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 دانشکذه بهذاشت و پیراپسشکی

 گروه آموزشی کاردرمانی

  Course Plan دورهطرح 

 مشخصات فراگیران مشخصات درس

 کاردرماوی رضتٍ تحصیلی:  )بسرگساالى(هطاّذات بالیٌی رٍاى  کارآهَزی در عرصِ ػىًان ياحذ درسی:

 کارضىاسیمقطغ تحصیلی:  اجباری -اختصاصیوًع ياحذ درسی: 

 ياحذ

1 
 ترم تحصیلی:   کاريرزی: /.5کارآمًزی:  ػملی: ی: وظر

 ،ساػت

 ماٌیا ريز
 بخص: سال: کارآمًز  کاريرزی: 26کارآمًزی:  ػملی: وظری: 

 کذ درس:

49 

 پیطىیاز: 

 
بروامٍ  جذیذتریه تاریخ تصًیب

آمًزضی تًسط يزارت بُذاضت: 

12/12/1397 

 بخص: سال: کاريرز 

 بخص: سال: دستیار

ٍاحذ است کِ ًین ٍاحذ آى هربَط بِ رٍاًپسضکی  1طَر کلی  بِ سایر:

 بسرگساالى ٍ ًین ٍاحذ آى هربَط بِ رٍاًپسضکی کَدکاى هی باضذ.

 سایر:

 مشخصات مسؤل درس

 کاردرماوی رضتٍ تحصیلی:   ضیریي هلکی ًام ٍ ًام خاًَادگی: 

 مربیرتبٍ ػلمی:  کارضٌاسی ارضذ هقطع تحصیلی:  

                                پست الکتريویک: 02433772032 ضمارٌ تماس: 
Shirinmaleki142@zums.ac.ir 

 زًجاى بلَار پرٍیي اعتصاهی داًطکذُ بْذاضت ٍ پیراپسرضکی گرٍُ کاردرهاًی   آدرس محل کار:

 وام ي وام خاوًادگی سایر مذرسان:  

 تاریخ تذيیه طرح درس: ريش برگساری بروامٍ:

 01/07/1398 
 بازوگری بر اساس ویاز جامؼٍ:

 ترکیبی هجازی حضًری

 تاریخ تصًیب

تًسط ضًرای  

EDC: 

00/00/1398 

 ضمارٌ جلسات

 تاریخ تأییذ  بازوگری ضذٌ:

 :EDOتًسط ضًرای 

00/00/1398 
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 اهذاف آموزشی

   َذف کلی:

مختلف کاردرماوی ريان بسرگساالن داوطجًیان در ایه ياحذ درسی با حیطٍ َای مختلف حرفٍ ای خًد در بخص َای 

آضىا ضذٌ ي با مطاَذٌ ريش َای ارائٍ خذمت بٍ مراجعیه در بخص َای مختلف وگرش ي دیذگاَطان وسبت بٍ ًَیت 

 حرفٍ ای خًد تطکیل ي تثبیت می گردد.

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

 ی حرکتی:حیطٍ رياو 

 بِ فعالیت بپردازًذ.هراکس رٍاى ٍ بخص ّای هختلف آى  در 

 ،گسارش ًَیسی ٍ ارزیابی در کاردرهاًی را اًجام دٌّذ. ضیَُ ّای هختلف ثبت اعالعات 

 رهاًی رٍاى بسرگساالى را بِ کار گیرًذ.ٍسایل ٍ رٍش ّای هتذاٍل کارد 

 
 

 روش های تذریس

 ای ًقصایف بحث گريَی پرسص ي پاسخ سخىراوی

 پاًل PBL ومایص ػملی کارگاُ آهَزضی 

 گرٍُ کَچک              جَرًال کالب                گسارش صبحگاَی             گردش علوی                  

Bedside teaching Grand Round Case Based  Discussion ُبیوار ضبیِ سازی ضذ 

 سایر ريش َای تذریس:

 آموزشیمواد و وسایل 
 ًوَدار/ چارت برٍضَر کاتالَگ/ تصَیر/ عکس ٍایت بَرد پاٍرپَیٌت جسٍُ کتاب

 بیوار استاًذارد ضذُ اضیاء ي لًازم ياقؼی هاکت ًرم افسار فیلن آهَزضی فایل صَتی
بیمار 

 ياقؼی

   سایر مًاد ي يسایل آمًزضی:
 مکان برگساری آموزش

 کالس 
 سایت

 ایٌترًت 

سالي 

 کٌفراًس

 سالي

 آهفی تأتر 

 سالي 

 هَالش
 Media Lab آزهایطگاُ

Skill 

Lab 

درهاًگاُ/ 

 بخص

 بالیٌی

 عرصِ

 بْذاضت
 جاهعِ

 مراکس سالمت ريان  :مکان َای آمًزضیسایر 
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 تجارب یادگیری )مرتبط با استاد(

 
ارزیابی بیماران ي تحلیل وتایج حاصل از ارزیابی، تعییه اَذاف کًتاٌ ي بلىذ مذت ي بروامٍ درماوی، اجرای وحًٌ  از چگًوگی:فراگیر  مطاَذٌ

ی بروامٍ درماوی، آمًزش بیماران در زمیىٍ َای گًواگًن، برگساری گريٌ َای درماوی ي جلسات فردی، ارائٍ مطايرٌ بٍ بیماران، وحًٌ برقرار
 ي َمچىیه آضىایی با ابسارَا ي يسایل کاردرماوی در حیطٍ سالمت ريان ا ي سایر اعضای تیم درمانارتباط با بیمارن، خاوًادٌ آن َ

 تکالیف یادگیری) مرتبط با فراگیر(

  جلسات هطاّذُگسارش ًَیسی از 

   تْیِ پَستر در خصَظ کاردرهاًی در سالهت رٍاى 

 

 ضوابط آموزشی و سیاست های مذرس

، درهاًیضرکت هَثر در جلسات رعایت کاهل ًظن ٍ اًضباط،  ل در هحل برًاهِ آهَزضی،حضَر بِ هَقع ٍ کاه انتظارات:

احث آهَزضی، عرح سَاالت ٍ ابْاهات هرتبظ بِ آهَزش، اًجام بِ هَقع ٍ هٌاسب تکالیف آهَزضی ضرکت فعال ٍ پَیا در هب

 تعییي ضذُ

 هحل کاراهَزیٍرٍد ٍ خرٍج از  ،صحبت کردى با هَبایل محدودیتها:

 (/بالینی/عرصههای ایمنی )دروس عملی/آزمایشگاهیصیهتو

 احتیاط در ٌّگام برخَرد با بیواراى با سابقِ حولِ عصبی 

 

 منابع درسیفهرست 

 Stein, Franklin, and Susan K. Cutler. Psychosocial occupational therapy: A holistic 

approach. Singular 

 

 روش ارزشیابی

 گستردٌ پاسخ
 کًتٍ

 پاسخ
 هصاحبِ چک لیست صحیح / غلط جَرکردًی چٌذ گسیٌِ ای

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

Sampling 

Log Book 360
 0

 Portfolio PUZZLE  PMP SCT CRP 

 سایر روش های ارزشیابی:

 (  15ومرٌ،  ػملی:  ،  5 ومرٌ: وظری  20) از بارم بنذی نمره 

 ومرٌ 8کار ػملی:  ومرٌ 4:تکالیف کالسی ومرٌ 3: حضًر ي مطارکت فؼال

 ومرٌ 5  :/ ديرٌامتحان پایان ترم ومرٌ :/ ديرٌامتحان میان ترم ..... ومرٌ کًئیس:

 سایر مًارد:
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 جذول ارائه برنامه کارآموزی/کارورزی 

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

 ماٌ ريز ساػت

 2 6 2تا  8

وحًٌ گسارش وًیسی آضىایی کلی با  -
جلسات فردی، گريَی، مصاحبٍ َا ي 

 در َر جلسٍ بٍ طًر مجسا آزمًن َا

با  درماوگران ارتباطمطاَذٌ چگًوگی  -
بیماران، خاوًادٌ َای آن َا ي پرسىل 

 درماوی

برگساری گريٌ َای مطاَذٌ چگًوگی  -
 درماوی 

ری فعالیت َای برگسامطاَذٌ چگًوگی  -
درماوی اکًپیطه مذار متىاسب با ویاز 

 بیمارن

 ارائٍ مطايرٌ بٍ بیمارانمطاَذٌ چگًوگی  -

استفادٌ از تکىیک َای مطاَذٌ چگًوگی  -
 درماوی مىاسب در مًاجٍُ با بیماران

بکارگیری ضیًٌ َای مطاَذٌ چگًوگی  -
 عملی در درمان بیماران

ر آضىایی با ابسارَاي يسایل مًرد استفادٌ د -
 کاردرماوی رياوپسضکی بسرگساالن

ي مطاَذات  تُیٍ فایل از گسارضات -
 ضخصی ي تصحیح ایرادات آن َا

 

هراکس سالهت رٍاى 

)بیوارستاى رٍاًپسضکی ٍ 

هراکس رٍزاًِ بیواراى 

 رٍاى(

 شیرین ملکی

      

      

      

      

ط مسؤيل درس/ کارضىاس آمًزش، بٍ اطالع فراگیران رساویذٌ تًس پایان، در زمان آغاز بروامٍ آمًزضی،تاریخ ضريع ي *تًجٍ: 

  خًاَذ ضذ.

 


