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  فیزیوتراپی  -کارشناسی تحصیلی: یرشتهمقطع و    فیزیوتراپی گروه آموزشی:   علوم توانبخشی دانشکده:
                      99-400نیمسال اول        عملی -نظری نوع واحد:                 5/1  تعداد واحد:       سطحیتشریح نام درس: 

 ، سر و گردن و تنهو  باالیی، پایینیتشریح اندام  یش نیاز:پ     
  مکان برگزاری:                                                زمان برگزاری کالس: روز: 

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

 شرح دوره: )لطفا شرح دهید(

 بیماران  و درمان زیابیروشهای مختلف پیدا کردن قسمتهای مختلف بدن از روی پوست، برای ار در این درس فراگیر با

 . اجرا می کند همکالسیآشنا شده و آن روشها را روی مراجعه کننده به فیزیوتراپی 
 

 ساعت( 17واحد،  1) الف: نظری
ستخوانی، اقاط مهم مله نروشهای پیدا کردن قسمتهای مختلف سر، صورت ،تنه، اندامهای باالیی و پایینی. از ج ارائه

 مینه و شکتعیین حدود و موقعیت اعضای داخل س شریانها، وریدها،  محل اتصال عضالت، مسیر اعصاب محیطی،
 

 ساعت( 34واحد،  1) ب: عملی
 روی بدن . بخش نظری اجرای عملی موارد مطرح شده در      

 هدف کلی: )لطفا شرح دهید(

تنه از روی  اط ستخوانینه و نقتیاد گیری روشهای جایابی اجزای مختلف اندامهای باالیی، پایینی، گردن ، صورت و خطوط، سطوح اصلی  
 پوست.

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

 باشند. اسخ گوآموزش داده شده در جلسات قبل مطالعه کرده و در صورت سوال پفراگیران موظف هستند که مطالب 

 های تدریس:شیوه

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

ای مهارت و اجر جو وی دانشررت های عملی توسط مدرس بر اآموزشی، اجرای مهفیلم های  : 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 

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

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

  جلسه آینده درسو مرور  درس های جلسات قبلمطالعه 

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

 وسایل کمک آموزشی:  

  :سایر موارد )لطفاً نام ببرید( پروژکتور اسالیدویدئو مجازی بردوایت 

 نحوه ارزشیابی و درصد نمره: )از نمره کل(

 ارزشیابی 
 نمره 1شرکت فعال در کالس:  نمره 10: ترم پایان کتبی آزمون نمره4 :ترم  های طولآزمون

 موثر است. نمره پایان ترم  در درکالس های تئوری و عملیغیر موجه  هر گونه غیبت
 نمره 5 :پایان ترم آزمون عملی

 نوع آزمون

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

 :منابع پیشنهادی برای مطالعه

 منابع انگلیسی: 
 چاپی 

 3-Lumley JSP. Surface anatomy the anatomical basis of clinical examination, 

Churchill Livingstone. 

 4- Reichert B, Stenlzenmueller W.  Palpation techniques surface anatomy for 

physical therapists, 3d scientific, 2010.  

 5- Filed D, Hutchinson JO. Anatomy, palpation and surface marking, 5th Ed; 

Churchill Livingston, 2013. 

 اینترنتی 

 منابع فارسی:

 چاپی 
 
  ودرزی کامران، آناتومی سطحی و رادیولوژیک ، اشارتگ -1

  اتومی سطحی، هدیسلسبیلی ناصر، آن -2

 

 اینترنتی 

 ی درسجدول هفتگی کلیات  ارائه

 استاد مربوط عنوان مطالب جلسه

ی تعریف و کاربرد های تشریح سطی. روشهای مشخص کردن نشانه های جلو  1
   روی همکالسی. سینوسهای پارانازالرسم حدود صورت و 

 محمد اکبری

 محمد اکبرییر استخوانی نمای طرفی نشانه های استخوانی و غآموزش روش های پیدا کردن  2
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حدود مخ، روش رسم فونتانل ها را روی جمجمه و  درز هانشان دادن  صورت و سر.
  همکالسیشیارهای اصلی آن و نقاط مهم مخ روی 

مثلث های  زنجیره سمپاتیکی،رسم مسیر  نقاط همسطح با مهره های گردن. آموزش  3
 عضالنی گردنی و محدوده غدد تیروئید 

 محمد اکبری

و  ، دنگرسر، صورت و  اصلی و عصبهای وریدها ،شریانها آموزش روش رسم مسیر 4
  همکالسیرا روی  همچنین موقعیت شبکه بازویی

 محمد اکبری

ین و پای باال مثلث های ،نشانه های مهم کمر بند شانه ایآموزش روشهای پیدا کردن  5
 حدود و محتویات مثلث کوبیتال و حفره آگزیال  ،ترقوه

 محمد اکبری

چ دست ماستخوانهای  ،ساعد و دست سطوح مختلفاجزای موجود در روش شناسایی  6
  همکالسیتاندونهای مچ دست روی  ،شیارهای کف دست

 محمد اکبری

 محمد اکبری  سیهمکال روی و وریدهای اصلی اندام باالیی را شریانها ها عصب مسیرروش رسم  7

یدا پ کالسیهمروی اجزای جناغ نقاط هم سطح با زاویه جناغی روش های پیدا کردن  8
اط مهم نقو  همکالسیدنده ها را در سمت پشت و جلوی بدن روی کردن و شمارش 

 همسطح با دنده ها 

 محمد اکبری

 محمد اکبری  همکالسیمسیر نای، حدود پرده جنب و ششها روی آموزش رسم  9

و ب قل حدود ، رسمختلف آنتقسیم بندی فضای مدیاستین و محتویات قسمت های م 10
  همکالسیروی ر دیافراگم مسیمایل قلب و  خط، یچه های آندر

 محمد اکبری

ضای فتقسیم بندی  وخطوط اصلی) عمودی( و سطوح اصلی) افقی(  تنه معرفی  11
  همکالسیبدن شکمی روی 

 محمد اکبری

 محمد اکبری  همکالسیروی  آندریچه ها و دیوارهای و معده  ،مری آموزش رسم حدود 12

دن بروی  و سکومقسمتهای سه گانه روده کوچک  ،چهار قسمت دوازدههتعیین  13
  .همکالسی

 محمد اکبری

یه حل کلم ،کولون سیگموئید و راست رودهقسمتهای مختلف روده بزرگ آموزش رسم  14
  همکالسیروی  پشت بدن  را در نمای جلو و ها و میز راه

 محمد اکبری

ت و زوائد استخوانی اصلی پش ،عضالت سطحیآموزش روشهای پیدا کردن محل  15
روی  ایینینقاط استخوانی اندام پ و نقاط همسطح با سمفیزیس پوبیس، جلوی لگن
 همکالسی 

 محمد اکبری

و   پا ،ساق ،بالک و تاندون عضالت جلو و پشت رانآموزش روشهای پیدا کردن  16
   همکالسی اندام رویمحتویات حفره پوپلیتئال 

 محمد اکبری

روی ینی اندام پای اصلی شریانها و ورید های سطحی ،ها عصبرسم  مسیر  آموزش 17
  همکالسی

 محمد اکبری

  


