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جهت کسب اطالعات بیشتر با گروه کاردرمانی دانشکده 
 .توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی ایران تماس حاصل نمایید

 آشنایی با کاردرمانی
 اقدامات و حیطه ها

 :تهیه و تنظیم
 گروه آموزشی کاردرمانی

 کمیته پژوهش 
 

بـا     1350سازمان بهداشت جهانی، در سـال    
همکاري خانم یانسن براي اولین بار بـخـش     
کاردرمانی را در بیمارستان شفا یحیائیان بنیـاد  

در مدرسه  1352نهاد و تربیت دانشجو از سال 
تحت پوشش دانشگاه عـلـوم   (  عالی توانبخشی
درحـال حـاضـر      .  آغاز گردیـد )  پزشکی ایران 

شهید ایران ،دانشگاههاي علوم پزشکی تهران، 
بهشتی، علوم بهزیستی و توانبخشی،  اهـواز ،    
تبریز، شیراز، همدان، اصفهان و سمنان اقـدام    

این   .کاردرمانی  می نمایند به پذیرش دانشجو
مقاطع  آمـوزشـی کـارشـنـاسـی،             رشته در 

 . کارشناسی ارشد و  دکترا  دانشجو می پذیرد

 ارائه خدمات کاردرمانی  در
ارتـوپـدي، رومـاتـولـوژي،        :  بیمارستانهاي

نرولوژي، سوانح و سوختگی، کودکـان  و      
 روانپزشکی

  اجتماعی -مراکز روزانه توانبخشی روانی 
سازمان آموزش و پرورش استثنائی 
درمانگاههاي هالل اهمر 
درمانگاههاي بهزیستی 
کلینیک هاي خصوصی 
    مراکز نگهداري سالمندان 
 

کلینیک هاي کاردرمانی دانشکده  علوم  
  دانشگاه علوم پزشکی ایرانتوانبخشی 

 روانی اجتماعی 
جسمی کودکان 
ذهنی کودکان 
ADL 
 ارتوپدي و نورولوژي(جسمی ( 
 
 

 خدمات کاردرمانی تاریخچه کاردرمانی 



 
با هدف کسب حداکثر استقالل فردي، کاردرمانگران 

در حیطه هاي مختلف به اقدامات توانبخشی 
 .پزشکی، حرفه ایی، اجتماعی و آموزشی می پردازند

 

 
حرکتی؛ شناختی، حرفه -ارزیابی حسی

ایی، مهارتهاي زندگی از جمله ارتباطات 
 اجتماعی

افزایش و حفظ دامنه حرکتی 
افزایش و حفظ قدرت عضالت 
افزایش و حفظ تحمل فیزیکی 
بازآموزي حسی و حرکتی 
  آموزش فعالیتهاي روزمره زندگی 
 بهبود مهارتهاي زندگی مانند ارتباط

کالمی و غیرکالمی، روابط فردي و بین 
 فردي 

 تطابق و مناسب سازي شهر و محل کار
 و منزل براي معلولین و سالمندان 

 طراحی، تجویز و ساخت وسایل کمکی و
 اسپلینت

مشاوره حرفه اي 
آموزش پیش حرفه اي و حرفه اي 
بهبود یادگیري 
 تسهیل مراحل رشدي 
 مداخالت زودهنگام براي کودکان در

 معرض خطر اختالالت تکاملی

 حیطه هاي کاردرمانی

ارتوپدي، : فیزیکی بزرگساالن
.... نورولوژي، روماتولوژي، سوختگی   

سایکوتیک، : اختالالت روانپزشکی
. . .نوروتیک، اعتیاد و   

اختالالت تکاملی، یادگیري، : کودکان
. . .رفتاري، ذهنی، حسی حرکتی و   

 حرفه ایی و اجتماعی

 سالمندان

کاردرمانی  از رشته هاي علوم  
 . توانبخشی در گروه علوم پزشکی می باشد

مبتنی بر اصول علمی است که بـه    اقدامات آن 
درمان، بازتوانـی و      ( پیشگیري، ارزیابی، معالجه

معلوالن در هرگـروه  / و مشاوره بیماران)  نوتوانی
 .سنی می پردازد

مداخالت کاردرمانی غیردارویی بوده 
آن فعالیتها و تمریناتی است که با آسیـب   ابزارو 

یا بیماري افراد دچار محدودیت در کارکردهـاي  
روانی، فیزیکی، اجتماعی و رشدي متناسب مـی  

این فعالیتها در برگیرنده تمام ابعاد زیسـت  .  باشد
و   اجتماعی انسان اسـت   -روانشناختی-شناختی

هدف نهایی آن ارتقاء سالمـت، اسـتـقـالل و         
 .کیفیت زندگی می باشد

 

 اقدامات کاردرمانی  حیطه هاي کاردرمانی کاردرمانی چیست؟


