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

 

 حصیلی:ت یرشتهو  مقطع     گروه آموزشی:           دانشکده:

  نظری د:نوع واح   2 تعداد واحد: 2کاردرمانی در اختالالت روانی اجتماعی نام درس: 

 ندارد یش نیاز:پ   

دانشکده   مکان برگزاری:   -----10الی  -8---  :ساعت    ----یکشنبه---:زمان برگزاری کالس: روز

 توانبخشی 

مدرسین )به ترتیب    دکتر خلف بیگیمسئول درس: 16 تعداد دانشجویان:

 دکتر خلف بیگیحروف الفبا(:

 )لطفا شرح دهید(   شرح دوره:

 نحوه استدالل بالینیآشنایی دانشجویان با چگونگی تاثیر بیماریهای روانی بر کارکرد اکوپیشنال و 

 

 

 

 )لطفا شرح دهید(هدف کلی:  

بنا توجنه بنه مندلهنا ی مبتنی بر اکوپیشنننن و  منداخالتشننننناخنت انواع شنننیوه انای ارزینابی و برننامنه ریزی و اجرای 

 چهارچوبهای مرجع

 

 

 

 

 )در واقع همان اهداف کلی طرح درس است(بینابینی:اهداف 
و محوراای اصلی برنامه را نشان می است نسبت به ااداف کلی روشن تر و شفاف تر  که است ادف کلی به اجزای تخصصی شکستنمنظور)

 (.اندکه در واقع امان ااداف رفتاری است  ویژه تری به نام اادافقابل تقسیم شدن به اجزای اختصاصی ااداف بینابینی داد.

 

 کاردرمانی در اختالالت روانپزشکی را توضیح داد. ارزیابی، برنامه ریزی و اجرای مداخالت .1

 مداخالت روانی اجتماعی در اختالالت جسمی را توضیح داد. .2

مداخالت درمانی مختلف را توضیح داد )رفتار درمانی شناختی، تن آرامی، آموزش مهارت اای حل مساله  .3

 و..(

  بر مبنای سناریوی ارئه شده انجام داد.گزارش نویسی  .4

 

 

 های تدريس:شیوه

 پرسش و پاسخ   سخنرانی برنامه ریزی شده   سخنرانی

 (TBLیادگیری مبتنی بر تیم)  (PBLمسئله)یادگیری مبتنی بر حل   بحث گروای
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 ----------------- )لطفاً نام ببرید( سایر موارد
 

 
 

 )لطفا شرح دهید(   وظايف و تکالیف دانشجو:

 در فعالیتها و کالس کامال مشارکت داشته باشد. -1

 داامیت بدا سایرین در کالسبه نظرات  -2

  به اشتراک بگذارد سایریننظرات و دیدگااهای خود را با    -3

 نقدکند سایریندیدگااها و پیشنهادات    -4

 ارائه تکالیف  -5

 

 وسايل کمک آموزشی:   

   پروژکتور اسالید  خته و گچت  وایت برد

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

 

 )از نمره کل(  :درصد نمرهنحوه ارزشیابی و 

   نمره درصد ---18---آزمون پایان ترم   نمره درصد ------آزمون میان ترم 

 نمره درصد --1---شرکت فعال در کالس      نمره درصد ---1--انجام تکالیف 

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

 

 نوع آزمون

  غلط -صحیح کردنیجور            ایچندگزینه       پاسخ کوتاه     تشریحی

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

  

 :)لطفا نام ببريد(: منابع پیشنهادی برای مطالعه

 :منابع انگلیسی  -

 چاپی ✓

Psychosocial Occupational Therapy, Cara 

Mental Health Concepts and Techniques of OT Assistants, Early 

Psychosocial Occupational Therapy, Franklin 

Psychosocial Occupational Therapy, Crouch 
 

 اينترنتی ✓

 
 

 منابع فارسی: 

 چاپی ✓

 

 اينترنتی ✓
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 جدول هفتگی  کلیات    ارائهی درس 

 استاد مربوط عنوان مطالب جلسه

 دکتر خلف بیگی اسکیزوفرنیک ارزیابی، برنامه ریزی و مداخالت درمانی در اختالالت  1- 2

 ˶ ارزیابی، برنامه ریزی و مداخالت درمانی در اختالالت خلقی  3- 4

 ˶ ارزیابی، برنامه ریزی و مداخالت درمانی در اختالالت اضطرابی  5- 6

 ˶ ارزیابی، برنامه ریزی و مداخالت درمانی در اختالالت شخصیت  7- 8

 ˶ مداخالت درمانی در اختالالت جسمیارزیابی، برنامه ریزی و  9- 10

 ˶ ارزیابی، برنامه ریزی و مداخالت درمانی در اعتیاد 11- 12

 ˶ گزارش نویسی  13

 ˶ تن آرامی 14

 ˶ تکنیک های رفتاری شناختی 15

 ˶ مهارت اای حل مساله 16

 ˶ تحلیل سناریو و گزارش نویسی  17

 


