
 به نام خـداوند جـان آفـرين 

 
 ایران دانشگاه علوم پزشکي 

پزشکيمرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم   

 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:        

 

و مقطع    کاردرمانی گروه آموزشی:           علوم توانبخشی  دانشکده:

 کارشناسی کاردرمانی  حصیلی:ت  یرشته

 یش نیاز:پ     نظری د:نوع واح   1       تعداد واحد: مشاوره در کاردرمانینام درس: 

   مکان برگزاری:   ---10-----  :ساعت    --سه شنبه-----:زمان برگزاری کالس: روز

مدرسین )به ترتیب   دکتر الهه حجتی عابد مسئول درس:  15 تعداد دانشجویان:

 حروف الفبا(:

 )لطفا شرح دهید(   شرح دوره:

 

مشجاور در روند درمان ششجنا شجده و از تفاوتهای مو ود با مشجاوره  در این درس دانشججو با نشش کاردرمانرر به عنوان 

 روانشناسی شگاه خواهد شد.

 

 

 

 )لطفا شرح دهید(هدف کلی:  

 

 ششنایی دانشجو با مفهوم و کاربرد مشاوره در کاردرمانی

 

 

 

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

 شود.با مفاهیم و اصول مشاوره ششنا  -1

 ویژگیهای مشاور و مشاوره در بافت درمانی را بشناسد و توصیف کند. -2

 را بشناسد.اصول و نظریه های مورد استفاده در کاردرمانی    -3

 با مشاوره در توانبخشی بیماران با مشکالت  سمی ششنا شود. -4

 با مشاوره در توانبخش بیماران روانی ششنا شود. -5

 مشاوره در حوزه کودکان ششنا شود.با ا رای  -6

 

 

 

 

 های تدريس:شیوه

 پرسش و پاسخ   سخنرانی برنامه ریزی شده   سخنرانی
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 (TBLیادگیری مبتنی بر تیم)   (PBLیادگیری مبتنی بر حل مسئله)  بحث گروهی

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

 
 

 )لطفا شرح دهید(   وظايف و تکالیف دانشجو:

 

 

 وسايل کمک آموزشی:   

   پروژکتور اسالید  خته و گچت  وایت برد

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

 

 )از نمره کل(  :درصد نمرهنحوه ارزشیابی و 

   نمره درصد -80-----شزمون پایان ترم   نمره درصد ------شزمون میان ترم 

 نمره درصد --20---شرکت فعال در کالس     نمره درصد -----انجام تکالیف 

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

 

 نوع آزمون

  غلط -صحیح  ور کردنی           ایچندگزینه       پاسخ کوتاه    تشریحی

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

  

 :)لطفا نام ببريد(: پیشنهادی برای مطالعهمنابع 

 :منابع انگلیسی  -

 Barbara Schell ,A. et al. Willard and spackman’s occupational therapy چاپی ✓

 

 اينترنتی ✓

 
 

 منابع فارسی: 

 مشاوره و رواندرمانی در توانبخشی معلولین مولف : دکتر آناهیتا خدابخشی کواليی  چاپی ✓

 
 

 اينترنتی ✓
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 جدول هفتگی  کلیات    ارائهی درس 

 استاد مربوط عنوان مطالب جلسه

  اصول و مفاهیم مشاوره 1

  ویژگیهای مشاور و مشاوره 2

  نظریه مرا ع محوری را رز  3

  عشالنی هیجانی الیسنظریه  4

  نظریه سایکو دینامیک 5

  ی با مشکالت  سم مارانیب یمشاوره در توانبخش 6

  یروان مارانیمشاوره در توانبخش ب 7

  مشاوره در حوزه کودکان   ی را ا 8

 


