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

 

و مقطع     کاردرمانیگروه آموزشی:           : علوم توانبخشیدانشکده

 دکتری کاردرمانی  حصیلی:ت  یرشته

 عملی 1نظری و  2د:نوع واح 3         واحد:تعداد  روشهای کاربردی اندازه گیری در کاردرمانینام درس: 

 -یش نیاز:پ    

 تحصیالت تکمیلی  مکان برگزاری:   8-12  :ساعت    یکشنبه و شنبهزمان برگزاری كالس: روز

مدرسین )به ترتیب حروف    دكتر مهربانمسئول درس: 3 تعداد دانشجویان:

 مهربان، دكتر الله الجوردی، دكتر قربان تقی زادهدكتر مالحت اكبرفهیمی، دكتر افسون حسنی الفبا(:

 )لطفا شرح دهید(   شرح دوره:

وو با مباح  مربو  به اندازه گیری نییر اهدا  اندازه گیری  ییامد و نحوه انتخا  آن   در اين واحد دانـش

ــود و در بخ  ع لی  ــیا می ش ــاخو و نقد ابزارها آش اجرای آنها را  روايی و یايايی ابزارها  و چگونگی س

 ت رين می کید.

 

 )لطفا شرح دهید(هد  کلی:  

هد  از اين دوره اشـیايی با تووريها و ديدگاههای زيرسـاختی روشـهای مختلن اندازه گیری در توسـ ه 

ــد.  الین می ـباش ا  آن در ـب د عل  در ـکاردرـمانی و ارتـب ا دان  و و تولـی ا ه چیین ـب ــوا اـندازه گیری ـب اص

 آشیا می شود.  EMGاستفاده از صفحه نیرو  دستگاه آنالیز حرکو و 

 

 

 )در واقع ه ان اهدا  کلی طرح درس اسو(بییابییی:اهدا  
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.

 بخ  نیری:

 

 با روشهای ج ع آوری اطالعات در ارزيابیهای کاردرمانی اشیا شود  - 1 -

 را ياد بگیرد.  اهدا  ارزيابی و سیو  ییامد  - 2 -

   و نحوه انوام آنها آشیا شود  روانسیوی ابزارهابا روشهای    - 3

 با تحلیل عاملی اکتشافی و تايیدی آشیا شود.  - 4

 کاربرد مدلهای مختلن در اندازه گیری را بشیاسد.  - 5 -

 رويکردهای باال به یايین و یايین به باال را بشیاسد و تفسیر کید.  - 6 -

 روند ساخو ابزار را بشیاسد.  - 7 -

 نقد ابزارهای ارزيابی را ياد بگیرد.    - 8 -
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 بخ  ع لی:

 محاسبه روایی صوری، محتوا و سازه و پایایی حساسیت درونی، آزمون بازآزمون و بین آزمونگران  -1

 آشنایی با اصول كار با دستگاه صفحه نیرو -2      

 آشنایی با آنالیز حركت -  3            

 EMGآشنایی كار با دستگاه  - 4      

 

 های تدريس:شیوه

 *پرسش و پاسخ  * سخنرانی برنامه ریزی شده   سخنرانی

 (TBLیادگیری مبتنی بر تیم) * (PBLیادگیری مبتنی بر حل مسئله)  بحث گروهی

 كار عملی با سیستم )لطفاً نام ببرید( سایر موارد
 

 
 

 دهید( )لطفا شرح    وظاين و تکالین دانشوو:

 بیا به نیر هر استاد ه اهیگ می گردد.

 

 وسايل ک ک آموزشی:   

  * پروژكتور اسالید  خته و گچت  وایت برد

 كامپیوتر- ببرید( لطفاً نام)  سایر موارد

 

 بیا به نیر هر استاد ه اهیگ می گردد.      )از ن ره کل(  :درصد ن رهنحوه ارزشیابی و 

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

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

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

 

 نوع آزمون

  غلط -صحیح جور كردنی           ایچندگزینه       كوتاهپاسخ      تشریحی

 تکمبل پروژه– )لطفا نام ببرید( سایر موارد

  

 :)لطفا نام ببريد(: میابع ییشیهادی برای مطال ه

 :میابع انگلیسی  -

✓ Fawsett, A.L. Principles of assessment and outcome measurement for OTs and 

PTs. 2013.Wiley. 

✓ Asher, I. E. (Ed.). (2007). Occupational therapy assessment tools:An annotated 

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

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

Therapy: Obtaining and Interpreting Data, 5th Ed. 5th Edition 
✓  
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 میابع فارسی: 

 موله توس ه آموزش در علوم یزشکی. 1397.ارزيابی روايی سازه در ابزارهای اندازه گیری  چایی ✓

 

 نیری  ی درسجدوا هفتگی کلیات  ارائه

 

 دكتر الجوردی  ارزیابی و روشهای جمع آوری اطالعات نیری  1

 ی دكتر الجورد گزارش پروكسی و مثالها –مصاحبه  -خود گزارشی نیری2

 ی دكتر الجورد روشهای ارزیابی و جمع آوری اطالعات مشاهده ای و مثالها نیری3

انواع ارزابیها: توصیفی، افتراقی، پیش بینی كننده )پروگنوستیک( و  نیری4

 ها و انتخاب انها outcome measureارزشیابی كننده یا 

 ی دكتر الجورد

 ی دكتر الجورد ( و مراحل انها(IQOLAروش مرسوم ترجمه ابزار و پرسشنامه ها  نیری5

 ی الجورددكتر  روایی و انواع آن: صوری، محتوایی نیری6

 ی دكتر الجورد یو مالك یساختار :و انواع آن ییروا نیری7

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

 ی دكتر الجورد همسانی درونی، حساسیت و ویژگی و پاسخ به تغییر، اثر سقف و كف نیری 9

 دكتر مهربان 1روانسنجی و تحلیل عاملی نظریه های  نیری10

 دكتر مهربان 2تحلیل عاملی  نیری11  

 دكتر مهربان نقش مدلها در اندازه گیری نیری  12

 دكتر مهربان رویکرد باال به پایین و پایین به باال در اندازه گیری نیری  13

 دكتر مهربان روند ساخت ابزار نیری  14

 دكتر مهربان ابزار و فرم نقدنمونه ساخت  نیری  15

 دانشجویان  ارائه تکلیف و نقد نیری  16

 دانشجویان  ارائه تکلیف و نقد   نیری   17
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 جدوا هفتگی  کلیات    ارائهی درس  ع لی

 استاد مربو  عیوان مطالب جلسه

 دكتر اكبرفهیمی آشنایی با انواع روشهای ترجمه پرسشنامه  1

 دكتر اكبرفهیمی روایی صوری و اجرای عملی محاسبه آنآشنایی با  2

 دكتر اكبرفهیمی و اجرای عملی محاسبه آن محتواآشنایی با روایی  3

 دكتر اكبرفهیمی و اجرای عملی محاسبه آن سازه)همگرا و واگرا(آشنایی با روایی  4

 دكتر اكبرفهیمی و اجرای عملی محاسبه آن پایایی حساسیت درونیآشنایی با  5

و اجرای عملی آزمون و بازآزمون و بین آزمونگران  پایاییآشنایی با  6

 محاسبه آن 

 دكتر اكبرفهیمی

 دكتر اكبرفهیمی و اجرای عملی محاسبه آن سازه)فاكتور آنالیز(آشنایی با روایی  7

 زادهدكتر قربان تقی  آشنایی با دستگاه صفحه نیرو 8

 قربان تقی زاده دكتر آشنایی با دستگاه آنالیز حركت 9

 دكتر قربان تقی زاده EMGآشنایی با دستگاه  10

 دكتر قربان تقی زاده حل مسائل مربوط به آنالیزهای مختلف حركتی  11

 دكتر قربان تقی زاده طراحی تکالیف مختلف حركتی  12

 


