عىًان درض  :ماظاش ي مًبیلیساظیًن اوذامُا

تعذاد ياحذ :

 1ياحذ (وظری) رؼتٍ تحصیلي  :فیسیًتراپي وام اظتاد  :دکتر خذابخػ جًاوؽیر

َذف کلي درض  :آؼىایي با ريؼُای مًبیلیساظیًن مفاصل ي ماظاشاوذامُا
ؼمارٌ جلعٍ 1 :

2ظاعت

مذت زمان جلعٍ :

اَذاف يیصٌ در پایان کالض

رفتار يريدی ( آمادگي

خالصٍ محتًی درض

الزم داوؽجً قبل از

زمان

ريغ

يظایل کمك

( دقیقٍ )

تذریط

آمًزؼي

ارزؼیابي در حیه تذریط

فعالیتُای فراگیران

ارزؼیابي تكمیلي

ؼريع کالض – ارزؼیابي
آغازیه )

داًشجَ ثبیذ ثتَاًذ:
ثرًبهِ کالس را ثذاًذ.سبختبر هفصل را ثشٌبسذ.اًَاع هفصل ٍ هَاد تشکیل دٌّذُاجسا هفصل را تَضیح دّذ.

سئَال ٍ
جَاة
شفبّی از
داًستِ ّبی
قجلی

10
دقیقِ

-تَضیح راجغ ثِ عرح درس ٍ زهبى ثٌذی کالس

30
20

-تقسین ثٌذی هفبصل ٍ هراد تشکیل دٌّذُ ّر

20

سبختوبى هفصل ٍ اجسا تشکیل دٌّذُقسوت از هفصل
-خصَصیبت ثیَهکبًیک ػٌبصر هختلف تشکیل

20

دٌّذُ هفصل

-سخٌراًی

-کبهپیَتر

-پرسش

زهبى

-شرکت در

-حضَر فؼبل در

-پرسش

-پبٍرپَیٌت

ٍ پبسخ

ٍ پبسخ

ٍ-یذئَپرٍشکتَر

10
دقیقِ

هجبحث گرٍّی

کالس

-پبسخ ثِ سَاالت

-اهتحبى هیبى

-ثحث

ٍ-ایت ثَرد ٍ

ترم

گرٍّی

هبشیک

اهتحبى پبیبىترم

منابع اصلی:
th

- Cynthia C. Norkin, Pamela K. Levangie. Joint structure & function, 4 ed, FA Davis, 2005
-Kisner C., Colby L.A.: Therapeutic Exercise, foundation and techniques, 5th FA Davis Company, Philadelphia, 2007
- Hollis M.: Massage for therapists, 2th ed, Blackwell Science, 1998

منابع و سایتهای کمک کننده:
- Donatelli R., Wooden M.J: Orthopaedic physical therapy, 4th ed, Churchill Livingstone, 2009

عىًان درض  :ماظاش ي مًبیلیساظیًن اوذامُا

تعذاد ياحذ :

 1ياحذ (وظری) رؼتٍ تحصیلي  :فیسیًتراپي وام اظتاد  :دکتر خذابخػ جًاوؽیر

َذف کلي درض  :آؼىایي با ريؼُای مًبیلیساظیًن مفاصل ي ماظاشاوذامُا
ؼمارٌ جلعٍ 2 :
اَذاف يیصٌ در پایان کالض

2ظاعت

مذت زمان جلعٍ :
رفتار يريدی ( آمادگي

خالصٍ محتًی درض

الزم داوؽجً قبل از

زمان

ريغ

يظایل کمك

( دقیقٍ )

تذریط

آمًزؼي

ارزؼیابي در حیه تذریط

فعالیتُای فراگیران

ارزؼیابي تكمیلي

ؼريع کالض – ارزؼیابي
آغازیه )

داًشجَ ثبیذ ثتَاًذ:
هَثیلیساسیَى را تؼریف کٌذ.اًَاع حرکبت هفصلی را تَضیحدّذ.
تفبٍت هَثیلیساسیَى ٍهبًیپَالسیَى را ثیبى کٌذ.
 -اًَاع حرکت سغَح هفصلی

سئَال ٍ
جَاة
شفبّی از
داًستِ ّبی
قجلی

10
دقیقِ

تؼریف هَثیلیساسیَى ،هبًیپَالسیَى ،تفبٍت ّب-تقسین ثٌذی اًَاع حرکبت هفصلی ٍ شرح کبهل

15
15

ّر یک
حرکت سغَح هفصلی ًسجت ثِ یکذیگر:Rollin
Gliding
Spinning
Sliding

15
15
15
15

-سخٌراًی

-کبهپیَتر

-پرسش

زهبى

-شرکت در

-حضَر فؼبل در

-پرسش

-پبٍرپَیٌت

ٍ پبسخ

ٍ پبسخ

ٍ-یذئَپرٍشکتَر

10
دقیقِ

هجبحث گرٍّی

کالس

-پبسخ ثِ سَاالت

-اهتحبى هیبى

-ثحث

ٍ-ایت ثَرد ٍ

گرٍّی

هبشیک

ترم
اهتحبى پبیبىترم

ًسجت ثِ ّن را ثیبى کٌذ.

منابع اصلی:
th

- Cynthia C. Norkin, Pamela K. Levangie. Joint structure & function, 4 ed, FA Davis, 2005
-Kisner C., Colby L.A.: Therapeutic Exercise, foundation and techniques, 5th FA Davis Company, Philadelphia, 2007
- Hollis M.: Massage for therapists, 2th ed, Blackwell Science, 1998

منابع و سایتهای کمک کننده:
- Donatelli R., Wooden M.J: Orthopaedic physical therapy, 4th ed, Churchill Livingstone, 2009

عىًان درض  :ماظاش ي مًبیلیساظیًن اوذامُا

تعذاد ياحذ :

 1ياحذ (وظری) رؼتٍ تحصیلي  :فیسیًتراپي وام اظتاد  :دکتر خذابخػ جًاوؽیر

َذف کلي درض  :آؼىایي با ريؼُای مًبیلیساظیًن مفاصل ي ماظاشاوذامُا
ؼمارٌ جلعٍ 3 :
اَذاف يیصٌ در پایان کالض

2ظاعت

مذت زمان جلعٍ :
رفتار يريدی ( آمادگي

خالصٍ محتًی درض

الزم داوؽجً قبل از

زمان

ريغ

يظایل کمك

( دقیقٍ )

تذریط

آمًزؼي

ارزؼیابي در حیه تذریط

فعالیتُای فراگیران

ارزؼیابي تكمیلي

ؼريع کالض – ارزؼیابي
آغازیه )

داًشجَ ثبیذ ثتَاًذ:

سئَال ٍ

-قبًَى حرکت سغَح هفصلی

جَاة

هحذة ٍ هقؼر ًسجت ثِ ّن را

شفبّی از

تَضیح دّذ.
 5-هثبل از قبًَى فَق را در

داًستِ ّبی
قجلی

10
دقیقِ

شرح قبًَى حرکت سغَح هفصلی هحذة ٍهقؼر ًسجت ثِ یکذیگر
چٌذ هثبل از حرکبت سغَح هفصلی در ثذىحرکت  traction ٍ compressionدر هفبصل-اثرات فیسیَلَشیک حرکت

هفبصل ثذى ثیبى کٌذ.

-هَثیلیساسیَى ،هَارد کبرثرد

-سبیر حرکبت فرػی را ثب رکر

-هراحل  10گبًِ اًجبم هَثیلیساسیَى هفصل

هثبل تَضیح دّذ.

-هرحلِ اٍل ثررسی ٍ ارزیبثی

10
10
10
15
15
15

-سخٌراًی

-کبهپیَتر

-پرسش

زهبى

-شرکت در

-حضَر فؼبل در

-پرسش

-پبٍرپَیٌت

ٍ پبسخ

ٍ پبسخ

ٍ-یذئَپرٍشکتَر

10
دقیقِ

هجبحث گرٍّی

کالس

-پبسخ ثِ سَاالت

-اهتحبى هیبى

-ثحث

ٍ-ایت ثَرد ٍ

ترم

گرٍّی

هبشیک

اهتحبى پبیبىترم

15

اثرات فیسیَلَشیک حرکبتهفصلی را شرح دّذ.
هَارد کبرثرد هَثیلیساسیَى راتَضیح دّذ.
 10هرحلِ ثرای اًجبمهَثیلیساسیَى را ًبم ثردُ ٍ
ثررسی ٍ ارزیبثی را ثِ ػٌَاى
اٍلیي گبم تَضیح دّذ.

منابع اصلی:
th

- Cynthia C. Norkin, Pamela K. Levangie. Joint structure & function, 4 ed, FA Davis, 2005
-Kisner C., Colby L.A.: Therapeutic Exercise, foundation and techniques, 5th FA Davis Company, Philadelphia, 2007
- Hollis M.: Massage for therapists, 2th ed, Blackwell Science, 1998

منابع و سایتهای کمک کننده:
- Donatelli R., Wooden M.J: Orthopaedic physical therapy, 4th ed, Churchill Livingstone, 2009

عىًان درض  :ماظاش ي مًبیلیساظیًن اوذامُا

 1ياحذ (وظری) رؼتٍ تحصیلي  :فیسیًتراپي وام اظتاد  :دکتر خذابخػ جًاوؽیر

تعذاد ياحذ :

َذف کلي درض  :آؼىایي با ريؼُای مًبیلیساظیًن مفاصل ي ماظاشاوذامُا
ؼمارٌ جلعٍ 4 :

2ظاعت

مذت زمان جلعٍ :

اَذاف يیصٌ در پایان کالض

رفتار يريدی ( آمادگي

خالصٍ محتًی درض

الزم داوؽجً قبل از

زمان

ريغ

يظایل کمك

( دقیقٍ )

تذریط

آمًزؼي

ارزؼیابي در حیه تذریط

فعالیتُای فراگیران

ارزؼیابي تكمیلي

ؼريع کالض – ارزؼیابي
آغازیه )

داًشجَ ثبیذ ثتَاًذ:

سئَال ٍ

-تقسین ثٌذی داهٌِ حرکتی را از

جَاة

دیذگبُ  maitlandتَضیح دّذ.

شفبّی از

-هَثیلیساسیَى را ثب تَجِ ثِ ًظر

داًستِ ّبی

 maitlandشرح دّذ.
-هَارد کبرثرد درجبت هختلف

قجلی

10
دقیقِ

تقسین ثٌذی حرکت ،دیذگبُ maitland-ارتجبط تقسین ثٌذی

 ٍ maitlandتکٌیک

-درجبت هختلف حرکبت هَثیلیساسیَى ،هَارد

-ثحث

ٍ-ایت ثَرد ٍ

ترم

گرٍّی

هبشیک

-اهتحبى پبیبى

5

ترم

-سغح درهبى در یک هفصل

-سغح درهبى را در هفصل تَضیح

Patient position

هَثیلیساسیَى را شرح دّذ.

ٍ پبسخ

ٍ-یذئَپرٍشکتَر

-پبسخ ثِ سَاالت

-اهتحبى هیبى

کبرثرد

حرکبت هَثیلیساسیَى را ثیبى کٌذ.

-هراحل  2تب  10اًجبم

10

-پرسش

-پبٍرپَیٌت

ٍ پبسخ

10
دقیقِ

هجبحث گرٍّی

کالس

هَثیلیساسیَى

Determine grades and dosage

دّذ.

10

-سخٌراًی

-کبهپیَتر

-پرسش

زهبى

-شرکت در

-حضَر فؼبل در

5
5

Joint position

5
Stabilization

-هَثیلیساسیَى در هفبصل کورثٌذ

Treatment force

شبًِ ای را یک ثِ یک تَضیح دّذ.

Direction of movement

5
5

Speed and rhythm

5

Initiation of treatment

5

Reassessment

-کمربند شانه ایG.H, St.Cl,, Sc.Th,Ac.Cl :

5
25

منابع اصلی:
th

- Cynthia C. Norkin, Pamela K. Levangie. Joint structure & function, 4 ed, FA Davis, 2005
-Kisner C., Colby L.A.: Therapeutic Exercise, foundation and techniques, 5th FA Davis Company, Philadelphia, 2007
- Hollis M.: Massage for therapists, 2th ed, Blackwell Science, 1998

منابع و سایتهای کمک کننده:
th

- Donatelli R., Wooden M.J: Orthopaedic physical therapy, 4 ed, Churchill Livingstone, 2009

عىًان درض  :ماظاش ي مًبیلیساظیًن اوذامُا

تعذاد ياحذ :

 1ياحذ (وظری) رؼتٍ تحصیلي  :فیسیًتراپي وام اظتاد  :دکتر خذابخػ جًاوؽیر

َذف کلي درض  :آؼىایي با ريؼُای مًبیلیساظیًن مفاصل ي ماظاشاوذامُا
ؼمارٌ جلعٍ 5 :
اَذاف يیصٌ در پایان کالض

2ظاعت

مذت زمان جلعٍ :
رفتار يريدی ( آمادگي

خالصٍ محتًی درض

الزم داوؽجً قبل از

زمان

ريغ

يظایل کمك

( دقیقٍ )

تذریط

آمًزؼي

ارزؼیابي در حیه تذریط

فعالیتُای فراگیران

ارزؼیابي تكمیلي

ؼريع کالض – ارزؼیابي
آغازیه )

داًشجَ ثبیذ ثتَاًذ:
هَثیلیساسیَى هفبصل آرًج ،هچدست IPٍ MCP ،CMP ،را
تَضیح دّذ.
-در ّر یک از هَارد فَق ٍضؼیت

سئَال ٍ
جَاة
شفبّی از
داًستِ ّبی
قجلی

10
دقیقِ

-هَثیلیساسیَى هفصل آرًجٍ ،ضؼیت قرار گیری

20
10

-هَثیلیساسیَى هفصل هچ دستٍ ،ضؼیت

20
10

تراپیست ٍثیوبر ،هَارد کبرثرد ٍ ػذم کبرثرد
قرارگیری تراپیست ٍ ثیوبر ،هَارد کبرثرد ٍ ػذم
کبرثرد

قرار گیری ثیوبرٍ ،ضؼیت

-هَثیلیساسیَى هفبصل دستٍ ،ضؼیت قرارگیری

تراپیست ،هَارد کبرثرد ٍ ػذم

ثیوبر ٍ تراپیست ،هَارد کبرثرد ٍ ػذم کبرثرد

20

-سخٌراًی

-کبهپیَتر

-پرسش

زهبى

-شرکت در

-حضَر فؼبل در

-پرسش

-پبٍرپَیٌت

ٍ پبسخ

ٍ پبسخ

ٍ-یذئَپرٍشکتَر

10
دقیقِ

هجبحث گرٍّی

کالس

-پبسخ ثِ سَاالت

-اهتحبى هیبى

-ثحث

ٍ-ایت ثَرد ٍ

ترم

گرٍّی

هبشیک

اهتحبى پبیبىترم

10

کبرثرد را ثغَر کبهل تَضیح دّذ.

منابع اصلی:
th

- Cynthia C. Norkin, Pamela K. Levangie. Joint structure & function, 4 ed, FA Davis, 2005
-Kisner C., Colby L.A.: Therapeutic Exercise, foundation and techniques, 5th FA Davis Company, Philadelphia, 2007
- Hollis M.: Massage for therapists, 2th ed, Blackwell Science, 1998

منابع و سایتهای کمک کننده:
- Donatelli R., Wooden M.J: Orthopaedic physical therapy, 4th ed, Churchill Livingstone, 2009

عىًان درض  :ماظاش ي مًبیلیساظیًن اوذامُا

تعذاد ياحذ :

 1ياحذ (وظری) رؼتٍ تحصیلي  :فیسیًتراپي وام اظتاد  :دکتر خذابخػ جًاوؽیر

َذف کلي درض  :آؼىایي با ريؼُای مًبیلیساظیًن مفاصل ي ماظاشاوذامُا
ؼمارٌ جلعٍ 6 :
اَذاف يیصٌ در پایان کالض

2ظاعت

مذت زمان جلعٍ :
رفتار يريدی ( آمادگي

خالصٍ محتًی درض

الزم داوؽجً قبل از

زمان

ريغ

يظایل کمك

( دقیقٍ )

تذریط

آمًزؼي

ارزؼیابي در حیه تذریط

فعالیتُای فراگیران

ارزؼیابي تكمیلي

ؼريع کالض – ارزؼیابي
آغازیه )

داًشجَ ثبیذ ثتَاًذ:
هَثیلیساسیَى هفصل راى ٍ زاًَرا تَضیح دّذ.
ٍضؼیت قرارگیری ثیوبر ٍتراپیست ،هَارد کبرثرد ٍ ػذم

-هَثیلیساسیَى هفصل راىٍ ،ضؼیت قرارگیری

30
15

شفبّی از

-هَثیلیساسیَى هفصل زاًٍَ ،ضؼیت قرارگیری

داًستِ ّبی

ثیوبر ٍ تراپیست ،هَارد کبرثرد ٍ ػذم کبرثرد

30
15

سئَال ٍ
جَاة

10
دقیقِ

ثیوبر ٍ تراپیست ،هَارد کبرثرد ٍ ػذم کبرثرد

قجلی

-سخٌراًی

-کبهپیَتر

-پرسش

زهبى

-شرکت در

-حضَر فؼبل در

-پرسش

-پبٍرپَیٌت

ٍ پبسخ

ٍ پبسخ

ٍ-یذئَپرٍشکتَر

10
دقیقِ

هجبحث گرٍّی

کالس

-پبسخ ثِ سَاالت

-اهتحبى هیبى

-ثحث

ٍ-ایت ثَرد ٍ

ترم

گرٍّی

هبشیک

اهتحبى پبیبىترم

کبرثرد را شرح دّذ.

منابع اصلی:
th

- Cynthia C. Norkin, Pamela K. Levangie. Joint structure & function, 4 ed, FA Davis, 2005
-Kisner C., Colby L.A.: Therapeutic Exercise, foundation and techniques, 5th FA Davis Company, Philadelphia, 2007
- Hollis M.: Massage for therapists, 2th ed, Blackwell Science, 1998

منابع و سایتهای کمک کننده:
th

- Donatelli R., Wooden M.J: Orthopaedic physical therapy, 4 ed, Churchill Livingstone, 2009

عىًان درض  :ماظاش ي مًبیلیساظیًن اوذامُا

تعذاد ياحذ :

 1ياحذ (وظری) رؼتٍ تحصیلي  :فیسیًتراپي وام اظتاد  :دکتر خذابخػ جًاوؽیر

َذف کلي درض  :آؼىایي با ريؼُای مًبیلیساظیًن مفاصل ي ماظاشاوذامُا
ؼمارٌ جلعٍ 7 :
اَذاف يیصٌ در پایان کالض

2ظاعت

مذت زمان جلعٍ :
رفتار يريدی ( آمادگي

خالصٍ محتًی درض

الزم داوؽجً قبل از

زمان

ريغ

يظایل کمك

( دقیقٍ )

تذریط

آمًزؼي

ارزؼیابي در حیه تذریط

فعالیتُای فراگیران

ارزؼیابي تكمیلي

ؼريع کالض – ارزؼیابي
آغازیه )

داًشجَ ثبیذ ثتَاًذ:
هَثیلیساسَى هفصل هچ پب ٍهفبصل  ٍTMTهفبصل ثیي اًگشتی
را تَضیح دّذ.
در توبم هَارد فَق ٍضؼیت قرارگیری ثیوبر ٍ تراپیست ٍ ًیس

سئَال ٍ
جَاة

10
دقیقِ

هَثیلیساسیَى هفضل هچ پبٍ ،ضؼیت قرارگیریثیوبر ٍ تراپیست ،هَارد کبرثرد ٍ ػذم کبرثرد

30
15

شفبّی از
داًستِ ّبی
قجلی

-هَثیلیساسیَى هفبصل

ٍ ، IP ،TMTضؼیت

قرارگیری ثیوبر ٍ تراپیست ،هَارد کبرثرد ٍ ػذم

30
15

کبرثرد

-سخٌراًی

-کبهپیَتر

-پرسش

زهبى

-شرکت در

-حضَر فؼبل در

-پرسش

-پبٍرپَیٌت

ٍ پبسخ

ٍ پبسخ

ٍ-یذئَپرٍشکتَر

10
دقیقِ

هجبحث گرٍّی

کالس

-پبسخ ثِ سَاالت

-اهتحبى هیبى

-ثحث

ٍ-ایت ثَرد ٍ

ترم

گرٍّی

هبشیک

اهتحبى پبیبىترم

هَارد کبرثرد ٍ ػذم کبرثرد را
شرح دّذ.

منابع اصلی:
th

- Cynthia C. Norkin, Pamela K. Levangie. Joint structure & function, 4 ed, FA Davis, 2005
-Kisner C., Colby L.A.: Therapeutic Exercise, foundation and techniques, 5th FA Davis Company, Philadelphia, 2007
- Hollis M.: Massage for therapists, 2th ed, Blackwell Science, 1998

منابع و سایتهای کمک کننده:
- Donatelli R., Wooden M.J: Orthopaedic physical therapy, 4th ed, Churchill Livingstone, 2009

عىًان درض  :ماظاش ي مًبیلیساظیًن اوذامُا

تعذاد ياحذ :

 1ياحذ (وظری) رؼتٍ تحصیلي  :فیسیًتراپي وام اظتاد  :دکتر خذابخػ جًاوؽیر

َذف کلي درض  :آؼىایي با ريؼُای مًبیلیساظیًن مفاصل ي ماظاشاوذامُا
ؼمارٌ جلعٍ 8 :

2ظاعت

مذت زمان جلعٍ :

اَذاف يیصٌ در پایان کالض

رفتار يريدی ( آمادگي

خالصٍ محتًی درض

الزم داوؽجً قبل از

زمان

ريغ

يظایل کمك

( دقیقٍ )

تذریط

آمًزؼي

ارزؼیابي در حیه تذریط

فعالیتُای فراگیران

ارزؼیابي تكمیلي

ؼريع کالض – ارزؼیابي
آغازیه )

داًشجَ ثبیذ ثتَاًذ:
شرایظ هٌبست ثیوبر ٍ هحیظاًجبم هبسبش را ثذاًذ.
تقسین ثٌذی هبسبش را تَضیحدّذ ٍ .هَارد زیر را شرح دّذ.
-effleurage, petrisage,
-اًَاع تکٌیک ّبی زیرهجوَػِ

سئَال ٍ
جَاة

10
دقیقِ

هبسبش ،شرائظ ثیوبر ،شرایظ تراپیست ،شرائظهحیظ

شفبّی از

-اًَاع هبسبشpetrisage, effleurage ،

داًستِ ّبی

-تقسین ثٌذی petrisage ٍeffleurage

قجلی

-اًَاع تکٌیک ّبی کبرثرد ثب تَجِ ثِ سغح درهبى

10
25
25
30

-سخٌراًی

-کبهپیَتر

-پرسش

زهبى

-شرکت در

-حضَر فؼبل در

-پرسش

-پبٍرپَیٌت

ٍ پبسخ

ٍ پبسخ

ٍ-یذئَپرٍشکتَر

10
دقیقِ

هجبحث گرٍّی

کالس

-پبسخ ثِ سَاالت

-اهتحبى هیبى

-ثحث

ٍ-ایت ثَرد ٍ

ترم

گرٍّی

هبشیک

اهتحبى پبیبىترم

هَارد فَق ،اثرات ّر یک ٍ
کبرثرد آى در قسوت ّبی هختلف
ثذى را تَضیح دّذ.

منابع اصلی:
- Cynthia C. Norkin, Pamela K. Levangie. Joint structure & function, 4th ed, FA Davis, 2005
-Kisner C., Colby L.A.: Therapeutic Exercise, foundation and techniques, 5th FA Davis Company, Philadelphia, 2007
- Hollis M.: Massage for therapists, 2th ed, Blackwell Science, 1998

منابع و سایتهای کمک کننده:
- Donatelli R., Wooden M.J: Orthopaedic physical therapy, 4th ed, Churchill Livingstone, 2009

عىًان درض  :ماظاش ي مًبیلیساظیًن اوذامُا

تعذاد ياحذ :

 1ياحذ (وظری) رؼتٍ تحصیلي  :فیسیًتراپي وام اظتاد  :دکتر خذابخػ جًاوؽیر

َذف کلي درض  :آؼىایي با ريؼُای مًبیلیساظیًن مفاصل ي ماظاشاوذامُا
ؼمارٌ جلعٍ 9 :
اَذاف يیصٌ در پایان کالض

1ظاعت

مذت زمان جلعٍ :
رفتار يريدی ( آمادگي

خالصٍ محتًی درض

الزم داوؽجً قبل از

زمان

ريغ

يظایل کمك

( دقیقٍ )

تذریط

آمًزؼي

ارزؼیابي در حیه تذریط

فعالیتُای فراگیران

ارزؼیابي تكمیلي

ؼريع کالض – ارزؼیابي
آغازیه )

داًشجَ ثبیذ ثتَاًذ:
اثرات فیسیَلَشیک اًَاع هبسبش راتَضیح دّذ.
هَارد کبرثرد را رکر ًوبیذ.-هَارد ػذم کبرثرد را ثیبى ًوبیذ.

سئَال ٍ

5
دقیقِ

-پرسش

-پبٍرپَیٌت

ٍ پبسخ

ٍ پبسخ

ٍ-یذئَپرٍشکتَر

5
دقیقِ

هجبحث گرٍّی

کالس

-پبسخ ثِ سَاالت

-اهتحبى هیبى

داًستِ ّبی

-ثحث

ٍ-ایت ثَرد ٍ

ترم

قجلی

گرٍّی

هبشیک

-اهتحبى پبیبى

جَاة
شفبّی از

-هبسبش ،اثرات فیسیَلَشیک

20
15
15

-سخٌراًی

-کبهپیَتر

-پرسش

زهبى

-شرکت در

-حضَر فؼبل در

هَارد کبرثرد-هَارد ػذم کبرثرد ٍ احتیبعبت

ترم

منابع اصلی:
th

- Cynthia C. Norkin, Pamela K. Levangie. Joint structure & function, 4 ed, FA Davis, 2005
-Kisner C., Colby L.A.: Therapeutic Exercise, foundation and techniques, 5th FA Davis Company, Philadelphia, 2007
- Hollis M.: Massage for therapists, 2th ed, Blackwell Science, 1998

منابع و سایتهای کمک کننده:
- Donatelli R., Wooden M.J: Orthopaedic physical therapy, 4th ed, Churchill Livingstone, 2009

