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آمادگی  )رفتار يريدی اَذاف يیصٌ در پایان کالض 

الزم داوؽجً قبل از 

 ارزؼیابی –ؼريع کالض 

 (آغازیه 

زمان خالصٍ محتًی درض 

 (دقیقٍ  ) 

ريغ 

تذریط  

يظایل کمك 

آمًزؼی  

ارزؼیابی تکمیلی  فعالیتُای فراگیران ارزؼیابی در حیه تذریط  

 

: داًؽجَ ثبیذ ثتَاًذ

. ثرًبهِ کالظی را ثذاًذ-

تقعین ثٌذی کلی ثیوبریْبی -

هففلی را ثیبى کٌذ  

ظئَال ٍ 

جَاة 

ؼفبّی از 

داًعتِ ّبی 

قجلی 

10 
دقیقِ 

تَلیح طرح درض ٍ زهبى ثٌذی کالض -

ثیبى تقعین ثٌذی ثیوبریْبی هففلی ثب تبکیذ ثر -

 تفبٍت ّبی گرٍُ ّبی هختلف ثیوبری ّب

اّذاف کلی در درهبى ثیوبراى رٍهبتیعوی -

ارزیبثی اٍلیِ - 

30 

 

15 
 
15 
30 

ظخٌراًی -

پرظػ -

ٍ پبظخ 

ثحث -

گرٍّی 

کبهپیَتر -

پبٍرپَیٌت -

ٍیذئَپرٍشکتَر -

ٍایت ثَرد ٍ -

هبشیک 

پرظػ -

ٍ پبظخ 

 

زهبى 
10 

دقیقِ 

ؼرکت در -

هجبحث گرٍّی 

پبظخ ثِ ظَاالت -

حمَر فعبل در -

کالض 

اهتحبى هیبى -

ترم 

اهتحبى پبیبى -

ترم 
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آمادگی الزم داوؽجً 

قبل از ؼريع کالض 

 ( ارزؼیابی آغازیه –

زمان خالصٍ محتًی درض 
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: داًؽجَ ثبیذ ثتَاًذ

 را در تقعین  maitlandدیذگبُ -

. ثٌذی داهٌِ حرکتی تعریف کٌذ

اًَاع حرکبت هففل ٍ درجِ ثٌذی  - 

. هحذٍدیت حرکت را ثؽٌبظذ

  closed  ٍopenٍلعیت ّبی - 

هففل ٍ ًیس الگَّب کپعَلی ٍ غیر 

. کپعَلی را تَلیح دّذ

اًَاع حط ّبی اًتْبیی طجیعی ٍ غیر - 

. طجیعی هففل را ثؽٌبظذ

. اًَاع دفرهیتی را ثؽٌبظذ-

ـذاّبی هففلی ٍ علل احتوبلی آًْب - 

. را ثیبى کٌذ

ظئَال ٍ 

جَاة 

ؼفبّی از 

داًعتِ 

ّبی قجلی 

10 
دقیقِ 

تقعین ثٌذی ثٌذی داهٌِ حرکت،  -

 maitlandدیذگبُ 

حرکبت هففلی، اًَاع هحذٍدیت ّبی  -

 حرکتی

 در  closed  ٍopenٍلعیت ّبی  -

 هفبـل

اًَاع حعْبی اًتْبیی طجیعی ٍ غیر  -

 طجیعی در هففل

 اًَاع تغییر ؼکل ّبی هففلی، علل -

ـذاّبی هففلی، اًَاع ٍ علت ّب   -

20 
 
10 
 

 
10 
 
15 
 
15 
 
20 

ظخٌراًی -

پرظػ -

ٍ پبظخ 

ثحث -
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کبهپیَتر -
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ٍیذئَپرٍشکتَر -

ٍایت ثَرد ٍ -
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پرظػ -

ٍ پبظخ 
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اّویت توریي درهبًی را در ثیوبری -

. ّبی رٍهبتیعوی تَلیح دّذ

اًَاع فیجرّبی عمالًی ٍ توریٌبت -

. هٌبظت ثرای آًْب را ثؽٌبظذ

عَاهل هَثر در توریي ٍ فَائذ -

. توریي را تعریف کٌذ

توریٌبت هختلف ثرای تقَیت -

عمالًی ٍ افسایػ داهٌِ حرکتی را 

.. تعریف کٌذ

اًَاع اًقجبلبت عمالًی ٍ عَاهل -

ثیَهکبًیکی  هَثر در طَل ٍ تٌؽي 

. عمالت را ثؽٌبظذ

.  خعتگی را تعریف کٌذ- 

 

ظئَال ٍ 

جَاة 

ؼفبّی از 

داًعتِ 

ّبی قجلی 

10 
دقیقِ 

 توریي درهبًی در ثیوبراى رٍهبتیعوی -

اًَاع فیجرّبی عمالًی ٍ توریٌبت  -

 هتٌبظت

فَائذ توریي ٍ عَاهل هَثر در توریي  -

 درهبًی ثیوبراى رٍهبتیعوی

توریي ثرای افسایػ قذرت عمالت ٍ  -

 افسایػ داهٌِ حرکت

اًَاع اًقجبلبت عمالًی ٍ عَاهل  -

 ثیَهکبًیکی هَثر در طَل ٍ تٌؽي

خعتگی، اًَاع ٍ علل  -

5 
 

15 
 
10 
 
20 
 
20 
 
20 
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. هَارد کبرثرد آًْب را ثیبى ًوبیذ

چگًَگی ٍ هؽخفبت اظپلیٌت ّبی -

هچ، دظت، زاًَ، هچ پب، : هعوَل ثرای

پب، ظتَى فقرات گردًی ٍ کوری را 

. تَلیح دّذ

. ًحَُ حفبظت از هففل را ثذاًذ-

 

  

ظئَال ٍ 

جَاة 

ؼفبّی از 

داًعتِ 

ّبی قجلی 

10 
دقیقِ 

اظپلیٌت، اًَاع، هَاد ظبزًذُ، اّذاف کبرثرد -

اظپلیٌتْبی هعوَل ثرای هغبـل هختلف -

هَارد کبرثرد اظپلیٌت ّب -

اظپلیٌتْبی هعوَل ثرای ظتَى فقرات -

حفبظت از هففل، اـَل کلی -

  

15 
30 
15 
15 
10 
5 
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اـَل کبرثرد هذالیتِ را در -

ثیوبریْبی رٍهبتیعوی تَلیح دّذ 

اثرات فیسیَلَشیک هذالیتِ ّب را در -

. ثیوبریْبی رٍهبتیعوی تَلیح دّذ

هَارد کبرثرد ٍ عذم کبرثرد  -

هذالیتِ ّب را در ثیوبریْبی 

. رٍهبتیعوی ثیبى کٌذ

آة درهبًی، اثرات ٍ کبرثرد ّب ٍ -

.  هَارد عذم کبرثرد را تَلیح دّذ

ظئَال ٍ 

جَاة 

ؼفبّی از 

داًعتِ 

ّبی قجلی 

10 
دقیقِ 

کبرثرد هذالیتِ ّب در ثیوبراى رٍهبتیعوی -

 در TENSاثرات فیسیَلَشیک، گرهب، ظرهب، -

ثیوبریْبی رٍهبتیعوی 

هَارد کبرثرد ٍ عذم کبرثرد هذالیتِ ّب در اًَاع -

ثیوبریْبی رٍهبتیعوی 

آة درهبًی، رٍؼْب ٍ هَارد کبرثرد آى در -

ثیوبری ّبی رٍهبتیعوی  

     20 
   
    20 

 
    20 

 
    30 
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ظاعت  2:              مذت زمان جلعٍ 6: ؼمارٌ جلعٍ 
 )رفتار يريدی اَذاف يیصٌ در پایان کالض 

آمادگی الزم داوؽجً 

قبل از ؼريع کالض 

 ( ارزؼیابی آغازیه –

زمان خالصٍ محتًی درض 

 (دقیقٍ  ) 

ريغ 

تذریط  

يظایل کمك 

آمًزؼی  

ارزؼیابی تکمیلی  فعالیتُای فراگیران ارزؼیابی در حیه تذریط  

: داًؽجَ ثبیذ ثتَاًذ

. اًَاع کؽػ را تعریف کٌذ-

هَارد کبرثرد ٍ عذم کبرثرد آى را -

. ثیبى ًوبیذ

اثرات آى را ثر رٍی دیعک ّبی ثیي -

. هْرُ ای تَلیح دّذ

رٍؼْبی کبرثرد ٍ هیساى ًیرٍی -

کؽؽی را در هَارد هختلف ؼرح 

. دّذ

  

ظئَال ٍ 

جَاة 

ؼفبّی از 

داًعتِ 

ّبی قجلی 

10 
دقیقِ 

تعریف کؽػ، هَارد کبرثرد، اثرات -

اثرات کؽػ ثر دیعک ثیي هْرُ ای -

عَاهل تعییي کٌٌذُ هیساى ًیرٍی کؽػ -

کؽػ ظتَى فقرات گردًی، اًَاع  -

کؽػ ظتَى فقرات کوری، اًَاع -

 

      10     
20 
20 
20 
20 

ظخٌراًی -

پرظػ -

ٍ پبظخ 

ثحث -

گرٍّی 

کبهپیَتر -

پبٍرپَیٌت -

ٍیذئَپرٍشکتَر -

ٍایت ثَرد ٍ -

هبشیک 

پرظػ -

ٍ پبظخ 

 

زهبى 
10 

دقیقِ 

ؼرکت در -

هجبحث گرٍّی 

پبظخ ثِ ظَاالت -

حمَر فعبل در -

کالض 

اهتحبى هیبى -

ترم 

اهتحبى پبیبى -

ترم 
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یادگیری درماوُای فیسیًتراپی در بیماریُای پًظتی              (4                                  

ظاعت  2:             مذت زمان جلعٍ 7: ؼمارٌ جلعٍ 
 )رفتار يريدی اَذاف يیصٌ در پایان کالض 

آمادگی الزم داوؽجً 

قبل از ؼريع کالض 

 ( ارزؼیابی آغازیه –

زمان خالصٍ محتًی درض 

 (دقیقٍ  ) 

ريغ 

تذریط  

يظایل کمك 

آمًزؼی  

ارزؼیابی تکمیلی  فعالیتُای فراگیران ارزؼیابی در حیه تذریط  

: داًؽجَ ثبیذ ثتَاًذ

کبرکرد ظیعتن لٌفبٍی را تَلیح -

. دّذ

. اًَاع ادم را ؼرح دّذ-

علل ایجبد ادم، عَارق ًبؼی از آى -

ٍ عَاهل هَثر در درهبى را تَلیح 

. دّذ

. اًَاع رٍؼْبی درهبى را ثیبى ًوبیذ-

 

  

ظئَال ٍ 

جَاة 

ؼفبّی از 

داًعتِ 

ّبی قجلی 

10 
دقیقِ 

ظیعتن لٌفبٍی، کبرکرد، اّذاف -

ادم، اًَاع ٍ اثرات فیسیَلَشیک آى -

علل ایجبد ادم ٍ رٍؼْبی درهبًی -

• - Taping  

•  Elastic bandage 

•  Intermittent pressure 

•  Massage 

•  Exercise  

• Ramp 

• Patient education 

  

10 
10 
10 
 
10 
 
10 
10 
10 
10 
10 
 

ظخٌراًی -

پرظػ -

ٍ پبظخ 

ثحث -

گرٍّی 

کبهپیَتر -

پبٍرپَیٌت -

ٍیذئَپرٍشکتَر -

ٍایت ثَرد ٍ -

هبشیک 

پرظػ -

ٍ پبظخ 

 

زهبى 
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ؼرکت در -
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ظاعت  2:              مذت زمان جلعٍ 8: ؼمارٌ جلعٍ 
 )رفتار يريدی اَذاف يیصٌ در پایان کالض 

آمادگی الزم داوؽجً 

قبل از ؼريع کالض 

 ( ارزؼیابی آغازیه –

زمان خالصٍ محتًی درض 

 (دقیقٍ  ) 

ريغ 

تذریط  

يظایل کمك 

آمًزؼی  

ارزؼیابی تکمیلی  فعالیتُای فراگیران ارزؼیابی در حیه تذریط  

: داًؽجَ ثبیذ ثتَاًذ

هراحل پبتَلَشیک ثیوبری آرتریت -

. رٍهبتَییذ را ثیبى ًوبیذ

. عالین ثیوبری را ثیبى ًوبیذ-

هفبـل گرفتبر را ثِ ترتیت ؼیَع ًبم -

. ثجرد

دفرهیتی ّبی ؼبیع ًبؼی از ثیوبری -

. را ثیبى ًوبیذ

عالئن رادیَلَشیک ًبؼی از آرتریت -

. رٍهبتَئیذ را ثؽٌبظذ

ًقػ فیسیَتراپی، ٍ رٍؼْبی درهبى -

را در هراحل حبد، تحت حبد ٍ هسهي 

.  تَلیح دّذ

ظئَال ٍ 

جَاة 

ؼفبّی از 

داًعتِ 

ّبی قجلی 

10 
دقیقِ 

آرتریت رٍهبتَئیذ، عالین ثبلیٌی، هراحل -

پبتَلَشیک 

هفبـل گرفتبر ثِ ترتیت ؼیَع، دفرهیتی ّبی -

ؼبیع در هفبـل هختلف 

عالئن رادیَلَشیک ًبؼی از ثیوبری -

رٍؼْبی درهبى در هراحل هختلف ثیوبری -

20 
 
20 
 
20 
 
30 

ظخٌراًی -

پرظػ -

ٍ پبظخ 

ثحث -

گرٍّی 

کبهپیَتر -

پبٍرپَیٌت -

ٍیذئَپرٍشکتَر -

ٍایت ثَرد ٍ -

هبشیک 

پرظػ -

ٍ پبظخ 

 

زهبى 
10 
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ؼرکت در -
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پبظخ ثِ ظَاالت -
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کالض 
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ترم 

:  منابع اصلی

 1388فیزیىتراپی در بیماریهای رماتیسمی و پىستی، انتشارات اندیشمند . اکربی، حممد- 

1) Hertling D, Kessler RM: Management of Common Musculoskeletal Disorders, 5th Ed, Lippincott, Philadelphia, 2006 

2) Bandwell B, Gall V. Physical therapy management of arthritis, Churchill Livingston, 1988. 

3) Downie P.A., Cash’s textbook of general medical and surgical conditions for physiotherapists, London: Faber and Faber 1990    

 :منابع و سایتهای کمک کننده

 

1)Thomson A., Skinner A., Piercy J. Tidy’s physiotherapy, 12
th
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ظاعت  2:               مذت زمان جلعٍ 9: ؼمارٌ جلعٍ 
 )رفتار يريدی اَذاف يیصٌ در پایان کالض 

آمادگی الزم داوؽجً 

قبل از ؼريع کالض 

 ( ارزؼیابی آغازیه –

زمان خالصٍ محتًی درض 

 (دقیقٍ  ) 

ريغ 

تذریط  

يظایل کمك 

آمًزؼی  

ارزؼیابی تکمیلی  فعالیتُای فراگیران ارزؼیابی در حیه تذریط  

: داًؽجَ ثبیذ ثتَاًذ

رٍؼْبی جراحی در ثیوبری آرتریت -

. رٍهبتَئیذ ٍ اّذاف آى را ثذاًذ

فیسیَتراپی قجل ٍ ثعذ از اًَاع عول -

. ّبی جراحی هرثَطِ را ؼرح دّذ

رٍؼْبی فیسیَتراپی در تعَیك -

هفبـل هختلف را قجل ٍ ثعذ از عول 

. ثذاًذ

  

ظئَال ٍ 

جَاة 

ؼفبّی از 

داًعتِ 

ّبی قجلی 

10 
دقیقِ 

اّذاف ٍ اًَاع رٍؼْبی جراحی در ثیوبراى هجتال -

. ثِ آرتریت رٍهبتَئیذ

فیسیَتراپی قجل از عول ٍ ثعذ از عول ثرای اًَاع -

جراحی ّبی هرثَطِ 

فیسیَتراپی قجل ٍ ثعذ از عول تعَیك هفبـل -

... راى ٍ زاًَ ٍ

 

30 
 
30 
 

 
30 
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ؼىاخت عًارض اظکلتی عضالوی بیماریُای پًظتی  (3                                  

یادگیری درماوُای فیسیًتراپی در بیماریُای پًظتی              (4                                  

ظاعت  2:               مذت زمان جلعٍ 10: ؼمارٌ جلعٍ 
 )رفتار يريدی اَذاف يیصٌ در پایان کالض 

آمادگی الزم داوؽجً 

قبل از ؼريع کالض 

 ( ارزؼیابی آغازیه –

زمان خالصٍ محتًی درض 

 (دقیقٍ  ) 

ريغ 

تذریط  

يظایل کمك 

آمًزؼی  

ارزؼیابی تکمیلی  فعالیتُای فراگیران ارزؼیابی در حیه تذریط  

: داًؽجَ ثبیذ ثتَاًذ

اتیَلَشی، پبتَلَشی ٍ یبفتِ ّبی -

ثبلیٌی را در ثیوبری اظتئَارتریت 

. تَلیح دّذ

دفَرهیتی ّبی ؼبیع در -

. اظتئَارتریت را تَلیح دّذ

اّذاف ٍ رٍؼْبی فیسیَتراپی را در -

. اظتئَارتریت ؼرح دّذ

یبفتِ ّبی ثبلیٌی ٍ رادیَلَشی را در -

. گرفتبری هفبـل هختلف ثیبى ًوبیذ

ظئَال ٍ 

جَاة 

ؼفبّی از 

داًعتِ 

ّبی قجلی 

10 
دقیقِ 

اظتئَارتریت، پبتَلَشی، اتیَلَشی ٍ یبفتِ ّبی -

ثبلیٌی 

دفرهیتی ّبی ؼبیع در ثیوبری اظتئَارتریت -

رٍؼْبی ارزیبثی ٍ درهبى ٍ اّذاف درهبى در -

ثیوبری اظتئَارتریت 

یبفتِ ّبی ثبلیي ٍ رادیَلَشی در گرفتبری -

هفبـل هختلف 

20 
 

30 
 

20 
 

20 

 

ظخٌراًی -

پرظػ -

ٍ پبظخ 

ثحث -

گرٍّی 

کبهپیَتر -

پبٍرپَیٌت -

ٍیذئَپرٍشکتَر -

ٍایت ثَرد ٍ -

هبشیک 

پرظػ -

ٍ پبظخ 

 

زهبى 
10 
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ؼرکت در -
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یادگیری درماوُای فیسیًتراپی در بیمایُای مفصلی  (2ؼىاخت آظیب َای اظکلتی عضالوی واؼی از بیماریُای مفصلی             (1: َذف کلی درض  

یادگیری درماوُای فیسیًتراپی در بیماریُای پًظتی              (4ؼىاخت عًارض اظکلتی عضالوی بیماریُای پًظتی                                    (3                                  

ظاعت  2:               مذت زمان جلعٍ 11:ؼمارٌ جلعٍ 
 )رفتار يريدی اَذاف يیصٌ در پایان کالض 

آمادگی الزم داوؽجً 

قبل از ؼريع کالض 

 ( ارزؼیابی آغازیه –

زمان خالصٍ محتًی درض 

 (دقیقٍ  ) 

ريغ 

تذریط  

يظایل کمك 

آمًزؼی  

ارزؼیابی تکمیلی  فعالیتُای فراگیران ارزؼیابی در حیه تذریط  

: داًؽجَ ثبیذ ثتَاًذ

عالئن ثبلیٌی آرتریت رٍهبتَئیذ -

. جَاًبى را تَلیح دّذ

تفبٍتْب ٍ ؼجبّتْبی ایي ثیوبری را ثب -

. رٍهبتَئیذ ارتریت ثیبى کٌذ

اّذاف درهبًی را در آرتریت -

. رٍهبتَئیذ جَاًبى ؼرح دّذ

ارزیبثی ٍ درهبى فیسیَتراپی ثیوبر ی -

ارتریت رٍهبتَئیذ جَاًبى را تَلیح 

. دّذ

عالئن ثبلیٌی، عَارق اظکلتی عمالًی -

ٍ یبفتِ ّبی رادیَلَشی ثیوبری 

ankylosing spondylitis را ثیبى 

. کٌذ

.   را ثیبى ًوبیذASدرهبى فیسیَتراپی -

  

ظئَال ٍ 

جَاة 

ؼفبّی از 

داًعتِ 

ّبی قجلی 

10 
دقیقِ 

آرتریت رٍهبتَئیذ جَاًبى، اتیَلَشی، عالئن -

ثبلیٌی، پبتَلَشی 

. هقبیعِ ثب ثیوبری آرتریت رٍهبتَئیذ-

اّذاف درهبًی، عَارق اظکلتی عمالًی -

ارزیبثی ٍ درهبًْبی فیسیَتراپی -

 ًؽبًِ ّبی Ankylosing Spondylitisثیوبری -

ثبلیٌی، عَارق اظکلتی عمالًی، درهبى فیسیَتراپی 

20 
 

15 
 

20 
15 

 
20 

ظخٌراًی -

پرظػ -

ٍ پبظخ 

ثحث -

گرٍّی 

کبهپیَتر -

پبٍرپَیٌت -

ٍیذئَپرٍشکتَر -

ٍایت ثَرد ٍ -

هبشیک 

پرظػ -

ٍ پبظخ 

 

زهبى 
10 

دقیقِ 

ؼرکت در -

هجبحث گرٍّی 

پبظخ ثِ ظَاالت -

حمَر فعبل در -

کالض 

اهتحبى هیبى -

ترم 

اهتحبى پبیبى -

ترم 

:  منابع اصلی

 1388فیزیىتراپی در بیماریهای رماتیسمی و پىستی، انتشارات اندیشمند . اکربی، حممد- 

1) Hertling D, Kessler RM: Management of Common Musculoskeletal Disorders, 5th Ed, Lippincott, Philadelphia, 2006 

2) Bandwell B, Gall V. Physical therapy management of arthritis, Churchill Livingston, 1988. 

3) Downie P.A., Cash’s textbook of general medical and surgical conditions for physiotherapists, London: Faber and Faber 1990    

 :منابع و سایتهای کمک کننده

 

1)Thomson A., Skinner A., Piercy J. Tidy’s physiotherapy, 12
th

 ed; London: Butter worth, 1995 



دکتر خذابخػ جًاوؽیر  :فیسیًتراپی  وام اظتاد : رؼتٍ تحصیلی   2: فیسیًتراپی در ريماتًلًشی ي بیماریُای پًظتی   تعذاد ياحذ : عىًان درض 

ؼىاخت آظیب َای اظکلتی عضالوی واؼی از بیماریُای مفصلی  (1: َذف کلی درض  

یادگیری درماوُای فیسیًتراپی در بیمایُای مفصلی  (2                                  

ؼىاخت عًارض اظکلتی عضالوی بیماریُای پًظتی  (3                                  

یادگیری درماوُای فیسیًتراپی در بیماریُای پًظتی              (4                                  

ظاعت  2:               مذت زمان جلعٍ 12: ؼمارٌ جلعٍ 
 )رفتار يريدی اَذاف يیصٌ در پایان کالض 

آمادگی الزم داوؽجً 

قبل از ؼريع کالض 

 ( ارزؼیابی آغازیه –

زمان خالصٍ محتًی درض 

 (دقیقٍ  ) 

ريغ 

تذریط  

يظایل کمك 

آمًزؼی  

ارزؼیابی تکمیلی  فعالیتُای فراگیران ارزؼیابی در حیه تذریط  

: داًؽجَ ثبیذ ثتَاًذ

اتیَلَشی ٍ پبتَلَشی ثیوبری لَپَض -

. را ثطَر خالـِ تَلیح دّذ

ارزیبثی ٍ درهبى را در هراحل حبد ٍ -

. هسهي ثیوبری ثیبى ًوبیذ

.  را ؼرح دّذRSDظٌذرم -

اپیذهیَلَشی، یبفتِ ّبی ثبلیٌی ٍ -

. هراحل ثیوبری را تَلیح دّذ

درهبى را در ّر هرحلِ ثطَر کبهل -

. ثیبى ًوبیذ

  

ظئَال ٍ 

جَاة 

ؼفبّی از 

داًعتِ 

ّبی قجلی 

10 
دقیقِ 

ثیوبری لَپَض، علل ٍ زهیٌِ ّب، پبتَلَشی ٍ -

عالئن ثبلیٌی 

ارزیبثی ثیوبری ٍ طرح درهبى در هراحل حبد ٍ -

هسهي 

 ، اپیذهیَلَشی، علل احتوبلی ٍ RSDظٌذرم -

هراحل ثیوبری 

ؼکلْبی هختلف ثرٍز ثبلیٌی ثیوبری ٍ درهبى در -

ّر هرحلِ 

 

20 
 
20 
 

 
20 
 
30 

ظخٌراًی -

پرظػ -

ٍ پبظخ 

ثحث -

گرٍّی 

کبهپیَتر -

پبٍرپَیٌت -

ٍیذئَپرٍشکتَر -

ٍایت ثَرد ٍ -

هبشیک 

پرظػ -

ٍ پبظخ 

 

زهبى 
10 

دقیقِ 

ؼرکت در -

هجبحث گرٍّی 

پبظخ ثِ ظَاالت -

حمَر فعبل در -

کالض 

اهتحبى هیبى -

ترم 

اهتحبى پبیبى -

ترم 

:  منابع اصلی
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1) Hertling D, Kessler RM: Management of Common Musculoskeletal Disorders, 5th Ed, Lippincott, Philadelphia, 2006 

2) Bandwell B, Gall V. Physical therapy management of arthritis, Churchill Livingston, 1988. 

3) Downie P.A., Cash’s textbook of general medical and surgical conditions for physiotherapists, London: Faber and Faber 1990    

 :منابع و سایتهای کمک کننده

 

1)Thomson A., Skinner A., Piercy J. Tidy’s physiotherapy, 12
th

 ed; London: Butter worth, 1995 

 

 

 



دکتر خذابخػ جًاوؽیر  :فیسیًتراپی  وام اظتاد : رؼتٍ تحصیلی   2: فیسیًتراپی در ريماتًلًشی ي بیماریُای پًظتی   تعذاد ياحذ : عىًان درض 

ؼىاخت آظیب َای اظکلتی عضالوی واؼی از بیماریُای مفصلی  (1: َذف کلی درض  

یادگیری درماوُای فیسیًتراپی در بیمایُای مفصلی  (2                                  

ؼىاخت عًارض اظکلتی عضالوی بیماریُای پًظتی  (3                                  

یادگیری درماوُای فیسیًتراپی در بیماریُای پًظتی              (4                                  

ظاعت  2:             مذت زمان جلعٍ 13: ؼمارٌ جلعٍ 
 )رفتار يريدی اَذاف يیصٌ در پایان کالض 

آمادگی الزم داوؽجً 

قبل از ؼريع کالض 

 ( ارزؼیابی آغازیه –

زمان خالصٍ محتًی درض 

 (دقیقٍ  ) 

ريغ 

تذریط  

يظایل کمك 

آمًزؼی  

ارزؼیابی تکمیلی  فعالیتُای فراگیران ارزؼیابی در حیه تذریط  

: داًؽجَ ثبیذ ثتَاًذ

ثیوبری پلی هیَزیت ٍ -

. درهبتَهیَزیت را تعریف کٌذ

. تقعین ثٌذی ثیوبری را ثیبى ًوبیذ-

یبفتِ ّبی ثبلیٌی ٍ آزهبیؽگبّی -

. ثیوبری را ثیبى ًوبیذ

گرفتبری عمالت ٍ رٍؼْبی درهبى -

. فیسیَتراپی را ثیبى ًوبیذ

. ثیوبری اظکلرٍدرهی را تَلیح دّذ-

گرفتبری ظیعتن ّبی هختلف ثذى ٍ -

اّذاف ٍ رٍؼْبی درهبى فیسیَتراپی 

. را ثیبى ًوبیذ

  

ظئَال ٍ 

جَاة 

ؼفبّی از 

داًعتِ 

ّبی قجلی 

10 
دقیقِ 

ثیوبری پلی هیَزیت ٍ درهبتَهیَزیت، علل -

پبتَلَشی ٍ یبفتِ ّبی ثبلیٌی ٍ آزهبیؽگبّی 

تقعین ثٌذی ثیوبری -

گرفتبری عمالت ٍ رٍؼْبی درهبى فیسیَتراپی -

ثیوبری اظکلرٍدرهی،علل ٍ عالئن ثبلیٌی -

 

گرفتبری ظیعتوْبی هختلف ثذى در -

اظکلرٍدرهی 

رٍؼْبی درهبى فیسیَتراپی    -

15 
 
15 
 
15 
15 
 
15 
 
15 

ظخٌراًی -

پرظػ -

ٍ پبظخ 

ثحث -

گرٍّی 

کبهپیَتر -

پبٍرپَیٌت -

ٍیذئَپرٍشکتَر -

ٍایت ثَرد ٍ -

هبشیک 

پرظػ -

ٍ پبظخ 

 

زهبى 
10 

دقیقِ 

ؼرکت در -

هجبحث گرٍّی 

پبظخ ثِ ظَاالت -

حمَر فعبل در -

کالض 

اهتحبى هیبى -

ترم 

اهتحبى پبیبى -

ترم 

:  منابع اصلی
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1) Hertling D, Kessler RM: Management of Common Musculoskeletal Disorders, 5th Ed, Lippincott, Philadelphia, 2006 

2) Bandwell B, Gall V. Physical therapy management of arthritis, Churchill Livingston, 1988. 

3) Downie P.A., Cash’s textbook of general medical and surgical conditions for physiotherapists, London: Faber and Faber 1990    

 :منابع و سایتهای کمک کننده

 

1)Thomson A., Skinner A., Piercy J. Tidy’s physiotherapy, 12
th

 ed; London: Butter worth, 1995 



 

دکتر خذابخػ جًاوؽیر  :فیسیًتراپی  وام اظتاد : رؼتٍ تحصیلی   2: فیسیًتراپی در ريماتًلًشی ي بیماریُای پًظتی   تعذاد ياحذ : عىًان درض 

ؼىاخت آظیب َای اظکلتی عضالوی واؼی از بیماریُای مفصلی  (1: َذف کلی درض  

یادگیری درماوُای فیسیًتراپی در بیمایُای مفصلی  (2                                  

ؼىاخت عًارض اظکلتی عضالوی بیماریُای پًظتی  (3                                  

یادگیری درماوُای فیسیًتراپی در بیماریُای پًظتی              (4                                  

ظاعت  2:              مذت زمان جلعٍ 14: ؼمارٌ جلعٍ 
 )رفتار يريدی اَذاف يیصٌ در پایان کالض 

آمادگی الزم داوؽجً 

قبل از ؼريع کالض 

 ( ارزؼیابی آغازیه –

زمان خالصٍ محتًی درض 

 (دقیقٍ  ) 

ريغ 

تذریط  

يظایل کمك 

آمًزؼی  

ارزؼیابی تکمیلی  فعالیتُای فراگیران ارزؼیابی در حیه تذریط  

: داًؽجَ ثبیذ ثتَاًذ

. ظٌذرم فیجرٍهیبلصیب را تعریف کٌذ-

. زهیٌِ ّب ٍعلل احتوبلی را ثیبى ًوبیذ-

عالئن ثبلیٌی ٍ ًحَُ تؽخیؿ ثیوبری -

. ٍ رٍغ ارزیبثی را ثیبى ًوبیذ

رٍؼْبی هختلف درهبى فیسیَتراپی -

. ایي عبرلِ را ؼرح دّذ

 -

ظئَال ٍ 

جَاة 

ؼفبّی از 

داًعتِ 

ّبی قجلی 

10 
دقیقِ 

ظٌذرم فیجرٍهیبلصیب، زهیٌِ ّب ٍ علل احتوبلی -

عالئن ثبلیٌی، ًحَُ تؽخیؿ، رٍغ ارزیبثی -

رٍغ ّبی هختلف درهبى ّبی دظتی ٍ -

الکترٍتراپی  

 

30 
30 
 
30 

ظخٌراًی -

پرظػ -

ٍ پبظخ 

ثحث -

گرٍّی 

کبهپیَتر -

پبٍرپَیٌت -

ٍیذئَپرٍشکتَر -

ٍایت ثَرد ٍ -

هبشیک 

پرظػ -

ٍ پبظخ 

 

زهبى 
10 

دقیقِ 

ؼرکت در -

هجبحث گرٍّی 

پبظخ ثِ ظَاالت -

حمَر فعبل در -

کالض 

اهتحبى هیبى -

ترم 

اهتحبى پبیبى -

ترم 

:  منابع اصلی
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1) Hertling D, Kessler RM: Management of Common Musculoskeletal Disorders, 5th Ed, Lippincott, Philadelphia, 2006 

2) Bandwell B, Gall V. Physical therapy management of arthritis, Churchill Livingston, 1988. 

3) Downie P.A., Cash’s textbook of general medical and surgical conditions for physiotherapists, London: Faber and Faber 1990    

 :منابع و سایتهای کمک کننده

 

1)Thomson A., Skinner A., Piercy J. Tidy’s physiotherapy, 12
th

 ed; London: Butter worth, 1995 

 

 

 
 

 



دکتر خذابخػ جًاوؽیر  :فیسیًتراپی  وام اظتاد : رؼتٍ تحصیلی   2: فیسیًتراپی در ريماتًلًشی ي بیماریُای پًظتی   تعذاد ياحذ : عىًان درض 

ؼىاخت آظیب َای اظکلتی عضالوی واؼی از بیماریُای مفصلی  (1: َذف کلی درض  

یادگیری درماوُای فیسیًتراپی در بیمایُای مفصلی  (2                                  

ؼىاخت عًارض اظکلتی عضالوی بیماریُای پًظتی  (3                                  

یادگیری درماوُای فیسیًتراپی در بیماریُای پًظتی              (4                                  

ظاعت  2:              مذت زمان جلعٍ 15: ؼمارٌ جلعٍ 
 )رفتار يريدی اَذاف يیصٌ در پایان کالض 

آمادگی الزم داوؽجً 

قبل از ؼريع کالض 

 ( ارزؼیابی آغازیه –

زمان خالصٍ محتًی درض 

 (دقیقٍ  ) 

ريغ 

تذریط  

يظایل کمك 

آمًزؼی  

ارزؼیابی تکمیلی  فعالیتُای فراگیران ارزؼیابی در حیه تذریط  

: داًؽجَ ثبیذ ثتَاًذ

هیَفبؼیبل تریگر پَیٌت را ؼرح -

. دّذ

اًَاع ثرٍز ثبلیٌی ٍ عالئن اـلی -

. ثیوبری را ثیبى ًوبیذ

. علل عبرلِ را ؼرح دّذ-

هعبیٌِ فیسیکی، یبفتِ ّبی ثبلیٌی ٍ -

. پیػ آگْی ثیوبری را ثیبى ًوبیذ

ارزیبثی، اّذاف درهبًی ٍ رٍؼْبی -

.  درهبى را تَلیح دّذ
 

  

ظئَال ٍ 

جَاة 

ؼفبّی از 

داًعتِ 

ّبی قجلی 

10 
دقیقِ 

هیَفبؼیبل تریگر پَیٌت، تعریف ٍ کرایتریبی -

تؽخیؿ 

عالئن ثبلیٌی در ؼکلْبی هختلف ثرٍز ثبلیٌی -

ثیوبری 

علل ٍ زهیٌِ ّبی ثرٍز -

 

ارزیبثی ٍ رٍغ ّبی هختلف درهبى فیسیَتراپی -

20 
 

 
30 

 
20 

 
20 

ظخٌراًی -

پرظػ -

ٍ پبظخ 

ثحث -

گرٍّی 

کبهپیَتر -

پبٍرپَیٌت -

ٍیذئَپرٍشکتَر -

ٍایت ثَرد ٍ -

هبشیک 

پرظػ -

ٍ پبظخ 

 

زهبى 
10 

دقیقِ 

ؼرکت در -

هجبحث گرٍّی 

پبظخ ثِ ظَاالت -

حمَر فعبل در -

کالض 

اهتحبى هیبى -

ترم 

اهتحبى پبیبى -

ترم 

:  منابع اصلی
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th
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دکتر خذابخػ جًاوؽیر  :فیسیًتراپی  وام اظتاد : رؼتٍ تحصیلی   2: فیسیًتراپی در ريماتًلًشی ي بیماریُای پًظتی   تعذاد ياحذ : عىًان درض 

ؼىاخت آظیب َای اظکلتی عضالوی واؼی از بیماریُای مفصلی  (1: َذف کلی درض  

یادگیری درماوُای فیسیًتراپی در بیمایُای مفصلی  (2                                  

ؼىاخت عًارض اظکلتی عضالوی بیماریُای پًظتی  (3                                  

یادگیری درماوُای فیسیًتراپی در بیماریُای پًظتی              (4                                  

ظاعت  2:              مذت زمان جلعٍ 16: ؼمارٌ جلعٍ 
 )رفتار يريدی اَذاف يیصٌ در پایان کالض 

آمادگی الزم داوؽجً 

قبل از ؼريع کالض 

 ( ارزؼیابی آغازیه –

زمان خالصٍ محتًی درض 

 (دقیقٍ  ) 

ريغ 

تذریط  

يظایل کمك 

آمًزؼی  

ارزؼیابی تکمیلی  فعالیتُای فراگیران ارزؼیابی در حیه تذریط  

  :داًؽجَ ثبیذ ثتَاًذ

تقعین ثٌذی ثیوبری ّبی پَظتی را -

. ثؽٌبظذ

لبیعبت، عَارق ٍ عالئن ثیوبریْبی -

. پَظتی را تَلیح دّذ

پرتَ فراثٌفػ ٍ خفَـیبت درهبًی -

. آى را ثذاًذ

اثر ّوسهبًی دارٍ ّبی خبؾ ٍ هَاد -

. ؼیویبیی را ثب ًَر ثذاًذ

اًَاع رٍؼْبی فیسیَتراپی در -

. ثیوبریْبی پَظتی را تَلیح دّذ

  

ظئَال ٍ 

جَاة 

ؼفبّی از 

داًعتِ 

ّبی قجلی 

10 
دقیقِ 

ظبختوبى پَظت، ثیوبریْبی پَظتی -

عالئن ٍ ًؽبًِ ّبی ثیوبریْبی پَظتی -

لبیعبت ٍ عَارق ثیوبریْبی پَظتی -

پرتَ فراثٌفػ، خفَـیبت درهبًی طَل هَج -

ّبی هختلف 

اثر ّوسهبًی ًَر ٍ هَاد ؼیویبیی -

رٍؼْبی فیسیَتراپی در ثیوبریْبی پَظتی -

10 
10 
20 
 
20 
 
10 
 
20 

ظخٌراًی -

پرظػ -

ٍ پبظخ 

ثحث -

گرٍّی 

کبهپیَتر -

پبٍرپَیٌت -

ٍیذئَپرٍشکتَر -

ٍایت ثَرد ٍ -

هبشیک 

پرظػ -

ٍ پبظخ 

 

زهبى 
10 

دقیقِ 

ؼرکت در -

هجبحث گرٍّی 

پبظخ ثِ ظَاالت -

حمَر فعبل در -

کالض 

اهتحبى هیبى -

ترم 

اهتحبى پبیبى -

ترم 
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ظاعت  2:               مذت زمان جلعٍ 17: ؼمارٌ جلعٍ 
 )رفتار يريدی اَذاف يیصٌ در پایان کالض 

آمادگی الزم داوؽجً 

قبل از ؼريع کالض 

 ( ارزؼیابی آغازیه –

زمان خالصٍ محتًی درض 

 (دقیقٍ  ) 

ريغ 

تذریط  

يظایل کمك 

آمًزؼی  

ارزؼیابی تکمیلی  فعالیتُای فراگیران ارزؼیابی در حیه تذریط  

: داًؽجَ ثبیذ ثتَاًذ

. ثیوبری پعَریبزیط را تعریف کٌذ-

اتیَلَشی ٍ پبتَلَشی آى را ثیبى -

. ًوبیذ

. عالئن ثبلیٌی ثیوبری را تَلیح دّذ-

درهبى دارٍیی ٍ دیگر درهبًْبی -

. هعوَل را ثؽٌبظذ

رٍؼْبی فیسیَتراپی ثیوبری را -

. تَلیح دّذ

اًَاع ثیوبری ٍیتیلیگَ ٍ درهبى ّر -

. یک را تَلیح دّذ

ثیوبری لیکي راثر پلٌَض،زًٍب، آکٌِ -

ٍلگبریط، اظکلرٍدرهیب، زگیل، ٍ 

ًَرٍدرهبتَز را ثؽٌبظذ ٍ درهبى 

.  فیسیَتراپی آًْب را تَلیح دّذ

ظئَال ٍ 

جَاة 

ؼفبّی از 

داًعتِ 

ّبی قجلی 

10 
دقیقِ 

ثیوبری پعَریبزیط، اتیَلَزی ٍ پبتَلَشی -

عالم ٍ ًؽبًِ ّبی ثیوبری -

درهبى دارٍیی ٍ ظبیر درهبًْب -

رٍؼْبی فیسیَتراپی در درهبى پعَریبزیط -

اًَاع ٍیتیلیگَ ٍ رٍؼْبی هختلف درهبى -

فیسیَتراپی 

ظبیر ثیوبری ّبی پَظتی -

فیسیَتراپی در درهبى ظبیر ثیوبریْبی پَظتی -

10 
10 
10 
15 
 
10 
 
15 
 
20 

ظخٌراًی -

پرظػ -

ٍ پبظخ 

ثحث -

گرٍّی 

کبهپیَتر -

پبٍرپَیٌت -

ٍیذئَپرٍشکتَر -

ٍایت ثَرد ٍ -

هبشیک 

پرظػ -

ٍ پبظخ 

 

زهبى 
10 

دقیقِ 

ؼرکت در -

هجبحث گرٍّی 

پبظخ ثِ ظَاالت -

حمَر فعبل در -

کالض 

اهتحبى هیبى -

ترم 

اهتحبى پبیبى -

ترم 
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