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  كارشناسي  تحصيلي: يرشتهمقطع و  فيزيوتراپي گروه آموزشي:   علوم توانبخشي دانشكده:

    عملي  -نظري نوع واحد:    2      تعداد واحد:  تمرين درماني در فلج مغزينام درس: 
 PNFتمرين درماني روش هاي اختصاصي بيماري هاي مغز و اعصاب و  نياز: پيش

    ساعت: ان برگزاري كالس: روز:زم
 بيماري هاي مغز و اعصابفيزيوتراپي در ساختمان ابن سينا و كلينيك مكان برگزاري: 

 شهره نوري زاده دهكردي :و مدرسمسئول         تعداد دانشجويان:

     9ماره شساتيد، گروه فيزيوتراپي طبقه سوم، اتاق آدرس دفتر:   دانشكده علوم توانبخشي، ساختمان ا
       332داخلي  22228051 – 22227124تلفن:      

         15الي  13يكشنبه ها و دوشنبه ها ساعت ساعات حضور در دفتر: 
  Noorizadeh.sh@iums.ac.irآدرس پست الكترونيك:

    
  رح دوره: ش

الت و گاري با مشـك براي كاهش ناتواني و سازفلج مغزي در جامعه و اينكه اين بيماران  زيادبا توجه به شيوع نسبتا 
 ادگيري نحـوه شناخت مشـكالت و يـ   ، يكي از گروه هاي نيازمند به فيزيوتراپي هستندعوارض بجا مانده از بيماري 

  تراپي ضروري است.ارزيابي و درمان آنها براي دانشجويان فيزيو
  اهداف كلي

  
  از فراگير انتظار مي رود:

د ده و بتواننحركتي يك بيمار مبتال به فلج مغزي از كودكي تا بزرگسالي را درك كرحسي نشانه ها و مشكالت  -
بـتال  مزرگساالن ببه بيماران آگاهي هاي الزم در خصوص سازگاري با ناتواني و عوارض بجامانده را به والدين و 

 لج مغزي را بدهند.به ف

را  فلـج مغـزي   روش هاي فيزيوتراپي جهت كاستن از ناتواني و بهبود كيفيت زندگي والدين و بيماران مبتال به -
  اجرا كنند.

  
  اهداف حيطه شناختي:

  فراگير قادر باشد پس از پايان دوره آموزشي
 دانش) را برشمارد. (سطح ناشي از فلج مغزي عصبي عضالني اسكلتي  اختالالتانواع  .1

 را نام ببرد. (سطح دانش)فلج مغزي  ناشي ازعوارض   .2

 سالگي توضيح دهد. (سطح درك و فهم) 6رشد رواني حركتي را از تولد تا  .3
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 ميزان تاخير حركتي يك كودك مبتال به فلج مغزي را تشخيص بدهد. (تجزيه و تحليل) .4

ديگر از يك دهد و آنها را بدرستيرا در سه سطح اختالل، فعاليت ها و مشاركت توضيح  مشكالت بيماران .5
 تفكيك نمايد. (سطح درك و فهم)

 هم)ك و فمراحل تكامل كودك در وضعيت هاي پرون، طاقباز، نشسته و ايستاده را توضيح دهد. (سطح در .6

 هم)توضيح دهد. (سطح درك و ف شدت اختالالت حركتي كودك فلج مغزي را با معيارهاي استاندارد .7

را غزي مفلج  ازدر خصوص روش هاي كاهش ناتواني و سازگاري با عوارض بجا مانده  به بيماران آگاهي الزم .8
 (سطح درك و فهم) بدهند.

 ارويي و جراحي بيماران فلج مغزي را توضيح دهد. (سطح درك و فهم)د -هاي پزشكي درمان .9

 تمرينات منزل مناسب شرايط بيمار، را تجويز نمايد. (كاربست) .10

 ابي)ا ارزشي(قضاوت ي را متناسب با شرايط بيمار تجويز نمايد. يزات آداپتيوتجه ووسايل كمك جابجايي  .11

تجزيه و (خص كند. از ميان مشكالت متعدد او مشا توجه به سن، برا  يك سناريوي بالينياولويت هاي درماني   .12
 تحليل)

 (قضاوت يا ارزشيابي) روش هاي درماني كودكان اسپاستيك را با هيپوتون مقايسه كند. .13

 سطح درك و فهم) با بيان خود توضيح دهد.(هاي درماني مناسب كودكان آتتوييد را  روش .14

 سطح درك و فهم) را با بيان خود توضيح دهد.( اكسيكروش هاي درماني مناسب كودكان آت .15

 )سطح درك و فهمروش هاي درماني مناسب كودكان با تشخيص ميكس را با بيان خود توضيح دهد.( .16
 تدوين كند. (تركيب)و خانواده او ي از عوارض را براي بيمار برنامه آموزشي پيشگير .17

 تدوين كند. (تركيب)  والدين بيمار / بيماراهداف و برنامه درماني را با مشاركت  .18

 فراگير قادر باشد براي يك موقعيت باليني جديد تصميم گيري كند. (خلق كردن) .19

  
  اهداف حيطه نگرشي/ عاطفي

  ن دوره آموزشيفراگير قادر باشد پس از پايا

نقش  ون دهد و نياز هاي بيماران حساسيت نشا فلج مغزيبه عوارض اختالالت عصبي عضالني اسكلتي پس از  .1
  فيزيوتراپي در مديريت اين عوارض را مهم بداند. (سطح توجه كردن/ دريافت)

 در مراحل مختلف تدريس در بحث هاي گروهي، فعاالنه شركت كند. (سطح واكنش نشان دادن) .2

 ي)اعتقاد پيدا كند. (ارزش گذار فلج مغزيه ارزش پيشگيري از عوارض ناتوان كننده بيماري ب .3

 (ساماندهي ارزش ها) .پي ببرداست، از درمان  مهمتر پيشگيرياينكه  به اهميت .4

نقش موثر فيزيوتراپي در كاهش اختالالت عصبي عضالني اسكلتي بيماران و سازگاري با ناتواني را باور كند.  .5
 ني سازي/ تبلور ارزش ها)(درو
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  اهداف حيطه سايكوموتور

  فراگير قادر باشد پس از پايان دوره آموزشي

 رفلكس هاي نخاعي، تنه مغزي، مغز مياني و كورتيكال را در بيمار فلج مغزي ارزيابي كند. .1

 كنترل سر و گردن را در وضعيت هاي مختلف در كودك فلج مغزي ارزيابي كند. .2

 را در كودكان فلج مغزي ارزيابي كند.فانكشن حركتي گراس  .3

 كودك مبتال به فلج مغزي را نشان دهد.روش هاي مناسب حمل  .4

 را اجرا كند. غير طبيعي رشد حركتي روش هاي مهار رفلكس هاي .5

ايستاده و  شسته،در وضعيت هاي طاقباز، به پهلو، دمر، غلت زدن، چهار دست و پا، ن تمرينات مناسب درماني .6
 را كند.را اج راه رفتن

 تمرينات مناسب كنترل سر و گردن را اجرا كند. .7

 با استفاده از تجهيزات اجرا كند. در وضعيت هاي مختلفرا تحريك تعادل  روش هاي مختلف .8

  ي) نحوه اجراي تمرينات درماني توسط مدرس را رويت كرده و توضيحات را گوش دهد. (دريافت حس .9
 يمارنما بدهد. (آمادگي)قبل از اجراي تكنيك، پوزيشن مناسب را به ب .10

 تمرين آموخته شده را با فكر و تامل تكرار كند. (پاسخ هدايت شده) .11

 تمرينات درماني را بدون تامل و بطور مستقل انجام دهد. (مكانيسم / عادت) .12

 حين اجراي تمرينات همزمان قادر به  صحبت كردن هم باشد .(پاسخ پيچيده آشكار)  .13

 يمارنما تغيير دهد. (انطباق)تمرينات را متناسب با شرايط ب .14

د. لق كنخمغزي  فلجتمرينات جديدي را براي بهبود اختالالت عصبي عضالني اسكلتي بيماران مبتال به  .15
 (ابتكار)

  
  هاي تدريس:شيوه

  �پرسش و پاسخ      �سخنراني برنامه ريزي شده      �سخنراني
  �)TBLتيم( يادگيري مبتني بر  �)PBLيادگيري مبتني بر حل مسئله(    �بحث گروه

بحـث عملـي   براي مبحث نظري و براي مپخش فيلم هاي آموزشي، آموزش برخط، ساير موارد (لطفاً نام ببريد) 
 روش تدريس نمايشي

  
  مقررات كالس درس
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ته ته رشاز آنجا كه دروس تمرين درماني، جزو دروس اختصاصي است و جزو  وظايف حرفه اي يك دانش آموخ
 در جلسه ك باراجباري است. حضور و غياب دو بار (ي ،عملي ي نظري ومام كالس هافيزيوتراپي است، حضور در ت

زه به اندا ارندد يا تاخير نظري و يك بار در جلسه عملي) انجام مي شود. الزم بذكر است دانشجوياني كه غيبت
كنند.  نمي يتدانشجوياني كه غيبت ندارند و بموقع سركالس حاضر مي شوند، در كالس مشاركت ندارند و فعال

  يد.عايت كنقررات زير را رم ،حين حضور در كالس درسمتفاوت خواهد بود.  همبديهي است نمره كالسي انها 
  
ات قبل ب جلسبهتر است پيش از حضور در كالس، درس جلسه قبل را مطالعه كنيد زيرا در هر جلسه از مطال •

 سوال پرسيده مي شود. 

 بعد از استاد از كالس درس خارج شويد. پيش از استاد در كالس حضور يابيد و •

 در اين درس ضبط صدا و تصوير ممنوع است. •

 پيش از حضور در كالس هاي عملي استحمام كنيد.  •

 براي كالس هاي عملي، پوشش مناسب و راحت داشته باشيد. •

غيره و  ض ديد، الك، تاتو در مناطق در معردر كالس هاي عملي زيور آالت مانند انگشتر، دستبند، النگو •
 نداشته باشيد.

ا قت خود رد و وزماني كه در كالس عملي به شما فرصت تمرين داده مي شود از اين زمان بخوبي استفاده كني •
 صرف مكالمات و مسائل كم اهميت نكنيد.

 تا جايي كه مي توانيد در اجراي تكاليف كالسي مشاركت كنيد. •

 
  تكاليف دانشجو:

است.  ه شدهمي شود. براي پاسخ به هر تكليف زمان خاصي در نظر گرفت تكاليف در سامانه نويد بارگذاري
شما  كاليفتچنانچه بعد از زمان مقرر پاسخ بدهيد يك چهارم نمره به شما تعلق خواهد گرفت. به تك تك 

  بازخورد خواهم داد و سعي خواهم كرد نكاتي را كه خوب متوجه نشديد توضيح مجدد دهم.
 

  فوايد تكاليف: 
يشرفت پابي امكان ارزشي ،دانشجويان را بطور مرتب با  مطالب درسي در تماس نگه ميدارد، تكاليف ،تكاليف

يمار بالين ب نها برآبه عالوه تكاليف پيوند عميق بين دانش نظري و كاربرد تحصيلي دانشجويان را فراهم مي كند. 
مختلف  مت هاياتب تاكيد خود را بر قسمدرس با پي بردن به نقاط قوت و ضعف دانشجويان، مربرقرار مي كند. 

ي ز نقش هارا ا محتوا تنظيم مي كند. به عالوه تكاليف تعامل بين مدرس و دانشجو را بيشتر مي كند و دانشجو
  واقعي حرفه اي خود آگاه كند. 
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 انشاي د شايان ذكر است تمامي تكاليفي كه در كالس توسط مدرس طراحي شده است،  مرتبط با وظايف حرفه
  . ه شودآموختگان رشته فيزيوتراپي است و سعي شده تا حد امكان از سناريو هاي باليني واقعي استفاد

 mass to specific"،  "پروگزيمال به ديستال "قانون ، "سر به دم"قانون مانند كاربرد قوانين رشد : 1تكليف 
  مبتاليان به فلج مغزي چيست؟فيزيوتراپي در 

ز كنترل كنترل رفلكسي پيش ا"،"ون فلكسوري پيش از تون اكستانسوريظهور ت"ن كاربرد قواني : 2تكليف 
 ن اندازيش از وزوزن اندازي روي آرنج هاي خم پي" و "پاسخ توتال پيش از پاسخ هاي لوكاليزه"قانون  ،"ارادي

  چيست؟در فيزيوتراپي كودك / بزرگسال مبتال به فلج مغزي   "روي آرنج هاي صاف
  گذارد؟بد پشت سر را باي ميلستون هاييچه توانايي راه رفتن را پيدا كند به ترتيب براي آنكه كودكي : 3تكليف 
ديد شآسيب  در بيماران با و رفلكس هاي تنه مغزي انديكاسيون و روش هاي تحريك رفلكس هاي نخاعي :4تكلي

  مغزي را توضيح دهيد.
و پيش مي امغزي كسب نكرده باشد چه مشكالتي براي را بدليل آسيب Reaching اگر كودكي توانايي: 5تكليف

ه چ   Prone on elbowدر حالت ) Reaching( يك كودك براي كسب مهارت دراز كردن دستآيد؟ به عالوه 
راي يناميك بدموبيليتي، استابيليتي، موبيليتي كنترل شده، استاتيك اعم از  : مراحل كنترل حركت 6تكليف 
  د.را نشان دهي  و ايستادهModified Plantigrade ، دو زانو، Bridge ،long sittingهاي  وضعيت

  مراحل رشد حركتي را بايد طي كند؟
 بزند چه ند غلتاگر كودكي نتوا : توضيح دهيد كه چرا بايد هر كودكي توانايي غلت زدن را پيدا كند؟7تكليف 

  مشكالتي در رشد حركتي او بوجود مي آيد؟
ي ي حركتاندام هاي فوقاني خود را حركت بدهد چه مشكالتي در كسب مهارت ها : اگركودكي نتواند8تكليف

  گراس ايجاد مي شود؟
  : يك كودك فلج مغزي به چه داليلي ممكن است نتواند مهارت نشستن را پيدا كند؟9تكليف
  : ناتواني در كسب مهارت نشستن،  چه عواقبي دارد؟10تكليف 

 
  وسايل كمك آموزشي:   

  �  پروژكتور اساليد  �ه و گچتخت  �وايت برد
  ساير موارد :  نرم افزار استوري الين، نرم افزار پاورپوينت،  

  نحوه ارزشيابي و درصد نمره: (از نمره كل)
  شد. زار خواهددر طول ترم، دو آزمون تكويني انجام خواهد شد و در پايان ترم هم دو آزمون نظري و عملي برگ

  الف) ارزشيابي در طول دوره
 نمره 4ت در انجام تكاليف كالسي: مشارك  
  :نمره 4آزمون هاي تكويني    



  به نام خـداوند جـان آفـرين

  
  ايراندانشگاه علوم پزشكي 

پزشكي مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم  
 درسي و آموزشي ريزيواحد برنامه

(Course Plan) طرح دوره     

 6

  ب) ارزشيابي پايان دوره:
  نمره 5    :نظري–آزمون پايان ترم 

  :نمره 7آزمون پايان ترم عملي 

      
وركردني، در ايـن آزمـون سـواالت،  تركيبـي از چهارگزينـه اي، جـ       ها به شكل آنالين برگزار خواهنـد شـد.  آزمون 
ه با غير موجه) يا آماده نبودن، موفق تشريحي خواهد بود. چنانچه دانشجويي بدليل غيبت (موجه يغلط و  -صحيح

شـود. توصـيه    نمره از دست خواهد داد. زيرا  امتحان جبراني از دانشجو گرفته نمـي  3شركت در اين آزمون نشود، 
د. طالعـه كنيـ  ي و منابع را بارهـا م مي شود  به منظور پيشگيري از بروز هر گونه مشكل،  در طول ترم جزوات درس

 ايـان تـرم،  پزمان اين آزمون، متناسب با شرايط دانشجويان قابل تغيير خواهد بود. ضـمنا مطالـب آزمـون شـده در     
  . زيرا هدف از اين آزمون، كمك به ماندگاري و مرور مطالب تدريس شده مي باشد. نمي گرددحذف 

  
 60نـه اي ( زار مي شود . ايـن آزمـون تركيبـي از آزمـون هـاي چهارگزي     برگ آنالينآزمون پايان ترم نظري به شكل 

  سوال) است.   2سوال) و تشريحي ( 10لط (غ -سوال)، صحيح 2سوال)، جوركردني (
  ظرف يك هفته تصيح شده و در اختيار دانشجويان قرار داده مي شود.   آناليننتايج آزمون هاي 

برگـزار   ر مي شود. ايـن آزمـون در كلينـك فيزيـوتراپي دانشـكده     آزمون پايان ترم عملي به شكل چك ليست برگزا
ود . روز شـ خواهد شد. براي اجراي اين آزمون از قبل سواالتي به تعداد دانشجويان روي كارت هـايي طراحـي مـي    

ت) را آزمون از هر دانشجو خواسته مي شود از ميان كارت ها يك كـارت (كـه روي آن دو سـوال نوشـته شـده اسـ      
از او  دقيقه فرصت براي سـازمان دادن ذهـن در اختيـار دانشـجو گـذارده مـي شـود و سـپس         2د. ابتدا انتخاب كن

كننـد.   دقيقـه تمرينـات درخواسـت شـده را روي بيمـار نمـا اجـرا        15خواسته مي شود كه با رعايت حداكثر زمان 
قيقه يـك نمـره)   د 5ه ازاي هر چنانچه دانشجويي بيش از زمان مذكور نياز داشته باشد زمان اضافي با كسر نمره (ب

  در اختيار او گذارده خواهد شد.
  براي اجراي اين آزمون چك ليستي وجود دارد شامل:

سلط حين اجراي تنمره)،  1نمره)، استفاده مناسب از انواع تجهيزات حين اجرا ( 2تكنيك ها (  اجراي درست
توالي اجراي  نمره) و رعايت 1اسب كيس (وضعيت دادن من ،نمره)  1نمره)، دستور كالمي مناسب (1تكنيك (

  نمره)1تمرينات (
   

  :منابع انگليسي -
 چاپي 

 1- Levitt S. Treatment of cerebral palsy and motor delay 
 2- Kessler, Martin. Neurological intervention for physical therapist assistants. 
 3- Jan S Tecklin, Pediatric physical therapy (last edition). 
 Susann k. Campbell, Physical therapy for children(last edition). 



  به نام خـداوند جـان آفـرين

  
  ايراندانشگاه علوم پزشكي 

پزشكي مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم  
 درسي و آموزشي ريزيواحد برنامه

(Course Plan) طرح دوره     

 7

 Cerebral Palsy, Freeman, Miller 
 اينترنتي  

 منابع فارسي:

 فلج مغزي ، نظريه ها، روش ها، درمان اثر مهدي بي غم سيستاني 
  : ،احسان پورقيوميفلج مغزي، رويكردها و درمان	،مهدي رمضاني	مهرداد سعيدي بروجني 

  ي درسجدول هفتگي كليات  ارائه
 استاد مربوط عنوان مطالب جلسه

 رشد كودك و عوامل موثر بر آن، دوران هاي مختلف رشد و خصوصيات 1
 هر دوره

 ه دهكرديشهره نوري زاد

 شهره نوري زاده دهكردي قوانين رشد 3

 شهره نوري زاده دهكردي مراحل رشد حركت و پاسچر و سير كينزيولوژيك حركت 4

سن  ورفلكس هاي بدو تولد، نحوه تست آنها، پاسخ طبيعي و غير طبيعي  5
 انتگراسيون آنها

 شهره نوري زاده دهكردي

دو رفلكس هاي ب -فول ترم و نارسقايسه نوزاد م -معيار سالمتي آپگار 6
 تولد (نحوه تست آنها و پاسخ طبيعي آنها)

 شهره نوري زاده دهكردي

 نحوه تحريك، -ميلستون هاي مهم حركتي سني كودك و سن بروز آنها  7
 پاسخ طبيعي و كاربرد رفلكس هاي سطوح اوليه سيستم اعصاب مركزي

  در مراحل مختلف رشد مغزي كودك

 دهكرديشهره نوري زاده 

تحريك و پاسخ طبيعي و كاربرد رفلكس هاي سطوح باالي سيستم   8
  اعصاب مركزي در مراحل مختلف رشد مغزي كودك

 شهره نوري زاده دهكردي

 شهره نوري زاده دهكردي  مراحل تكامل كودك در وضعيت دمر  9

 شهره نوري زاده دهكردي  مراحل تكامل كودك در وضعيت طاقباز  10

 شهره نوري زاده دهكردي  ل كودك در وضعيت نشسته و ايستادهمراحل تكام  11

 شهره نوري زاده دهكردي تعريف فلج مغزي، شيوع، انواع آن، پيش آگهي آن 12

 شهره نوري زاده دهكردي عوارض فلج مغزي و اختالالت همراه 13

 شهره نوري زاده دهكردي اصول درمان كودكان اسپاستيك 14

 شهره نوري زاده دهكردي آتاكسيك و آتتوئيد اصول درمان كودكان 15

 شهره نوري زاده دهكردي تاثير رفلكس هاي تونيك بر حركات فانكشنال 16

 شهره نوري زاده دهكردي اصول درمان كودكان هيپوتون 17
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جلسه 
 عملي

 استاد مربوط عنوان مطالب

ه دهكرديشهره نوري زاد مهار رفلكس هاي غير طبيعي اوليه كودك فلج مغزي  .1
شهره نوري زاده دهكردي ارزيابي و آموزش كنترل سر و گردن و تنه   .2
و اجراي تكنيك  آموزش نحوه حمل كودك فلج مغزي  .3

 ي براي كسب توانايي غلت زدنيها

شهره نوري زاده دهكردي

شهره نوري زاده دهكردي در وضعيت طاقبازبراي كسب مهارت تمرين درماني   .4
 كسب مهارت در وضعيت پرون تمرين درماني براي  .5

 عنوان مطلب

شهره نوري زاده دهكردي

 شهره نوري زاده دهكردي  تمرين درماني براي كسب مهارت چهار دست و پا رفتن   .6
 راه دو زانو شدن و دو زانوتمرين درماني براي كسب مهارت   .7

 رفتن

شهره نوري زاده دهكردي

شهره نوري زاده دهكردي  تمرين درماني براي كسب مهارت در وضعيت نشسته   .8
شهره نوري زاده دهكردي  تمرين درماني براي كسب مهارت در وضعيت ايستاده   .9

شهره نوري زاده دهكردي  تمرين درماني براي كسب مهارت راه رفتن   .10
شهره نوري زاده دهكردي  تكنيك هايي براي افزايش تون عضالت   .11
ه دهكرديشهره نوري زاد  تكنيك هايي براي كاهش تون عضالت   .12
تكنيك هايي براي افزايش آگاهي و هشياري كودكان فلج   .13

 مغزي

شهره نوري زاده دهكردي

 تكنيك هايي براي بهبود تعادل در وضعيت هاي مختلف با  .14
 تخته تعادل 

شهره نوري زاده دهكردي

 تكنيك هايي براي بهبود تعادل در وضعيت هاي مختلف با  .15
 توپ ژيمناستيك

كرديشهره نوري زاده ده

و  تكنيك هايي براي تقويت عضالت اندام هاي فوقاني  .16
 كودكان فلج مغزي تحتاني

شهره نوري زاده دهكردي

شهره نوري زاده دهكردي مروري بر تكنيك هاي آموزش داده شده  .17
  


