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  فیزيوتراپی گروه آموزشی:                                                            علوم توانبخشی دانشکده:

 کارشناسی  تحصیلی: یرشتهمقطع و 

 بیماریهای مغز و اعصابفیزیوتراپی در  نام درس: 
 بیماریهای مغز و اعصاب نیاز: پیش      نظری نوع واحد:                                         2 تعداد واحد:

 كالس آنالینمکان برگزاری:                        ساعت: شنبه دو زمان برگزاری كالس: روز:

 ، دكتر مرضیه یاسینرشبنم شاه علیدكت مدرس:  شبنم شاه علیدكتر  مسئول درس: نفر 20 تعداد دانشجویان:

 شرح دوره: )لطفا شرح دهید(

خشی، امع توانبجبرنامه  نیاز این گروه از بیماران به یک در جامعه و بیماریهای مغز و اعصاببا توجه به شیوع باالی 

رای ا بی هاین بیمارشناخت مشکالت، یادگیری نحوه ارزیابی و درمان آشنایی با بیماری های مغز و اعصاب، 

 .دانشجویان فیزیوتراپی ضروری است

 

 : شناختی رفتاری در حیطه فاهدا

 و  رزیابینایی او كسب توا  سیستم اعصاب مركزی و محیطیبیماریهای ویژگی ها و عالیم بالینی  بیان و توضیح

 بر اساس شواهد و مستندات اخیر   آنها توانبخشی درمان

 و اعصاب آشنایی با اصول ارزیابی بیماری های مغز 

 پاركینسوناختالالت حركتی ناشی از  توانبخشی توانایی ارزیابی و درمان 

 توانبخشی بیماران ضربه مغزی توانایی ارزیابی و درمان 

 آتاكسیمبتال به بیماران  توانبخشی توانایی ارزیابی و درمان 

 بلز پالزیبه   مبتالبیماران  توانبخشی توانایی ارزیابی و درمان 

 ناشی از گیلن باره اختالالت حركتی توانبخشی ابی و درمانتوانایی ارزی 

 

 : عاطفي اهداف رفتاری در حیطه

  وجه ای کالس تعالیت هفعالقمند شود و با دقت به  بیماریهای مغز و اعصابفیزیوتراپی در دانشجو به یادگیری درس

 کند.

 به این و  اشته باشدت فعال د، در کالس مشارک اببیماریهای مغز و اعصفیزیوتراپی در با مطالعه بیشتر در مورد  دانشجو

  .کار ارزشمندی است، بیماریهای مغز و اعصابفیزیوتراپی در نتیجه برسد که 

 

 :حرکتي –رواني  اهداف رفتاری در حیطه

 ندارد

 

 

 های تدريس:شیوه



 به نام خـداوند جـان آفـرين

 
 ایراندانشگاه علوم پزشکي 

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکي
 درسي و آموزشي ریزیواحد برنامه

(Course Plan) طرح دوره     

 2 

 پرسش و پاسخ   سخنرانی برنامه ریزی شده   سخنرانی

یاااادگیری مبتنااای بااار   (PBLحل مسئله)یادگیری مبتنی بر   بحث گروهی

 (TBLتیم)

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

 ظايف و تکالیف دانشجو: )لطفا شرح دهید(و

 توجه كافی به مطالب درسی در هر جلسه داشته باشند.

 در بحث های كالسی مشاركت فعال داشته باشد. 

 سؤاالت را به نحو صحیح پاسخ دهند

 
 

 وسايل کمک آموزشی:  

 -سایر موارد  )لطفاً نام ببرید(   پروژكتور اسالید تخته و گچ ایت بردو

 نحوه ارزشیابی و درصد نمره: )از نمره کل(

 درصد نمره 30ترم میانآزمون 

                      درصد نمره40آزمون پایان ترم

 درصد نمره30 و حضور به موقع، شركت فعال در كالس

 

 آزمون نوع

  طغل -صحیح جور كردنی          ایچندگزینه       پاسخ كوتاه   تشریحی 

 سایر موارد )لطفا نام ببرید( 

  

 منابع پیشنهادی برای مطالعه: 
 

-Martin, S. T., & Kessler, M. (2007). Neurologic interventions for physical therapy. 

Edinburgh: Elsevier Saunders 

-Carr, J. H., & Shepherd, R. B. (2011). Neurological rehabilitation : optimizing motor 

performance. Edinburgh; New York: Churchill Livingstone/Elsevier 

-Umphred, D. A., Lazaro, R. T., Roller, M., & Burton, G. (2013). Neurological 

Rehabilitation. from 

 

 

 

 

  ی درسدول هفتگی کلیات  ارائهج

 عنوان مطالب جلسه

 صبیایعات عو آشنایی با انواع تقسیم بندی ضقسمت های مختلف مغز و عملکرد آن ها مروری بر آناتومی  1
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  اصول ارزیابی بیماران مبتال به ضایعات مغز و اعصاب 2

 كینسونپار بیماریاختالالت حركتی ناشی از  توانبخشی ارزیابی و درمان 3

 اآتاكسیبیماری  اختالالت حركتی ناشی از توانبخشی ارزیابی و درمان 4

 بیماران ضربه مغزی توانبخشی ارزیابی و درمان 5

فلج  -میزیسضایعات اعصاب محیطی، نوروآپراكسی، آكسونوتمیزیس، نوروت توانبخشی توانایی ارزیابی و درمان 6

 عصب فاسیال

بخشی توان رماندعالیم، عوارض ، ارزیابی و رگیری اعصاب محیطی: گیلن باره، د اختالالت حركتی ناشی از 7

 آن

 اصول ارزیابی اولیه بیماران مبتال به انواع بیماری های سیستم عصبی مركزی و محیطی  8

 اصول ارزیابی بیماران مبتال به ضایعات نخاعی )سطوح مختلف نخاعی( 9

 ات نخاعی )سطوح مختلف نخاعی(اصول درمان بیماران مبتال به ضایع 10

 ارزیابی و درمان بیماران مبتال به پلیومیلیت و سندروم پست پلیومیلیت 11

 ارزیابی و درمان بیماران مبتال به مولتیپل اسکلروزیس 12

 ارزیابی و درمان بیماران مبتال به بیماری اسکلروز جانبی آمیوتروفیک  13

 

 

 

 


