
 ـداوند جـان آفـرين به نام خ

 
 ایران دانشگاه علوم پزشکي 

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکي

 درسي و آموزشي  ریزیواحد برنامه

(Course Plan) دوره    حطر    

 1 

 
واحدی( 2ساعتی برای یک درس  2جلسه ی  17)برای یک دوره درس کامل، برای مثال:        

 

 کارشناسی کاردرمانی  حصیلی:ت  یرشتهو  مقطع     کاردرمانی  گروه آموزشی: علوم توانبخشی  دانشکده:

یش پ  عملی -نظری د:نوع واح  واحد 2 تعداد واحد:  ارزشیابی عضالنی و اندازه گیری دامنه حرکتی مفاصلنام درس: 

 آناتومی اندام ها نیاز:

 دانشکده علوم توانبخشی  مکان برگزاری:   10-13  :ساعت    یکشنبه  :زمان برگزاری کالس: روز

قربان تقی دکتر  مدرسین )به ترتیب حروف الفبا(:دکتر قربان تقی زاده           مسئول درس:  8تعداد دانشجویان:

 زاده

 )لطفا شرح دهید(   شرح دوره:

 

در این دوره دانشجویان با اصول کلی ارزشیابی عضالنی و نحوه ارزیابی دستی قدرت عضالت گردن، تنه و اندام هاا و 

مفاصل گردن تناه و انادام هاا آشانا دامنه حرکتی و ارزیابی همچنین اصول کلی اندازه گیری دامنه حرکتی مفاصل 

   شده و بخش های عملی را به صورت عملی یاد می گیرند.  

 

 

 

 )لطفا شرح دهید(هدف کلی:  

 

آشنایی دانشجویان با اصول اندازه گیری دامنه حرکتی مفاصل، قدرت عضاالنی و ارارای عملای شایوه هاای انادازه 

 گیری قدرت عضالنی و دامنه مفاصل

 

 

 

 

 )در واقع همان اهداف کلی طرح درس است(بینابینی:اهداف 
و محورهای اصلی برنامه را نشان می است سبت به اهداف کلی روشن تر و شفاف تر ن  که است هدف کلی به ارزای تخصصی شکستنمنظور)

 (.اندکه در واقع همان اهداف رفتاری است  ویژه تری به نام اهدافقابل تقسیم شدن به ارزای اختصاصی اهداف بینابینی دهد.

 

 آشنایی با اصول و سیستم درره بندی قدرت عضالنی .1

 دامنه حرکتی مفاصل آشنایی با عضالت، اعصاب و  .2

 ایجاد مهارت ارزیابی قدرت عضالت گردن، تنه، اندام فوقانی و تحتانی  .3

 ایجاد مهارت  اندازه گیری دامنه حرکتی مفاصل، اندام های فوقانی و تحتانی، تنه و گردن .4
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 های تدريس:شیوه

 پرسش و پاسخ   سخنرانی برنامه ریزی شده   سخنرانی

 (TBLیادگیری مبتنی بر تیم)  (PBLیادگیری مبتنی بر حل مسئله)  بحث گروهی

 )لطفاً نام ببرید( سایر موارد

 انجام عملی مطالب درس توسط مدرس و سپس اررای عملی آن توسط دانشجویان
 

 
 

 )لطفا شرح دهید(   وظايف و تکالیف دانشجو:

 

تی بتواند در رلسه بعدی مطالب را به طور نظری پس از ارائه مطالب توسط مدرس و اررای عملی آنها، دانشجو بایس

 در اررای مطالب نشان دهد.ارائه داده و مهارت عملی خود را 

 وسايل کمک آموزشی:   

   پروژکتور اسالید  خته و گچت  وایت برد

   ببرید( لطفاً نام)  سایر موارد

 روی دانشجویان انجام می شود.  تخت معاینه، گونیامتر، متر، اررای عملی ارزیابی ها به طور سمبلیک

 )از نمره کل(  :درصد نمرهنحوه ارزشیابی و 

   نمره درصد 40آزمون پایان ترم       نمره درصد 40آزمون میان ترم      

 نمره درصد10شرکت فعال در کالس                   نمره درصد 10انجام تکالیف      

 ببرید(   ناماً لطفسایر موارد )

 

 نوع آزمون

  غلط -صحیح       رور کردنی           ایچندگزینه       پاسخ کوتاه     تشریحی

   )لطفا نام ببرید( سایر موارد

 آزمون عملی

  

 :)لطفا نام ببريد(: منابع پیشنهادی برای مطالعه

 :منابع انگلیسی  -

1. Hislop HJ, Montgomery J. Muscle testing, Philadelphia: WB Saunders 

2. Kendall FP. Muscle testing & function, Baltimore: Williams & Wikins 

3. Pedretti LW, Early MS. Occupational therapy, St-Louis: Mosby 
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 جدول هفتگی  کلیات    ارائهی درس 

 استاد مربوط عنوان مطالب جلسه

 قربان تقی زادهدکتر  سورهای گردنسیستم درره بندی قدرت عضالت و اعصاب اکستان 1

 قربان تقی زاده دکتر سیستم درره بندی قدرت عضالت و اعصاب فلکسور، اکستانسور و روتاتور 2

سیستم درره بندی قدرت عضالت و اعصاب اکستانسور، فلکسور، الویتور و   3

 روتاتور تنه 

 دکتر قربان تقی زاده

 دکتر قربان تقی زاده رکات مربوط به اسکپوالسیستم درره بندی قدرت عضالت و اعصاب ح 4

 دکتر قربان تقی زاده سیستم درره بندی قدرت عضالت و اعصاب حرکات شانه 5

 دکتر قربان تقی زاده سیستم درره بندی قدرت عضالت و اعصاب حرکات آرنج و ساعد 6

سیستم درره بندی قدرت عضالت و اعصاب حرکات مچ دست و مفاصل  7
MP 

 بان تقی زادهدکتر قر

 دکتر قربان تقی زاده سیستم درره بندی قدرت عضالت و اعصاب حرکات انگشتان دست 8

 دکتر قربان تقی زاده سیستم درره بندی قدرت عضالت و اعصاب حرکات شست دست 9

 دکتر قربان تقی زاده سیستم درره بندی قدرت عضالت و اعصاب حرکات هیپ 10

 دکتر قربان تقی زاده ضالت و اعصاب ادامه حرکات هیپسیستم درره بندی قدرت ع  11

 دکتر قربان تقی زاده سیستم درره بندی قدرت عضالت و اعصاب حرکات زانو و مچ پا 12

 دکتر قربان تقی زاده سیستم درره بندی قدرت عضالت و اعصاب ادامه حرکات مچ و پا 13

 دکتر قربان تقی زاده ان پاسیستم درره بندی قدرت عضالت و اعصاب حرکات انگشت 14

 دکتر قربان تقی زاده اصول کلی نحوه اندازه گیری دامنه حرکتی مفاصل و ابزارهای اندازه گیری 15

 دکتر قربان تقی زاده نحوه اندازه گیری دامنه حرکتی مفاصل اندام فوقانی و تحتانی 16

 دکتر قربان تقی زاده آزمون نهایی 17

 


