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

 

 یرشتهو  مقطع    کاردرمانی  گروه آموزشی:           علوم توانبخشی دانشکده:

 ارشد کاردرمانی  حصیلی:ت

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

   مکان برگزاری:   -----8----  :ساعت    -----شنبه--:زمان برگزاری کالس: روز

 مدرسین )به ترتیب حروف الفبا(:  دکتر حجتی عابد مسئول درس:  8 تعداد دانشجویان:

 )لطفا شرح دهید(   شرح دوره:

 

تخصججصججی مانند مدرسججهه م ییمای بینارسججتانیه  دانشجججویان با گاراندن این واحد با انواع مشججاوره در زمینه  ای 

 توانبخشی حرفه ای و سایر مراکز آشنا می شود.

 

 

 )لطفا شرح دهید(هدف کلی:  

 

از رویکرد ا و چگونگی بکارگیری اصجول و فنون مشجاوره در سجیوج ااتناعیه سجازمانی و آگا ی و شجناتت دانشججو  

 تراپی م یط درمان متناسب با فلسفه ی آکوپیشنال

 

 

 

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

 کند. فیمشاوره را توص ندیمراحل و فرا -1

 ه مقایسه کند و نتیجه گیری کند.مشاوره را بشناسد یکرد ایمدلما و رو -2

 )حاد( آشنا شود.ینارستانیب ستمیدر سمشاوره  یکرد ایاستفاده از مدلما و رو یبا چگونگ -3

 بر اامعه آشنا شود. یدر مراکز مبتنمشاوره  یکرد ایاستفاده از مدلما و رو یبا چگونگ -4

 

 

 

 های تدريس:شیوه

 پرسش و پاسخ  سخنرانی برنامه ریزی شده   سخنرانی

 (TBLیادگیری مبتنی بر تیم)  (PBLیادگیری مبتنی بر حل مسئله)  ب ث گرو ی

 ----------------- )لیفاً نام ببرید( سایر موارد
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 )لطفا شرح دهید(   وظايف و تکالیف دانشجو:

 

 

 وسايل کمک آموزشی:   

  پروژکتور اسالید  خته و گچت  وایت برد

 -------------- ببرید( لیفاً نام)  سایر موارد

 

 )از نمره کل(  :درصد نمرهنحوه ارزشیابی و 

   ننره درصد -80-----آزمون پایان ترم   ننره درصد ------آزمون میان ترم 

 ننره درصد -10----شرکت فعال در کالس     ننره درصد ---10--انجام تکالیف 

 ----------ببرید(  ناماً لیفسایر موارد )

 

 نوع آزمون

  غلط -ص یح کردنیاور            ایچندگزینه       پاسخ کوتاه     تشری ی

 ----------- )لیفا نام ببرید( سایر موارد

  

 :)لطفا نام ببريد(: منابع پیشنهادی برای مطالعه

 :منابع انگلیسی  -

 occupational therapy consultation. Theory, principle and practiceچاپی ✓

✓ Rehabilitation counselling in physical and mental health edited by kim 

Eethertington 

 

 اينترنتی ✓

 
 

 منابع فارسی: 

 يیکوالآناهیتا خدابخشی مولف: دکتر  نیمعلول یدر توانبخش یمشاوره و روان درمان-: چاپی ✓

 نظريه های روان درمانی و مشاوره ريچارد اس. شاف مترجم: مهرداد فیروز بخت - ✓

 

 :اينترنتی ✓
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 جدول هفتگی  کلیات    ارائهی درس 

 استاد مربوط عنوان مطالب جلسه

  مراحل و فرایند مشاوره   1

  )راارین( مدلما و رویکرد ای متفاوت مشاوره 2

  مدلما و رویکرد ای متفاوت مشاوره)الیس( 3

  (گشتالت پرلزمدلما و رویکرد ای متفاوت مشاوره) 4

  (گالسرمدلما و رویکرد ای متفاوت مشاوره) 5

  مشاوره در سیستم بینارستانی 6

  مشاوره در بیناریمای مزمن نورولوزیک 7

  مشاوره برای تانواده  8

 


