
 



ژورنال کالب آرن جلسۀ یازدهمین  
 

  عنوان سخنرانی :

 کودکان ذهنیدر درمان اختالالت  (ارگوتراپی )نقش کاردرمانی

 کاردرمانگر –صنعتیعلی  آقایسخنران :

 عصر 5ساعت   -  12/12/2131 –پنج شنبه 

 دومواحد اول و  – 55پالک  – 21و  22بین مالصدرای  –احمدآباد خیابان  –مشهد آدرس : 

  3561651-5تلفن  –گروه اعصاب و روان آرن  سالن کنفرانس

 ورود برای عموم عالقه مندان آزاد و رایگان می باشد

 چکیده سخنرانی :
 

کاردرمانی استفاده از فعالیت های هدفمند برای جلوگیری از ناتوانی و حفظ سالمتی افرادی است که به نوعی دچار آسیب جسمی، 

مراقبت از خود یا حفظ موجودیت است که به مهارتهای مربوط به  ترین حیطه دانش کاردرمانی ؛ د. اولین و اساسیذهنی یا روانی هستن

شود که بطور مستقیم یا غیر مستقیم با هدف حفظ  زندگی روزمره نیز معروف است. در این زمینه مهارتهایی به فرد آموزش داده می

. آموزش در این  ، استفاده از سرویس بهداشتی، محافظت از خود و غیره ثل تغذیهم : خود و انجام کارهای شخصی مرتبط هستند

بطور خالصه تمامی افرادی که به علّت  . را اداره کند ، زندگی خود شخص بتواند با وجود مشکالتش که یابد زمینه تا به جایی ادامه می

، تحت این روش درمانی قرار  در عملکردهای مورد نظر برسندمشکل یا مشکالتی الزم است تحت درمان قرار گیرند تا به استقالل 

یا ناشی از بیماری جسمی، اختالل  ، تصادف و یک صدمه ناشی ازتواند  گیرد و می گیرند. مشکالت این افراد دامنۀ وسیعی را دربرمی می

ای سنی از . این بیماران به تمام گروه ه باشدخیر در رشد و یا اختالالت مادرزادی نی و یا حتی تأعاطفی، تعارضات و فشارهای روا

فرآیند کاردرمانی شامل ارزیابی، طرح درمان، اجرا، و  توانند تعلق داشته باشند و لذا ؛ ندان میسالم بزرگساالن و تانوزادان، کودکان 

 بسته به ردۀ سنی شخص آسیب دیده ، طراحی و تعریف می شود . ارزیابی مجدد 

 کودکان ذهنیۀ آن در اختالالت مختلف و خصوصاً اختالالت و گستر به آشنائی بیشتر با کار درمانی آرن ، در ژورنال کالب این هفتۀ

 و ذهن ، حرکت و ذهن ، جسم و ذهن بین رابطه گرفتن نظر در ؛ با ذهنی و با تمرکز بیشتری بر روی کاردرمانی خواهیم پرداخت

 توجه اختالالت (،خواندن،دیکته،ریاضیات)یادگیری کاردرمانی در اختالالتی چون اختالالتبه ابعاد اثربخشی  یادگیری ؛ و ، ذهن گفتار

 توجه کمبود و فعالی بیش اختالالت با وکودکان ( ادراری شب ،جویدن  ناخنپرخاشگری ، انزواطلبی ، ) رفتاری اختالالت ؛ تمرکز و

(ADHD)  . می پردازیم 


