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  )برای یک دورهء  درس کامل:  17 جلسهء  3 ساعتی برای یک درس 2 واحدی(  
  

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

عملی  -نظری واحد:نوع     2 تعداد واحد: درمانهای دستی اختالالت عملکردی مفاصل ستون فقراتنام درس: 

      13الی    10ساعت:             شنبه       یک  زمان برگزاری کالس: روز:    بیومکانیک اختالالت ستون فقرات  یش نیاز:پ 

   12تعداد دانشجویان:               فیزیوتراپی دانشکده توانبخشی  درمانگاهتحصیالت تکمیلی و  مکان برگزاری:  

 سهیل منصور سوهانی،رضا صالحی و افشین آقازاده :  ینمدرس             سوهانیسهیل منصور  مسئول درس:  

 شرح دوره: )لطفا شرح دهید( 

است که با ایجاد اختالالت عملکردی  و عصبی  عضالنی، شاامل ارزیابی و درمان مواردی از آسایبهای سایساتک اسکلتی 

 ء ساینه و ناحیه ء ساتون فقرات گردنی ، مهره های پشاتی و قفساه ،گیجگاهی  –در مفاصال و بافتهای نرم مفصال فکی 

لگنی همراه هساتندتتاکید اصالی بر بهبود روند تصامیک گیری بالینی و تلفیه مهارتهای درمانهای دساتی در  –کمری 

 بیماران خواهد بودتکلی مراقبت و درمان  ء برنامه

 

 هدف کلی: )لطفا شرح دهید(

توسط  ستون فقرات اختالالت عملکردی مفاصل و بافتهای نرم  ارزیابی و درمان مفاهیمآشنایی با اصول و  

 دست

 

 : اهداف بینابینی

 حرکتی توسط حرکات غیرفعال  Impairment، معاینه و درمان در ارزیابی Maitland آشنایی بامفهوم •

 Maitland آشنایی با استدالل بالینی از دیدگاه •

 برقراری ارتباط درمانیآشنایی با روشهای  •

 درمان دستی آسیبهای مفصل فکی گیجگاهیهای روشبالینی و  ء معاینهتاریخچه گیری،ارزیابی،آشنایی با  •

روشهای درمان دستی آسیبهای فقرات گردنی از دیدگاه عصبی بالینی و    ء رزیابی،معاینهاتاریخچه گیری،آشنایی با   •

 ارتوپدی –

 و روشهای متحرک سازی اعصاب محیطی ، آزمونهای بررسی تحرک اعصاب اندام فوقانیانواع ضایعات آشنایی با  •

 آنها

 روشهای درمان دستی آسیبهای فقرات پشتیبالینی و  ء ، ارزیابی ، معاینهتاریخچه گیری آشنایی با  •

 روشهای درمان دستی آسیبهای فقرات کمریبالینی و  ء ، ارزیابی ، معاینهتاریخچه گیری آشنایی با  •

 کمربند لگنی بالینی و روشهای درمان دستی آسیبهای ء آشنایی با تاریخچه گیری ، ارزیابی ، معاینه •

 آنها آزمونهای بررسی تحرک اعصاب اندام تحتانی و روشهای متحرک سازیآشنایی با  •
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 های تدریس:شیوه

   بحث گروهی       پاسخپرسش و    سخنرانی برنامه ریزی شده  بیان تجربیات بالینی   سخنرانی

 یادگیری مبتنی بر تیک      یادگیری مبتنی بر حل مسئله  

 

 وظایف و تکالیف دانشجو: )لطفا شرح دهید( 

حضور دانشجویان در تمام کالس های نظری و عملی اجباری است و به ازای هرغیبت غیر   -

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

ری جلسه قبل و انجام آزمونها و روشهای ارزیابی مطروحه و روشهای درمانی مباحث نظ ء مطالعه -

 بصورت عملی 

 

 :   یوسایل کمک آموزش

     پروژکتور اسالید  تخت  تخته و گچ  وایت برد

 

 نحوه ارزشیابی و درصد نمره: )از نمره کل(

 نمره%  58 )نظری و عملی(آزمون پایان ترم  ترمتتتتدرصد نمرهآزمون میان 

 شرکت فعال در کالس تتتتدرصد نمره انجام تکالیف تتتتدرصد نمره             

 نمره%  51 سمینار کالسی 

   

 

 نوع آزمون

         غلط -صحیح         جور کردنی   ایچندگزینه       پاسخ کوتاه        تشریحی

 

 منابع پیشنهادی برای مطالعه: )لطفا نام ببرید(:
 

 :منابع انگلیسی  -

 چاپی ✓

✓ Maitland G, Engeveld H.Maitlands vertebral manipulation.(8 ed.)2014 

 

✓ Clinical neurodynamics:A new system of musculoskeletal treatment.2005 

 
 اینترنتی ✓
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 جدول هفتگی کلیات   ارائهء  نظری  درس

 

 استاد مربوط عنوان مطالب جلسه

حرکتی توسط  impairmentدر ارزیابی ، معاینه، و درمان  Maitlandمعرفی مفهوم  1

 در استدالل بالینی، معرفی مدل permeable brick wall مفهوم ،حرکت غیرفعال
biopsychosocial 

 سهیل منصور سوهانی

ترسیک آن ، بیان درجات موبیلیزاسیون، مفهوم   ءحرکتی و نحوه نمودار نظریمعرفی  2

 کرنش و مفاهیک مربوطه  -مقاومت ، بحث در مورد منحنی تنش

 سهیل منصور سوهانی

ارزیابی و معاینه بالینی شامل گیجگاهی ، –بیان عوامل موثر در اختالالت مفصل فکی  3

–فکی  مسیر و انتهای حرکت مفصلحرکات فیزیولوژیک ، فرعی و مقاومتهای بافتی در 

 گیجگاهی

 سهیل منصور سوهانی

 سهیل منصور سوهانی گیجگاهی–در اختالالت مفصل فکی  بیان روشهای متحرک سازی 4

بالینی شامل حرکات فیزیولوژیک ، فرعی و مقاومتهای بافتی در مسیر  ءارزیابی و معاینه 5

 و انتهای حرکت مفاصل بین مهره ای فقرات گردنی

 سهیل منصور سوهانی

 سهیل منصور سوهانی بیان روشهای متحرک سازی مفاصل بین مهره ای فقرات گردنی 6

محیطی ، آزمونهای بررسی تحرک بیان فیزیولوژی هدایت عصبی،انواع ضایعات اعصاب  7

 اعصاب اندام فوقانی

 سهیل منصور سوهانی
 و افشین آقازاده 

 سهیل منصور سوهانی بیان روشهای متحرک سازی اعصاب اندام فوقانی 8
 و افشین آقازاده 

بالینی شامل حرکات فیزیولوژیک ، فرعی و مقاومتهای بافتی در مسیر  ءارزیابی و معاینه 9

 و انتهای حرکت مفاصل بین مهره ای فقرات پشتی

 سهیل منصور سوهانی

 سهیل منصور سوهانی 1بیان روشهای متحرک سازی مفاصل بین مهره ای فقرات پشتی 10

 سهیل منصور سوهانی 2پشتیبیان روشهای متحرک سازی مفاصل بین مهره ای فقرات  11

بالینی شامل حرکات فیزیولوژیک ، فرعی و مقاومتهای بافتی در مسیر  ءارزیابی و معاینه 12

 و انتهای حرکت مفاصل بین مهره ای فقرات کمری 

 سهیل منصور سوهانی

 سهیل منصور سوهانی بیان روشهای متحرک سازی مفاصل بین مهره ای فقرات کمری 13

 

 سهیل منصور سوهانی آزمونهای بررسی تحرک اعصاب اندام تحتانیبیان  14
 و افشین آقازاده 

 سهیل منصور سوهانی بیان روشهای متحرک سازی اعصاب اندام تحتانی 15

 و افشین آقازاده 

بالینی شامل حرکات فیزیولوژیک ، فرعی و مقاومتهای بافتی در مسیر  ءارزیابی و معاینه 16

 و انتهای حرکت کمربند لگنی

 رضا صالحی

 رضا صالحی بیان روشهای متحرک سازی کمربند لگنی 17
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 جدول  هفتگی کلیات   ارائهء عملی درس

 استاد مربوط عنوان مطالب   هجلس

بدن بیمار جهت ارزیابی و تمرین روشهای برقراری ارتباط لمسی با  1

 1درمان

 سهیل منصور سوهانی

تمرین روشهای برقراری ارتباط لمسی با بدن بیمار جهت ارزیابی و  2

 2درمان

 سهیل منصور سوهانی

 سهیل منصور سوهانی گیجگاهی –تمرین معاینات لمسی مفصل فکی  3

 منصور سوهانیسهیل  گیجگاهی –فکی متحرک سازی مفصلی تمرین روشهای  4

 سهیل منصور سوهانی تمرین معاینات لمسی فقرات گردنی 5

 سهیل منصور سوهانی تمرین روشهای متحرک سازی مفصلی فقرات گردنی 6

 سهیل منصور سوهانی آزمونهای تحرک اعصاب اندام فوقانی تمرین 7
 و افشین آقازاده 

 سهیل منصور سوهانی تمرین روشهای متحرک سازی اعصاب اندام فوقانی 8
 و افشین آقازاده 

 سهیل منصور سوهانی تمرین معاینات لمسی فقرات پشتی 9

 سهیل منصور سوهانی 1تمرین روشهای متحرک سازی مفصلی فقرات پشتی 10

 سهیل منصور سوهانی 2تمرین روشهای متحرک سازی مفصلی فقرات پشتی 11

 منصور سوهانیسهیل  تمرین معاینات لمسی فقرات کمری 12

 سهیل منصور سوهانی تمرین روشهای متحرک سازی مفصلی فقرات کمری 13

 سهیل منصور سوهانی آزمونهای تحرک اعصاب اندام تحتانی تمرین 14

 و افشین آقازاده 

 سهیل منصور سوهانی تمرین روشهای متحرک سازی اعصاب اندام تحتانی 15

 و افشین آقازاده 

 رضا صالحی کمربند لگنی معاینات لمسیتمرین  16

 رضا صالحی کمربند لگنی تمرین روشهای متحرک سازی 17

 


