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  فیزیوتراپی  -ارشد کارشناسی :تحصیلی یرشتهمقطع و    فیزیوتراپی گروه آموزشی:   علوم توانبخشی دانشکده:
     نظری نوع واحد:                 2  تعداد واحد:       بیومکانیک ستون مهره هانام درس: 

                            ندارد یش نیاز:پ   
 مکان برگزاری:                                                                 زمان برگزاری کالس:

   محمد اکبریدکتر  مسئول درس:                                                    تعداد دانشجویان:
 محمد اکبری ترتیب حروف الفبا(: )به مدرسین

 شرح دوره: )لطفا شرح دهید(

نا می آش ره هاتون مهسبیومکانیک و پاتومکانیک و همچنین عوامل ثبات و بی ثباتی روشهای  در این درس فراگیر با
 شود. 

 هدف کلی: )لطفا شرح دهید(

 بیومکانیک و پاتومکانیک و همچنین عوامل ثبات و بی ثباتی ستون مهره هایاد گیری 

 )در واقع همان اهداف کلی طرح درس است( اهداف بینابینی: 

 باشند.و گل پاسخ مطالعه کرده و در صورت سوارا فراگیران موظف هستند که مطالب آموزش داده شده در جلسات قبل 

 های تدریس:شیوه

 پرسش و پاسخ   سخنرانی برنامه ریزی شده   سخنرانی
 (TBLیادگیری مبتنی بر تیم)  (PBLیادگیری مبتنی بر حل مسئله)     نمایشی   

رای مهارت و اج شجو وی دانررت های عملی توسط مدرس بر افیلم های آموزشی، اجرای مه : پخشسایر موارد )لطفاً نام ببرید(
 .تایان با الگوبرداری از مدرسها توسط دانشجویان بر روی هم

 وظایف و تکالیف دانشجو: )لطفا شرح دهید(

 جلسات  یدر تمام حضور مرتب و مستمر 

 پاسخ دادن به سواالت مطرح و اظهار اشکاالت دیگر افراد در صورت پرسش 

 ط آموزشی پرهیز از هر گونه رفتار و گفتاری خارج از شان محی 

  جلسه آینده درسو مرور  جلسات قبل مطالبمطالعه 

  افتیدری عاتاطالو عمق بخشیدن به غنی سازی جستجو در کتاب ها و منابع الکترونیکی معتبر جهت مطالعه و  

 مشارکت در بحثهای گروهی 

  حهصف 15تهیه و ارائه یک کنفرانس در رابطه با موضوع از پیش تعیین شده و تایپ مطالب آن در 

 وسایل کمک آموزشی:  

  :سایر موارد )لطفاً نام ببرید( پروژکتور اسالیدویدئو تخته و گچ وایت برد

 نحوه ارزشیابی و درصد نمره: )از نمره کل(

 ارزشیابی 
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 نمره 2: و ارائه متن کنفرانس شرکت فعال در کالس  نمره 3 : فعالیت های طی ترم تحصیلی
 نمره 14آزمون کتبی پایان ترم:  

 موثر است. نمره پایان ترم  در درکالس های تئوری و عملیغیر موجه  هر گونه غیبت

 نوع آزمون

  آزمون چک لیست غلط -صحیح جور کردنی ایچندگزینه       پاسخ کوتاه     تشریحی
 عملی

 :منابع پیشنهادی برای مطالعه

 منابع انگلیسی: 
 چاپی 

 1- Kessler. Management of common musculoskeletal disorders 1914, 

 2-Grives,  Modern manual therapy, 2nd ed; 

 3- Grives. Modern manual therapy, 3rd ed; 

 4- McGill S, Low back disorders, 2002. 

 5-Sahrmann S. diagnosis and treatment of movement impairment syndromes, 

chap 2, 2002, 2011. 

 6- Greenman, Principles of manual medicine, 4th ed; chap 3. 

 7- Libensen G. Rehabilitation of the spine, 2nd ed; 

 اینترنتی 

 منابع فارسی:

 

 اینترنتی 
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 ی درسجدول هفتگی کلیات  ارائه

 استاد مربوط عنوان مطالب جلسه

 وغذیه تارزیابی حرکات کمکی، اعصاب، مفصل شناسی: باز تعریف شکل سطوح، حرکات،  1
 روغن کاری مفصل

 محمد اکبری

 محمد اکبری مفهوم سد در مفصل و کاربردهای آن 2

 محمد اکبری مدل های آسیب در سیستم اسکلتی عضالنی 3

 محمد اکبری و مفاصل فاست در ناحیه کمری اختصاصات بیومکانیکی ناحیه توراکولومبار 4

 محمد اکبری حرکتی در ناحیه کمریمختصات قطعه  5

 محمد اکبری بیومکانیک عصب ها 6

ی و عصب حرکات عصب ها طی حرکات تنه و اندامها: حرکت در داخل سیستم انواع 7
 بین ساختارهای عصبی و بافت های مجاور

 محمد اکبری

ندامهای اگن به و ل نقش مفصل ساکروایلیاک در انتقال نیروها از اندامهای باالیی، تنه 8
 پایینی و بر عکس

 محمد اکبری

 دانشجویان دردهای با دلیل ناشناخته در ستون گردنی 9

 دانشجویان های گردنیویپلش همراه با آسیب 10

 دانشجویان ارزیابی و درمان در سندرمهای ستون مهره های سینه ای 11

 دانشجویان مکانیسم های طبیعی و آسیب در ناحیه کمری و کمر درد 12

 دانشجویان سه گانه تشخیصی در دردهای ستون مهره ها 13

 دانشجویان بی ثباتی بالینی در ستون مهره های کمری 14

 دانشجویان مفصل ساکروایلیاک و کمر درد 15

 دانشجویان اختالالت کف لگن، کمر درد و دیسفانکشن در مفصل ساکروایلیاک 16

 دانشجویان تماعی در مزمن شدن سندرم هاارزیابی عوامل روانی اج 17

  


