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

 

 حصیلی:تيرشتهو  مقطع    کاردرمانی گروه آموزشی:علوم توانبخشی  دانشکده:

 کارشناسی کاردرمانی

  عملي-نظري د:نوع واح2تعداد واحد: 1تكنيكهاي درماني و روشهاي آماده سازي نام درس: 

 فيزیولوژي اعصاب يش نياز:پ  

كلينيک كاردرماني و  مكان برگزاري:   15-13و یكشنبه    10-8:ساعت  شنبه    :زمان برگزاري كالس: روز

 ساختمان ابن سينا 

، دكتر دكتر امينيدكتر آزاد، مدرسين )به ترتيب حروف الفبا(:     دكتر امينيمسئول درس:  16 تعداد دانشجویان:

 اسماعيلي، دكتر تقي زاده، دكتر علي زاده 

 )لطفا شرح دهید(   شرح دوره:

دانشججویان و فار  التصصجيالن كاردرماني در كلينيک یاي كاردرماني، مزم اسجت كه به تكنيكهاي درماني و روشجهاي 

 آماده سازي و نصوه استفاده آنها در كاردرماني تسلط كامل داشته باشند.

 

 

 

 

 )لطفا شرح دهید(هدف کلی:  

 

را یاد    ، و برانسجترومVojta ،conductive education ، NDT،SI،ABA ،PNF ،ROODدانشججو تكنيكهاي 

 بگيرد تا بتواند از این تكنيكها در كار باليني استفاده كند

 

 )در واقع همان اهداف کلی طرح درس است(بینابینی:اهداف 
 آموزش تئوري و عملي تكنيک وویتا 

 آموزش تئوري و عملي تكنيک آموزش نمونشي

 NDTآموزش تئوري و عملي 

 ABAآموزش تئوري و عملي 

 PNFآموزش تئوري و عملي 

 ROODآموزش تئوري و عملي 

 SIآموزش تئوري و عملي 

 آموزش تئوري و عملي برانستروم
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 های تدريس:شیوه

 پرسش و پاسخ   سخنراني برنامه ریزي شده   سخنراني

 (TBLیادگيري مبتني بر تيم)  (PBLیادگيري مبتني بر حل مسئله)  بصث گرویي

 آموزش عملي  و تمرین در قالب گرویها)لطفاً نام ببرید( سایر موارد
 

 

 )لطفا شرح دهید(وظايف و تکالیف دانشجو:

 تمرین عملي مباحث آموزش داده شده

 

 وسايل کمک آموزشی:   

   پروژكتور اسالید  خته و گچت  وایت برد

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

 

 )از نمره کل(:درصد نمرهنحوه ارزشیابی و 

   نمره درصد70آزمون پایان ترم   نمره درصد ------آزمون ميان ترم 

 نمره درصد10شركت فعال در كالس    نمره درصد20انجام تكاليف 

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

 

 نوع آزمون

  غلط-صصيح جور كردني ايچندگزینه پاسخ كوتاهتشریصي

 : عملي)لطفا نام ببرید(سایر موارد

 :)لطفا نام ببريد(: منابع پیشنهادی برای مطالعه

 :منابع انگلیسی-

✓ : 2014Pediatric occupational therapy frame of references 

 

 

 

 جدول هفتگی  کلیات    ارائهی درس 

 استاد مربوط عنوان مطالب جلسه

 دكتر اميني عملي(-)تئوريتكنيک ویيتا 1

 دكتر اميني عملي(-)تئوريConductive Educationتكنيک  2

3 NDT)دكتر اميني )تئوري 

4 NDT)امينيدكتر  )تئوري 

5 NDTدكتر اميني (در كلينيک  )عملي 

6 NDT(عملي در كلينيک) دكتر اميني 

7 NDT(عملي در كلينيک) دكتر اميني 
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8 NDT(عملي در كلينيک) دكتر اميني 

(: علل، اصول و فرضيات، SIمقدمات رویكرد یكپارچگي حسي) 9

 وسایل، متغيریاي دخيل در ارائه مصركات حسي

كرمعلي دكتر سمانه 

 اسماعيلي

اي، پراكسيا، تدافع لمسي، ناامني جاذبهدر مشكالت دیس SIمداخله  10

 مدیریت رفتار كودک، مشاوره به خانواده

دكتر سمانه كرمعلي 

 اسماعيلي

دكتر سمانه كرمعلي  : مشایده فيلمSIكار عملي جلسات مداخله  11

 اسماعيلي

دكتر سمانه كرمعلي  و نصوه استفاده از وسایل SIكار عملي در كلينيک: آموزش ارزیابي  12

 اسماعيلي

دكتر سمانه كرمعلي  (ABAرویكرد تصليل رفتار كاربردي ) 13

 اسماعيلي

 دكتر قربان تقي زاده PNFكليات و مفایيم تكنيک  14

 دكتر قربان تقي زاده PNFاصول درمان  15

 دكتر قربان تقي زاده PNFالگویاي  16

 دكتر قربان تقي زاده PNFتكنيک یاي  17

 دكتر قربان تقي زاده PNFتكنيک یاي تركيبي  18

 دکتر آزاد بررسی نظریه جکسون و روند تکامل برعکس  19

 دکتر آزاد فرضیه ها و اصول حرکت درمانی بر طبق نظر برانستروم 20

 دکتر آزاد حرکتی برانسترومارزیابی رویکرد  21

 دکتر آزاد اساس رویکردهای حرکت درمانی بر طبق نظر برانستروم 22

 دکتر آزاد بررسی نظریه بوبت در توانبخشی   23

 دکتر آزاد ارزیابی بیمار همی پلژی طبق نظر بوبت 24

 دکتر آزاد طرح درمانی بوبت  25

بندی تکنیکهای آن در اختالالت  آشنایی با اصول رویکرد روود و تقسیم  26
 جسمی حرکتی

 دکتر علی زاده

آشنایی با تکنیکهای تسهیلی و مهاری حس المسه در درمان اختالالت  27
 نروماسکوالر و تمرین عملی آن 

 دکتر علی زاده

آشنایی با تکنیکهای تسهیلی و مهاری حس عمقیدر درمان اختالالت   28
 نروماسکوالر و تمرین عملی آن 

 دکتر علی زاده

آشنایی با تکنیکهای تسهیلی و مهاری حس وستیبوالر در درمان اختالالت  29
 نروماسکوالر و تمرین عملی آن 

 دکتر علی زاده

 


