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  (Course Plan)طرح دوره    

 

 کلی: مشخصات

 : فیزیوتراپیگروه آموزشی : علوم توانبخشینام دانشکده

 : فیزیوتراپیرشته تحصیلی اصول توانبخشی و فیزیوتراپی: نام درس

 

 

 مشخصات درس:

توانبخشی و اصول  نام درس:

 فیزیوتراپی

 ندارد پیش نیاز: 1 تعداد واحد:

 .... سال تحصیلی.........زمان برگزاری :     نیمسال

 دکتر هالکو محسنی فرنام مدرس یا مدرسین : 

 دکتر هالکو محسنی فرنام مدرس مسوول درس : 

 mohsenifarpt@gmail.com، 09123807685 شماره تماس و آدرس پست الکترونیکی:
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 داف درس :اه

یوتراپی، آشنایی با اعضاء های درمانی و مداخالت فیزآشنایی کلی با توانبخشی، شناخت فیزیوتراپی، حیطههدف کلی : 

 دیگر تیم توانبخشی

تواند سبب ایجاد دید و نگرش کلی نسبت به رشته و نقش رشته در هر آشنایی با فیزیوتراپی می: 1اهداف اختصاصی

)تقسیم بندی بین المللی عملکرد ، ناتوانی و سالمت( شامل نقص، محدودیت و عدم مشارکت در  ICFیک از مراحل 
شنایی با مندی دانشجویان برای مطالعه بیشتر و بهتر دروس فیزیوتراپی، آتواند سبب عالقهجامعه گردد، همچنین می

 مندی بیماران گردد.نقش فیزیوتراپیست در بهبود سالمت همه اقشار جامعه، بهبود کیفیت زندگی و حس رضایت

 وظایف/ تکالیف  دانشجویان :

 تعریف فیزیوتراپی

 تعیین حیطه های فعالیت فیزیوتراپی

 شناخت مدالیته های الکتروتراپی، تمرین درمانی، ارتز پروتز

 ICFو نقش فیزیوتراپیست در  ICFشناخت 

  اخالق حرفه ای در فیزیوتراپی

 

                                                           
 . منظور از اهداف اختصاصی ، همان اهداف اصلی می باشد که به اجزاری کوچکتر تقسیم شده است 1
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 ارزشیابی دانشجو : 

 درصد از نمره کل  مبنای ارزشیابی 

 درصد 55 آزمون پایانی

 درصد 30 آزمون یا آزمون های میان ترم

 درصد 5 حضور و مشارکت در کالس ، تاالر گفتگو و چت روم  

 درصد 10 به تمرینانجام تکالیف ، پروژه ها و پاسخ 

 منابع پیشنهادی برای مطالعه :

Michael a. Pagliarulo, Introduction to physical therapy. Baltimore, Mosby, 5 ed. 

 جدول زمان بندی دروس :

 نام مدرس روش تدریس عنوان مطلب ساعت تاریخ شماره جلسه

 محسنی فردکتر  حضوری تعریف فیزیوتراپی 12-11 23/06/1399 1جلسه 

 دکتر محسنی فر حضوری حیطه های فیزیوتراپی 12-11 30/06/1399 2جلسه 

 دکتر محسنی فر حضوری فیزیوتراپی در ارتوپدی 12-11 6/07/1399 3جلسه 

 دکتر محسنی فر حضوری ادامه فیزیوتراپی در ارتوپدی 12-11 13/07/1399 4جلسه 

 دکتر محسنی فر حضوری فیزیوتراپی در نورولوژی  12-11 20/07/1399 5جلسه 

 دکتر محسنی فر حضوری فیزیوتراپی در قلب وتنفس 12-11 27/07/1399 6جلسه 

 دکتر محسنی فر حضوری اهداف فیزیوتراپی 12-11 11/08/1399 7جلسه 

 دکتر محسنی فر حضوری مدالیته های الکتروتراپی 12-11 18/08/1399 8جلسه 

 دکتر محسنی فر حضوری مدالیته های تمرین درمانی 12-11 25/08/1399 9جلسه 

 دکتر محسنی فر حضوری مکانوتراپی 12-11 2/09/1399 10جلسه 

 دکتر محسنی فر حضوری ماساژ و موبیلیزیشن 12-11 9/09/1399 11جلسه 

 دکتر محسنی فر حضوری ارتز و پروتز 12-11 16/09/1399 12جلسه 

تعاریفی از سایر رشته های  12-11 23/09/1399 13جلسه 

 توانبخشی

 دکتر محسنی فر حضوری

 دکتر محسنی فر حضوری اهمیت کار تیمی در درمان 12-11 30/09/1399 14جلسه 

 دکتر محسنی فر حضوری استفاده از وسایل کمکی 12-11 7/10/1399 15جلسه 

 محسنی فردکتر  حضوری ICFتعریف  12-11 14/10/1399 16جلسه 

 دکتر محسنی فر حضوری اخالق حرفه ای 12-11 21/10/1399 17جلسه 
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 روش تدریس شامل حضوری یا مجازی می باشد.
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 (lesson Plan) درس طرح

 کارشناسی مقطع تحصیلی: فیزیوتراپی گروه آموزشی : علوم توانبخشی نام دانشکده :

 ندارد پیش نیاز: فیزیوتراپیاصول توانبخشی و  نام درس :

  : دکتر هالکو محسنی فرنام مدرس

 : دکتر هالکو محسنی فرولئنام مدرس مس

های درمانی و مداخالت فیزیوتراپی، آشنایی با آشنایی کلی با توانبخشی، شناخت فیزیوتراپی، حیطه: هدف کلی درس

 اعضاء دیگر تیم توانبخشی
 

شماره 

 جلسه

روش  اهداف ویژه اهداف بینابینی

 تدریس

 تکلیف / پروژه رسانه آموزشی 

تعاریف مختلف از  تعریف فیزیوتراپی 1جلسه 

فیزیوتراپی و 

جایگاه فیزیوتراپی 

 در درمان بیماران

بدون صدا،   Powerpoint مجازی

فیلم آموزشی و توضیح 

 Adobeهمزمان در 

connect  و تعامل با

 دانشجویان

تعاریف مختلف بررسی 

توسط منابع مختلف همانند 

WHO 

حیطه های  2 جلسه

 فیزیوتراپی

حیطه های 

درمانی مختلف 

 فیزیوتراپی

بدون صدا،   Powerpoint مجازی

فیلم آموزشی و توضیح 

 Adobeهمزمان در 

connect  و تعامل با

 دانشجویان

حیطه های مختلف بررسی 

 فیزیوتراپی

فیزیوتراپی در  3جلسه 

 ارتوپدی

آشنایی با ضایعات 

ارتوپدی شایع و 

نقش فیزیوتراپی 

 در آنها

بدون صدا،   Powerpoint مجازی

فیلم آموزشی و توضیح 

 Adobeهمزمان در 

connect  و تعامل با

 دانشجویان

نام بردن ضایعات مختلف 

 ارتوپدی

ادامه فیزیوتراپی در  4جلسه 

 ارتوپدی

آشنایی با ضایعات 

ارتوپدی شایع و 

فیزیوتراپی نقش 

 در آنها

بدون صدا،   Powerpoint مجازی

فیلم آموزشی و توضیح 

 Adobeهمزمان در 

connect  و تعامل با

 دانشجویان

نام بردن ضایعات مختلف 

 ارتوپدی
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فیزیوتراپی در  5جلسه 

 نورولوژی 

آشنایی با ضایعات 

نورولوژی شایع و 

نقش فیزیوتراپی 

 در آنها

، بدون صدا  Powerpoint مجازی

فیلم آموزشی و توضیح 

 Adobeهمزمان در 

connect  و تعامل با

 دانشجویان

نام بردن ضایعات مختلف 

 نورولوژی

فیزیوتراپی در قلب  6جلسه 

 وتنفس

آشنایی با ضایعات 

قلب و تنفس 

شایع و نقش 

 فیزیوتراپی در آنها

بدون صدا،   Powerpoint مجازی

فیلم آموزشی و توضیح 

 Adobeهمزمان در 

connect  و تعامل با

 دانشجویان

نام بردن ضایعات مختلف 

 قلب و تنفس

آشنایی دقیق با  اهداف فیزیوتراپی 7جلسه 

اهداف فیزیوتراپی 

 و کاربرد آنها

بدون صدا،   Powerpoint مجازی

فیلم آموزشی و توضیح 

 Adobeهمزمان در 

connect  و تعامل با

 دانشجویان

تکمیل اهداف فیزیوتراپی در 

 درمان و توانبخشی بیماران

مدالیته های  8جلسه 

 الکتروتراپی

آشنایی با مدالیته 

 های الکتروتراپی

بدون صدا،   Powerpoint مجازی

فیلم آموزشی و توضیح 

 Adobeهمزمان در 

connect  و تعامل با

 دانشجویان

آشنایی با مدالیته های 

 مختلف

مدالیته های تمرین  9جلسه 

 درمانی

مدالیته آشنایی با 

های تمرین 

 درمانی

بدون صدا،   Powerpoint مجازی

فیلم آموزشی و توضیح 

 Adobeهمزمان در 

connect  و تعامل با

 دانشجویان

آشنایی با مدالیته های 

 مختلف

جلسه 

10 

آشنایی با  مکانوتراپی

مکانوتراپی در 

 فیزیوتراپی

بدون صدا،   Powerpoint مجازی

فیلم آموزشی و توضیح 

 Adobeهمزمان در 

connect  و تعامل با

 دانشجویان

 نحوه مکانوتراپی

جلسه 

11 

آشنایی با تکنیک  ماساژ و موبیلیزیشن

های ماساژ و 

بدون صدا،   Powerpoint مجازی

فیلم آموزشی و توضیح 

 Adobeهمزمان در 

 تکنیک های ماساژ
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موبیلیزیشن در 

 فیزیوتراپی

connect  و تعامل با

 دانشجویان

جلسه 

12 

آشنایی با رشته  ارتز و پروتز

 ارتز و پروتز

بدون صدا،   Powerpoint مجازی

فیلم آموزشی و توضیح 

 Adobeهمزمان در 

connect  و تعامل با

 دانشجویان

 آشنایی با بریس

جلسه 

13 

تعاریفی از سایر رشته 

 های توانبخشی

آشنایی با رشته 

های شنوایی 

شناسی، بینایی 

سنجی، 

کاردرمانی، 

گفتاردرمانی و 

مدیریت 

 توانبخشی

بدون صدا،   Powerpoint مجازی

فیلم آموزشی و توضیح 

 Adobeهمزمان در 

connect  و تعامل با

 دانشجویان

جستجو در سایر رشته های 

 توانبخشی

جلسه 

14 

اهمیت کار تیمی در 

 درمان

تیمی نقش کار 

 در توانبخشی

بدون صدا،   Powerpoint مجازی

فیلم آموزشی و توضیح 

 Adobeهمزمان در 

connect  و تعامل با

 دانشجویان

 اهمیت کار تیمی

جلسه 

15 

استفاده از وسایل 

 کمکی

استفاده از عصا و 

وسایل کمکی راه 

 رفتن

بدون صدا،   Powerpoint مجازی

فیلم آموزشی و توضیح 

 Adobeهمزمان در 

connect  و تعامل با

 دانشجویان

 نوع راه رفتن با عصا

جلسه 

16 

دانستن مراحل  ICFتعریف 

و  ICFمختلف 

نقش فیزیوتراپی 

 ICFدر مراحل 

بدون صدا،   Powerpoint مجازی

فیلم آموزشی و توضیح 

 Adobeهمزمان در 

connect  و تعامل با

 دانشجویان

 ICFمثالهایی از 

جلسه 

17 

آشنایی با اخالق  اخالق حرفه ای

حرفه ای در 

 فیزیوتراپی

بدون صدا،   Powerpoint مجازی

فیلم آموزشی و توضیح 

 Adobeهمزمان در 

 مثالهایی از اخالق حرفه ای
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connect  و تعامل با

 دانشجویان

 

  .اهداف بینابینی : همان رئوس مطالب می باشد 

  حرکتی ( می باشد. –اهداف ویژه : بیان اهداف بر اساس سه حیطه آموزشی )  شناختی ، عاطفی و روان 

  : سخنرانی ، پرسش و پاسخ ، گروه کوچک، آزمایشی و غیره می باشد. مجازی، شامل انواع روش ها مانند روش تدریس 

  رسانه آموزشی : در مورد جلسات مجازی شامل : فایلpdf  ،wordرپوینت با صدا ، پاورپوینت بی صدا ، فیلم آموزشی ، ، پاو

 وای تعاملی ، پادکست و سایر موارد می باشد.تمح


