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 علوم توانبخشی:دانشکده            کارشناسی  تحصیلی: یرشتهمقطع و  فیزیوتراپی گروه آموزشی:    

می اندام آناتو یش نیاز:پ               عملی -نظری نوع واحد:  2  تعداد واحد: تشریح سطحی بدن نام درس: 

 سرو گردن -تحتانی -فوقانی
 202کالس مکان برگزاری:             13الی  10سه شنبه  ساعت  زمان برگزاری کالس: روز:

 دکتر مرضیه یاسینمدرس :          مسئول درس: 15 تعداد دانشجویان:

  

 

 شرح دوره: )لطفا شرح دهید(
جویان با نمودن دانش دف آشنایاز به آشنایی کامل با آناتومی بدن دارند.در این واحد درسی هدانشجویان فیزیوتراپی برای ورود به عرصه درمانی ن

از این  به هر یکآسان است. اهمیت این آشنایی دسترسی  به شیوه ای آسان و علمی ان های داخلی بدناسکلتی و ارگ -ساختارهای عضالنی

ا رای احتمالی هو آسیب  آمورشی در کارآموزی ها و مواجه مستقیم با بیماران مشکالتبوده تا دانشجویان بتوانند در ادامه برنامه  ساختارها

شخیص و تای بدن هشناسایی و در درمان مسیر درست را انتخاب نمایند. در صورت عدم آشنایی از موقعیت و عملکرد درست هر یک از ارگان 

 ن کامل را داشت.درمان درست نیز تحت تاثیر قرار گرفته و نمی توان انتظار درما

ین واحد ر کند. در ان برقرااین آشنایی همچنین کمک می کند تا دانشجو بتواند ارتباطی مناسب را بین واحد نظری و عملی و همچنین بالین بیمارا

 ص ی خاان های داخلی بدن، عروق و اعصاب با کمک تکنیک هااسکلتی، ارگ -موقعیت ساختارهای عضالنی یافتن درسی تمرکز بر  آموزش

س ای این درهمچنین تقویت حس لمس  و درک تفاوت های ساختاری بین هر یک از ساختارها از لحظ ماهیت بافتی از دیگر بخش ه است. 

 است. 

        
 

 

 هدف کلی: )لطفا شرح دهید(
نی و ستون فقرات است. همچنین روقی هر یک از مفاصل اندام فوقانی، تحتاع -سکلتی و عصبیا -آشنایی دانشجویان با ساختارهای عضالنی

 .  آموزش موقعیتن برخی از ارگان های داخلی و حیاتی بدن نیز از دیگر اهداف این واحد درسی است

 

 ان يا موارد زير است :يهدف کلی از اين دوره آشنا سازی دانشجو
 نی و ستون فقراتروقی  هر یک از مفاصل اندام فوقانی، تحتاع -سکلتی و عصبیا -آشنایی با اجزای عضالنی 

 آشنایی با موقعیت ارگان های داخلی بدن 

 آشنایی با تفاوت های ساختاری هر یک از بافت های بدن از نظر ماهیت 

 آشنایی با نحوه لمس اجزای مختلف و درک تفاوت های موجود 

 انی و ستون فقراتروقی  هر یک از مفاصل اندام فوقانی، تحتع -سکلتی و عصبیا -اجزای عضالنی آشنایی با لمس دقیق 

 

 

 اهداف بینابینی:
 آشنایی اولیه با اختالالت احتمالی موجود در هر یک از این اجزا و تفاوت های موجود در لمس این ساختارها 

 آشنا نمودن دانشجویان با اهمیت تفاوت های موجود در لمس اجزای مختلف و نحوه تجزیه و تحلیل در این خصوص 

 لمس ساختارهای سالم و آسیب دیده در صورت در دسترس بودن و درک تفاوت های موجود 
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 های تدريس:شیوه

 پرسش و پاسخ   هسخنرانی برنامه ریزی شد   سخنرانی 

 (TBLیادگیری مبتنی بر تیم)  (PBLسئله)یادگیری مبتنی بر حل م  بحث گروهی
  سایر موارد )لطفا" نام ببرید(

 

 کالیف دانشجو: وظايف و ت

 حضور مرتب و مستمر در کلیه جلسات 

 آراستگی ظاهر 

 عدم استفاده از زیورآالت و وسایل تزئینی 

 همراه داشتن دفترچه یادداشت و قلم جهت ثبت اطالعات کالس 

 مشارکت در بحث های گروهی 

  مشارکت در بخش عملی کالس 

 آمادگی در پاسخ به پرسش ها در هر جلسه 

 

 :  وسايل کمک آموزشی

  د پروژکتور اسالی  تخته و گچ  وایت برد

 --------------سایر موارد  )لطفاً نام ببرید( 

 

 نحوه ارزشیابی و درصد نمره: )از نمره کل(

 (10امتحان و آمادگی در کلیه جلسات%) 

 (10امتحان میان ترم%) 

 (30امتحان عملی%) 

 (50امتحان پایان ترم%) 

  
 

 نوع آزمون :

 غلط  -حیح ص          جورکردنی             ایچندگزینه          پاسخ کوتاه                تشریحی

 چک لیست برای آزمون عملی 

 
  منابع پیشنهادی برای مطالعه : ) لطفا" نام ببرید(

 منابع انگلیسی: 

  :چاپی
 Palpation Techniques( Surface Anatomy for Physical Therapists) 

 Palpation Skills 

 Muscle & Bone Palpation 

 Surface anatomy 
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 عناوین مطرح شده جلسات

آشنایی با اصطالحات اولیه  و ففهاوت یهای میها   اول

 بافت یای مختلف

آشنایی با اصطالحات اولیه  و ففهاوت یهای میها   دوم

 بافت یای مختلف

 استخوا  شناسی و عضالت شان  سوم

 ت شان استخوا  شناسی و عضال چهارم

 استخوا  شناسی و عضالت آرنج پنجم

 استخوا  شناسی و عضالت آرنج 

 استخوا  شناسی و عضالت مچ دست و دست ششم

 استخوا  شناسی و عضالت مچ دست و دست هفتم

 استخوا  شناسی و عضالت را  هشتم

 استخوا  شناسی و عضالت را  نهم

 استخوا  شناسی و عضالت زانو دهم

 تخوا  شناسی و عضالت مچ پا و پااس یازدهم

 استخوا  شناسی و عضالت مچ پا و پا دوازدهم

 استخوا  شناسی و عضالت سرو گرد  سیزدهم

 استخوا  شناسی و عضالت ناحی  فوراسیک چهاردهم

 استخوا  شناسی و عضالت ناحی  کمر و لگن پانزدهم

 احشا داخلی بد  شانزدهم

 احشا داخلی بد  هفدهم

 

 


