
 کاردرمانی چیست؟

یکی  (Occupational therapy; OT) کاردرمانی

توانبخشی در بخش پیشگیری و  علوم هایاز شاخه

در  های هدفمندفعالیتدرمان است که با استفاده از 

جهت افزایش و به حداکثر رساندن استقالل در عملکرد، 

های باقی مانده جلوگیری از ناتوانی و حفظ توانمندی

که فرد بتواند عملکرد روزمره، به طوری ؛کندعمل می

خود را که به دلیل  مراقبت از هایکار، بازی و فعالیت

های اولیه و یا ثانویه مختل شده است، با حداقل آسیب

 خالصه بطورمحیط و اطرافیان انجام دهد. سوی کمک از 

 است الزم مشکالتی یا مشکل علّت به که افرادی تمامی

 عملکردهای در استقالل به تا گیرند قرار درمان تحت

. گیرندمی قرار درمان این تحت برسند، نظر مورد

 و گیردمی بر در را وسیعی دامنه افراد این مشکالت

 بیماری از ناشی یا تصادف صدمه، یک حاصل تواندمی

 یا و روانی فشارهای و تعارضات عاطفی، اختالل جسمی،

 این. باشد مادرزادی اختالالت یا و رشد در تأخیر حتی

 تا کودکان و نوزادان از یسنّ هایگروه تمام به بیماران

 کوتاه دوره از که باشند داشته قتعلّ توانندمی سالمندان

 در توانبخشی تا بیماری حاد دوران در مراقبت مدّت

و بازگشت به زندگی  مدّت طوالنی تطابقی هایدوره

ارائه خدمات ویژه کاردرمانی در  .شودمی شامل را عادی

 بخش کودکان در 

  حرکتی -جسمیدو حیطه               

  روانی -ذهنی                          

ارائه خدمات درمانی در  رویکرد کلی، گیرد وصورت می

 . باشدمی «بازی»قالب 

 

 

 

 روانی-بخش ذهنی

 در بخش ذهنی شامل : اختالالت کودکان 

اختالالت  ،اختالالت یادگیری ،ذهنی توانیکم

های مسندر، فعالیبیشنقص توجه و ، طیف اتیسم

و  اختالالت رفتاری، اضطرابی، مادرزادی و ژنتیکی

 اختالالت روانپزشکی کودکان سایر 

 

 ویکردهای ویژه کاردرمانی در این بخش ر

 شامل:

o افزایش سطح توجه،  تمرکز و تحمل کاری 

o شناخت مفاهیم،  های شناختیبهبود مهارت(

 توجه، حافظه و...(
o المسه، تعادل، حس عمقی،  یکپارچگی حسی(

 بینایی ، شنوایی(

o مانند ظریف حرکتی هایمهارت تقویت 

 اشیاء کردن رها و گرفتن دستخط،

 

 

o ،ارتباطی و هیجانی افزایش تعامالت اجتماعی 

o  افزایش انگیزه، اعتماد به نفس و حمایت

های اجتماعی و در فعالیت جهت حضور فعال

 های روزمره زندگیفعالیت

o های شناختی رفتاریدرمانی و درمانرفتار 

o بازی درمانی 

 

 

 

 در این بخش شامل :                    اختالالت کودکان 

انواع اختالالت مربوط به سیستم عصبی نظیر 

های مغزی خیرهای تکاملی، انواع فلج مغزی، آسیبأت

و نخاعی، تشنج و اختالالت حرکتی مثل تیک و کره 

های مادرزادی ناهنجاری /نوزادان پرخطر و نارس/ 

های ژنتیکی/ مسندر /دستگاه عصبی مرکزی

های اختالالت عصبی عضالنی نظیر دیستروفی

 /عضالنی/ اختالالت ارتوپدیک و اسکلتی عضالنی

 اختالالت روماتولوژیک

 

حرکتی-بخش جسمی  



 
 

 
 

  جسمیبخش اهداف ویژه کاردرمانی در-

 :عبارت است ازحرکتی کودکان 

o نشستن،  تسهیل رشد مراحل حرکتی درشت(

گرفتن، ) ایستادن، راه رفتن و...( و ظریف

 دستکاری اشیا و...(

o  سازی حسیو تعدیل  عضالنیتعدیل تون 

o  بهبود کنترل و قدرت عضالنی و تقویت

 های حرکتیهماهنگی

o افزایش و حفظ دامنه حرکتی مفاصل 

o کانترکچرها و اصالح  ،هااصالح دفورمیتی

وسایل  پیشنهادق متقارن از طرینا هایپوسچر

شامل انواع ارتزها نظیر اسپلینت، ) کمکی

 کفی طبی، واکر، ویلچر( کفش وبریس، کالژ، 

o  بهبود حرکات چشمی، توجه بینایی، ثبات

 بینایی، تعقیب بینایی و...

o های تغذیه ای)مکیدن و بهبود و تقویت مهارت

 بلع(

o های روزمره موزش و مشاوره در زمینه فعالیتآ

های خودیاری به کودک و والدین و و مهارت

ایجاد تطابقات الزم در محیط منزل، چگونگی 

 ، نحوه تغذیه و....کودک حمل

 

 

 

 ایران، کشور در کاردرمانی اولین دوره آموزش دانشجویان

 پوشش تحت توانبخشی عالی مدرسه در 2531 سال در

 علوم دانشکده گردید. آغاز ایران پزشکی علوم دانشگاه

 ترینسابقه با ایران، پزشکی علوم دانشگاه توانبخشی

 بین اعتبار با ایدانشکده و ایران در توانبخشی دانشکده

 به آموزشی گروه هشت بودن دارا با که باشدمی المللی

در حال  .است مطرح ایران کشور توانبخشی قطب عنوان

 های علوم پزشکی ایرانحاضر کاردرمانی در دانشگاه

در سه مقطع  المللی،مطابق با استانداردهای بین

آموزش کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی 

 که است توانبخشی تهرش تنها کاردرمانیشود. داده می

 کلیه در بعد به  1002 سال از آن التحصیالنفارغ مدرک

 .ندارد ارزشیابی به نیازی و بوده معتبر کشورها

و هستند کاردرمانگران عضو سازمان نظام پزشکی کشور 

انجمن علمی کاردرمانی ایران  مرجع حمایتگر این رشته

یک کاردرمانگر با داشتن کارت  ایحرفه لذا هویتاست؛ 

نظام پزشکی و یا کارت عضویت انجمن کاردرمانی ایران 

 گردد.ل میمسجّ

 کاردرمانی

 در

 کودکان 
 

 

 

تهیه شده توسط واحد کاردرمانی بیمارستان کودکان 

 حضرت علی اصغر )ع(

 کاردرمانی در ایران




