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  فیزیوتراپی  -کارشناسی تحصیلی: یرشتهمقطع و    فیزیوتراپی گروه آموزشی:   علوم توانبخشی دانشکده:
                    نظری نوع واحد:                 2  تعداد واحد:       فیزیوتراپی در بیماریهای رماتیسمی و پوستینام درس: 

                            بیماریهای رماتیسمی و پوستی یش نیاز:پ   
 مکان برگزاری:                ساعت:                 زمان برگزاری کالس: 

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

 شرح دوره: )لطفا شرح دهید(

و پوستی آشنا  وماتیسمییهای رفیزیوتراپی در انواع مختلف بیمار ارزیابی و درمان  روشهای مختلف در این درس فراگیر با
 می شود. 

 
 ساعت 34نظری 
رد اسپللینت و اریهای رماتیسمی. تمرین درمانی در بیماریهای رماتیسمی.  کاربارزیابی بیم -بیماریهای رماتیسمی( قسمت 

ماریهپای ( در بییکیکتریکپی و مکپانعوامپل حرارتپیا ال) وسایل کمکی در بیماریهای رماتیسمی. کپاربرد مپدالیتیهای فیزیکپی
یهپای ل در بیمارن در بیماریهای رماتیسپمی. اوپول محافظپت ا ز مف پرماتیسمی. کشش ستون مهره ای  و روشهای کاربرد آ

ف پلی) سپندرم مهای غیپر مرماتیسمی. فیزیوتراپی در آرتریتهای عفونیا هموفیلیا هماتوم و همارتروز. فیزیپوتراپی در رماتیسپ
 میوفاشیالا فیبروزیت و التهاب فاشیاو . ..( .

 زیابی ی پوستیا ارنقش پوست در بدنا عوارض و نشانه های بیماریها کلیاتی در رابطه با –قسمت بیماریهای پوستی( 

وعی در یعپی و م پنکاربرد مدالیتی هپای فیزیکپی  ب) بیماریهای پوستی. روشهای مختلف فیزیوتراپی بیماریهای پوستی
 . یکولیتا آلوپسی وی ا فولفوندرمان بیماران مبتال به عوارض پوستی( مانند پسوریازیسا لیکن پالنا ویتیلیگوا آکنها زخمها ی ع

 

 هدف کلی: )لطفا شرح دهید(

 فیزیوتراپی در درمان بیماریهای رماتیسمی و پوستی معاینه و یاد گیری روشهای مختلف 

 

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

 و باشند.ل پاسخ گکرده و در وورت سوامطالعه را فراگیران موظف هستند که مطالب آموزش داده شده در جلسات قبل 

 های تدریس:شیوه

 پرسش و پاسخ   سخنرانی برنامه ریزی شده   سخنرانی
 (TBL) یادگیری مبتنی بر تیم  (PBL) یادگیری مبتنی بر حل مسئله     نمایشی   

رای مهارت و اج شجو وی دانررت های عملی توسط مدرس بر افیلم های آموزشیا 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 
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 پاسخ دادن به سواالت مطرح و اظهار اشکاالت دیگر افراد در وورت پرسش 

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

  جلسه آینده درسو مرور  جلسات قبل مطالبمطالعه 

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

 مشارکت در بحثهای گروهی 

 وسایل کمک آموزشی:  

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

 نحوه ارزشیابی و درصد نمره: )از نمره کل(

 ارزشیابی 
 نمره 1شرکت فعال در کالس:  نمره 15: ترم پایان کتبی آزمون نمره 4 :ترم  های  ولآزمون

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

 نوع آزمون

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

 :منابع پیشنهادی برای مطالعه

 منابع انگلیسی: 
 چاپی 

 1- Banwell B., Gall V. Physical therapy management of arthritis, Churchill Livingston, 

 2- Downie P.A. Cash,s text book of general medical and surgical conditions for  

 physiotherapists, London: Faber and Faber.  

 منابع فارسی:

 چاپی 
 
   1397پگاه: ا اکبری محمدا خواجه ایلیا. فیزیوتراپی در بیماریهای روماتیسمی و پوستی -1

 

 اینترنتی 

 
 

 ی درسهفتگی کلیات  ارائهجدول 

 استاد مربوط عنوان مطالب جلسه

 کلیقش ن تقسیم بندی آنهاماتیسمی ولی بیماران ر ات کخشممقدمه ای در رابطه با  1
 ی تیسمماوکاربرد مشاهده در ارزیابی بیماران ر و انفیزیوتراپی در درمان بیمار

 محمد اکبری
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زیابی ار امیاتیسان رمکاربرد های لمس در معاینه بیمارروشهای عینی و ذهنی ارزیابی دردا  2
ی های فورمیتانواع و معیارهای تقسیم بندی د او عوامل مختلف موثر در آنمف ل ت احرک

 تیسمیو دیگر عالئم بیماریهای روما سفتی وبحگاهیا شایع در بیماران رماتیسمی

 محمد اکبری

ع تحریک اوان  اسرمازا  انواع عوامل گرمازاااثراتا موارد کاربرد و عدم کاربرد معرفی مکانیسم  3
 ن رماتیسمیدر بیمارابیوفیدبک و  الکتریکی

 محمد اکبری

کمک  هایوشر مختلفاانواع و جنس اسللینت های  در کاربرد اسللینت. ف کلیاهدآموزش ا 4
 یسمی ن رماتیمارابع وسیله کمکی راه رفتن برای انوو اکاهش فشار بر آنها  به حفظ مفاول و

 محمد اکبری

عدم  واربرد کارد آموزش انواع مختلف تمرین های درمانیا معیارهای تجویز تمرین اثراتا مو 5
  اماتیسمیودر بیماران رکاربرد تمرین و هیدروتراپی 

 محمد اکبری

ون ستبر  نیکیمکا کششاتا موارد کاربردا انواع روشهاا روشهای تعیین کاربرد اثر معرفی 6
 اماتیسمیورکمری و گردنی در بیماریهای ای ههره م

 محمد اکبری

مان )در دنات بر تنظیم مایعدتوضیح عواملا روشهای ارزیابی و انواع روشهای فیزیوتراپی  7
 .برای پیشگیری از عود ادم وزشآم ادم(.

 اکبریمحمد 

ونگی چگ ایدماتوئرفیزیوتراپیست در درمان بیماران سرپایی مبتال به آرتریت توضیح نقشهای  8
لی در کاوول  و زمنا تحت حاد و مفیزیوتراپی در مرحله حادا تنظیم میزان استراحت و فعالیت

  اتمرین درمانی بیمار مبتال به آرتریت رماتوئید

 محمد اکبری

 رحله وم اها و لیگامانهامفاول و تاندون درسه روش کلی جراحی  اجراحیکلی آموزش اهداف  9
 از انجام سینوکتومی  و بعد فیزیوتراپی قبل اهدف کاربرد روش سینوکتومی

 محمد اکبری

زیت و م اانموارد کاربرد و عدم کاربرد تعویض کامل مف ل ر کلی تعویض مف ل. هایروش 10
و  پییزیوترافف اولی اهدا اشش مورد آموزش قبل از عمل روش اولی تثبیت پروتز. 2 صاینق

  ل ران بیمار بعد ازتعویض کامل مفحل مختلف بعد از عمل های فیزیوتراپی در مراروش

 محمد اکبری

 ومل د از عفقیت بعمؤثر در میزان مو عوامل اتز های زانوو انواع پروبندی معیارهای تقسیم  11
 وتعویض مف ل زانبعد از عمل  ا دوم و سومروشهای فیزیوتراپی درمرحله اول

 محمد اکبری

 اروزتئوآرتاس در پیفیزیوتراو روشهای  رادیولوژیکا بالینیهای نشانه آموزش عوامل احتمالیا  12
 وانان ج آرتریت رماتوئید و آرتریت رماتوئید

 محمد اکبری

دیلیت اسلون پیفیزیوتراو روشهای  رادیولوژیکا بالینیهای نشانه آموزش عوامل احتمالیا  13
 (CRPSو سندرم درد ناحیه ای مرکب )لوپوس اریتماتوس سیستمیک  اآنکیلوزان

 محمد اکبری

ا ودرمیاسکلر ادر پلی میوزیت و درماتومیوزیتآموزش اهداف و روشهای فیزیوتراپی  14
  انقاط ماشه ای میوفاشیال افیبرومیالژی

 محمد اکبری

 اوستیپ یهایمعاینه بیمار هایروش ابیماریهای پوستی آموزش ساختار پوست تقسیم بندی  15
 درمان نوری شیمیایی  و رتو فرابنفشتقسیم بندی و  یف پ

 محمد اکبری

ا یورشیدتوهای خپرا جریانهای الکتریکی ایونتوفورزگرمازاا  اکاربرد عوامل سرمازاآموزش  16
 بیماری های پوستی درمان در   بالنئوتراپی اسلاتراپیا

 محمد اکبری

 اونان و زیکن پالویتیلیگوا ل اپسوریازیس روشهای فیزیوتراپی در و پسوریاتیک تریادآموزش  17
 رادنیت هید ی وریزق پورت واین استینا عر ازگیل و نورودرماتوز اآکنها اسکلرودرمی و آلوپسی

 محمد اکبری

 


