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واحدي) 2ساعتی براي یک درس  2جلسه ي  17(براي یک دوره درس کامل، براي مثال:        

 
 کارشناسی حصیلی:ت  يرشتهو  مقطع  فیزیوتراپی             گروه آموزشی:     علوم توانبخشی  دانشکده:
 نظري  د:نوع واح    2      تعداد واحد: فیزیوتراپی در بیماریهاي روماتیسمی و پوستینام درس: 

 بیماریهاي روماتیسمی و پوستی یش نیاز:پ   
 5کالس      مکان برگزاري:  -13  -15--  :ساعت   ---یک شنبه -:زمان برگزاري کالس: روز

 دکتر محمد اکبري    مدرسین (به ترتیب حروف الفبا):دکتر محمد اکبري    مسئول درس: 31 تعداد دانشجویان:
فیزیوتراپی در انواع مختلف  ارزیابی و درمان  روشهاي مختلف در این درس فراگیر با  (لطفا شرح دهید)  شرح دوره:

 بیماریهاي روماتیسمی و پوستی آشنا می شود.  
 

 ساعت  34نظري 
پلینت -قـسمت بیماریهاي رماتیـسمی)  و  ارزیابی بیماریهاي رماتیـسمی. تمرین درمانی در بیماریهاي رماتیـسمی.  کاربرد اـس

اریـهاي  انیکی) در بیـم دالیتیـهاي فیزیکی (عواـمل حرارتی، الکتریکی و مـک اربرد ـم ــمی. ـک اتیسـ اریـهاي رـم ــاـیل کمکی در بیـم وسـ
هاي کاربرد آن در بیماریهاي رماتیسـمی. اصـول محافظت ا ز مفصـل در بیماریهاي  تون مهره اي  و روـش رماتیسـمی. کشـش ـس

ــمی. فیزیوتراپی در آرتریتهاي عفونی، ه ــندرم رماتیس ــلی( س ــمهاي غیر مفص موفیلی، هماتوم و همارتروز. فیزیوتراپی در رماتیس
 میوفاشیال، فیبروزیت و التهاب فاشیاو . ..) .

 کلیاتی در رابطه با نقش پوست در بدن، عوارض و نشانه هاي بیماریهاي پوستی، ارزیابی  –قسمت بیماریهاي پوستی) 
فیزیوتراپی بیماریهاي پوستی (کاربرد مدالیتی هاي فیزیکی طبیعی و مصنوعی در درمان بیماریهاي پوستی. روشهاي مختلف 

 بیماران مبتال به عوارض پوستی) مانند پسوریازیس، لیکن پالن، ویتیلیگو، آکنه، زخمها ي عفونی ، فولیکولیت، آلوپسی
 

 (لطفا شرح دهید)هدف کلی:  

 درمان بیماریھای رماتیسمی و پوستی  فیزیوتراپی درمعاینھ و یاد گیری روشھای مختلف 
 

 (در واقع همان اهداف کلی طرح درس است)بینابینی:اهداف 
 مطالعه کرده و در صورت سوال پاسخ گو باشند. را فراگیران موظف هستند که مطالب آموزش داده شده در جلسات قبل 

 
 

 
 هاي تدریس:شیوه

 ■ خ      پرسش و پاس   ■ شده    سخنرانی برنامه ریزي  ی   سخنران
 �)TBLیادگیري مبتنی بر تیم(  �)PBLیادگیري مبتنی بر حل مسئله(  �يی    بحث گروه
 ----------------- (لطفاً نام ببرید) سایر موارد
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 (لطفا شرح دهید)   وظایف و تکالیف دانشجو:
 حضور مرتب و مستمر در تمامی جلسات  •
 اشکاالت دیگر افراد در صورت پرسشپاسخ دادن به سواالت مطرح و اظهار  •
 پرهیز از هر گونه رفتار و گفتاري خارج از شان محیط آموزشی   •
 جلسات قبل و مرور درس جلسه آینده مطالبمطالعه  •
 مطالعه و جستجو در کتاب ها و منابع الکترونیکی معتبر جهت غنی سازي و عمق بخشیدن به اطالعات دریافتی  •
 مشارکت در بحثهاي گروهی •
 
 

شی:    سایل کمک آموز  و
 سایر موارد (لطفاً نام ببرید):   ویدئوپروژکتور اسالید تخته و گچ وایت برد

 
 (از نمره کل)  :درصد نمرهنحوه ارزشیابی و 

   نمره درصد    75  مآزمون پایان تر�   نمره درصد  ۲۰آزمون میان ترم �
 نمره درصد  ٥شرکت فعال در کالس �    نمره درصد -----انجام تکالیف �

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

 نوع آزمون
  �غلط -صحیح �جور کردنی           ■ اي      چندگزینه       ■ اه    پاسخ کوت       ■ ی   تشریح

 ----------- (لطفا نام ببرید) سایر موارد
  

 :ببرید)(لطفا نام : منابع پیشنهادي براي مطالعه
 :منابع انگلیسی  -

 ۱- Barnwell B., Gall V. Physical therapy management of 
arthritis, Churchill Livingston, 

 ۲- Downy P.A. Cash’s text book of general medical and 
surgical conditions for  

 physiotherapists, London: Faber and Faber.  
 منابع فارسی: 

 چاپی 
 
   1397پگاه: ، اکبري محمد، خواجه ایلیا. فیزیوتراپی در بیماریهاي روماتیسمی و پوستی -1
 

  اینترنتی 
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 ي درس هفتگی کلیات  ارائه
 استاد مربوط  عنوان مطالب  جلسه 

کلی  نقش  تقسیم بندي آنها ماتیسمی و لی بیماران رصات کخش ممقدمه اي در رابطه با  1
 ماتیسمی  و کاربرد مشاهده در ارزیابی بیماران ر  و  اندرمان بیمارفیزیوتراپی در 

 محمد اکبري

ارزیابی   ،ان رماتیسمی کاربرد هاي لمس در معاینه بیمارروشهاي عینی و ذهنی ارزیابی درد،  2
انواع و معیارهاي تقسیم بندي دفورمیتی هاي   ،و عوامل مختلف موثر در آنمفصل ت ا حرک

 و دیگر عالئم بیماریهاي روماتیسمی سفتی صبحگاهی، شایع در بیماران رماتیسمی

 محمد اکبري

انواع تحریک  انواع عوامل گرمازا،  سرمازا،   اثرات، موارد کاربرد و عدم کاربرد معرفی مکانیسم  3
 رماتیسمین  بیوفیدبک در بیماراو  الکتریکی

 محمد اکبري

کمک   هايروش مختلف،انواع و جنس اسپلینت هاي   در کاربرد اسپلینت.  ف کلیاهدآموزش ا 4
 ع وسیله کمکی راه رفتن براي بیماران رماتیسمی  انوو ا کاهش فشار بر آنها  به حفظ مفاصل و 

 محمد اکبري

آموزش انواع مختلف تمرین هاي درمانی، معیارهاي تجویز تمرین اثرات، موارد کاربرد و عدم   5
  ،ماتیسمیو در بیماران رکاربرد تمرین و هیدروتراپی 

 محمد اکبري

ستون بر  مکانیکی کشش ات، موارد کاربرد، انواع روشها، روشهاي تعیین کاربرد  اثر معرفی 6
 ،ماتیسمیو رکمري و گردنی در بیماریهاي اي  ههره م

 محمد اکبري

(درمان   ر تنظیم مایعات بدن دتوضیح عوامل، روشهاي ارزیابی و انواع روشهاي فیزیوتراپی  7
 . براي پیشگیري از عود ادم وزش آم ادم).

 محمد اکبري

چگونگی   ، فیزیوتراپیست در درمان بیماران سرپایی مبتال به آرتریت رماتوئیدتوضیح نقشهاي  8
کلی در  و اصول  ، تحت حاد و مزمن فیزیوتراپی در مرحله حاد، تنظیم میزان استراحت و فعالیت

  ،تمرین درمانی بیمار مبتال به آرتریت رماتوئید

 محمد اکبري

مرحله و   ،ها و لیگامانهامفاصل و تاندون درسه روش کلی جراحی  ،کلی جراحیآموزش اهداف   9
 از انجام سینوکتومی   و بعد فیزیوتراپی قبل ،هدف کاربرد روش سینوکتومی

 محمد اکبري

مزیت و  ،موارد کاربرد و عدم کاربرد تعویض کامل مفصل ران  کلی تعویض مفصل. هايروش 10
و  فیزیوتراپیف اصلی  اهدا  ،شش مورد آموزش قبل از عمل روش اصلی تثبیت پروتز. 2 صاینق

 هاي فیزیوتراپی در مراحل مختلف بعد از عمل بیمار بعد ازتعویض کامل مفصل ران  روش

 محمد اکبري

 و د از عمل مؤثر در میزان موفقیت بع  عوامل ،تز هاي زانوو انواع پرو بندي معیارهاي تقسیم  11
 تعویض مفصل زانو بعد از عمل  ، دوم و سومروشهاي فیزیوتراپی درمرحله اول

 محمد اکبري

  ،استئوآرتروز در  فیزیوتراپیو روشهاي  رادیولوژیک، بالینیهاي نشانه  آموزش عوامل احتمالی،  12
 وانان ج آرتریت رماتوئید و آرتریت رماتوئید

 اکبريمحمد 

اسپوندیلیت  فیزیوتراپیو روشهاي  رادیولوژیک، بالینیهاي نشانه  آموزش عوامل احتمالی،  13
 ) CRPSو سندرم درد ناحیه اي مرکب (لوپوس اریتماتوس سیستمیک   ،آنکیلوزان

 محمد اکبري

، اسکلرودرمی ،در پلی میوزیت و درماتومیوزیتآموزش اهداف و روشهاي فیزیوتراپی  14
   ،نقاط ماشه اي میوفاشیال ،فیبرومیالژي

 محمد اکبري

 ،پوستی  یهايمعاینه بیمار هايروش ،بیماریهاي پوستی آموزش ساختار پوست تقسیم بندي  15
 درمان نوري شیمیایی  و  رتو فرابنفشتقسیم بندي و طیف پ

 محمد اکبري

ي، پرتوهاي خورشید، جریانهاي الکتریکی ،یونتوفورزگرمازا،  ،کاربرد عوامل سرمازاآموزش   16
 بیماري هاي پوستی  درمان بالنئوتراپی در    ،سپاتراپیا

 محمد اکبري

 ،ویتیلیگو، لیکن پالن و زونا ،پسوریازیس  روشهاي فیزیوتراپی در و  پسوریاتیک تریادآموزش  17
 هیدرادنیت   ریزي و تین، عرق پورت واین اس  ،زگیل و نورودرماتوز ،آکنه، اسکلرودرمی و آلوپسی

 محمد اکبري

 


	یاد گیری روشهای مختلف معاینه و فیزیوتراپی در درمان بیماریهای رماتیسمی و پوستی
	وسایل کمک آموزشی:
	منابع فارسي:
	 اينترنتي


	هفتگی کلیات  ارائهی درس

