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 داوشکذٌ تُذاشت ي پیراپسشکی

 گريٌ آمًزشی کاردرماوی

  Course Plan ديرٌطرح 

 مشخصات فراگیران مشخصات درس

 کاردرماوی رضتِ تحصیلی:  فعالیت َای ريزمرٌ زوذگی ػٌَاى ٍاحذ درسی:

 کارضىاسیهقطغ تحصیلی:  اجباری -اختصاصیًَع ٍاحذ درسی: 

 ترم تحصیلی:   رزی:کارٍ کارآهَزی:  1ػولی: 2ًظری:  ٍاحذ

 ،ساػت

 هاُیا رٍز

ًظری: 

34 

 ػولی: 

34 
 تخص: سال: کارآهَز  کارٍرزی: کارآهَزی: 

کذ 

 درس:

21 

 پیطٌیاز: 

 
 جذیذتریي تاریخ تصَیة

ترًاهِ آهَزضی تَسط 

ٍزارت تْذاضت: 

12/12/1331 

 تخص: سال: کارٍرز 

 تخص: سال: دستیار

 سایر: سایر:

 مشخصات مسؤل درس

 کاردرهاًی رضتِ تحصیلی:   ضیریي هلکی ٍ ًام خاًَادگی: ًام 

 هرتیرتثِ ػلوی:  کارضٌاسی ارضذ هقطغ تحصیلی:  

                                پست الکترًٍیک: 02433112032 ضوارُ تواس: 
Shirinmaleki142@zums.ac.ir 

 ي پیراپسرضکی گريٌ کاردرماویزوجان بلًار پريیه اعتصامی داوطکذٌ بُذاضت    آدرس هحل کار:

 ًام ٍ ًام خاًَادگی سایر هذرساى:  

 تاریخ تذٍیي طرح درس: رٍش ترگساری ترًاهِ:

 01/01/1331 
 تازًگری تر اساس ًیاز جاهؼِ:

 ترکیبی مجازی حضَری
 تاریخ تصَیة

 :EDCتَسط ضَرای  

00/00/1331 

 ضوارُ جلسات

 تاریخ تأییذ  تازًگری ضذُ:

 :EDOای تَسط ضَر

00/00/1331 
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 اَذاف آمًزشی

   ّذف کلی:

فعالیت ّای رٍزهرُ زًذگی بِ عٌَاى هْن تریي ٍ یکی از اصلی تریي حیغِ ّای اجرایی ٍ زیرساخت ّای آى در داًشجَیاى با آشٌایی 

 حَزُ ّای هغرح شذُ در چْارچَب هرجع ٍ هذل ّای هختلف توریٌی کاردرهاًی

 در پایان بروامٍ آمًزضی، اوتظار می ريد فراگیران قادر باضىذ: اّذاف اختصاصی )رفتاری(:

 :حیطِ ضٌاختی 

 ّذ.ٌفؼالیت ّای رٍزهرُ زًذگی سادُ ٍ کارساز را ضرح د 

 ذ.ٌرا تَضیح دّ فؼالیت ّای رٍزهرُ زًذگیر اًَاع سغَح استمالل د 

 ٌذ.ٌارزیابی ّای استاًذارد ٍ غیراستاًذارد فؼالیت ّای رٍزهرُ زًذگی را بیاى ک 

 ّذ.ٌاًَاع هذاخالت در حَزُ فؼالیت ّای رٍزهرُ زًذگی را ضرح د 

  ذ.ٌپیطرفتِ را ضٌاختِ ٍ ًحَُ استفادُ از آى ّا را ضرح دٍّ ٍسایل کوکی با تکٌَلَشی پاییي 

 ٌذ.ٌابسارّا ٍ ٍسایل هختلف هَرد استفادُ برای هراخؼاى هختلف، بِ هٌظَر استفادُ رٍزهرُ زًذگی را ضٌاختِ ٍ بیاى ک 

 ّذ.ًٌحَُ تغبیك بیواراى را ٍسایل هختلف زًذگی را ضرح د 

 ٌذ.ٌرٍش ّای خبراًی هٌاسب برای بیواراًی کِ تَاًایی استفادُ از ٍسایل ٍ ابسارّای تغایك یافتِ را ًذارًذ بیاى ک 

 ّذ.ٌچگًَگی خایدایی ٍ تراًسفر بیواراى با ضرایظ سالهتی هختلف را ضرح د 

 ذ.ٌا تَضیح دّرٍش ّای تسْیل استمالل فردی ر 

 

 :حیطِ رٍاًی حرکتی 

  ضرایظ ٍ فؼالیت ّای بیواراى در خصَظ ًحَُ اخرای فؼالیت ّای رٍزهرُ ضاى بِ ػول ارزیابی خاهغ ٍ هٌاسبی را از

 ذ.ًبیاٍر

 ذ.ٌهؼرفی ًوای ت ّای رٍزهرُ ضاى عراحی کردُ ٍٍسایل ٍ ابسارّای هٌاسب را خْت بِ حذاکثر رساًذى هراخؼاى در فؼالی 

 ذ.ٌظ زًذگی هراخؼاى را با تَخِ بِ ٍضؼیت سالهت ضاى، تغابك دّضرای 

  ذ.ٌٍ ٍیلچر را بذاًًحَُ استفادُ از ٍسایل کوکی هختلف از لبیل ػصا، کراذ، ٍاکر 

 ذ.ٌآهَزش دّآى ّا ًطاى دادُ ٍ بِ اٍ ٍ هرالباى  را بِ بیواراى ًحَُ پَضیذى ٍ دراٍردى لباس ّای هختلف 

  ذ.ٌؼالیت ّای رٍزهرُ زًذگی را بِ بیواراى آهَزش دّّای خبراًی در حَزُ فرٍش 

 ٌذ.ٌهذاخالت هٌاسب را برای افسایص تَاًایی بیواراى برای اخرای فؼالیت ّای رٍزهرُ ضاى را اػوال ک 

 ّذ.ٌخابدایی بیواراى در هحیظ ّای هختلف را تسْیل کردُ ٍ ًحَُ خایدایی آى ّا را بِ هرالباى ٍ خَدضاى آهَزش د 
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 تذریسريش َای 

 ایفای ًقص تحث گرٍّی پرسص ٍ پاسخ سخٌراًی

 پاول PBL ًوایص ػولی کارگاٌ آمًزضی 

 گرٍُ کَچک              جًروال کالب                گسارش صبحگاَی         گردش علمی      

Bedside teaching Grand Round Case Based  Discussion ُتیوار ضثیِ سازی ضذ 

 ای تذریس:سایر رٍش ّ

 مًاد ي يسایل آمًزشی

 ومًدار/ چارت بريضًر کاتالًگ/ تصَیر/ ػکس ٍایت تَرد پاٍرپَیٌت جسيٌ کتاب

 ماکت ورم افسار فیلن آهَزضی فایل صًتی
اضیاء ٍ لَازم 

 ٍاقؼی

تیوار استاًذارد 

 ضذُ
 بیمار ياقعی

 کراچ، ٍاکر تجْیسات خاًِ ٍ آضپسخاًِ، ٍیلچر، ػصا،  سایر هَاد ٍ ٍسایل آهَزضی:
 مکان ترگساری آمًزش

 کالس 
 سایت

 ایىتروت 
 ساله کىفراوس

 ساله

آمفی  

 تأتر

 ساله 

 مًالش
 Media Lab آزمایطگاٌ

Skill 

Lab 

درماوگاٌ/ 

 بخص

 بالیىی

 عرصٍ

 بُذاضت
 جامعٍ

 ADLاتاق   :هکاى ّای آهَزضیسایر 

 تجارب یادگیری )مرتثط تا استاد(

 

 فؼالیت ّای رٍزهرُ بیواراى، ًحَُ استفادُ از رٍش ّای ارزیابی اًَاع  در خصَظ  س،آضٌایی ػولی فراگیر تَسظ هذر

ٍسایل کوکی، ًحَُ عراحی ٍ استفادُ از ابسارّای کوکی در زًذگی رٍزهرُ، ًحَُ خابدایی ٍ تراًسفر بیواراى در هحیظ ّا 

رّا ٍ ٍسایل زًذگی بیوار با ضرایظ ٍ ضرایظ هختلف، رٍش ّای خبراًی برای اخرای فؼالیت ّای رٍزهرُ، تغابك ابسا

ًحَُ بِ حذاکثر رسیذى استمالل بیوار  ِ بیواراى با ضرایظ بیواری هختلف،بیواری اٍ، ًحَُ پَضیذى ٍ دراٍردى لباس ّا ب

 در فؼالیت ّای رٍزهرُ زًذگی

 

 تکالیف یادگیری) مرتثط تا فراگیر(

 

 ساخت یک ٍسیلِ کوکی بِ صَرت گرٍّی 

 ت ػولی ٍ کار با ابسارّا ٍ ٍسایل کوکی ٍالؼی از لبیل ٍیلچر، کراذ ضرکت کاهل در خلسا 

  ،در خلسات هربَط بِ آهَزش استفادُ از لباس بِ بیواراى، ّوراُ داضتي لباس هرتبظ با آهَزش آى خلسِ )پیراّي

 تیطرت، کفص ٍ... (.

 ًذگیارائِ کٌفراًس کالسی در خصَظ آزهَى ّای رایح هرتبظ با فؼالیت ّای رٍزهرُ ز 
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 ضًاتط آمًزشی ي سیاست َای مذرس

احث ضرکت فؼال ٍ پَیا در هب، رػایت کاهل ًظن ٍ اًضباط، لغ ٍ کاهل در هحل برًاهِ آهَزضیحضَر بِ هَ انتظارات:

ت کاهل در ضرک، آهَزضی، عرح سَاالت ٍ ابْاهات هرتبظ بِ آهَزش، اًدام بِ هَلغ ٍ هٌاسب تکالیف آهَزضی تؼییي ضذُ

خلسات ػولی، عراحی ابسار هٌاسب ٍ کاراهذ برای بیواراى فرضی هَرد ًظر، یادگیری استفادُ از ٍسایل کوکی ٍ ابسارّای 

 هختلف زًذگی رٍزهرُ بیواراى

 ٍرٍد ٍ خرٍج از کالس  مجازها:

 خَردى ٍ آضاهیذى، صحبت کردى با هَبایل محدودیتها:

 (/تالیىی/عرصٍگاَیَای ایمىی )دريس عملی/آزمایشتًصیٍ

 احتیاط در ٌّگام باال ٍ پاییي رفتي از پلِ با ػصا، کراذ ٍ ٍاکر 

 رٍی تخت، صٌذلی، سرٍیس بْذاضتی ٍ... احتیاط در ٌّگام آهَزش خابدایی 

 احتیاط در ٌّگام استفادُ از ٍیلچر ٍ لفل ًوَدى ٍیلچر در ٌّگام خابدایی ّا 

 بِ ٍسایل خاًِ  احتیاط در ٌّگام استفادُ از اخاق گاز هربَط 

 ... ٍ احتیاط در ٌّگام استفادُ از ابسارّای آضپسخاًِ هاًٌذ کارد 

 فُرست مىاتع درسی
 Pedretti, Lorraine Williams, and Mary Beth Early, eds. Occupational therapy: Practice skills for physical 

dysfunction. St. Louis, MO: Mosby 

 Trombly, Catherine Anne, et al. "Occupational therapy for physical dysfunction."  

 Case-Smith, Jane, Anne S. Allen, and Pat Nuse Pratt, eds. Occupational therapy for children. St. Louis: 

Mosby. 

 4991. پگاُ. اکبرفْیوی، هالحت. فؼالیت ّای رٍزهرُ زًذگی، رٍش ّای تَاًوٌذسازی افراد با ًیازّای خاظ 

  ،حسیٌی، سیذ ػلی. اکبرفْیوی،ًازیال. ػسیسی، سَلواز. راٌّوای آهَزضی فؼالیت ّای رٍزهرُ زًذگیک اًتطارات ػلَم بْسیستی ٍ تَاًبخطی

4999. 

 ريش ارزشیاتی

 گستردُ پاسخ
کَتِ 

 پاسخ
 مصاحبٍ 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 ريش َای ارزشیاتی:

 ( 1ًورُ،  ػولی:  ،   13 ًورُ: ًظری  20) از تارم تىذی ومرٌ 

 ًورُ 3کار ػولی:  ًورُ 2:تکالیف کالسی ًورُ 1: حضَر ٍ هطارکت فؼال

 ًورُ 14  :/ دٍرُاهتحاى پایاى ترم ًورُ :/ دٍرُاهتحاى هیاى ترم ًورُ.....  کَئیس:

 سایر هَارد:
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 تروامٍ وظریترتیة ي تًالی عىايیه جذيل 

شماره 

 مالحظات عنوان جلسه  جلسه

  ٍ هَارد آى تعریف فعالیت ّای رٍزهرُ زًذگی  4

  رٍش ّای ارزیابی فعالیت ّای رٍزهرُ زًذگی 2

  ُ تعییي اّذاف هرتبظ با فعالیت ّای رٍزهرُ زًذگیآشٌایی با ًحَ 9

  اًَاع هذاخالت درهاًی در فعالیت ّای رٍزهرُ زًذگی 1

  آشٌایی با رٍیکردّای بازتَاًی در هذاخالت هربَط بِ هْارت ّای رٍزهرُ زًذگی 5

  در هذاخالت هربَط بِ هْارت ّای رٍزهرُ زًذگی آهَزشیآشٌایی با رٍیکردّای  6

  در هذاخالت هربَط بِ هْارت ّای رٍزهرُ زًذگی جبراًیایی با رٍیکردّای آشٌ 7

  اقذاهات هستقل سازی در فعالیت ّای رٍزهرُ زًذگی در هراجعاى با اختالالت تعادلی 8

  عذم ّواٌّگیاقذاهات هستقل سازی در فعالیت ّای رٍزهرُ زًذگی در هراجعاى با اختالالت  9

  پس از جراحی ّای ّیپ ٍ ستَى فقراتدر هراجعاى فعالیت ّای رٍزهرُ در اقذاهات هستقل سازی  41

  هشکالت ارتباعیاقذاهات هستقل سازی در فعالیت ّای رٍزهرُ زًذگی در هراجعاى با  44

  ضعف عضالًیاقذاهات هستقل سازی در فعالیت ّای رٍزهرُ زًذگی در هراجعاى با  42

  هحذٍدیت حرکتیای رٍزهرُ زًذگی در هراجعاى با اقذاهات هستقل سازی در فعالیت ّ 49

  ّوی پلژیاقذاهات هستقل سازی در فعالیت ّای رٍزهرُ زًذگی در هراجعاى  41

  ًاشٌَا ٍ ًابیٌااقذاهات هستقل سازی در فعالیت ّای رٍزهرُ زًذگی در هراجعاى  45

  رٍاًپسشکی ا اختالالت اقذاهات هستقل سازی در فعالیت ّای رٍزهرُ زًذگی در هراجعاى ب 46

  اختالالت جٌسیاقذاهات هستقل سازی در فعالیت ّای رٍزهرُ زًذگی در  47

 *تَجِ: تاریخ ضرٍع ٍ پایاى، در زهاى آغاز ترًاهِ آهَزضی، تَسط هسؤٍل درس/ کارضٌاس آهَزش، تِ اطالع فراگیراى رساًیذُ خَاّذ ضذ.
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 جذيل ترتیة ي تًالی عىايیه تروامٍ عملی

 مالحظات عنوان جلسه  ه جلسهشمار

   اجرای عولی آزهَى ّای فعالیت ّای رٍزهرُ زًذگی 4

  بکارگیری ٍسایل کوکی هرتبظ با خَردى 2

  پَشیذىبکارگیری ٍسایل کوکی هرتبظ با  9

   ارتباط بکارگیری ٍسایل کوکی هرتبظ با 1

  آشپسیبکارگیری ٍسایل کوکی هرتبظ با  5

  استحوام، دستشَیی رفتيکی هرتبظ با بکارگیری ٍسایل کو 6

  جابجایی عولکردی از تخت، صٌذلی، ٍیلچر بکارگیری ٍسایل کوکی هرتبظ با  7

  ى با بیواراىُ گیری ٍسایل کوکی ٍ تغابق دادى آاًذاز 8

  آشٌایی با ًحَُ استفادُ از عصا، راُ رفتي، باال پاییي رفتي از پلِ ٍ ًشستي ٍ برخاستي با آى 9

  ، راُ رفتي، باال پاییي رفتي از پلِ ٍ ًشستي ٍ برخاستي با آىکراچآشٌایی با ًحَُ استفادُ از  41

  ، راُ رفتي، باال پاییي رفتي از پلِ ٍ ًشستي ٍ برخاستي با آىٍاکرآشٌایی با ًحَُ استفادُ از  44

  غَح هختلفٍ ًحَُ جابجایی با آى از س، راًذى آى، ٍیلچرآشٌایی با ًحَُ استفادُ از  42

  رٍش ّای ٌّذلیٌگ کَدکاى با ًیازّای خاص 49

  رٍش ّای خابدایی با کوک فرد دیگر 41

  تغابق سازی هٌسل 45

  ساخت یک ابسار هرتبظ با فعالیت رٍزهرُ زًذگی بیواراى با شرایظ سالهتی هختلف تَسظ داًشجَ 46

   اًٌذگیرٍش ّای جبراًی ارتباعات جٌسی، اصالحات هاشیي برای ر 47

 *تَجِ: تاریخ ضرٍع ٍ پایاى، در زهاى آغاز ترًاهِ آهَزضی، تَسط هسؤٍل درس/ کارضٌاس آهَزش، تِ اطالع فراگیراى رساًیذُ خَاّذ ضذ.


