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

کارشناسی کاردرمانی  تحصیلی:  یرشتهمقطع و     کاردرمانیگروه آموزشی:         علوم توانبخشیدانشکده:  

 ارتوپدی و نرولوژی یش نیاز:پ     واحد نظری 2 -واحد عملی 1نوع واحد:   2 تعداد واحد:  فعاليت هاي روزمره زندگينام درس: 
 دانشکده علوم توانبخشی  مکان برگزاری:   18-16و )ع(  14-16ساعت:    )ن(  یکشنبه  14-16شنیه )ع(  زمان برگزاری کالس: روز

 : دکتر مالحت اکبرفهیمیمدرسین دکتر مالحت اکبرفهیمی  مسئول درس:نفر  33: تعداد دانشجویان

 دوره: )لطفا شرح دهید( شرح  

و  تحرککه عبارتند از: هاي روزمره زندگي بعنوان مهمترين حيطه اجرايي و زير ساختارهاي آن آشنايي دانشجويان با فعاليت
 ، فعاليتهاي کارساز و زندگي جابجايي و مراقبت از خود  

 

 هدف کلی: )لطفا شرح دهید(

  پايه و کارساز هدف اصلي کاردرماني تسهيل حداکثر استقالل ممكن براي مددجويان است . لذا شناخت فعاليت هاي روزمره زندگي  
 و کاربرد ابزارها و وسايل کمكي الزم و روش هاي تسهيل استقالل فردي مددجو براي دانشجوي کاردرماني ضروري است.  

 

 ی طرح درس است(اهداف بینابینی:)در واقع همان اهداف کل

آشنایی با جایگاه فعالیتهای روزمره زندگی در کاردرمانی، آشنایی با تعریف قراردادی فعالیتها، شناسایی روشهای 

 مداخالت مبتنی بر رویکردهای آموزشی و جبرانی، شناسایی وسایل جبرانی.

 

 های تدريس:شیوه

 پرسش و پاسخ   سخنرانی برنامه ریزی شده   سخنرانی

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

 Skill labحضور در –سایر موارد )لطفاً نام ببرید( 

 

 

 وظايف و تکالیف دانشجو: )لطفا شرح دهید( 

 دهد. یک وسیله کمکی رادانشجو تکالیف هر جلسه که شامل جستجوی پرسشهای داده شده به اوست را انجام می

 کند.و می سازد. در فعالیتهای عملی بطور انفرادی و گروهی فعاالنه شرکت میکرده طراحی 

 

 وسايل کمک آموزشی:   

   پروژکتور اسالید  تخته و گچ  وایت برد

 skill lab–سایر موارد  )لطفاً نام ببرید( 

 

 نحوه ارزشیابی و درصد نمره: )از نمره کل(
   درصد نمره 20 آزمون پايان ترم   درصد نمره20آزمون ميان ترم 

 درصد نمره  30شرکت فعال در کالس     درصد نمره  30انجام تكاليف 
 

 نوع آزمون
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  غلط -صحیح جور کردنی           ایچندگزینه       پاسخ کوتاه     تشریحی

 ، توانایی برنامه ریز برای یک فرد با اختالل خاصاجرای فعالیت: سایر موارد )لطفا نام ببرید( 

  

 منابع پیشنهادی برای مطالعه: )لطفا نام ببريد(:

 :منابع انگلیسی  -

 چاپی ✓

✓ 1) Pedretti LW, Early MB. Occupational therapy practice skills for 

physical dysfunction, St Louis: Mosby, 2018- chapters: 10,11, 12. 

✓ 2) Trombly CA. Occupational therapy for physical dysfunction, 5th ed; 

Lippincott: Williams and wilkins, 2020. - chapters: 17,25,26,27 

 

 اينترنتی ✓

http://www.info.gov.hk/elderly/english/health_elderly/eng/assistivedevices.htm 

//www.rbfindustries.co.uk/healthcare/product.php?type=139http: 

http://library.rehabmart.com/ 

 

 منابع فارسی: 

 :چاپی ✓

، انتشارات عالیتهای روزمره زندگی،راهکارهای توانمندسازی افراد با نیازهای خاصاکبرفهیمی مالحت، ف ✓

 1401پگاه، 
 

 اينترنتی ✓

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

http://www.info.gov.hk/elderly/english/health_elderly/eng/assistivedevices.htm
http://www.rbfindustries.co.uk/healthcare/product.php?type=139
http://library.rehabmart.com/?filename=assistive-eating-devices-help-people-with-limited-hand-control-enjoy-meals
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 جدول هفتگی کلیات  ارائهی درس  نظری

 استاد مربوط  عنوان مطالب  جلسه 

بندي طبقه–( در مدلهاي کاردرماني ADLجايگاه فعاليتهاي روزمره زندگي) 1
ADL – تعريف قراردادي هريک از فعاليتها 

 دکتر مالحت اکبرفهيمي

 دکتر مالحت اکبرفهيمي ارزيابي فعاليتهاي خاص و رانندگي  -ADLاصول ارزيابي  2

 دکتر مالحت اکبرفهيمي ADLآزمونهاي استاندارد ارزيابي  3

 دکتر مالحت اکبرفهيمي روشهاي بازگشت توانايي، آموزشي و جبراني -ADL روشهاي مداخالت در 4

،  لباس پوشيدن ، غذا خوردن آشنايي با ابزار کمكي  -روشهاي رويكرد جبراني 5
ابزارها و تكنولوژي برقراري ارتباط مثل پست و  جنسي، دفع، آراستن، استحمام، 

 در کودکان و بزرگساالن تلفن

 اکبرفهيميدکتر مالحت 

حمل و نقل و جابجايي در منزل آشنايي با ابزار کمكي  -روشهاي رويكرد جبراني 6
 ؛ رانندگي و محيط جامعه 

 دکتر مالحت اکبرفهيمي

 دکتر مالحت اکبرفهيمي آموزش -انواع -گيري: اندازهدر کودکان و بزرگساالن صندلي چرخدار 7

 دکتر مالحت اکبرفهيمي بنديجمع -امتحان ميان ترم) نظري و عملي( 8

9 ADL دکتر مالحت اکبرفهيمي خودمراقبتي، تحرک -براي افراد يک دستي 

10 ADL دکتر مالحت اکبرفهيمي خودمراقبتي، تحرک -براي افراد وابسته به صندلي چرخدار 

11 ADL دکتر مالحت اکبرفهيمي خودمراقبتي، تحرک -براي افراد دچار تحمل پايين 

12 ADL  دکتر مالحت اکبرفهيمي خودمراقبتي، تحرک -براي افراد با اختالل هماهنگي 

13 ADL خودمراقبتي، تحرک -براي افراد با محدوديت دامنه حرکتي 
ADL کمر درد و قطع  ،هاکوتاهي ،هابه ارتوپدي بخصوص دفورميتي يانمبتال

 و تعويض مفصل ران  اندام

 دکتر مالحت اکبرفهيمي

14 ADL خودمراقبتي، تحرک -براي افراد با مشكالت کارکرد دست 
ADL آرتريت روماتوئيد  در مبتاليان 

 دکتر مالحت اکبرفهيمي

15 ADL دکتر مالحت اکبرفهيمي خودمراقبتي، تحرک  -در نابينايان و ناشنوايان 

16 ADL   دکتر مالحت اکبرفهيمي مبتاليان به اختالالت روانپزشكي بزرگساالن 

17 ADL   دکتر مالحت اکبرفهيمي مبتاليان به اختالالت روانپزشكي کودکان 
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 جدول هفتگی کلیات  ارائهی درس عملی

 استاد مربوط  عنوان مطالب  جلسه

 دکتر مالحت اکبرفهيمي ADLاجراي ارزيابيهاي  1

 دکتر مالحت اکبرفهيمي آشنايي با ابزار کمكي مراقبت از خود وکار با آنها 2

 دکتر مالحت اکبرفهيمي آشنايي با ابزار کمكي مراقبت از خود وکار با آنها 3

 دکتر مالحت اکبرفهيمي اندازه گيري آنآشنايي با اجزاي صندلي چرخدار،  4

 دکتر مالحت اکبرفهيمي راندن صندلي چرخداراجراي عملي  5

 دکتر مالحت اکبرفهيمي اجراي عملي ترنسفر و جابجاييها 6

 دکتر مالحت اکبرفهيمي اجراي عملي ترنسفر و جابجاييها 7

تحرک براي مراجعان اجراي عملي استفاده از ابزار کمكي مراقبت از خود و   8
 يک دستي

 دکتر مالحت اکبرفهيمي

اجراي عملي استفاده از ابزار کمكي مراقبت از خود و تحرک براي مراجعان  9
 )تتراپلژي(وابسته به صندلي چرخدار

 دکتر مالحت اکبرفهيمي

اجراي عملي استفاده از ابزار کمكي مراقبت از خود و تحرک براي مراجعان  10
 )پاراپلژي(صندلي چرخداروابسته به 

 دکتر مالحت اکبرفهيمي

اجراي عملي استفاده از ابزار کمكي مراقبت از خود و تحرک براي مراجعان  11
 با اختالل هماهنگي

 دکتر مالحت اکبرفهيمي

اجراي عملي استفاده از ابزار کمكي مراقبت از خود و تحرک براي مراجعان  12
 قطع اندام و تعويض مفصل ران با 

 دکتر مالحت اکبرفهيمي

مبتاليان اجراي عملي استفاده از ابزار کمكي مراقبت از خود و تحرک براي  13
 آرتريت روماتوئيد 

 دکتر مالحت اکبرفهيمي

نابينان/  اجراي عملي استفاده از ابزار کمكي مراقبت از خود و تحرک براي   14
 ناشنوايان 

 دکتر مالحت اکبرفهيمي

 دکتر مالحت اکبرفهيمي کودکاناجراي عملي استفاده از ابزار کمكي مراقبت از خود و تحرک براي  15

 دکتر مالحت اکبرفهيمي تطابقات در منزل 16

 مالحت اکبرفهيميدکتر  امتحان 17

 


