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 بطوَ تؼالی
 داًػگاٍ ػلْم پسغکی کرهاًػاٍ

 بِذاغتداًػکذٍ 
 قالب ًگارظ عرح درش

 

 کارغٌاضی 6هخاطباى : داًػجْياى ترم   تْاًبخػی ّ رفاٍ اجتواػیػٌْاى درش :  

 بِذاغت ػوْهی پیْضتَ 

 غٌبَ : دّضاػت هػاّرٍ    ّاحذ ًظری  ًین  تؼذاد ّ ًْع ّاحذ :

 11تا  5/11ضاػت 

 15/11 -15/8ضاػت  غٌبَ دّ زهاى ارائَ درش : ًذارددرش پیع ًیاز : 

                                                                       لیبا رضايیهذرش : 

 96/95:اّل  ًیوطال
 

 ُذف کلی درش : 

آغٌايی داًػجْياى کارغٌاضی بِذاغت ػوْهی  با  ًحٍْ کار  ، داهٌَ ػولکرد،  ّ ًْع هراجؼیي  رغتَ 

کاردرهاًی در تین  تْاًبخػی  اضت کَ هٌجر بَ  ارجاع بَ هْقغ ّ هٌاضب بیواراى بَ ايي رغتَ در هراکس 

 ت ًاغی از بیواری ُا ّ هؼلْلیت تْاًبخػی غْد  ّ در راضتای  ُذف کلی  تْاًبخػی  يؼٌی  کاُع  ػْارض ّ هػکال

 ُا، ّ ارتقاء کیفیت زًذگی هؼلْلیي هی باغذ.  
 

 اُذاف کلی جلطا ت : ) جِت ُر جلطَ يک ُذف ( 

 آغٌایی با تؼاریف ضالهتی، هؼلْلیت، تْاًبخػی، کاردرهاًی        -1

 آغٌایي با ػولکرد کاردرهاًی در بیواراى رّاًپسغکی -2

 آغٌایی با ػولکرد کاردرهاًی در کْدکاى فلج هغسی  -3

 آغٌایی با ػولکرد کاردرهاًی در بیواری ُای ارتْپذی ّ ًْرّلْژی -4

 اُذاف ّيژٍ رفتاری بَ تفکیک اُذاف کلی ُر جلطَ : 

 جلطَ اّل 

 آغٌایی با تؼاریف ضالهتی، هؼلْلیت، تْاًبخػی، کاردرهاًی       ُذف کلی : 

 ضالهتی، هؼلْلیت، ّ درهاى ُای  تْاًبخػیبَ  ًگرظ ًطبت  تغییر اُذاف ّيژٍ : 

 درپاياى داًػجْ قادر باغذ : 

 ضالهتی  ّ ابؼاد هختلف آى )جطوی، رّاًی، ّ اجتواػی( را تْضیخ دُذ. -1

 ػْاهل هْثر بر ضالهتی را تْضیخ بذُذ. -2

 ّ  تؼاریف دیگر تْضیخ دُذ. WHO هؼلْلیت را بر اضاش تؼاریف -3

 هؼلْلیي  با رکر هثال از ُرگرٍّ را ًام ببرد.گرُِّای هختلف  -4

 تْاًبخػی را تْضیخ دُذ. -5

 اػضای تین تْاًبخػی را  ًام ببرد. -6

 اُذاف تْاًبخػی را تْضیخ دُذ. -7

 کاردرهاًی را تؼریف کٌذ. -8

 ًذٍْ ارجاع بیواراى بَ کاردرهاًی را تْضیخ دُذ. -9

 اُذاف کاردرهاًی را بَ عْر کلی تْضیخ دُذ. -11

 هْرد  اضتفادٍ در کاردرهاًی راًام ببرد. ّضایل ّ تجِیسات  -11

 گرٍّ ُای هختلف هراجؼیي کاردرهاًی را ًام ببرد.  -12

 
 دّم  جلطَ 

 آغٌایي با ػولکرد کاردرهاًی در بیواراى رّاًپسغکیُذف کلی : 

 اُذاف ّيژٍ :

 تغییر  ًگرظ ًطبت بَ بیواراى  رّاًی   -1

 ضرّرت تْاًبخػی  بیواراى رّاًی  با تاکیذ بر کاردرهاًی    -2

 درپاياى داًػجْ قادر باغذ :

 ًام ببرد. DSMIVعبقَ بٌذی کلی اختالالت رّاًپسغکی را بر هبٌای  -1

 هػکالت ّ پیاهذُای ػولکردی ّ اجتواػی  ًاغی از بیواری ُای رّاًی را تْضیخ دُذ. -2

 تْاًبخػی رّاًی را تؼریف کٌذ. -3

 کاردرهاًی در تْاًبخػی رّاًی را تْضیخ دُذ.ًقع  -4

 اُذاف کاردرهاًی در بخع بطتری  رّاًپسغکی  تْضیخ دُذ. -5

 فؼالیت ُای هْرد اضتفادٍ در کاردرهاًی را ًام ببرد. -6

 گرٍّ درهاًی را تؼریف کٌذ. -7

 ارتباط درهاًی را تؼریف کٌذ. -8

 ػولکرد کاردرهاًی پص از ترخیص را تْضیخ دُذ. -9

 ی را تؼریف کٌذ.تْاًبخػی درفَ ا -11

 اًْاع اغتغال دوایتی برای بیواراى رّاًی را ًام ببرد. -11

 اُذاف کاردرهاًی در تْاًبخػی درفَ ای بیواراى  رّاًی  را تْضیخ دُذ.  -12

 جلطَ ضْم 

 آغٌایی با ػولکرد کاردرهاًی در کْدکاى فلج هغسی ُذف کلی : 

 اُذاف ّيژٍ : 

 کْدکاى فلج هغسیآغٌایی با رًّذ عْالًی هذت کاردرهاًی  -1

 در پاياى داًػجْ قادر باغذ : 

 فلج هغسی را تؼریف کٌذ. -1

 ػلل غایغ فلج هغسی را ًام ببرد. -2



 2 

 اًْاع فلج هغسی را تْضیخ دُذ. -3

 ػالئن بالیٌی ُوراٍ با اًْاع فلج هغسی را تْضیخ دُذ. -4

 ضایر اختالالت  ُوراٍ با فلج هغسی را ًام ببرد. -5

 ًام ببرد.درهاًِای رایج برای فلج هغسی را  -6

 اُذاف کاردرهاًی در کْدکاى فلج هغسی را تْضیخ دُذ.  -7

8- Handling .در فلج هغسی را تْضیخ دُذ 

 ّضایل کوکی هْرد ًیاز کْدکاى فلج هغسی را ًام ببرد. -9

 اُذاف کاردرهاًی در هذارش ّیژٍ کْدکاى فلج هغسی را تْضیخ دُذ. -11

 تْضیخ دُذ.اُذاف کاردرهاًی پص از جرادی  در کْدکاى فلج هغسی را  -11

 اُذاف کاردرهاًی در تْاًبخػی درفَ ای کْدکاى فلج هغسی را تْضیخ دُذ. -12

 
 جلطَ چِارم

 آغٌایی با ػولکرد کاردرهاًی در بیواری ُای ارتْپذی ّ ًْرّلْژیُذف کلی : 

 اُذاف ّيژٍ : 

 آغٌايی با ػولکرد کاردرهاًی در تْاًبخػی دضت -1

 در پاياى داًػجْ قادر باغذ : 

 ػولکرد دضت در اًجام فؼالیت ُای رّزاًَ را تْضیخ دُذ.اُویت  -1

 بیواری غایغ ارتْپذی هٌجر بَ اختالل در ػولکرد دضت را ًام ببرد. -2

 اُذاف کاردرهاًی در تْاًبخػی دضت را تْضیخ دُذ. -3

 اضپیلٌت ُای  هْرد اضتفادٍ در کاردرهاًی را ًام ببرد. -4

 ارتْپذی را تْضیخ دُذ .هذاخالت کاردرهاًی در هذیظ هٌسل برای بیواراى  -5

 هذاخالت کاردرهاًی در تْاًبخػی درفَ ای بیواراى ارتْپذی را تْضیخ دُذ. -6

 ضکتَ هغسی را تؼریف کٌذ. -7

 هػکالت درکتی ّ غٌاختی ُوراٍ با ضکتَ هغسی را تْضیخ دُذ. -8

 اُذاف کاردرهاًی در ضکتَ هغسی را تْضیخ دُذ. -9

 ػٌِاد هی کٌذ را ًام ببرد.ّضایل کوکی کَ کاردرهاًی برای ایي بیواراى پی -11

 هذاخالت کاردرهاًی در هذیظ هٌسل برای ایي بیواراى را تْضیخ دُذ. -11

 هذاخالت کاردرهاًی در تْاًبخػی درفَ ای ایي بیواراى را تْضیخ دُذ. -12

 

 

 

 هٌابغ : 

1- Occupational Therapy for Physical Dysfunction. Trombly Latham. Lippincott Williams & Wilkins, 2008 

2- Occupational Therapy for Children. Jane Case-Smith. Mosby, 2001 

3- Psychosocial Occupational Therapy: An Evolving Practice.Elizabeth Cara, Anne MacRae. Lippincott Williams & Wilkins, 2012 

 رّظ تذريص : 

 ضخٌراًی ، بذث گرُّی  

 
 رضاًَ ُای کوک آهْزغی : 

 كاهپیْتر  –ّیذیْ پرّژکتْر  –اّرُذ  –ّایت برد 

 
 ضٌجع ّ ارزغیابی 

 ضاػت تاریخ ًورٍ رّظ آزهْى  آزهْى

آزهْى هیاى 

 دّرٍ 
 1 تػریذی 

  

آزهْى پاياى 

 دّرٍ 
 4 تػریذی 

  

 
 هقررا ت درش ّ اًتظارا ت از داًػجْ :

  از داًػجْياى هحترم اًتظار هي رّد :

 .دضْر هٌظن ّ دقیق در جلطات درش داغتَ باغٌذ  -1

 .در بذث ُاي گرُّي ّ فؼالیت ُاي آهْزغي هػاركت ًوایٌذ -2

 .در ُر جلطَ آهادگي پاضخ گْیي بَ ضؤاالت هبذث قبلي را داغتَ باغٌذ  -3

 .از دیگر هٌابغ ّ ضایت ُاي هؼتبر ػلوي اضتفادٍ ًوایٌذ  -4

 .تلفي ُوراٍ خْد را در كالش خاهْظ ًوایٌذ -5
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 بطوَ تؼالی
 جذّل زهاًبٌذی درش

 ...........1.....کالش غوارٍ  ( 15/8-15/11ضاػت ) غٌبَ ُادّ  رّز ّ ضاػت جلطَ : 

 ّضیلَ کوک آهْزغی رّظ تذریص هذرش هْضْع درش جلطَ

1 
آغٌایی با تؼاریف ضالهتی، 

هؼلْلیت، تْاًبخػی، 

 کاردرهاًی       

 لیبا رضایی
+ بذث گرُّی ضخٌراًی ّیذیْ  -برد ّایت  

 پرّژکتْر

2 
آغٌایي با ػولکرد کاردرهاًی در 

 بیواراى رّاًپسغکی

 
 لیبا رضایی 

+ بذث گرُّیضخٌراًی ّیذیْ  -ّایت برد  

 پرّژکتْر

آغٌایی با ػولکرد کاردرهاًی در  3

 کْدکاى فلج هغسی
 لیبا رضایی 

+  بذث گرُّی ضخٌراًی ّیذیْ  -ّایت برد  

 پرّژکتْر

ػولکرد کاردرهاًی در آغٌایی با  4

 ضخٌراًی + بذث گرُّی لیبا رضایی  بیواری ُای ارتْپذی ّ ًْرّلْژی
ّیذیْ  -ّایت برد 

 پرّژکتْر

5 

بازدیذ ازبخع ُای کاردرهاًی در 

رّاى ّ کْدکاى فلج هغسی بیوارضتاى 

فارابی ) با ُواٌُگی با داًػکذٍ ّ 

 بیوارضتاى فارابی( 

لیبا  

 رضایی
---------------- ------------------- 

 

 

 

 

 


