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          )برای یک دوره درس کامل:  15 جلسهء 3 ساعتی برای یک درس 2 واحدی(  
 

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

  عملی  -نظری نوع واحد:                2 تعداد واحد: ماساژ و موبیلیزاسیوننام درس: 

      12الی  10اعت: س  یک شنبه  زمان برگزاری کالس:     تشریح سر ، گردن ، تنه و اندام فوقانی و تحتانی ز:یش نیاپ
         سوهانیسهیل منصور درس:مسئول                .........تعداد دانشجویان:              )برخط(مجازی مکان برگزاری: 

 )خانمها(افسانه نیکجویی و )آقایان(سهیل منصور سوهانی: مدرسین  

 شرح دوره: )لطفا شرح دهید(

ز اهی کاملل اآشنایی با روشهای ماساژ بافتهای نرم بدن و نیز موبیلیزاسیون مفاصلل محییلی انلدامها هملرا  بلا آگل

 –یسلتم عصلبی مکانیسم اثر و موارد کاربرد و عدم کاربرد این روشها در درمان بسلیاری از الایعاو و بیماریهلای س

 نی اسکلتی ارورو دارد.عضال

 

 هدف کلی: )لطفا شرح دهید(

نهاا در (و ماوارد کااربرد آفوقاانی و تحتاانیکلی ماساژ بافت نرم بدن و موبیلیزاسیون مفاصل اندامها ) آشنایی با اصول 

 فیزیوتراپی.

 

 : اهداف بینابینی

 آشنایی بامفهوم Maitland معاینه و درمان  در ارزیابی ،impairment  رفعالتوسط حرکاو غیحرکتی 

  آشنایی با استدالل بالینی از دیدگا Maitland 

 آشنایی با روشهای برقراری ارتباط درمانی 

 محورهای حرکتی تشریحی و بیومکانیکی،  حرکاو فیزیولوژیک و کمکیمفصل شناسی ،  مرور 

  قوانین حرکتی سیوح محدب و مقعرآشنائی با 

  مفاصلتعریف منیقه خنثی حرکتی در آشنائی با 

 انتهای حرکت و انواع آن اسحسآشنائی با ا 

  موبیلیزاسیون و اثراو هرکدامآشنائی با درجاو 

  موارد کاربرد و عدم کاربردآشنائی با 

  اصول کلی مکانیک بدن تراپیست و بیمار در حین انجام تکنیکآشنائی با 

 ر بیماردسیون ش انجام موبیلیزاآشنایی با منحنی درد،اسپاسم، محدودیت حرکتی و انتخاب مناسب درجه و رو 

  انواع گیرند  های پوستی و تعریف ماساژ آشنائی با 

  اثراو فیزیولوژیکی،مکانیکی،روانی و ذهنی ماساژآشنائی با 

  موارد کاربرد و عدم کاربرد ماساژآشنائی با 

 انواع روشهای ماساژ آشنائی با 

   آماد  سازی بیمارآشنائی با نحو 

  اژ در بعضی از صدماو و اایعاو )ورزش ، سوختگیها(کاربرد ماسآشنائی با 

 های تدریس:شیوه
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  سخنرانی برنامه ریزی شد   بیان تجربیاو بالینی  سخنرانی:  )برخط(مجازی

  بحث گروهی          پرسش و پاسخ

 

 وظایف و تکالیف دانشجو: )لطفا شرح دهید(

زای هرغیبت ااجباری است و به  (ی و عملینظر -برخطمجازی)حضور دانشجویان در تمام کالس های 

 پایان ترم دانشجو کسر می گردد. ءغیر  موجه، از نمره

انی ری جلسه قبل و انجام آزمونها و روشهای ارزیابی مطروحه و روشهای درمنظمطالعه مباحث  -

 بصورت عملی 

 

 وسایل کمک آموزشی:  

    گوشی همرا  هوشمند       تبلت رایانه 

 

 زشیابی و درصد نمره: )از نمره کل(ار ءنحوه

نملر 10   عملی  آزملون پایلان تلرم      نمر  5  نظری آزمون پایان ترم   نمر  5   نظری آزمون میان ترم

   

 

 نوع آزمون

   غلط -صحیحجور کردنی        ایچندگزینه   پاسخ کوتا       تشریحی

 آزمون آسکی    آزمون عملیچک لیست برای 

 برای مطالعه: )لطفا نام ببرید(: ابع پیشنهادیمن

 :منابع انگلیسی -

 چاپی 

 Maitland G, Engeveld H. Maitland's peripheral manipulation.(2014,5th. ed) 

 Kessler & Hertling ,Management of common musculoskeletal disorders(2006) 

 Sandy Fritz .Mosby's Fundamentals of Therapeutic Massage - E-Book (2013) 

 Elizabeth A. Holey, Eileen M. Cook .Evidence-based Therapeutic Massage  

             E-Book: A Practical Guide for Therapists (2011) 
 اینترنتی 

 

 منابع فارسی:

 چاپی 
 

 

 

 

 

 

 جدول هفتگی کلیات  ارائهء درس نظری

https://www.google.com/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Sandy+Fritz%22
https://www.google.com/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Elizabeth+A.+Holey%22
https://www.google.com/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Eileen+M.+Cook%22
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 استاد مربوط عنوان مطالب جلسه

در ارزیابی ، معاینه، و درمان  Maitlandمعرفی مفهوم  1

impairment حرکتی توسط حرکت غیرفعال 

 سهیل منصور سوهانی

 ییکجویافسانه ن و

در استدالل بالینی،  permeable brick wall معرفی مفهوم 2

 bio psychosocialمعرفی مدل 

 سهیل منصور سوهانی

 ییکجویافسانه ن و

 سهیل منصور سوهانی مفهوم مقاومت ترسیم آن ، ءحرکتی و نحو  ودارمنری معرفی نظ 3

 ییکجویافسانه ن و

 و تصمیم گیری بالینی در انتخابمفصلی  تحرک سازیبیان درجاو م 4

  آنمناسب  ءدرجه

 ل منصور سوهانیسهی

 ییکجویافسانه ن و

 معرفی انواع ماساژ ، بیان موارد کاربرد و عدم کاربرد 5

 ببیان مراحل ترمیم و تصمیم گیری بالینی در انتخاب ماساژ مناس

 سهیل منصور سوهانی

 ییکجویافسانه ن و

 سهیل منصور سوهانی روشهای ماساژ عضالو سر و صورو و گردن بیان 6

 ییکجویافسانه ن و

 سهیل منصور سوهانی روشهای ماساژ عضالو اندام فوقانی بیان 7

 ییکجویافسانه ن و

 سهیل منصور سوهانی روشهای ماساژ عضالو تنه فوقانی و سینه بیان 8

 ییکجویافسانه ن و

 سهیل منصور سوهانی روشهای ماساژ عضالو شکم و کمر بیان 9

 ییکجویافسانه ن و

 سهیل منصور سوهانی و ران و باسنروشهای ماساژ عضال بیان 10

 ییکجویافسانه ن و

 سهیل منصور سوهانی روشهای ماساژ عضالو ساق و پا بیان 11

 ییکجویافسانه ن و

 سهیل منصور سوهانی 1روشهای متحرک سازی مفاصل اندام فوقانی بیان 12

 ییکجویافسانه ن و

 صور سوهانیسهیل من 2متحرک سازی مفاصل اندام فوقانیروشهای  بیان 13

 ییکجویافسانه ن و

 سهیل منصور سوهانی 1بیان روشهای متحرک سازی مفاصل اندام تحتانی 14

 ییکجویافسانه ن و

 سهیل منصور سوهانی 2بیان روشهای متحرک سازی مفاصل اندام تحتانی 15

 ییکجویافسانه ن و
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 جدول هفتگی کلیات  ارائهء درس عملی

 مربوط استاد عنوان مطالب ه جلس

 سهیل منصور سوهانی نمایش فیلم ماساژ عضالو سر و صورو و گردن 1

 ییکجویافسانه ن و

 سهیل منصور سوهانی نمایش فیلم ماساژ عضالو اندام فوقانی 2

 ییکجویافسانه ن و

 سهیل منصور سوهانی نمایش فیلم ماساژ عضالو تنه فوقانی و سینه 3

 ییکجویافسانه ن و

 سهیل منصور سوهانی ژ عضالو شکم و کمرنمایش فیلم ماسا 4

 ییکجویافسانه ن و

 سهیل منصور سوهانی نمایش فیلم ماساژ عضالو ران و باسن 5

 ییکجویافسانه ن و

 سهیل منصور سوهانی نمایش فیلم ماساژ عضالو ساق و پا 6

 ییکجویافسانه ن و

 ر سوهانیسهیل منصو 1روشهای متحرک سازی مفاصل اندام فوقانینمایش فیلم  7

 ییکجویافسانه ن و

 سهیل منصور سوهانی 2روشهای متحرک سازی مفاصل اندام فوقانی نمایش فیلم 8

 ییکجویافسانه ن و

 سهیل منصور سوهانی 3 روشهای متحرک سازی مفاصل اندام فوقانی نمایش فیلم 9

 ییکجویافسانه ن و

 یل منصور سوهانیسه 1روشهای متحرک سازی مفاصل اندام تحتانی نمایش فیلم 10

 ییکجویافسانه ن و

 سهیل منصور سوهانی 2روشهای متحرک سازی مفاصل اندام تحتانی نمایش فیلم 11

 ییکجویافسانه ن و

 سهیل منصور سوهانی 3 روشهای متحرک سازی مفاصل اندام تحتانی نمایش فیلم 12

 ییکجویافسانه ن و

 سهیل منصور سوهانی 4 حتانیروشهای متحرک سازی مفاصل اندام ت نمایش فیلم 13

 ییکجویافسانه ن و

 سهیل منصور سوهانی تمرین عملی ماساژ  14

 ییکجویافسانه ن و

 سهیل منصور سوهانی روشهای متحرک سازی مفاصل تمرین عملی 15

 ییکجویافسانه ن و

 


