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های هدفمند برای افرادی است که در اثر آسیب یا بیماری دچار محدودیت و اختالل  کاردرمانی به معنی استفاده از فعالیت

فاده اند. این حرفه شامل ارزیابی، درمان و مشاوره است و با است روانی، اجتماعی، رشدی یا اختالالت یادگیری شده عملکرد 

 تیلاعف ماجنا رب ... و کیناکمویب ،یژولورون ریظن طبترم یاه شناد یخرب زا هدافتسا و یسانش ناور  نیون یاه از روش

   .دراد هیکت هعماج و درف یگدنز تیفیک و یتمالس تیعضو ءاقترا روظنم  هب یناسنا تمرح ظفح اب دنمفده

 

 مهارتهای الزم و توانایی ها

کاردرمانگرها برای ایجاد اعتماد در بیماران نیاز به شکیبائی و روابط عمومی قوی دارند. ابتکار و تخیل نیز در تطبیق 

  که  باشند تا بتواند با بیمارانی  داشته  قوی  ای بیماران بسیار کمک کننده است. همچنین باید انگیزه ا نیازهای ها ب فعالیت

 ،رگنامردراک  کی  یگژیو  نیرت مهم   .دننک  نامرد  یبوخ  هب ار اه و آن  برقرار کرده  ارتباط هستند،   مختلف  های معلولیت  دارای

  هب  قفوم ،دشاب  هتشادن   هلصوح و ربص و  هدوبن دنمقالع  مدرم و دوخ راک  هب  هتشر  نیا  صصختم رگا . تسا اه ناسنا  هب  هقالع

 ار   ینامردراک  یوجشناد  یگژیو  نیرت مهم و  نیلوا زین  هتشر  نیا  ناداتسا زا  یخرب .دش دهاوخن رظن دروم  نارامیب  نامرد

  هئارا ار  یرترثؤم  نامرد ، تیقالخ و  لمع راکتبا ، تیارد اب دناوتب  هک  نیا و دنناد یم  بوخ  یحور و  یمسج  ییاناوت  نتشاد

   .دهدب

 

 مقاطع باالتر تحصیلی

آمار زیستی،   های زیر در مقطع ارشد ادامه تحصیل دهند:  توانند در رشته فارغ التحصیالن کارشناسی کاردرمانی می

تصاد بهداشت، انفورماتیک پزشکی، رفاه اجتماعی، زیست فناوری پزشکی، اپیدمیولوژی، ارزیابی فناوری سالمت، اق

 تیریدم ،یکشزپ یناسر ارگونومی، سالمت سالمندی، فناوری اطالعات سالمت، علوم تشریحی، کاردرمانی، کتابداری و اطالع 

 خیرات ،یکشزپ یژولونکتونان ،(داوم تسیز) یکشزپ یسدنهم ،(کیرتکلاویب) یکشزپ یسدنهم ،ینامرد یتشادهب  تامدخ

 یشخبناوت تیریدم و یکشزپ مولع رد یکینرتکلا یزیر همانرب تیریدم ،یکشزپ  شزومآ ،یکشزپ مولع

 

 کاربرد این رشته و وضعیت بازار کار

  ها و دوری آن دهند، وسعت زیاد و پراکندگی استان از جمعیت هر کشوری را معلولین تشکیل می ۰۱طبق آمار حدود %

 هتشر نیا ناصصختم دوبمک لیلدب .تسا هدومن دوهشم یبوخ هب ار هتشر نیا نیصصختم دوبمک یشخبناوت و ینامرد  زکارم

  نالیصحتلا غراف  بذج  یارب رمحا  لاله و روشک  یتسیزهب  نامزاس  یشخبناوت  یاه کینیلک ،اه ناتسرامیب   هلاس ره ،روشک رد

  شزومآ و  نامرد و  تشادهب  ترازو زوجم اب دناوت یم  هتشر  نیا  لیصحتلا غراف  نینچمه  .دننک یم زاین  مالعا  ینامردراک

 نیا نالیصحتلا غراف یارب لغاشم نیا هیلک   .دنک  یزور هنابش  یصوصخ  کینیلک   سیسأت  هب  مادقا  یتسیزهب  نامزاس و یکشزپ

 زکارم ،یتلود ،یصوصخ تروص  هب یشخبناوت یاه  عمتجم و اه هاگنامرد و اه ناتسرامیب رد تیلاعف :تسا باختنا لباق هتشر

 سرادم رد تیلاعف  ،نیلولعم یاه فرح شزومآ زکارم رد تیلاعف ،یناور یاه ناتسرامیب رد تیلاعف ،هیریخ و یهاگشناد

 یرادهگن زکارم رد تیلاعف ،نیلولعم یرادهگن زکارم رد تیلاعف ،یشخبناوت هنازور زکارم رد تیلاعف ،یئانثتسا ناکدوک
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 یشزومآ تیلاعف ،یشخبناوت ماظن دروم رد یریگ میمصت زکارم ،ناداتعم یرورپزاب زکارم و اه هاگتمادن رد تیلاعف ،نادنملاس 

 رتافد و تاسسؤم رد یصوصخ تروص هب تیلاعف ،یشهوژپ تاسسؤم و یتاقیقحت زکارم اب یراکمه ،نایوجشناد  سیردت و

 یصاصتخا تنیلپسا تخاس ،( Handtherapist ) تسد نارگنامرد ناونع  هب تسد یحارج یاه شخب  رد تیلاعف ،ینامردراک

   . ... و یمرچ ،یچگ  ،کیتسالپومرت یاه سنج اب تسد

  

  

 

 


