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

 

کارشناسی   حصیلی:ت  یرشتهو  قطع  کاردرمانی           م  گروه آموزشی:    علوم توانبخشی  دانشکده:

 کاردرمانی

 عملی 1-نظری1 د:نوع واح  2        تعداد واحد: یدامنه حرکت یریو اندازه گ یعضالن یابیارزشنام درس: 

 اناتومی اندام تحتانی  - اناتومی اندام فوقانی  -اناتومی سر و گردن و تنه  یش نیاز:پ    

 ابن سینا   مکان برگزاری:   --------10-13  :ساعت    ------شنبه-:زمان برگزاری کالس: روز

مدرسین )به ترتیب    الجوردی  الله دکتر مسئول درس: 19 تعداد دانشجویان:

 الجوردیالله  دکتر  حروف الفبا(:

 )لطفا شرح دهید(   شرح دوره:

 

 

و نحوه   یو اندام تحتان  یعضالت گردن، تنه، اندام فوقان  یقدرت عضالن یابيو اصول ارز میبا مفاه -

 اشنا شده و عمال انجام دهد..   یو عمل یبه طور نظر  یابيارز

 

ول ارز میبا مفاه -  ده و عمال  یو تحتان  یمفاـص  اندام فوقان  هیکل یدامنه حرکت یابيو اـص نا ـش اـش

 .ردیمفاص  را اندازه بگ  یبتواند دامنه حرکت

 

ول ارز میبا مفاه - ده و عمال ابيو اـص نا ـش الت اندام فوقانی و تحتانی به طور نظری آـش ی طول عـض

 بتواند کوتاهی اين عضالت را مشخص کند.  

 

 

 )لطفا شرح دهید(هدف کلی:  

 

 یو عمل  یعضالت بدن بطور نظر  یاصل  یگروهها  یقدرت عضالن  یابينحوه ارزاشنايی با   -

 

 مفاص  بدن .  یدامنه حرکت  اشنايی و اندازه گیری -

 

 انجام تست طول عضالت اندام فوقانی و تحتانی     -
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 )در واقع همان اهداف کلی طرح درس است(بینابینی:اهداف 

 یروشکن تر و شکفاف تر اسکت و مهورفا یاسکت که نسکبت به افداف کل یتخصکصک   یبه اجزا ی)منظورشککسکتن فدف کل

اسکت که  ژهیبه نام افداف و  یتریاختصکاصک   یشکدن به اجزا میقابل تقسک  ینینابیدفد. افداف ب یبرنامه را نشکان م یاصکل

 اند.( یدر واقع فمان افداف رفتار

 

ــالن  یابينحوه ارز ــل یگروهها  یقدرت عض ــر و گردن و تنه و اندام فوقانی و اندام   عضــالت یاص بدن) س

 انجام دهد .تحتانی( را ياد بگیرد و 

 را ياد بگیرد و بتواند اجرا کند.مفاص  بدن   یدامنه حرکت  یریاندازه گ

 را ياد بگیرد و بتواند اجرا کند.   یو تحتان  یتست طول عضالت اندام فوقان

 

 

 

 

 

 

 های تدريس:شیوه

 پرسش و پاسخ   سخنرانی برنامه ریزی شده  * سخنرانی

 (TBLیادگیری مبتنی بر تیم)  (PBLیادگیری مبتنی بر حل مسئله)  بهث گروفی

  )لطفاً نام ببرید سایر موارد

توسـا  بعدی در هر جلسـه توسـا اسـتاد و در جلسـه  روی دانشـجويان  یعمل تدريس نظری و تمرين

  (انيدانشجو
 

 
 

 )لطفا شرح دهید(   وظايف و تکالیف دانشجو:

 

دانشجويان پس از هر جلسه درس، مباحث نظری را مطالعه و سپس بطور عملی تمرين نموده و سپس  در 

 کالس مجددا انجام داده تا اشکاالت برطرف گردد. 

 

 

 وساي  کمک آموزشی:   

   پروژکتور اسالید  خته و گچت  وایت برد

 – ببرید( لطفاً نام)  سایر موارد

 -------------.  تخت و گونیامتر هست انسانیمدل در کالس نیاز به  
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 )از نمره ک (  :درصد نمرهنحوه ارزشیابی و 

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

 نمره درصد --20---شرکت فعال در کالس     نمره درصد -----انجام تکالیف 

 ----------ببرید(  ناماً لطفسایر موارد )

 

 نوع آزمون

  غلط -صهیح* جور کردنی           ایچندگزینه       *پاسخ کوتاه   *  تشریهی

 – )لطفا نام ببرید( سایر موارد

 ----------.سنجیده میشود روی مدل انسانی  بطور عملی مهارت دانشجو : خش عملیب

  

 :)لطفا نام ببريد(: منابع پیشنهادی برای مطالعه

 :منابع انگلیسی  -

 .Edition, ELSEVIER  th, 10Muscle Testing , (2019),Avers D, Brown M* چاپی ✓

 

 اينترنتی ✓

 
 

 منابع فارسی: 

 * چاپی ✓

 
 

 فیلم * اينترنتی ✓

 

 جدول هفتگی  کلیات    ارائهی درس 

 استاد مربوط عنوان مطالب جلسه

 ونیکاسیو کنترااند ونیکاسیاندموارد  -کاربرد -فیتعر -خچهیتار 1

به  یمفاصل اندام فوقان یدامنه حرکت یابینهوه ارز -ROM یابیارز

 یو عمل یطور نظر

 دکتر الجوردی 

و  یبه طور نظر یمفاصل اندام تهتان یدامنه حرکت یابینهوه ارز 2

 مباحث جلسه قبل یعمل نیانجام تمر -یعمل

 ی دکتر الجورد

و موارد  فیو تعار خچهیتار -مباحث جلسه قبل یعمل نیانجام تمر 3

اندازه  یانواع روشها -MMT یابیارز  ونیکاسیو کنترااند ونیکاسیاند

 یقدرت عضالت گردن بطور نظر یابینهوه ارز -یقدرت عضالن یریگ

 یو عمل

 ی دکتر الجورد

قدرت  یابیادامه نهوه ارز -مباحث جلسه قبل یعمل نیام تمر 4

 یو عمل یعضالت گردن بطور نظر

 ی دکتر الجورد
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قدرت عضالت  یابینهوه ارز -مباحث جلسه قبل یعمل نیانجام تمر 5

 یو عمل یتنه بطور نظر

 ی دکتر الجورد

نهوه ارزیابی قدرت عضالت  -مباحث جلسه قبل یعمل نیانجام تمر 6

core بطور نظری و عملی 

 ی دکتر الجورد

قدرت عضالت  یابینهوه ارز -مباحث جلسه قبل یعمل نیانجام تمر 7

 یو عمل یشانه بطور نظر

 ی دکتر الجورد

قدرت عضالت    یابی ادامه نهوه ارز  -مباحث جلسه قبل  یعمل  نیانجام تمر 8

 ی و عمل  یشانه بطور نظر

 ی دکتر الجورد

قدرت عضالت    یابی ادامه نهوه ارز  -مباحث جلسه قبل  یعمل  نیانجام تمر 9

 ی و عمل  یشانه بطور نظر

 ی دکتر الجورد

 ی دکتر الجورد قدرت عضالت   یابینهوه ارز  -مباحث جلسه قبل  یعمل  نیانجام تمر 10

قدرت عضالت    یابی ادامه نهوه ارز  -مباحث جلسه قبل  یعمل  نیانجام تمر 11

 یو عمل  یمچ بطور نظر

 ی دکتر الجورد

قدرت عضالت شست    یابینهوه ارز  -مباحث جلسه قبل  یعمل  نیانجام تمر 12

 یو عمل  یبطور نظر 

 ی دکتر الجورد

قدرت عضالت    یابینهوه ارز  -مباحث جلسه قبل  یعمل  نیانجام تمر 13

 یو عمل  یانگشتان بطور نظر 

 ی دکتر الجورد

  پ یقدرت عضالت ف  یابینهوه ارز  -مباحث جلسه قبل  یعمل  نیانجام تمر 14

 یو عمل  یبطور نظر 

 ی دکتر الجورد

قدرت عضالت    یابی ادامه نهوه ارز  -مباحث جلسه قبل  یعمل  نیانجام تمر 15

 یو عمل  یزانو بطور نظر 

 ی دکتر الجورد

قدرت عضالت    یابی ادامه نهوه ارز  -مباحث جلسه قبل  یعمل  نیانجام تمر 16

 ی و عمل  یمچ پا بطور نظر 

 ی دکتر الجورد

طول عضالت    یابی ادامه نهوه ارز  -مباحث جلسه قبل  یعمل  نیانجام تمر 17

 یو عمل  یبطور نظر   و تهتانی  یاندام فوقان

 ی دکتر الجورد

 


