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  فیزیوتراپی  -کارشناسی تحصیلی: یرشتهمقطع و    فیزیوتراپی گروه آموزشی:   علوم توانبخشی دانشکده:
                       عملی -نظری نوع واحد:                 3  تعداد واحد:       سیستم عضالنی اسكلتیرزشیابی انام درس: 

 ، سر و گردن و تنهو  باالیی، پایینیتشریح اندام  یش نیاز:پ     
 ساختمان ابن سینا دانشكده مكان برگزاری:  12 الی   8ساعت:  شنبه یکزمان برگزاری کالس: روز: 

   محمد اکبریدکتر  مسئول درس:                                          نفر 12 دانشجویان: تعداد
 محمد اکبری ترتیب حروف الفبا(: )به مدرسین

 شرح دوره: )لطفا شرح دهید(

یت فاصه،، وعهعمدامنهه حرکتهی  با روشهای ارزشیابی قدرت و طول عضالت، روشهای اندازه گیری در این درس فراگیر
  آشنا می شود. بدن و الگوی طبیعی راه رفتن انسان طبیعی

      

اریخچه اندازه گیری قدرت و طول عضالت، دامنه حرکتی مفاص،،  ت -ساعت( 34واحد،  2: نظری رئوس مطالب

روشهای  -فاص،، اندازه گیری دامنه حرکتی ماربردهای مناسب برای استفاده از درجه یا فاصله در ک  -ء گونیامتر،توعیح اجزا -
روشهای  -اندازه گیری قدرت عضالت بدن بصورت دستی،  روشهای مختلف-مختلف اندازه گیری دامنه حرکتی مفاص،،  

ورت دقیق پایینی بص ووارد فوق در نواحی سر،گردن، پشت،کمر، اندامهای باالیی م -حرکات تقلبی.-اندازه گیری طول عضالت، 
ه، معرفی ریق مشاهدن از طمورد ماهیچه های صورت بصورت معرفی عصب و کار، بیان خواهد شد.ارزشیابی الگوی راه رفتو در 

بزاری اا روشهای بنایی اثر اختالالت عضالت و مفاص، در راه رفتن و معرفی وععیت طبیعی بدن و برخی اختالالت آن. آش
 انسان، ررسی الگوی طبیعی راه رفتنب -سنجش قدرت عضالت. 

 (ساعت 34واحد،  1عملی
 تمام موارد مطرح شده در قسمت نظری بطور عملی انجام و تمرین خواهند شد. 

 هدف کلی: )لطفا شرح دهید(

گوی بدن و ال ت طبیعیدامنه حرکتی مفاص،، وععی روشهای ارزشیابی قدرت و طول عضالت، روشهای اندازه گیرییاد گیری  
 است. طبیعی راه رفتن انسان

 اهداف بینابینی: )در واقع همان اهداف کلی طرح درس است(
 د.خ گو باشنل پاسمطالعه کرده و در صورت سوا را فراگیران موظف هستند که مطالب آموزش داده شده در جلسات قب،

 
 

 های تدریس:شیوه

 پرسش و پاسخ   سخنرانی برنامه ریزی شده   سخنرانی
 (TBLیادگیری مبتنی بر تیم)  (PBLح، مسئله)یادگیری مبتنی بر       ■نمایشی  

رای مهارت و اج شجو وی دانررت های عملی توسط مدرس بر افیلم های آموزشی، 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 تب و مستمرحضور مر 
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 پاسخ دادن به سواالت مطرح و اظهار اشكاالت دیگر افراد در صورت پرسش 

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

  جلسه آینده درسو مرور  جلسات قب، مطالبمطالعه 

  افتیدری عاتاطالو عمق بخشیدن به غنی سازی جستجو در کتاب ها و منابع الكترونیكی معتبر جهت مطالعه و  

 مشارکت در بحثهای گروهی 

 وسایل کمک آموزشی:  

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

 نحوه ارزشیابی و درصد نمره: )از نمره کل(

 ارزشیابی 
نمره4 :ترم  های طولآزمون نمره 10: ترم پایان کتبی آزمون  :نمره 1شرکت فعال در کالس 
موثر است. نمره پایان ترم  در درکالس های تئوری و عملیغیر موجه  هر گونه غیبت 
نمره 5 :پایان ترم آزمون عملی 

 نوع آزمون

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

 :برای مطالعهمنابع پیشنهادی 

 منابع اصلی درس :

 فارسی:

 فخاری ز. ارزیابی دستی قدرت عضالت و اندازه گیری دامنه حرکت مفاص،، انتشارات نخ، -1

 :انگلیسی
2- Kendal F.P. Muscl Testing and Function, last ed, Williams and Wilkins. 

3- Daniels L. Worthingham C. Muscl Testing- techniques of manualexamination,  

      last ed, W.B.Saunders. 

4- Norkin CC, White DJ. Measurement of joint motion: A guide to goniometry, last 

ed., New delhi: jaypee Brothers, 1995.  

5- Perry J, Brunfield JM. Gait analysis normal and pathological function last ed.,  

7-Reese NB, Bandy WD. Joint range of motion and muscle length testing. London: 

Sunders; last edition. 

 

 

 اینترنتی 
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 ی درسجدول هفتگی کلیات  ارائه

 استاد مربوط عنوان مطالب جلسه

بی ارزیا قدرت و طول عضالت اسكلتی، اصول کلی روشهایسیر تاریخی ارزشیابی   1
 ن بیانرفت قدرت و همچنین روشهای اندازه گیری دامنه حرکت مفاص، و الگوی راه

   می شود.

 محمد اکبری

ه سبت بارزشیابی قدرت و طول عضالت سر و دامنه حرکات سر نآموزش روش های  2
  و گردن ، گردن به تنهایی و همچنین حرکات توام سرگردن

 محمد اکبری

هت جآموزش روش های ارزشیابی قدرت و طول عضالت و دامنه حرکات تنه در  3
 لم فلكشن و چرخش به راست و چپ، بطور نظری و عملی و تمرین با مدل سا

 محمد اکبری

هت جآموزش روش های ارزشیابی قدرت و طول عضالت و دامنه حرکات تنه در  4
 ا مدلبراست و چپ، بطور نظری و عملی و تمرین  شدن طرفی به اکستنشن و خم

 سالم

 محمد اکبری

ری ر نظآموزش روش های ارزشیابی قدرت و طول عضالت و دامنه حرکات کتف بطو 5
 و عملی و تمرین با مدل سالم

 محمد اکبری

شن، بداکاآموزش روش های ارزشیابی قدرت و طول عضالت و دامنه حرکات فلكشن،  6
 اکستنشن شانه بطور نظری و عملی و تمرین با مدل سالماسكپشن و 

 محمد اکبری

و  آموزش روش های ارزشیابی قدرت و طول عضالت و دامنه حرکات ابداکشن 7
 ل سالما مدباداکشن افقی، چرخش دالی و خارجی شانه بطور نظری و عملی و تمرین 

 محمد اکبری

ظری ور ندامنه حرکات آرنج بط آموزش روش های ارزشیابی قدرت و طول عضالت و 8
 و عملی و تمرین با مدل سالم

 محمد اکبری

ظری ور نآموزش روش های ارزشیابی قدرت و طول عضالت و دامنه حرکات ساعد بط 9
 و عملی و تمرین با مدل سالم

 محمد اکبری

طور بآموزش روش های ارزشیابی قدرت و طول عضالت و دامنه حرکات مچ دست  10
 عملی و تمرین با مدل سالمنظری و 

 محمد اکبری

 دست آموزش روش های ارزشیابی قدرت و طول عضالت و دامنه حرکات انگشتان 11
 بطور نظری و عملی و تمرین با مدل سالم

 محمد اکبری

صت آموزش روش های ارزشیابی قدرت و طول عضالت و دامنه حرکات انگشت ش 12
 سالمبطور نظری و عملی و تمرین با مدل 

 محمد اکبری

ش بداکاآموزش روش های ارزشیابی قدرت و طول عضالت و دامنه حرکات فلكشن،  13
 مفص، ران بطور نظری و عملی و تمرین با مدل سالم

 محمد اکبری

، آموزش روش های ارزشیابی قدرت و طول عضالت و دامنه حرکات اکستنشن 14
 تمرین با مدل سالمادداکشن و چرخش مفص، ران بطور نظری و عملی و 

 محمد اکبری

طور نو بآموزش روش های ارزشیابی قدرت و طول عضالت و دامنه حرکات مفص، زا 15
 نظری و عملی و تمرین با مدل سالم

 محمد اکبری

طور بپا  آموزش روش های ارزشیابی قدرت و طول عضالت و دامنه حرکات مفص، مچ 16
 نظری و عملی و تمرین با مدل سالم

 اکبریمحمد 

 محمد اکبریآموزش روش های ارزشیابی قدرت و طول عضالت و دامنه حرکات مفص، انگشتان پا  17
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 بطور نظری و عملی و تمرین با مدل سالم

  


