عنوان درس  :تمرين درماني (1اصول تمرين درماني) (عملی)

تعداد واحد1 :

نام استاد :دكتر محمد تقي پور

رشته تحصیلی :فيزيوتراپي

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
مدت زمان جلسه 2 :ساعت
هدف كلی درس  :آشنايي با روش هاي اجراي انواع تمرينات درماني شماره جلسه 1 :
اهداف ويژه در پايان كالس

خالصه محتوای درس

رفتار ورودی
(آمادگی الزم دانشجو

روش تدريس

زمان
(دقیقه)

وسايل كمك

ارزشیابی در حین

فعالیتهای

ارزشیابی

آموزشی

تدريس

فراگیران

تكمیلی

قبل از شروع كالس ـ
ارزشیابی آغازين)

دانشجو بايد بتواند:
-تمرينات پاسیو

سئوال و

زمان

جواب

01

کوادرانت فوقاني را انجام

شفاهي و

دهد

عملي از

اجراي عملي تمرينات دامنهحرکتي پاسیو مفصل شانه

دقیقه -اجراي عملي تمرينات دامنه

- 22نمايش عملي
-کار گروهي

-تجهیزات

 -پرسش

تمرين درماني

و پاسخ

22

-تخت

حرکتي پاسیو مفصل آرنج

دانسته هاي

-اجراي عملي تمرينات دامنه

قبلي

حرکتي پاسیو مفصل مچ

فريم22

زمان
02

 -شرکت در

 -حضور فعال

مباحث

در کالس

دقیقه گروهي
-کار عملي

 امتحانعملي

پاسخ بهسواالت

دست
-اجراي عملي تمرينات دامنه

21

حرکتي پاسیو سر و گردن
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(آمادگی الزم دانشجو

روش تدريس

(دقیقه)

وسايل كمك

ارزشیابی در حین

فعالیتهای

ارزشیابی

آموزشی

تدريس

فراگیران

تكمیلی

قبل از شروع كالس ـ
ارزشیابی آغازين)

دانشجو بايد بتواند:
-تمرينات پاسیو

سئوال و

زمان

جواب

01

کوادرانت تحتاني را انجام

شفاهي و

دهد

عملي از

حرکتي پاسیو مفصل ران

دقیقه -اجراي عملي تمرينات دامنه

تمرين درماني

و پاسخ

21

-تخت

حرکتي پاسیو مفصل زانو

دانسته هاي
قبلي

-اجراي عملي تمرينات دامنه

- 22نمايش عملي
-کار گروهي

-تجهیزات

 -پرسش

-فريم

-اجراي عملي تمرينات دامنه

22

اجراي عملي تمرينات دامنهحرکتي

پاسیو

02

مباحث

در کالس

دقیقه گروهي
-کار عملي

 امتحانعملي

پاسخ بهسواالت

حرکتي پاسیو مفصل مچ پا
کمر

زمان

 -شرکت در

 -حضور فعال

22

و

توراسیک
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خالصه محتوای درس

رفتار ورودی
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تدريس

فراگیران

تكمیلی

قبل از شروع كالس ـ
ارزشیابی آغازين)

سئوال و

زمان

-معرفي ابزار Suspension

 Suspension-اندام

جواب

01

-اجراي عملي Suspension

فوقاني را انجام دهد

شفاهي و

دانشجو بايد بتواند:

عملي از
دانسته هاي
قبلي

- 21نمايش عملي
- 22کار گروهي

دقیقه حرکت ابداکسیون/اداکسیون

تمرين درماني

و پاسخ

-تخت

مفصل شانه
-اجراي عملي Suspension

-تجهیزات

 -پرسش

فريم22

زمان
02

 -شرکت در

 -حضور فعال

مباحث

در کالس

دقیقه گروهي
-کار عملي

 امتحانعملي

پاسخ بهسواالت

حرکت
فلکسیون/اکستانسیون
مفصل شانه
-اجراي عملي Suspension

22

حرکت
فلکسیون/اکستانسیون
مفصل آرنج
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فراگیران

تكمیلی

قبل از شروع كالس ـ
ارزشیابی آغازين)

سئوال و

زمان

-اجراي عملي Suspension

 Suspension-اندام

جواب

01

حرکت ابداکسیون/اداکسیون

تحتاني را انجام دهد

شفاهي و

دانشجو بايد بتواند:

عملي از
دانسته هاي
قبلي

- 01نمايش عملي
-کار گروهي

دقیقه مفصل ران
-اجراي عملي Suspension

-تجهیزات

 -پرسش

تمرين درماني

و پاسخ

تخت01

-فريم

زمان
02

 -شرکت در

 -حضور فعال

مباحث

در کالس

دقیقه گروهي
-کار عملي

حرکت

-پاسخ به

فلکسیون/اکستانسیون

سواالت

 امتحانعملي

مفصل ران
-اجراي عملي Suspension

02

حرکت
فلکسیون/اکستانسیون
مفصل زانو
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خالصه محتوای درس

رفتار ورودی
(آمادگی الزم دانشجو

روش تدريس

زمان
(دقیقه)

وسايل كمك

ارزشیابی در حین

فعالیتهای

ارزشیابی

آموزشی

تدريس

فراگیران

تكمیلی

قبل از شروع كالس ـ
ارزشیابی آغازين)

سئوال و

زمان

دانشجو بايد بتواند:
-استرچینگ عضالت

جواب

01

کوارتر فوقاني را انجام

شفاهي و

دهد

عملي از
دانسته هاي
قبلي

اجراي عملي استرچینگعضالت سر و گردن

دقیقه -اجراي عملي استرچینگ

- 02نمايش عملي
-کار گروهي

-تجهیزات

 -پرسش

تمرين درماني

و پاسخ

02

-تخت

عضالت کمر بند شانه اي
اجراي عملي استرچینگعضالت اندام فوقاني

فريم22

زمان
02

 -شرکت در

 -حضور فعال

مباحث

در کالس

دقیقه گروهي
-کار عملي

 امتحانعملي

پاسخ بهسواالت

منبع اصلی:
Kisner C, Colby La: Therapeutic Exercise, foundation and techniques, 5th – FA Davis Company, Philadelphia, 2007
منابع و سايتهای کمک کننده:
Williams E. Prentice. Rehabilitation techniques in sports medicine. 1999

عنوان درس  :تمرين درماني (1اصول تمرين درماني) (عملی)

تعداد واحد1 :

نام استاد :دكتر محمد تقي پور

رشته تحصیلی :فيزيوتراپي

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
مدت زمان جلسه 2 :ساعت
هدف كلی درس  :آشنايي با روش هاي اجراي انواع تمرينات درماني شماره جلسه 6 :
اهداف ويژه در پايان كالس

خالصه محتوای درس

رفتار ورودی
(آمادگی الزم دانشجو

روش تدريس

زمان
(دقیقه)

وسايل كمك

ارزشیابی در حین

فعالیتهای

ارزشیابی

آموزشی

تدريس

فراگیران

تكمیلی

قبل از شروع كالس ـ
ارزشیابی آغازين)

دانشجو بايد بتواند:

سئوال و

زمان

-استرچینگ عضالت

جواب

01

کوارتر تحتاني را انجام

شفاهي و

دقیقه -اجراي عملي استرچینگ

دهد

عملي از

عضالت کمر بند لگني

دانسته هاي
قبلي

اجراي عملي استرچینگعضالت تنه

-اجراي عملي استرچینگ

- 21نمايش عملي
-کار گروهي

-تجهیزات

 -پرسش

تمرين درماني

و پاسخ

22

تخت-فريم

01

02

مباحث

در کالس

دقیقه گروهي
-کار عملي

 امتحانعملي

پاسخ بهسواالت

عضالت ران
-اجراي عملي استرچینگ

زمان

 -شرکت در

 -حضور فعال

21

عضالت ساق پا
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رفتار ورودی
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روش تدريس

زمان
(دقیقه)

وسايل كمك

ارزشیابی در حین

فعالیتهای

ارزشیابی

آموزشی

تدريس

فراگیران

تكمیلی

قبل از شروع كالس ـ
ارزشیابی آغازين)

دانشجو بايد بتواند:
تمرينات حس عمقي راانجام دهد

سئوال و

زمان

جواب

01

شفاهي و
عملي از

اجراي عملي تمرينات حسعمقي اندام تحتاني

دقیقه -اجراي عملي تمرينات حس

- 21نمايش عملي
-کار گروهي

-تجهیزات

 -پرسش

تمرين درماني

و پاسخ

52

تخت-فريم

عمقي اندام فوقاني

زمان
02

 -شرکت در

 -حضور فعال

مباحث

در کالس

دقیقه گروهي
-کار عملي

 امتحانعملي

-پاسخ به

دانسته هاي

سواالت

قبلي
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هدف كلی درس  :آشنايي با روش هاي اجراي انواع تمرينات درماني شماره جلسه 8 :
اهداف ويژه در پايان كالس

خالصه محتوای درس

رفتار ورودی
(آمادگی الزم دانشجو

روش تدريس

زمان
(دقیقه)

وسايل كمك

ارزشیابی در حین

فعالیتهای

ارزشیابی

آموزشی

تدريس

فراگیران

تكمیلی

قبل از شروع كالس ـ
ارزشیابی آغازين)

دانشجو بايد بتواند:
تمرينات باالنس را انجامدهد

سئوال و

زمان

جواب

01

شفاهي و
عملي از
دانسته هاي
قبلي

آشنايي عملي با ابزارهايتمرينات باالنس

دقیقه -اجراي

عملي

تمرينات

- 21نمايش عملي
-کار گروهي

-تجهیزات

 -پرسش

تمرين درماني

و پاسخ

22

-تخت

باالنس استاتیک
-اجراي

عملي

فريمتمرينات

22

-اجراي

عملي

02

مباحث

در کالس

دقیقه گروهي
-کار عملي

 امتحانعملي

پاسخ بهسواالت

باالنس نیمه دينامیک
تمرينات

زمان

 -شرکت در

 -حضور فعال

22

باالنس دينامیک
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اهداف ويژه در پايان كالس

خالصه محتوای درس

رفتار ورودی
(آمادگی الزم دانشجو

روش تدريس

زمان
(دقیقه)

وسايل كمك

ارزشیابی در حین

فعالیتهای

ارزشیابی

آموزشی

تدريس

فراگیران

تكمیلی

قبل از شروع كالس ـ
ارزشیابی آغازين)

دانشجو بايد بتواند:

سئوال و

زمان

-رفع اشکال نمايد

جواب

01

شفاهي و
عملي از
دانسته هاي
قبلي

پرسش و پاسخ-رفع اشکال از درسهاي

دقیقه گذشته

- 21نمايش عملي
- 51کار گروهي

-تجهیزات

 -پرسش

تمرين درماني

و پاسخ

تخت-فريم

زمان
02

 -شرکت در

 -حضور فعال

مباحث

در کالس

دقیقه گروهي
-کار عملي

 امتحانعملي

پاسخ بهسواالت
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