اَذاف آمًزشی

   َذف کلی:

هْارت ّای ارتباطی در هَقعیت ّای فردی ٍ گرٍّی بِ هٌظَر ارتباط بِ هراجع، خاًَادُ، تین درهاى داًشجَیاى با آشٌایی 

 ٍ سازهاى ّای هرتبط

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

 :حیطٍ ضىاختی 

 .هفَْم استفادُ درهاًی از خَد را ضرح دّد ٍ استفادُ بالیٌی از آى را تَضیح دّد 

  اساس ًظری هدلintentional .را ضرح دّد 

 .هْارت ّای ارتباعی ٍ اجتواػی را ضرح دّد 

 .اجسای هْارت ّای کالهی ٍ غیرکالهی را بطٌاسد 

 .هْارت جرات ٍرزی را تَضیح دّد 

 َُایجاد ارتباط درهاًی را ػٌَاى کٌد. ًح 

 .چگًَگی برقراری ارتباط با هراجغ ٍ هراقباى را ضرح دّد 

 .چالص ّای ارتباط با بیوار را ػٌَاى کٌد 

 

 :حیطٍ رياوی حرکتی 

 .بتَاًد ارتباط هَثری با بیواراى برقرار کٌد 

 تقَیت کٌد. رفتار جرات ٍرزاًِ را بِ صَرت ػیٌی از خَد ًطاى بدّد ٍ آى را در بیوار 

 .استفادُ درهاًی از خَد را در جلسات هداخالتی با بیوار، اػوال کٌد 

 .هْارت ّای کالهی ٍ غیرکالهی را در ارتباعات درهاًی از خَد برٍز دّد 

 

 :حیطٍ ػاطفی 

  ی بِ گًَِ ای هَثر با بیواراى ارتباط درهاًی برقرار کٌد بِ گًَِ ابراساس آهَزش ّای صَرت گرفتِ در ایي ٍاحد

 کِ بیوار، بِ اٍ اػتواد ًوَدُ ٍ در رًٍد درهاى با اٍ ّوکاری کارآهدی داضتِ باضد.
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 ريش َای تذریس

 ایفای وقص بحث گرٍّی 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 لَازم ٍاقعی اضیاء ٍ 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 

 یادگیری )مرتثط تا استاد( تجارب

 

در خصَظ ًحَُ استفادُ درهاًی از خَد در عَل جلسات درهاًی ٍ ًحَُ ارتباط هَثر با بیوار ٍ استفادُ از آضٌایی ػولی فراگیر 

 رٍش ّای ارتباعی کالهی ٍ غیرکالهی، آهَزش اًَاع رفتار جرات ٍرزاًِ ٍ چگًَگی تقَیت ایي ًَع رفتارّا

 تثط تا فراگیر(تکالیف یادگیری) مر

 ( ایجاد بازی ًقصrole play ِدر خصَظ رفتارّای ارتباعی آهَزش دادُ ضدُ با ّوکالسی ّا بِ صَرت دٍ ب )

 دٍ ٍ گرٍّی

  ِانواع خود" از قبیل خود ایده آل، خود واقعی و...تکویل فرم ّای هربَط ب" 

 تکمیل فرم های مربوط به رفتار جرات ورزانه 
 

 َای مذرسضًاتط آمًزشی ي سیاست 

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

احث آهَزضی، عرح سَاالت ٍ ابْاهات هرتبظ ، ضرکت فؼال ٍ پَیا در هبٍ ایقای ًقص هٌاسب role playهَثر در جلسات 

 یف آهَزضی تؼییي ضدُبِ آهَزش، اًجام بِ هَقغ ٍ هٌاسب تکال

 ٍرٍد ٍ خرٍج از کالس  مجازها:

 خَردى ٍ آضاهیدى، صحبت کردى با هَبایل محدودیتها:
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 (/تالیىی/عرصٍَای ایمىی )دريس عملی/آزمایشگاَیتًصیٍ

 

 

 ع درسیفُرست مىاب

 Marie Morreale, Amini Debbie. The Occupational Therapists Workbook for Ensuring 

Clinical Competence 

 Taylor, Renée R. The intentional relationship: Outpatient therapy and use of self. FA 

Davis, 2008.  
 ۸8۱1، شدرتْراى : اًتشارات . (هٌصَرُ ٍحدتی احودزادُ، اسواعیل ابراّیوی. ) ترجوِ هي کیستن ؟ رٍشْای هَثر برای خَدشٌاسی (.۸۴۹۱. ) پ ی ل ی ارد، ف رً ب 

 ريش ارزشیاتی

 گستردٌ پاسخ
کًتٍ 

 پاسخ
 هصاحبِ لیست چک 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 

 سایر ريش َای ارزشیاتی:

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

 ومرٌ 5کار ػملی:  ومرٌ 2:السیتکالیف ک ومرٌ 1: حضًر ي مطارکت فؼال

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

 سایر مًارد:

https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=Marie+Morreale&text=Marie+Morreale&sort=relevancerank&search-alias=books
https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_2?ie=UTF8&field-author=Amini+EdD++OTR%2FL++CHT++FAOTA%2C+Debbie&text=Amini+EdD++OTR%2FL++CHT++FAOTA%2C+Debbie&sort=relevancerank&search-alias=books
http://centlib.iums.ac.ir:8800/site/catalogue/98525


5 
 

 تروامٍ وظریترتیة ي تًالی عىايیه جذيل 

شماره 

 جلسه
 مالحظات عنوان جلسه 

  یطِ ّای درًٍی ٍ بیرًٍی خَدبیاى هفَْم خَدآگاّی ٍ استفادُ درهاًی از خَد، ٍ آشٌایی با ح 1

  بیاى هْارت ّای اساسی ارتباط ٍ پٌجرُ جَّری 2

  intentionalآضٌایی با اساس ًظری هدل  3

  آضٌایی با اًَاع رفتار  جرات ٍرزاًِ 4

  ٍ چالص ّای ارتباعی با بیواراى آضٌایی با ًحَُ ایجاد ارتباط درهاًی با هراجؼاى 5

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

 خًاَذ ضذ.
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 جذيل ترتیة ي تًالی عىايیه تروامٍ عملی

 مالحظات ػىًان جلسٍ  ضمارٌ جلسٍ

 تکالیف ػولی هرتبظ بِ خَد ضٌاسی: 1

 خَد ٍاقؼی -

 خَد ایدُ آل -

 خَد آرهاًی -

 خَد فیسیکی -

 اجتواػیخَد  -

 خَد هؼٌَی -

 خَد تاریک -

 خَد جٌسی -

 
2 

3 

 

بِ هٌظَر یادگیری هْارت ّای ارتباعی ٍ اجتواػی،   role playاجرای  4

 هْارت ّای کالهی ٍ غیرکالهی ارتباط

 
5 

6 

  تکلیف ػولی پٌجرُ جَّری 7

 تکالیف ػولی هربَط بِ رفتارّای جرات ٍرزاًِ: 8

 رفتار جرات ٍرزاًِ -

 پرخاضگراًِ رفتار -

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

 خًاَذ ضذ.

 

 

 

  

 

 


