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  یزیوتراپیف  -دکترای تخصصی تحصیلی: یرشتهمقطع و    فیزیوتراپی گروه آموزشی: علوم توانبخشی دانشکده:
                       عملی -نظری نوع واحد:               3  تعداد واحد:      عضالنی اسكلتیعصبی  هایفیزیوتراپی آسیبنام درس: 

  یش نیاز:پ
 مكان برگزاری:                                                        زمان برگزاری کالس:

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

 شرح دوره: )لطفا شرح دهید(

های در رویكرد و چالش هاو درمان آسیب های ناشی از اختالل حرکت  ، تشخیصروشهای ارزشیابی در این درس فراگیر
  .یاد می گیردرار داده و روشهای بهتر در هر زمینه را موجود مورد بحث  ق

      

مله جاز  یکینزیوپاتولوژو ک ینزیولوژیکپاتوک یبهایمهارت شناخت و درمان آس یادگیریو  ییآشنا شرح درس:

 یبهایسآگام زودهن ییتواند  به شناسا یاست که م یتخصص یها در مقطع دکترا یزیوتراپیستمهم ف یهایتوانمند

امل عو ییشناسا یقاز طر یب،بعد از بروز آس ینو همچن یباز آس یشگیریجهت پ یعصب ی،عضالن ی،اسکلت

 منجر شود. یبآس یو علت یآن، به درمان تخصص یاحتمال یومکانیکیب

 :ساعت34واحد،  2رئوس مطالب: نظری 

 یمبا مفاه ییآشنا  یزیوتراپی،در رشته ف یدرمان-یصیتشخ یکردهایرو یتکامل یروندها یبا چگونگ ییآشنا 

 یروشها یینو تع یبهاآس یومکانیکیاختاالت ب یصتشخ یالزم برا یکردهایرو ی،حرکت یستمس یاختالالت حرکت

ارائه شده  یدگاههایبر د یو  نگرش Movement Health "سالمت حرکت"مناسب آنها، طرح مفهوم  یزیوتراپیف

 یستمشناخت س  ینزیوپاتولوژیک،ک یبهایساز آس ینهکننده و عوامل زم دیجاعوامل ا ی،حرکت یالگو ییرتغ ینهدر زم

از آنها،  افتراق اثر عوامل مختلف منجر به اختالل حرکت شامل  یحرکت و اختالالت ناش یالگو ییردر تغ یلدخ یها

-یعروق -یقلب ی،عصب ی،اسکلت ی،عضالن یستم، اختالل در س ینسب یحرکت، سفت یالگو ی،ضعف، اختالل هماهنگ

 Functional Movementحرکت  یعملکرد یو غربالگر یابیارز یروشها یومکانیک،ب یاو  یکمتابول ی،تنفس

Screeningو اندامها مهره هااختالل حرکت در ستون  یو درمان سندرم ها یصتشخ یری، فراگ 

 ساعت(: 34)واحد  1یرئوس مطالب عمل

 و ینمراجع رمانو د یصتشخ ینه،از جمله انجام مراحل مختلف معا یماران،افراد سالم و ب یرو یانجام موارد نظر

 .یریگ یشالزم به هدف پ یاصالح یجهت ارائه روشها یبافراد در معرض خطر آس یاو  یمارانب

 درس: یمنابع اصل

 هدف کلی: )لطفا شرح دهید(

و  ینزیولوژیکپاتوک یدگاهاز دو د یاسکلت یعضالن یعصب یبهایو درمان آس یصتشخ یروشها یریفراگ هدف

 است. موجود یکردهایچالش ها در رو یو بررس ینزیوپاتولوژیکک

 اهداف بینابینی: )در واقع همان اهداف کلی طرح درس است(
 د.خ گو باشنل پاسمطالعه کرده و در صورت سوا را فراگیران موظف هستند که مطالب آموزش داده شده در جلسات قبل
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 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 اشكاالت دیگر افراد در صورت پرسش 

  پرهیز از هر گونه رفتار و گفتاری خارج از شان محیط آموزشی 

  جلسه آینده درسو مرور  جلسات قبل مطالبمطالعه 

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

 و همچنین ارائه بخشی از سرفصل های درس در کالس مشارکت در بحثهای گروهی 

 وسایل کمک آموزشی:  

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

 نحوه ارزشیابی و درصد نمره: )از نمره کل(

 ارزشیابی 
 نمره 2شرکت فعال در کالس:  نمره 10: ترم پایان کتبی آزمون :ترم های طولآزمون
موثر است. نمره پایان ترم  در درکالس های تئوری و عملیغیر موجه  هر گونه غیبت 
نمره 5 :پایان ترم آزمون عملی     نمره 3: رمتارائه کنفرانس محول شده و تحویل اسالیدها در پایان 

 نوع آزمون

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

 :منابع پیشنهادی برای مطالعه

 منابع اصلی درس :

 فارسی:

 :انگلیسی
1- Sahrmann S. Diagnosis and treatment of movement System Impairment 

Syndromes, Mosby; Last edition, 

2- Cook G. and Burton L. Movement Functional Movement Systems: Screening, 

Assessment, Corrective Strategies, On Target Publications; Last edition, 
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 اینترنتی 

 ی درسجدول هفتگی کلیات  ارائه

 استاد مربوط عنوان مطالب جلسه

یكردهای سال گذشته و عوامل موثر در رو 50رویكرد های فیزیوتراپی طی سیر   1
   امروزی و آینده

 محمد اکبری

2 Concepts underlying movement System syndromes, and 

staging system for rehabilitation. 
 اکبریمحمد 

3 Deload model of injury, محمد اکبری 

4 Staging System for Rehabilitation. 

Movement system syndromes of the Cervical spine (theory), 
 دانشجو

5 Staging System for Rehabilitation. 

Movement system syndromes of the Cervical spine (Practice), 
 کار گروهی

6 Diagnosis and Treatment of Movement Impairment Syndromes 

of the Low back (theory), 
 دانشجو

7 Diagnosis and Treatment of Movement Impairment Syndromes 

of the Low back (Practice), 
 کار گروهی

8 Impairments of the  hip region (theory), دانشجو 

9 Impairments of the  hip region (Practice), کار گروهی 

10 Movement system syndromes of the Knee (theory), دانشجو 

11 Movement system syndromes of the Knee (Practice), کار گروهی 

12 Movement system syndromes of the  shoulder (theory), دانشجو 

13 Movement system syndromes of the  shoulder (Practice), کار گروهی 

14 Movement system syndromes of the thoracic spine (theory), دانشجو 

15 Movement system syndromes of the thoracic spine (Practice), کار گروهی 

16 Movement system syndromes of the ankle and foot (theory), دانشجو 

17 Movement system syndromes of the ankle and foot (Practice), کار گروهی 

  


