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

 

 یرشتهو  مقطع    : کاردرمانیگروه آموزشی           علوم توانبخشی   دانشکده:

  1400کوريکولوم    - دکتری تخصصی کاردرمانی    حصیلی:ت

 عملی 1 -نظری 2 د:نوع واح    3      تعداد واحد: کاربردی در کاردرمانیروشهای اندازه گیری نام درس: 

 ندارد  یش نیاز:پ    

    )نظری( ساعات عملی در هفته پخش است 13- 15و  8-10 :ساعت   دوشنبه  روززمان برگزاری كالس:  

         تحصیالت تکمیلی  مکان برگزاری:  

مدرسین )به ترتیب    دكتر الجوردی  مسئول درس:  نفر 4تعداد دانشجویان:

 دكتر حسنی مهربان و دكتر الجوردی  -دكتر تقی زاده -دكتر امینی  -دكتر اسماعیلی -دكتر اكبرفهیمی  حروف الفبا(:

 )لطفا شرح دهید(   شرح دوره:

 

د عل  در   ه دانش و تولـی ـــل دازه گیری را در توس ت اـن د اهمـی دن اين واـود میتوانـن نراـن ا ـگ ان ـب ــیوـي دانش

کاردرمانی دانسته و با توجه به نقد و کار عملی انیام شده، اندازه گیری را در بالین و کارهای تحقیقاتی به  

 کار گیرند.

 

 

 

 )لطفا شرح دهید(هدف کلی:  

 

آشــنايی با ديدگاهها و تروريهای زيرســاختی در ســاخت اب ارهای اندازه گیری در کاردرمانی و ارتبا  و  

 ین و پژوهش  چگونگی کاربرد آن در بال

 

 

 

 )در واقع همان اهداف کلی طرح درس است(بینابینی:اهداف 
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)

 (.اندكه در واقع همان اهداف رفتاری است  ویژه تری به نام اهدافقابل تقسیم شدن به اجزای اختصاصی اهداف بینابینی دهد.

 اشنا شود  روشهای جمع آوری اطالعات در ارزيابیهای کاردرمانیبا   -

 را ياد بگیرد.  اهداف ارزيابی و سنیش پیامد -

 .)نظری و عملی(آشنا شود   و نحوه انیام آنها  روانسنیی اب ارهاروشهای  با   -

 )نظری و عملی(.  آشنا شود  و نحوه انیام آنها  یديیو تا  یاکتشاف  یعامل لیبا تحل -

 را بشناسد.  یریمختلف در اندازه گ  یکاربرد مدلها   -

 کند.  ریبه باال را بشناسد و تفس  نيیو پا  نيیباال به پا  یکردهايرو   -
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 روند ساخت اب ار را بشناسد. -

 .ردیبگ  اديرا    یابيارز ینقد اب ارها -

با نقد اب ارهای ارزيابی در سطوح مختلف آکوپیشنال و اب ارهای غربالگری رشدی در کودکان   -

 و نحوه انیام آنها آشنا شود. 

 

 

 واود نظری  های تدريس:شیوه

    *سخنرانی برنامه ري ی شده   سخنرانی

 * پرسش و پاسخ

 (TBLمبتنی بر تیم)یادگیری   (PBLیادگیری مبتنی بر حل مسئله)  *بحث گروهی

   )لطفاً نام ببرید( سایر موارد

 با رايانهواود عملی: تدريس عملی در آزمايشگاه و 
 

 
 

 )لطفا شرح دهید(   وظايف و تکالیف دانشیو:

 

 

 وسايل کمک آموزشی:   

   *پروژکتور اساليد  خته و گچت  وایت برد

   ببرید( لطفاً نام)  سایر موارد

 ارزيابی در ازمايشگاهاب ارهای 

 

 )از نمره کل(  :درصد نمرهنحوه ارزشیابی و 

   نمره درصد ---60---آزمون پایان ترم   نمره درصد ------آزمون میان ترم 

 نمره درصد ---20--شركت فعال در كالس     نمره درصد --20---انجام تکالیف 

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

 

 نوع آزمون

  غلط -صحیح جور كردنی           ایچندگزینه       پاسخ كوتاه   *  تشريحی

 تکمیل پروژه )لطفا نام ببرید( سایر موارد

  

 :)لطفا نام ببريد(: منابع پیشنهادی برای مطالله

 :منابع انگلیسی  -

 چاپی ✓

principles of Assessment & Outcome Measurement   Alison Laver Fawcett,  1.    
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For Occupational Therapists & Physiotherapists, Theory Skills & Application, Wiley, 2007 

 

2. Asher, I. E. (Ed.). (2007). Occupational therapy assessment tools:An annotated index (3rd ed.). 

Bethesda, MD:AOTA Press 

 

3. Kramer, P. Grampurohit, N. Hinojosa and Kramer's Evaluation in Occupational Therapy: 

Obtaining and Interpreting Data, 5th Ed.. 
 

 

 اينترنتی ✓

 
 

 منابع فارسی: 

 چاپی ✓

 
 

میله توسله آموزش   1397.  یری اندازه گ  یسازه در اب ارها يی روا  یابيم. ارز  ، یلیوک:  اينترنتی ✓

 . یدر علوم پ شک
✓  

 
 

 

 

 

 جدول هفتگی  کلیات    ارائهی درس  )هرجلسه  2  ساعت(

 استاد مربو  عنوان مطالب جلسه

 دكتر الجوردی  ارزیابی و روشهای جمع آوری اطالعات نظری  1

 ی دكتر الجورد گزارش پروكسی و مثالها –مصاحبه  -خود گزارشی نظری2

 ی دكتر الجورد روشهای ارزیابی و جمع آوری اطالعات مشاهده ای و مثالها نظری3

انواع ارزابیها: توصیفی، افتراقی، پیش بینی كننده )پروگنوستیک( و  نظری4

 ها و انتخاب انها outcome measureارزشیابی كننده یا 

 ی دكتر الجورد

 ی دكتر الجورد انهاابزار و پرسشنامه ها و مراحل های ترجمه روش  نظری5

 ی دكتر الجورد روایی و انواع آن: صوری، محتوایی نظری6

 ی دكتر الجورد یو مالك یساختار :و انواع آن ییروا نظری7

 ی دكتر الجورد پایایی و انواع آن: آزمون بازآزمون، بین آزمونگران، فرمهای موازی  نظری 8

 ی دكتر الجورد تغییر، اثر سقف و كفهمسانی درونی، حساسیت و ویژگی و پاسخ به   نظری 9

  نظری  10

 1  یعامل   لیو تحل  یروانسنج  یها  هینظر
 دكتر مهربان 

 دكتر مهربان 1تحلیل عاملی  نظری11

 دكتر مهربان 2تحلیل عاملی  نظری12  
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 دكتر مهربان نقش مدلها در اندازه گیری نظری  13

 دكتر مهربان اندازه گیریرویکرد باال به پایین و پایین به باال در  نظری  14

 دكتر مهربان روند ساخت ابزار نظری  15

 دكتر مهربان و فرم نقدنمونه ساخت ابزار  نظری  16

 دانشجویان  و نقد   فیارائه تکل نظری   17

 ان یدانشجو و نقد   فیارائه تکل نظری 18

 دكتر امینی (ی)عملیاكتشاف  یعامل  لیتحل عملی  1

 ینیدكتر ام ( ی)عملیدییتا  یعامل  لیتحل عملی  2

 ینیدكتر ام TIMPو نقد تست    یمعرف عملی  3

 لآكوپیشنامعرفی و نقد برخی ابزارهای ارزیابی مشاركت و عملکردهای   عملی  4
Occupational Performance))   در كودكان 

 دكتر اسماعیلی

مهارتهای عملکردی    یابیارز  یابزارها   یو نقد برخ  یمعرف عملی  5

Performance Skills)در كودكان ) 

 یلیدكتر اسماع

 اجزای عملکردی   یابیارز  یابزارها   یو نقد برخ  یمعرف عملی  6

(Performance  Components)   در كودكان 

 یلیدكتر اسماع

 دكتر اكبرفهیمی روایی صوری محاسبه  یعمل یاجرا  عملی7

 دكتر اكبرفهیمی محتوا روایی محاسبه  یعمل یاجرا  عملی  8

 دكتر اكبرفهیمی سازه)همگرا و واگرا( روایی محاسبه  یعمل یاجرا  عملی9

 دكتر اكبرفهیمی پایایی حساسیت درونی  محاسبه یعمل یاجرا  عملی10

 دكتر اكبرفهیمی ن آزمون و بازآزمون و بین آزمونگرا پایاییمحاسبه  یعمل یاجرا  عملی11

 دكتر قربان تقی زاده آشنایی با دستگاه صفحه نیرو عملی   12

 قربان تقی زاده دكتر آشنایی با دستگاه آنالیز حركت عملی 13

 دكتر قربان تقی زاده EMGآشنایی با دستگاه  عملی 14

 دكتر قربان تقی زاده حل مسائل مربوط به آنالیزهای مختلف حركتی  عملی 15

 دكتر قربان تقی زاده طراحی تکالیف مختلف حركتی  عملی16

 


