
 آفـرين به نام خـداوند جـان 

 
 ایران دانشگاه علوم پزشکي 

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکي

 درسي و آموزشي  ریزیواحد برنامه

(Course Plan) دوره    حطر    

 1 

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

 

 حصیلی:ت یرشتهو  مقطع     گروه آموزشی:           دانشکده:

 نداردیش نیاز:پ     نظری د:نوع واح  1        تعداد واحد: تئوری اکوپیشننام درس: 

دانشکده   مکان برگزاری:   -----10الی  -8---  :ساعت    ----شنبه---:زمان برگزاری کالس: روز

 توانبخشی 

مدرسین )به ترتیب    دکتر خلف بیگیمسئول درس: 18 تعداد دانشجویان:

 دکتر خلف بیگیحروف الفبا(:

 )لطفا شرح دهید(   شرح دوره:

اکوپیشنن اا ابزار النلی در مداخالک کاردرمانی اسنتنده  کت کاربرد لنویت و تجزیه و تولیا مناسنب این ابزار  زم 

اسننت که از ابعاد گوناگون اکوپیشننن شننناخت کاتی داشننته باشننیده در این دوره به نگر  مناسننب از ابزار درمان 

 )اکوپیشن( می پردازیده  

 

 

 

 

 )لطفا شرح دهید(هدف کلی:  

 یی دانشجویان با الطالحاک رایج در کاردرمانی و کاربرد لویت آنکا  کت طراحی مداخالک درمانیآشنا

 

 

 

 

 

 )در واقع همان اهداف کلی طرح درس است(بینابینی:اهداف 
و مووراای اللی برنامه را نشان می است نسبت به ااداف کلی روشن تر و شفاف تر  که است ادف کلی به ا زای تخصصی شکستنمنظور)

 (هاندکه در واقع امان ااداف رتتاری است  ویژه تری به نام اادافقابا تقسید شدن به ا زای اختصالی ااداف بینابینی داده

 

 ( کاردرمانی را نام ببردهProcessوترایند  ) ( Domainsحیطه اا ) -1

 اکوپیشن اا را توضیت داده -2

 ( را نام ببرده client factorsعواما مرا ع ) -3

 تعریف کندهمکارک اای عملکردی را  -4

 الگواای عملکردی را توضیت داده -5

 مویط و زمینه را توضیت داد -6

 حیطه اا را  با استفاده از مثال اای عینی با اد مرتبط کنده -7
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 های تدريس:شیوه

 پرسش و پاسخ   برنامه ریزی شدهسخنرانی    سخنرانی

 (TBLیادگیری مبتنی بر تید)  (PBLیادگیری مبتنی بر حا مسئله)  بوث گروای

 ----------------- )لطفاً نام ببرید( سایر موارد
 

 
 

 )لطفا شرح دهید(   وظايف و تکالیف دانشجو:

 در کالس مشارکت تعال داشته باشد -1

 را تولیا کندسناریو اای ارائه شده در کالس   -2

 دسته بندی حیطه اا را در زندگی واقعی خود ارائه داده -3

 

 

 وسايل کمک آموزشی:   

   پروژکتور اسالید  خته و گچت  وایت برد

 -------------- ببرید( لطفاً نام)  سایر موارد

 

 )از نمره کل(  :درصد نمرهنحوه ارزشیابی و 

   نمره درلد ----18--آزمون پایان ترم   نمره درلد ------آزمون میان ترم 

 نمره درلد --1---شرکت تعال در کالس      نمره درلد ---1--انجام تکالیف 

 ----------ببرید(  ناماً لطفسایر موارد )

 

 نوع آزمون

  غلط -لویت  ور کردنی           ایچندگزینه       پاسخ کوتاه     تشریوی

 ----------- ببرید()لطفا نام  سایر موارد

  

 :)لطفا نام ببريد(: منابع پیشنهادی برای مطالعه

 :منابع انگلیسی  -

 چاپی ✓

 

 اينترنتی ✓

✓ Occupational ،herapy \ractice   ّ ramework (2020) 
 

 

 منابع فارسی: 
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 چاپی ✓

 
 

 اينترنتی ✓

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 جدول هفتگی  کلیات    ارائهی درس 

 استاد مربوط عنوان مطالب جلسه

 دکتر خلف بیگی تعریف فرایند و حیطه های کاردرمانی 1

 ˶ اکوپیشن ها شرح و تفضیل  2

 ˶ اکوپیشن هاشرح و تفضیل  3

 ˶ اکوپیشن هاشرح و تفضیل  4

 ˶ هااکوپیشن شرح و تفضیل  5

 ˶ اکوپیشن هاشرح و تفضیل  6

 ˶ اکوپیشن هاشرح و تفضیل  7

 ˶ دسته بندی عواما مرا ع  8

 ˶ تفضیا الگو اای عملکردی شرح و   9

 ˶ شرح و تفضیا الگو اای عملکردی  10

 ˶ دسته بندی مکارک اای عملکردی  11

 ارائه توسط دانشجویان  تعریف مویط و زمینه 15-12

 دکتر خلف بیگی تعریف ترایند کارکاردرمانی 16

 دکتر خلف بیگی تولیا سناریو اای واقعی 17

 


