بسمه تعالي
دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني استان همدان
معاونت آموزشي دانشگاه
مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

فرم طرح درس نظری
همكار محترم . . . . . . . . .

به دلیل اهمیت طرح درس در آغاز فرآیند آموزش (به عنوان داربست عقلي و علمي مدرس با فراگیران)  ،این ابزار به عنوان یكي
از ابزارهای اصلي فعالیت آموزشي مدرسین مطرح مي باشد و در مراکز آموزش عالي به عنوان یك روش علمي مورد استفاده
قرارمي گیرد  ،لذا تكمیل فرم طرح درس به منظور پیش بیني سیر آموزش و ارتقای آن ضروری به نظر مي رسد .
واحد آموزش علوم پزشکی و بر نامه ریزی درسی

 )1مشخصات مدرس:
-

(تکمیل همه ی موارد این بند ضروری می باشد)

نام گروه آموزشي :کاردرماني
نام و نام خانوادگي مدیر گروه  :مهدیه سیدی
نام و نام خانوادگي مدرس طراح :سید محمد صادق حسیني
پست الكترونیكي مدرس طراح و شماره تماسhosseini.ot @gmail.com ،23000022090 :
نام و نام خانوادگي مدرس مسئول..... :سید محمد صادق حسیني..........................
پست الكترونیكي مدرس مسئولhosseini.ot @gmail.com................................... :
مدرسین همكار......................................................... :

 )2مشخصات درس

(تکمیل همه ی موارد این بند ضروری می باشد)

 عنوان درس  :کاردرماني در بیماریهای جسماني 4-

نظری
نوع و میزان واحد به تفكیك:
رشته و مقطع تحصیلي دانشجو :کارشناسي
تعداد دانشجو01 :
پیشنیاز درس  :کاردرماني در بیماریهای جسماني 0

-

سال تحصیلي  32-36 :نیمسال اول



 0واحد ،

عملي  ................واحد

نیمسال دوم

ترم تابستاني

* در صورتیکه بیش از یك مدرس درس فوق را تدریس می نمایند  ،لطف ًا میزان واحد آموزشی خود را قید نمایید .

 ) 3اهداف كلی درس:

(این اهداف با توجه به اهداف کلي موجود در کوریكولوم مصوب درس مورد نظر تنظیم مي گردد /موارد این بند مي تواند بیشتر یا کمتر از  0مورد باشد).

)1

آشنائی دانشجو با اصول و شیوه های كاردرمانی بیماریهای رماتیسمی

)2

آشنائی دانشجو با اصول و شیوه های كاردرمانی بیماریهای آنکولوژی

)3

آشنائی دانشجو با اصول و شیوه های كاردرمانی بیماریهای ایدز

)4

آشنائی دانشجو با اصول و شیوه های كاردرمانی بیماریهای قلبی -ریوی

)5

آشنائی دانشجو با اصول و شیوه های كاردرمانی بیماریهای سالمندان و نابینایان

 )4جدول زمانبندی رئوس مطالب (اهداف مرحله ای):
راهنما :اهداف مرحله ای بر اساس سرفصل آموزشي مصوب درس تنظیم مي گردد .تعداد ردیف های این جدول بسته به میزان واحد درسي که تدریس آن را به عهده دارید مي تواند کم یا زیاد
گردد.
جلسات درس

 )5اهداف اجرایی ) رفتاری( جلسات

اهداف كلی هر جلسه ((سرفصل آموزشی مصوب درس))

1

آشنایی دانشجویان با شیوه های ارزیابی بیماریهای رماتیسمی و آنکولوژی

2

آشنایی دانشجویان با شیوه های ارزیابی بیماریهای ایدز و قلبی -ریوی

3

آشنایی دانشجویان با شیوه های ارزیابی بیماریهای سالمندان و نابینایان

4

آشنایی دانشجویان با مداخالت كاردرمانی بیماریهای رماتیسمی

5

آشنایی دانشجویان با مداخالت كاردرمانی بیماریهای آنکولوژی

6

آشنایی دانشجویان با مداخالت كاردرمانی بیماریهای ایدز

7

آشنایی دانشجویان با مداخالت كاردرمانی بیماریهای قلبی -عروقی

8

آشنایی دانشجویان با مداخالت كاردرمانی بیماریهای سالمندان و نابینایان

راهنما  :این اهداف از تجزیه اهداف مرحله ای (بند  )4بدست مي آید و به نحوی تدوین مي گردد که توسط مدرس قابل مشاهده و قابل ارزشیابي مي باشند .تعداد ردیف های این جدول
بسته به تعداد اهداف مرحله ای (بند  )4مي تواند کم یا زیاد گردد.
( ( Cogحیطه شناختی) ( Aft ،حیطه نگرشی) ( Psy،حیطه مهارتی)

اهداف رفتاری

اهداف كلی هر جلسه

حیطه یادگیری
(دور حیطه مورد نظر
دایره بكشید)

(بند ) 4
هدف كلی جلسه:1

-1-1

دانشجو قادر باشد ارزیابی جسمانی در بیماران سرطانی را توضیح دهد.

( )Cog , Aft , Psy

آشنایی دانشجویان با شیوه های ارزیابی

-2-1

دانشجو قادر باشد ارزیابی جسمانی در بیماران روماتیسمی را توضیح دهد.

( )Cog , Aft , Psy

بیماریهای رماتیسمی و آنکولوژی

-3-1

دانشجو قادر باشد ارزیابی كار در بیماران روماتیسمی را شرح دهد.

( )Cog , Aft , Psy

-4-1

دانشجو قادر باشد ارزیابی كار در بیماران سرطانی را توضیح دهد.

( )Cog , Aft , Psy

-5-1

دانشجو قادر باشد ارزیابی روانی در بیماران روماتیسمی را توضیح دهد.

-6-1

دانشجو قادر باشد ارزیابی روانی و شناختی در بیماران سرطانی را توضیح دهد.

( )Cog , Aft , Psy
( )Cog , Aft , Psy

هدف كلی جلسه:2

 -1-2دانشجو قادر باشد ارزیابی جسمانی در بیماران ایدز را توضیح دهد.

( ) Cog , Aft , Psy

آشنایی دانشجویان با شیوه های ارزیابی

 -2-2دانشجو قادر باشد ارزیابی جسمانی در بیماران قلبی ریوی را توضیح دهد.

( )Cog , Aft , Psy

بیماریهای ایدز و قلبی -ریوی

 -3-2دانشجو قادر باشد ارزیابی كار در بیماران ایدز را شرح دهد.

( )Cog , Aft , Psy

 -4-2دانشجو قادر باشد ارزیابی كار در بیماران قلبی ریوی را توضیح دهد.

( )Cog , Aft , Psy

 -5-2دانشجو قادر باشد ارزیابی روانی در بیماران ایدز را توضیح دهد.
 -6-2دانشجو قادر باشد ارزیابی روانی و شناختی در بیماران قلبی ریوی را توضیح دهد.

( )Cog , Aft , Psy
( )Cog , Aft , Psy

هدف كلی جلسه:3

 -1-3دانشجو قادر باشد ارزیابی جسمانی در بیماران سالمندان را توضیح دهد.

( )Cog , Aft , Psy

آشنایی دانشجویان با شیوه های ارزیابی

 -2-3دانشجو قادر باشد ارزیابی جسمانی در بیماران نابینایان را توضیح دهد.

( )Cog , Aft , Psy

بیماریهای سالمندان و نابینایان

 -3-3دانشجو قادر باشد ارزیابی كار در بیماران سالمندان را شرح دهد.

( )Cog , Aft , Psy

 -4-3دانشجو قادر باشد ارزیابی كار در بیماران نابینایان را توضیح دهد.
 -5-3دانشجو قادر باشد ارزیابی روانی در بیماران سالمندان را توضیح دهد.

( )Cog , Aft , Psy
( )Cog , Aft , Psy

 -6-3دانشجو قادر باشد ارزیابی روانی و شناختی در بیماران نابینایان را توضیح دهد.

( )Cog , Aft , Psy

هدف كلی جلسه:4

 -1-4دانشجو قادر باشد عالیم ،سبب شناسی ،مداخالت معمول در اختالالت روماتیسمی را توضیح دهد.

( )Cog , Aft , Psy

آشنایی دانشجویان با مداخالت

 -2-4دانشجو قادر باشد مداخالت كاردرمانی در اختالالت روماتیسمی را توضیح دهد.

( )Cog , Aft , Psy

كاردرمانی بیماریهای رماتیسمی
هدف كلی جلسه:5

 -1-5دانشجو قادر باشد عالیم ،سبب شناسی ،مداخالت معمول در اختالالت سرطانی را توضیح دهد.

( )Cog , Aft , Psy

آشنایی دانشجویان با مداخالت

-2-5دانشجو قادر باشد مداخالت كاردرمانی در اختالالت سرطانی را توضیح دهد.

( )Cog, Aft , Psy

كاردرمانی بیماریهای آنکولوژی
هدف كلی جلسه:6

 -1-6دانشجو قادر باشد عالیم ،سبب شناسی ،مداخالت معمول در اختالالت ایدز را توضیح دهد.

( )Cog , Aft , Psy

آشنایی دانشجویان با مداخالت

 -2-6دانشجو قادر باشد مداخالت كاردرمانی در اختالالت ایدز را توضیح دهد.

( )Cog , Aft , Psy

كاردرمانی بیماریهای ایدز
هدف كلی جلسه:7

 -1-7دانشجو قادر باشد عالیم ،سبب شناسی ،مداخالت معمول در اختالالت قلبی ریوی را توضیح دهد.

( )Cog , Aft , Psy

آشنایی دانشجویان با مداخالت

 -2-7دانشجو قادر باشد مداخالت كاردرمانی در اختالالت قلبی ریوی را توضیح دهد.

( )Cog , Aft , Psy

كاردرمانی بیماریهای قلبی -ریوی
هدف كلی جلسه:8

 -1-8دانشجو قادر باشد عالیم ،سبب شناسی ،مداخالت معمول در اختالالت سالمندان را توضیح دهد.

( ) Cog , Aft , Psy

آشنایی دانشجویان با مداخالت

 -2-8دانشجو قادر باشد مداخالت كاردرمانی در اختالالت سالمندان را توضیح دهد.

( ) Cog , Aft , Psy

كاردرمانی بیماریهای سالمندان و

 -3-8دانشجو قادر باشد عالیم ،سبب شناسی ،مداخالت معمول در نابینایان را توضیح دهد.

( ) Cog , Aft , Psy

نابینایان

 -4-8دانشجو قادر باشد مداخالت كاردرمانی در نابینایان را توضیح دهد.

( ) Cog , Aft , Psy

راهنما  :مواردی را كه با رشته و ماهیت درس مورد نظر شما انطباق و كاربرد دارد انتخاب و یا قید نمایید.

 )6روش آموزش :
روش تدریس مبتنی بر انتقال مستقیم( مانند :روش یادسپاری ،روش سخنراني ،روش نمایش علمي ،روش تدریس تلفیقي و)....
روش تدریس مبتنی بر تعامل(مانند :روش پرسش و پاسخ ،روش کارگاهي ،روش ایفای نقش ،روش کنفرانس ،روش بحث گروهي ،روش یادگیری مشارکتي،و)...........
روش تدریس مسئله محور (مانند :روش گردش علمي ،روش اکتشافي ،روش اقدام پژوهي ،روش واحد محور ،روش موضوع محور ،روش واحد محور ،روش پروژه محورو).....
سایر موارد(در صورت وجود قید گردد)......................................:

 )7وسایل آموزشی مورد نیاز درس:
وسایل آموزشی معیاری (این وسایل برای تمرین مهارت استفاده مي شوند و جزئي از فرایند یادگیری اند .وجود آنها نه تنها در طول آموزش بلكه در هنگام ارزشیابي نیز الزم و ضروری است).
،.............................................

،............................................

........................................ ..................

وسایل آموزشی تسهیل كننده (این وسایل در فرایند آموزش برای تسهیل یادگیری به کار گرفته مي شوند مثل پاور پوینت ،اسالید و)...
پاورپوینت اسالید وایت برد ماژیك در سه رنگ.

 )8روش ارزیابی فراگیر:
ارزیابی به كمك آزمون ( مانند  :آزمون شفاهي ،آزمون صحیح غلط،جور کردني ،آزمون چند گزینه ای ،آزمون تشریحي ،و آزمون کوتاه پاسخ)... ،
ارزیابی عملکردی (مانند :آزمون آسكي  ،نمونه کار ،کارپوشه و).......
ارزیابی مشاهده ای
سایر روش ها( در صورت وجود قید گردد)..............................................................................................

)9وظایف فراگیر:
رفتار حرفه ای (حضور فعال در کالس و).....
مشاركت فعال در یادگیری مباحث
سایر موارد(در صورت وجود قید گردد)..............................................................................................

 )11شیوه نمره دهی فعالیت های مورد انتظار:
راهنما :جدول زیر بر اساس روش ارزیابی (بند )8و وظایف فراگیر (بند )9تنظیم می گردد.

ردیف
1

فعالیتهای مورد انتظار
بند 9

رفتار حرفه ای

1

میزان مشاركت در بحث ها و طرح سوال

1

سایر موارد شامل:

-

كوئیز

3

ارائه پروژه

-

5

امتحان میان ترم

-

6

امتحان پایان ترم

15

7

سایر موارد شامل:

-

جمع

21

2
3
4

 )11منابع اصلی درس

میزان امتیاز از كل

بند 8

(شامل كتاب ،مقاالت به روز ،جزوه آموزشی ،فیلم های آموزشی):

1) pedreti L.W. Early MB. Occupational therapy:practice skills for physical dysfunction, St- louis. Mosby, 2001.
2) Trombly CA. Occupational therapy for physical dysfunction, Baltimore: Williams and Wilkins, 2002.

امضای مدرس طراح:

سید محمد صادق حسیني

امضای مدرس مسئول:

سید محمد صادق حسیني

