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علم و هنر مشارکت بیمار در انجام فعالیتهای هدفمننند بن  
منظور اصالح، تقنوینت، افنشاینل عنمنلنهنرد، ت نهنین  در 
یادگیری مهارتهای روشمره شندگی جهت تطابق با منینینط 

 و ر یدن ب  یداکثر ا تقال  می باشد.
 
 
 

این رشت  در آمریها بعد اش جنگ جهانی دوم باتنوجن  بن  
روانی ناشی اش جنگ و در ایران در -نیاش معلولین ج می

شم ی برای اولینن بنار در دانشن ناه عنلنوم  0531 ا  
پششهی تهران تا یس گردید. درواقع رشنتن  کناردرمناننی 
ب  دلی  اینه  هم با ج م و هم بنا روان بنینمنار  نروکنار 

 دارد، آن را مادر رشت  های توانبخشی می خوانند.
 
 
 

مقطع تیصیلی اش لی ناننس شنرود شنده و تنا دکنتنرا در 
ایران ادامن  دارد کن  وایندهنای دانشن ناهنی اینن رشنتن  
شام : آناتومی، فینشینولنو ی، کنینننشینولنو ی، ارتنوپندی، 
نورولو ی و بنینمنارینهنای داخنلنی در شمنیننن  ج نمنی و 

ذهنننی -همچنین روانپششهی، روانشنا ی در شمین  روانی
می باشد. فارغ التیصیالن این رشت  در هر مقطنعنی پنس 
اش اخذ شماره نظام اش  اشمان نظام پششهی و دارا بنودن 
 ابق  کار مورد نیاش می توانند جهت تا یس کلینننینز اش 

 طریق همین  اشمان اقدام نمایند.    
  

 ا

لف( بیماریهای ارتوپدی و روماتی می مث : ضایعنات 

تاندونی، انواد شه ت ی ها، قطع عضو، تغینینر 

شه  اندام ها، میدودیت های ینرکنتنی، آرتنرینت 

 روماتوئید و ...

ب( بننیننمنناریننهننای نننورولننو ی مننثنن :  ننهننتنن  مننغننشی، 

ضایعات اعصاب مییطی)گیلن باره،فلج بنلنشو...(

، ضرب  مغشی، پارکین ون، ضناینعنات ننخناعنی، 

MS ،)مننیننوپنناتننی )دی ننتنروفننی هننای عضننالنننی ،

ALS ...و 

ج( ناهنننجنارینهنای منادرشادی: فنلنج شاینمناننی منانننند 

Erb)(و کودکان فلج مغشی )CP...و ) 

د( بننیننمنناریننهننای بننافننت نننرم: بننور ننیننت، تنناننندونننیننت، 

 کپ ولیت و...

 

اهداف کاردرمانی برای بیماران 

 ج می

 
 افشایل دامن  یرکتی (0

 تقویت عضالت (2

 کاهل درد، ادم و التهاب مفاص  (5

بیماران ج می ک  ب  کاردرمانی 

 نیاش دارند

Caption describing picture or graphic. 

آشنایی با رشته 
 کاردرمانی

 تهیه و تنظیم: مهدین مسعودی
 )کارشناس توانبخشی و کاردرمانی(

 واحد کاردرمانی مرکز آموزشی و درمانی رازی

 

مرکز آموزشی و درمانی رازی 
 ارومیه



بیماران روان و ذهنی ک  نیاش ب  

 کاردرمانی دارند

 

الف( بیماران با اختالل نوروتیک که عبارتند 
از: اختتتتتتتالل متتتزمتتتن یتتتا تتتت تتترارشتتتونتتتد  
غتیتترکتایتت تتوتتیتتک کتته عتمتتدتتا بتتا ا تت تترا  
مشتتختت  متتی شتتودخ متتختتل: اختتتتتالل ختت تت تتی  

 اختالل شخصیت  اختالل ا  رابی وخخخ
 ( بیماران با اختالل کای وتیک که عبارتند 
از: اختالل وا ح و بترسکتتته در ارزیتابتی 
واقعیت که عمدتا باوسود توهم یا هذیان بدون 
بصیرت به  بیعت بیمارگتونته آن متی بتاشتد 

 اکتخ مخل: انواع اک یزوفرنیا وخخخ
ج( کودکان با مش الت ذهنی که خود شامتل: 
بیش فعالی  کمبود توسه و تمرکز  اختتالتت 
 یف اوتیکم  ع   ماندگی های ذهتنتی وخخخ 

 می باشدخ
د( کودکان با اختالتت یادگیری و مشت تالت 
تتتیتتصتتیتت تتی متتختتل اختتتتتالل در نتتوشتتتتتن امتتال  

 ریا ی وخخخ
 PDD ( کودکان با اختالتت نافذ رشد 

 

واید کاردرمانی مرکز آموزشی و 
 درمانی روانپزش ی رازی

Internet  address: 

Www.razi.umsu.ac.ir 
 

( جلوگیری یا برطرف کردن چسبببنبدگبی  بای 4

 ناشی از جراحی

 ( جلوگیری از پیشرفت بیماری و بدشکلی اندام5

 ( بازآموزی حسهای ازدست رفته6

 ( بهبود عملکرد دست7

 ( ماساژ جهت افزایش جریان خون8

 ( رفع کوتا ی  ای تاندونی9

( اصالح دفورمیتی  بای ایبدباد شبد  تبا حبد 01

 امکان

 ( افزایش تعادل00

 ( نرمال سازی تون عضالنی01

 ( افزایش قدرت عضالنی01

حرکتی در کودکان ببا -( بهبود مراحل رشدی04

 مشکالت حرکتی

( اصببالح و آمببوزه را  رفببتببن طبببببیببعببی 05

Normal Gait 

( کا ش محدودیت  ای حرکتی و عملبکبردی 06

 اندام

 ( استقالل در اندام فعالیت  ای روزانه 07

-( افزایش  ما نگی اندام و یکپارچگی حسی08

 حرکتی

( ایساد زمینه ای سهت کنارآمدن با بتیتمتاری 91

 و میدودیتها

( آموزش اکتتتدتاد  از وکتایتل کتمت تی متختل 02

 وی چر  عصا  واکر وخخخ

 ( مشاور  به بیمار و خانواد 09

 اهداف کاردرمانی برای بیماران روان و ذهنی

 

 

 افزایش آگا ی به بیماری (0

 افزایش اعتماد به نفس (1

 افزایش سطح تحمل (1

 بهبود عالقه و تحمل کاری (4

 افزایش توجه و تمرکز (5

 کا ش بی قراری و اضطراب (6

 افزایش مسئولیت پذیری (7

 بهبود روابط بین فردی و اجتماعی (8

 بهبود مراقبت از خود (9

 کا ش بیش فعالی (01

 بازی درمانی و تخلیه انرژی و  یدان (00

درمان اخبتبال ت نبوشبتباریض ریباضبیض  (01

 امال و...

 افزایش یادگیری (01

 بهبود کنترل حرکات تیک و تکانه ای (04

 کا ش رفتار ای نابهندار (05

****** 
 با آرزوی سالمتی برای شما

****** 

 


