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 داوشکذٌ تُذاشت ي پیراپسشکی

 گريٌ آمًزشی کاردرماوی

  Course Plan ديرٌطرح 

 مشخصات فراگیران مشخصات درس

 کاردرماوی رضتٍ تحصیلی:  کارکرد اکیَپیطٌال در طَل زًذگی ػىًان ياحذ درسی:

 کارضىاسیمقطغ تحصیلی:  اجباری -اختصاصیوًع ياحذ درسی: 

 ترم تحصیلی:   کاريرزی: زی: کارآمً 2ػملی: 1وظری:  3 ياحذ

 ،ساػت

 ماٌیا ريز

وظری: 

17 
 تخص: سال: کارآمًز  کاريرزی: کارآمًزی:  68ػملی: 

کذ 

 درس:

23 

 پیطىیاز: 

 99هباًی کاردرهاًی کذ 

 91رضذ کَدک کذ 

 جذیذتریه تاریخ تصًیة

تروامٍ آمًزضی تًسط 

يزارت تُذاضت: 

12/12/1397 

 تخص: سال: کاريرز 

 تخص: ال:س دستیار

 سایر: 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 

 زًجاى بلَار پرٍیي اعتصاهی داًطکذُ بْذاضت ٍ پیراپسرضکی گرٍُ کاردرهاًی   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 

 جلساتضمارٌ 

 تاریخ تأییذ  تازوگری ضذٌ:

 :EDOتًسط ضًرای 

00/00/1398 
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 اَذاف آمًزشی

   َذف کلی:

مفاهیم کارکرد اکًپیشىال ي عًامل مًثر فردی، اجتماعی ي تکاملی در کسب وقش های اکًپیشىال در طًل زودگی ي داوشجًیان با آشىایی 

 تجسیه ي تحلیل اکًپیشه / فعالیت

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

 :حیطٍ ضىاختی 

 ٌّذ.فؼالیت ّذفوٌذ را تَضیح د 

 ّذ.ٌفلسفِ اکَپیطي را تَضیح د 

 ٌذ.ٌحَزُ ّای کاردرهاًی را تیاى ک 

  ذ.ٌهراحل هختلف زًذگی را ضرح دّ افراد در در هطارکترا ًقص اکَپیطي 

 ذ.ٌکٌ تیاىیطٌال را هفَْم کارکرد اکَپ 

 ٌذ.ًٌحَُ استفادُ از اکَپیطي در هذاخالت کاردرهاًی را تیاى ک 

 ٌذ.ٌاّذاف تجسیِ ٍ تحلیل فؼالیت ّا را ػٌَاى ک 

  ضرح دٌّذ.را فؼالیت اًَاع تجسیِ ٍ تحلیل  

 ٌذ.ٌػولکردّای فیسیکی، اجتواػی، ضٌاختی ٍ رٍاًطٌاختی اًساى را تیاى ک 

  ذ.ٌهختلف اًساى در فؼالیت ّای هختلف را ضرح دّتجسیِ ٍ تحلیل ػولکردّای 

 ّذ.ٌکارترد درهاًی فؼالیت ّا را ضرح د 

  تَضیح دٌّذ.اًغثاق فؼالیت ّا تا ضرایظ تیواری را 

 ّذ.ًٌحَُ درجِ تٌذی فؼالیت تا تَجِ ًَع تیواری را تَضیح د 

 

 :حیطٍ رياوی حرکتی 

  اًجام دٌّذ.ی حرکتی ٍ رٍاًطٌاختی فؼالیت ّای هختلف را از ًظر ضٌاختی، حستجسیِ ٍ تحلیل 

  تجسیِ ٍ تحلیل آى ّا را تِ ػول آٍرًذ.دادُ ٍ  اًجامدر ایراى را )هاًٌذ کار تا چرم، چَب ٍ...( اًَاع کارّای دستی رایج  

  اًجام دّذ.هذیاّای رایاًِ ای ٍ ٌّری هاًٌذ سراهیک، ًقاضی، هَسیقی ٍ ... را تجسیِ ٍ تحلیل 

 اًجام ػولکرد تیواراى را تراساس آى تجسیِ ٍ تحلیل تیواراى، کارّای دستی را لحاػ کٌذ ٍ  در درهاى هطکالت هختلف

 دّذ.
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 ريش َای تذریس

 ایفای ًقص بحث گرٍّی پرسص ي پاسخ سخىراوی

 پاًل PBL ومایص ػملی کارگاٌ آمًزضی 

 گرٍُ کَچک                      جَرًال کالب        گسارش صبحگاّی             گردش علوی                  

Bedside teaching Grand Round Case Based  Discussion ُبیوار ضبیِ سازی ضذ 

 سایر ريش َای تذریس:

 مًاد ي يسایل آمًزشی

 ًوَدار/ چارت برٍضَر کاتالَگ/ تصًیر/ ػکس يایت تًرد پايرپًیىت جسٍُ کتاب

 هاکت ًرم افسار فیلن آهَزضی فایل صَتی
اضیاء ي لًازم 

 ياقؼی
 بیوار ٍاقعی بیوار استاًذارد ضذُ

چًب ي يسایل کارتا چًب، يسایل يیترای، يسایل  چرم سازی، يسایل جؼثٍ سازی، يسایل گل چیىی، يسایل   سایر مًاد ي يسایل آمًزضی:

 خیاطی، يسایل کالش، يسایل وقاضی ريی تًم، يسایل چرم سازی
 مکان ترگساری آمًزش

 کالس 
 یتسا

 ایٌترًت 
 سالي کٌفراًس

 سالي

آهفی  

 تأتر

 سالي 

 هَالش
 Media Lab آزهایطگاُ

Skill 

Lab 

درهاًگاُ/ 

 بخص

 بالیٌی

 عرصِ

 بْذاضت
 جاهعِ

 اتاق فؼالیت  :مکان َای آمًزضیسایر 

 تجارب یادگیری )مرتثط تا استاد(

 ،یِ ٍ تحلیل فؼالیت/اکَپیطي، استفادُ از تجساًَاع ضیَُ ّا ٍ رٍش ّای  در خصَظ  آضٌایی ػولی فراگیر تَسظ هذرس

اکَپیطي جْت درهاى، آًالیس تیوار تراساس ًحَُ اًجام فؼالیت ّا ٍ ایجاد اّذاف ٍ ترًاهِ ّای درهاًی تراساس اًالیسّای 

 صَرت گرفتِ از اٍ.

 تکالیف یادگیری) مرتثط تا فراگیر(

 اجرا ٍ تکویل فؼالیت ّای صَرت گرفتِ در عی ترم تحصیلی 

 جذاگاًِ توام فؼالیت ّا در حیغِ ّای ضٌاختی، فیسیکی، حسی حرکتی ٍ رٍاًطٌاختییِ ٍ تحلیل تجس 

 ضًاتط آمًزشی ي سیاست َای مذرس

ضرکت کاهل در جلسات ػولی، پَضیذى لثاس کار هٌاسة در ، قغ ٍ کاهل در هحل ترًاهِ آهَزضیحضَر تِ هَ انتظارات:

رػایت کاهل ًظن جلسات ػولی، هطارکت کاهل در اجرای فؼالیت ّا ٍ اتوام فؼالیت ّای هَرد ًظر در تْتریي کیفیت هوکي، 

ٌاسة تکالیف احث آهَزضی، عرح سَاالت ٍ اتْاهات هرتثظ تِ آهَزش، اًجام تِ هَقغ ٍ هضرکت فؼال ٍ پَیا در هثٍ اًضثاط، 

 آهَزضی تؼییي ضذُ

 ٍرٍد ٍ خرٍج از کالس  مجازها:

 خَردى ٍ آضاهیذى، صحثت کردى تا هَتایل محدودیتها:
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 (/تالیىی/عرصٍَای ایمىی )دريس عملی/آزمایشگاَیتًصیٍ

 

 ... ٍ احتیاط در حیي کار تا ٍسایل ٍ اتسارّا هاًٌذ قیچی، سَزى، کاتر 

 

 فُرست مىاتع درسی
 Mackenzie, Lynette, and Gjyn O'Toole, eds. Occupation analysis in practice. Oxford: Wiley-Blackwell, 

2011.  

 Drake, Margaret. Crafts in therapy and rehabilitation. Slack, 1992.  

 Breines, Estelle. Occupational therapy activities from clay to computers: Theory and practice. FA Davis 

Company, 1995.  

 Hersch, Gayle Ilene, Nancy K. Lamport, and Margaret S. Coffey. Activity analysis: Application to 

occupation. SLACK Incorporated, 2005.  

 Thomas, Heather. Occupation-based activity analysis. Slack Incorporated, 2012.  

 Hagedorn, Rosemary. Tools for practice in occupational therapy: A structured approach to core skills and 

processes. Churchill Livingstone, 2000.  

 

 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 

 سایر ريش َای ارزشیاتی:

 ( 15ومرٌ،  ػملی:  ،   5 ومرٌ: وظری  20) از تارم تىذی ومرٌ 

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

 ومرٌ 5  :/ ديرٌامتحان پایان ترم ومرٌ 2 :/ ديرٌامتحان میان ترم ..... ومرٌ کًئیس:

 سایر مًارد:
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 تروامٍ وظریترتیة ي تًالی عىايیه جذيل 

شماره 

 جلسه
 مالحظات عنوان جلسه 

  (occupational therapy domainsآضٌایی تا حیغِ ّای کاردرهاًی ) 1

  کَپیطيآضٌایی تا تؼریف فؼالیت ّای ّذفوٌذ ٍ فلسفِ ا 2

  آضٌایی تا ًقص اکَپیطي در هطارکت افراد در فؼالیت ّای زًذگی 3

  آضٌایی تا هفَْم کارکرد اکَپیطٌال ٍ ًحَُ استفادُ از اکَپیطي در هذاخالت کاردرهاًی 4

  اضٌایی تا اًَاع تجسیِ ٍ تحلیل ّا  5

  یظ تیوارکارترد درهاًی فؼالیت ّا، اًغثاق ٍ درجِ تٌذی فؼالیت تراساس ضرا 6

  تجسیِ ٍ تحلیل هَلفِ ّای ضٌاختی اکَپیطي 7

  تجسیِ ٍ تحلیل هَلفِ ّای فیسیکی، رٍاًی اجتواػی ٍ حسی حرکتی اکَپیطي 8

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

 خًاَذ ضذ.

 ي تًالی عىايیه تروامٍ عملی جذيل ترتیة

 مالحظات ػىًان جلسٍ  ضمارٌ جلسٍ

  فؼالیت چرم سازی 9

2 

3 

4 
تجسیِ ٍ تحلیل فؼالیت چرم سازی از هٌظر ضٌاختی، حسی حرکتی، 

 فیسیکی ٍ رٍاًطٌاختی
 

  فؼالیت ًجاری 5

6 

7 

8 
سیکی تجسیِ ٍ تحلیل فؼالیت ًجاری از هٌظر ضٌاختی، حسی حرکتی، فی

 ٍ رٍاًطٌاختی
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  فؼالیت ٍیترای 9

91 

99 

92 
تجسیِ ٍ تحلیل فؼالیت ٍیترای از هٌظر ضٌاختی، حسی حرکتی، فیسیکی 

 ٍ رٍاًطٌاختی
 

  فؼالیت جؼثِ سازی 93

94 

95 

96 
تجسیِ ٍ تحلیل فؼالیت جؼثِ سازی از هٌظر ضٌاختی، حسی حرکتی، 

 فیسیکی ٍ رٍاًطٌاختی

 

  یت ًقاضی رٍی تَمفؼال 97

98 

99 

21 
تجسیِ ٍ تحلیل فؼالیت ًقاضی رٍی تَم از هٌظر ضٌاختی، حسی 

 حرکتی، فیسیکی ٍ رٍاًطٌاختی

 

  فؼالیت گل چیٌی 29

22 

23 

24 
تجسیِ ٍ تحلیل فؼالیت گل چیٌی از هٌظر ضٌاختی، حسی حرکتی، 

 فیسیکی ٍ رٍاًطٌاختی

 

  فؼالیت خیاعی 25

26 

27 

28 

تجسیِ ٍ تحلیل فؼالیت خیاعی از هٌظر ضٌاختی، حسی حرکتی، 

 فیسیکی ٍ رٍاًطٌاختی
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  فؼالیت ضوغ سازی 29

31 

39 

32 
تجسیِ ٍ تحلیل فؼالیت ضوغ سازی از هٌظر ضٌاختی، حسی حرکتی، 

 فیسیکی ٍ رٍاًطٌاختی
 

  کالشفؼالیت  33

34 
اختی، حسی حرکتی، فیسیکی ٍ از هٌظر ضٌ کالشتجسیِ ٍ تحلیل فؼالیت 

 رٍاًطٌاختی
 

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

 خًاَذ ضذ.

 

 


