
 به نام خـداوند جـان آفـرين 

 
 ایران دانشگاه علوم پزشکي 

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکي
 درسي و آموزشي  ریزیبرنامهواحد 

(Course Plan) طرح دوره       

 1 

 1400بهمن                                                                         
واحدی( 1ساعتی برای یک درس  2جلسه ی  7)برای یک دوره درس کامل،        

 

مقطع و    کاردرمانیگروه آموزشی:           توانبخشیدانشکده:

 کارشناسی کاردرمانی  تحصیلی:  یرشته

    نظری نوع واحد:   1       تعداد واحد: 4کاردرمانی در بیماريهای جسمانی نام درس: 

 یش نیاز:پ 
 102ابن سینا  مکان برگزاری:     8-10ساعت:  شنبهزمان برگزاری كالس: روز: 

   دكتر افسون حسنی مهربان  مسئول درس:  30 تعداد دانشجویان:

 شرح دهید( شرح دوره: )لطفا  
 انواع با کلینیکها در کاردرمانی التحصیالن فارغ و دانشجویان
 و سالمندان عروقی،-قلبی ایدز، انکولوژی، رماتیسمی، بیماریهای
 کاردرمانی های شیوه با که است ضروری لذا.شوند می مواجه نابینایان

 .باشند آشنا خوبی به بیماریها این

 

 

 هدف کلی: )لطفا شرح دهید(

 کاردرمانی در بیماريهای خاص است. آشنايی دانشجو با اصول و شیوه های

 

 

 اهداف بینابینی:)در واقع همان اهداف کلی طرح درس است(
هدف كلی به اجزای تخصصی است كه نسبت به اهداف كلی روشن تر و شفاف تر است و محورهای اصلی برنامه را نشان می  شکستن)منظور

 تری به نام اهداف ویژه است كه در واقع همان اهداف رفتاری اند.(بل تقسیم شدن به اجزای اختصاصیقا دهد. اهداف بینابینی

 

 

- آشنايی دانشجو با اصول و شیوه های کاردرمانی بیماريهای رماتیسمی، انکولوزی، ايدز،قلبی

 عروقی، سالمندان، و نابینايان

 

 

 

 

 های تدريس:شیوه

 *پرسش و پاسخ   ریزی شدهسخنرانی برنامه    *سخنرانی

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

 : مطالعه موردیسایر موارد )لطفاً نام ببرید( 
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 وظايف و تکالیف دانشجو: )لطفا شرح دهید( 

فرصتی کوتاه در جمع در هر جلسه دانشجو موظف به يافتن پاسخ و يا طرح مسئله ای می باشد که در  

 کالس مطرح می کند.

 

 

 وسايل کمک آموزشی:   

   *پروژكتور اسالید  تخته و گچ  *وایت برد

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

 

 نحوه ارزشیابی و درصد نمره: )از نمره کل(

   درصد نمره90آزمون پایان ترم   درصد نمره ------آزمون میان ترم 

 درصد نمره 10شركت فعال در كالس    درصد نمره  10انجام تکالیف *

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

 

 نوع آزمون

  غلط -صحیح جور كردنی           ایچندگزینه       پاسخ كوتاه     *تشریحی

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

  

 )لطفا نام ببريد(: منابع پیشنهادی برای مطالعه:

 :منابع انگلیسی  -

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

physical dysfunction, St Louis: Mosby, 

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

Lippincott: Williams and wilkins, 
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 جدول هفتگی کلیات  ارائهی درس 

 استاد مربوط عنوان مطالب جلسه

 دكتر مهربان كاردرمانی در اختالالت بینایی 1

 دكتر مهربان و بیماریهای رماتیسمی ایدز 2

 دكتر مهربان كاردرمانی در دیابت 3

 دكتر مهربان و شکستگی هیپ سالمندان 4

 دكتر مهربان و افتادن سالمندان 5

 دكتر مهربان كاردرمانی در بیماریهای سرطانی 6

 دكتر مهربان عروقی-كاردرمانی در بیماریهای قلبی 7

 


