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واحدی( 2ساعتی برای یک درس  2جلسه ی  17)برای یک دوره درس کامل، برای مثال:        

 

 یرشتهو  مقطع    : کاردرمانیگروه آموزشی           ه: علوم توانبخشیدانشکد
 کاردرمانی  ارشد  کارشناسی  حصیلی:ت

 عملی1 - نظری 1  د:نوع واح    2      تعداد واحد: آزمونهای تخصصی و تجهیزات کاردرمانینام درس: 
 ندارد  یا همزمان: یش نیازپ   

 كارشناسی ارشد   مکان برگزاری:  10-13    :ساعتدوشنبه           زمان برگزاری كالس: روز

مدرسین )به ترتیب     ی دكتر الله الجورد مسئول درس: 8 تعداد دانشجویان:
 ی دكتر الله الجورد -دكتر اكرم آزاد حروف الفبا(:
 شرح دهید(   )لطفا  شرح دوره:

 
شناخت روشهای طراحی پرسشنامه ها و بررسی عوامل مرتبط با ان میتواند به پیشبرد پژووهش در 

 عرصه كاردرمانی و تهیه مستندات علمی كمک نماید.
 

 )لطفا شرح دهید(هدف کلی:  
 تجهیزات پیشرفتهو  اجرای آنهاو   های تحقیقاتی  پرسشنامهطراحی  آشنايی با-
 
 
 
 

 واقع همان اهداف کلی طرح درس است()در  ی:بینابیناهداف 
و محورهای اصلی برنامه را نشان می است نسبت به اهداف كلی روشن تر و شفاف تر  كه است هدف كلی به اجزای تخصصی شکستنمنظور)

 (.نداتاری كه در واقع همان اهداف رفاست  ویوه تری به نام اهدافقابل تقسیم شدن به اجزای اختصاصی اهداف بینابینی دهد.
 بخش نظری: 

 و آزمونها هایابیدر ارز هیپا  میو مفاه دی جد م یبا مفاه ییآشنا
 اشنایی با انواع پرسشنامه های تحقیقاتی و طبقه بندی آنها از منظرهای مختلف 

 آشنایی با نحوه طراحی پرسشنامه های تحقیقاتی 
 

 بخش عملی: 
 اجرا و نحوه  هاچگونگی تهیه شناسنامه پرسشنامه ها و آزمون
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 های تدريس:شیوه

 ×پرسش و پاسخ   ×سخنرانی برنامه ریزی شده  * سخنرانی
 (TBLیادگیری مبتنی بر تیم)  (PBLیادگیری مبتنی بر حل مسئله)  بحث گروهی

 -----------------اجرای عملی تستها  )لطفاً نام ببرید( سایر موارد
 

 
 

 ( )لطفا شرح دهید  وظايف و تکالیف دانشجو:
جوهای کتابخانه ای و الکترونیک جهت جمع آوری اطالعات و پاسخ به سواالت مطروحه مرورها و جست

 استاد در طول ترم
 
 

 وسايل کمک آموزشی:   
 *پروژكتور اسالید  خته و گچت  وایت برد

 : ببرید( لطفاً نام)  سایر موارد
 رایانه 

 
 )از نمره کل(  :درصد نمرهنحوه ارزشیابی و 

   نمره درصد --50----آزمون پایان ترم×   نمره درصد-----ترم  میان آزمون
 نمره درصد ---10--شركت فعال در كالس ×    نمره درصد 40پروژه : انجام تکالیف ×

 :  ببرید( ناماً لطفسایر موارد )
 نوع آزمون

  طلغ  -صحیح جور كردنی           ×ایچندگزینه       ×پاسخ كوتاه     ×تشریحی

 ----------- )لطفا نام ببرید( ردسایر موا
  

 :)لطفا نام ببريد(: منابع پیشنهادی برای مطالعه
 :منابع انگلیسی  -

 x چاپی ✓

Asher, I. E. (Ed.). (2007). Occupational therapy assessment 

tools:An annotated index (3rd ed.). Bethesda, MD:AOTA Press 
 

 اينترنتی ✓

 
 

 منابع فارسی: 
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 چاپی ✓

 
 

 اينترنتی ✓

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 جدول هفتگی  کلیات    ارائهی درس 

 استاد مربوط عنوان مطالب جلسه
ا در اندازه گیری، آزمون، ارزیابی، اندازه گیری، انواع خط -مفاهیم پایه 1

 سطوح اندازه گیری )انواع متغیرها( ارزشیابی،
 دكتر الجوردی 

 دكتر الجوردی  و اندازه گیری مفاهیم جدید در ارزیابی  2
 دكتر الجوردی   Maximal Performanceانواع آزمونها: طراحی آزمونهای  3
 دكتر الجوردی  Typical Performanceطراحی آزمونهای   انواع آزمونها: 4
 :طراحی پرسشنامه ها 5

 Self Report یپرسشنامه ها

 دكتر الجوردی 

 دكتر الجوردی  نمونه از ان کیو انجام  play    یازمونها  یو بررس یمعرف 6
 ی دكتر الجورد نمونه از ان  کیو انجام  leisure    یازمونها  یو بررس یمعرف 7        

 ی دكتر الجورد نمونه از ان   کیو انجام     motor     یازمونها   یو بررس  یمعرف 8
 انو انجام یک نمونه از     ,Participation      یازمونها   یو بررس  یمعرف 9

 
 
 

 ی دكتر الجورد

01 نحوه نقد و بررسی یک ازمون جهت بکار رفتن در کار  
 تحقیقاتی 

 بیان تئوری  دكتر آزاد

11 اجرا عملی  -بیان تئوری  دكتر آزاد انتخاب ازمون مناسب از یک حیطه نحوه  
)با ابزار یا توسط فیلم 
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 اموزشی( 
21  occupationalمعرفی و بررسی ازمونهای  

Performance  و انجام یک نمونه از ان 
 دكتر آزاد

 
اجرا عملی  -تئوری بیان 

)با ابزارز یا توسط فیلم 
 اموزشی( 

31 و انجام یک   ADL&IADLمعرفی و بررسی  ازمونهای  
 نمونه از ان 

اجرا عملی  -بیان تئوری  دكتر آزاد
)با ابزار یا توسط فیلم 

 اموزشی( 
41 و  Vocational Assessmentازمونهای     معرفی و بررسی   

 انجام یک نمونه از ان 
اجرا عملی  -بیان تئوری  دكتر آزاد

)با ابزار یا توسط فیلم 
 اموزشی( 

51  Vocationalمعرفی و بررسی  ازمونهای  

Assessment و انجام یک نمونه از ان 
 دكتر آزاد

 
اجرا عملی  -بیان تئوری 

)با ابزار یا توسط فیلم 
 اموزشی( 

61  &Cognitiveهای ازمونمعرفی و بررسی   

Perception انجام یک نمونه از ان 
اجرا عملی  -بیان تئوری  دكتر آزاد

)با ابزار یا توسط فیلم 
 اموزشی( 

71 انجام   Developmentalمعرفی و بررسی  ازمونهای  
 یک نمونه از ان 

اجرا عملی  -بیان تئوری  دكتر آزاد
ابزار یا توسط فیلم )با 

 اموزشی( 
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