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ساعت  2:               مذت زمان جلسٍ 1: ضمارٌ جلسٍ 
آمادگی  )رفتار يريدی اَذاف يیژٌ در پایان کالس 

الزم داوطجً قبل از 

 ارزضیابی –ضريع کالس 

 (آغازیه 

زمان خالصٍ محتًی درس 

 (دقیقٍ  ) 

ريش 

تذریس  

يسایل کمك 

آمًزضی  

ارزضیابی تكمیلی  فعالیتُای فراگیران ارزضیابی در حیه تذریس  

: داًؾجَ ثبیذ ثتَاًذ

. ثزًبهِ کالعی را ثذاًذ-

عغَح هختلف رفلکغْب را تَضیح -

. دّذ

هزاحل رؽذ رٍاًی حزکتی ٍ -

رفلکغْبی ّز دٍرُ را تَضیح 

. دّذ

اّویت ٍ ّذف اس اًجبم تغت - 

 .ّبی رفلکغی را ؽزح دّذ

 , primitive,posturalرفلکغْبی -

stereotypes  

. را ثؾٌبعذ ٍ تَضیح دّذ

  

عئَال ٍ 

جَاة 

ؽفبّی اس 

داًغتِ ّبی 

قجلی 

10 
دقیقِ 

تَضیح ثزًبهِ کالط در عَل تزم -

رفلکغْبی دٍرُ ًَسادی، تعزیف، کلیبت، رؽذ -

رٍاًی حزکتی ٍ عغَح هختلف رفلکغْب 

اّویت ٍّذف اس اًجبم تغت رفلکظ ّب   -

  تقغین ثٌذی، سهبى ثزٍس primitiveرفلکغْبی -

ٍ سٍال ٍ ٍضعیت ّبی پبتَلَصیک 

 تقین ثٌذی، سهبى ثزٍس ٍ posturalرفلکغْبی -

سٍال ٍ ٍضعیت ّبی پبتَلَصیک 

-stereotypes  تقغین ثٌذی، سهبى ثزٍس ٍ سٍال 
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ساعت  2:               مذت زمان جلسٍ 2: ضمارٌ جلسٍ 
آمادگی  )رفتار يريدی اَذاف يیژٌ در پایان کالس 

الزم داوطجً قبل از 

 ارزضیابی –ضريع کالس 

 (آغازیه 

زمان خالصٍ محتًی درس 

 (دقیقٍ  ) 
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ارزضیابی تكمیلی  فعالیتُای فراگیران ارزضیابی در حیه تذریس  

: داًؾجَ ثبیذ ثتَاًذ

تعزیف عکتِ هغشی ٍ تفبٍت ثیي -

TIA عکتِ هغشی را تَضیح ٍ 

. دّذ

ؽجکِ جزیبى خَى هغش ٍ ؽزیبى -

. ّبی اصلی را ثؾٌبعذ

حلقِ ٍیلیظ ٍ ًقؼ آى را در -

. جزیبى خَى هغش تَضیح دّذ

ؽبخِ ّبی ًغذیِ کٌٌذُ لَة ّبی -

. هختلف هغش را ثؾٌبعذ

اًَاع عکتِ ّبی هغشی ٍ خغزات -

. ٍعَارض آًْب را ثذاًذ

ارسیبثی اٍلیِ ٍ هقبیغِ اًَاع عکتِ -

ّب ٍ عَاهل هَثز ثز عکتِ ّب را 

. ؽزح دّذ

 

عئَال ٍ 

جَاة 

ؽفبّی اس 

داًغتِ ّبی 

قجلی 

10 
دقیقِ 

  تعزیف، تفبٍتْب TIAعکتِ هغشی، -

ؽجکِ جزیبى خَى هغش، خصَصیبت کلی، ؽزیبى -

ّبی اصلی 

حلقِ ٍیلیظ ٍ اّویت آى در خًَزعبًی هغش ٍ -

عبیز ثبفتْبی هجبٍر 

ؽبخِ ّبی تغذیِ کٌٌذُ لَة ّبی هختلف -

ٍهؾکالت ًبؽی اس اختالل خًَزعبًی  

اًَاع عکتِ ّبی هغشی خصَصیبت ٍ خغزات ّز -

کذام 

ارسیبثی اٍلیِ ثیوبر -

اًَاع عکتِ ّبی هغشی ٍ عَاهل سهیٌِ عبس عکتِ -
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آمادگی  )رفتار يريدی اَذاف يیژٌ در پایان کالس 

الزم داوطجً قبل از 
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تذریس  

يسایل کمك 

آمًزضی  

ارزضیابی تكمیلی  فعالیتُای فراگیران ارزضیابی در حیه تذریس  

: داًؾجَ ثبیذ ثتَاًذ

تبریخچِ ٍ هجبًی اصلی دیذگبُ -

brunnstromرا در درهبى ثذاًذ  .

عیٌزصی ّبی اصلی را در اًذاهْب -

تَضیح دّذ ٍ پَعچز تیپیک ّوی 

. پلضی را ؽزح دّذ

-reaction  را در ثیوبراى CVA 

تعزیف کٌذ ٍهَارد آى راثیبى 

 ّبی دعت را در  reaction.. ًوبیذ

هزاحل هختلف ثْجَدی تَضیح 

. دّذ

اصَل ارسیبثی را در ایي دیذگبُ -

. ثیبى کٌذ

هزاحل ثْجَدی ٍ خصَصیبت ّز -

هزحلِ ٍ اصَل درهبى را ؽزح 

. دّذ

 

عئَال ٍ 

جَاة 

ؽفبّی اس 

داًغتِ ّبی 

قجلی 

10 
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دیذگبُ ثزاًغتزٍم، تبریخچِ، هجبًی - 

عیٌزصی ّبی اصلی اًذاهْب -

 CVAپَعچز تیپیک ثیوبراى -

-Reaction  ّبی هختلف ثیوبراىCVA ، 

Reaction  دعت در هزاحل ثْجَدی 

اصَل ارسیبثی در دیذگبُ ثز اًغتزٍم -

هزاحل ثْجَدی، خصَصیبت ّز هزحلِ  -

اصَل ارسیبثی -

اصَل درهبى -
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آمادگی  )رفتار يريدی اَذاف يیژٌ در پایان کالس 

الزم داوطجً قبل از 

 ارزضیابی –ضريع کالس 

 (آغازیه 

زمان خالصٍ محتًی درس 

 (دقیقٍ  ) 

ريش 

تذریس  

يسایل کمك 
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ارزضیابی تكمیلی  فعالیتُای فراگیران ارزضیابی در حیه تذریس  

: داًؾجَ ثبیذ ثتَاًذ

تبریخچِ، اعبط ٍ اّذاف درهبًی -

 Margaret Roodرا در ًگزػ 

. تَضیح دّذ

اصَل هعبیٌِ ثبلیٌی را در ایي -

. دیذگبُ ؽزح دّذ

گیزًذُ ّبی پَعتی ٍ هفصلی  ٍ -

اثز هذالیتِ ّب را در ایجبد تغْیل 

. عصجی عضالًی ثیبى ًوبیذ

اصَل درهبى ٍ ثزًبهِ درهبًی را -

. در ایي دیذگبُ ثیبى ًوبیذ
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داًغتِ ّبی 

قجلی 
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 در درهبى، تبریخچِ، اّذاف Roodدیذگبُ -

درهبًی 

اصَل هعبیٌِ ثبلیٌی -

گیزًذُ ّبی پَعتی ٍ  هفصلی -

ثکبرگیزی هذالیتِ ّب در درهبى -

اصَل درهبى ٍثزًبهِ درهبًی  -
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ارزضیابی تكمیلی  فعالیتُای فراگیران ارزضیابی در حیه تذریس  

: داًؾجَ ثبیذ ثتَاًذ

 Carr andاعبط دیذگبُ -

Shepherdرا تَضیح دّذ  .

تقغین ثٌذی ایي دیذگبُ را اس -

. فعبلیت ّبی رٍساًِ ؽزح دّذ

اصَل ارسیبثی ٍ ًقؼ تعبدل را در -

.. ایي دیذگبُ ثیبى ًوبیذ

ًقؼ ثیوبری ٍ عي را در هَضَع -

. تعبدل تَضیح دّذ

ًکبت هْن در یبدگیزی تعبدل در -

حبلت ًؾغتِ ٍ ایغتبدُ را ؽزح 

. دّذ

رٍؽْبی ثْجَد تعبدل را در -

. ثیوبراى تَضیح دّذ
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جَاة 

ؽفبّی اس 

داًغتِ ّبی 

قجلی 
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 Carr and Shepherdاصَل دیذگبُ -

 Carr andفعبلیت ّبی رٍساًِ، دیذگبُ -

shepherd 

اصَل ارسیبثی، ًقؼ تعبدل  -

ثیوبری ٍ عي، ًقؼ آى در هَضَع تعبدل -

یبدگیزی تعبدل در حبلت ّبی ًؾغتِ ٍ ایغتبدُ، -

    ًکبت هغزح ؽذُ در ایي دیذگبُ

رٍػ ّبی ثْجَد تعبدل در ثیوبراى عکتِ هغشی -
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ارزضیابی تكمیلی  فعالیتُای فراگیران ارزضیابی در حیه تذریس  

: داًؾجَ ثبیذ ثتَاًذ

اصَل درهبى ایغتبدى ٍ راُ رفتي -

 Carr andرا در دیذگبُ 

Shepherd تَضیح دّذ  .

خصَصیبت راُ رفتي عجیعی ٍ -

تغییزات هزثَط ثِ ثیوبری را 

. تَضیح دّذ

تغییزات خصَصیبت ثیَهکبًیک -

هزاحل هختلف راُ رفتي را در 

. ثیبى ًوبیذCVAثیوبراى 

دیذگبُ درهبًی را ثب تَجِ ثِ -

تغییزات ثیَهکبًیک راُ رفتي در 

ّز هزحلِ ثیبى ًوبیذ  

 

عئَال ٍ 

جَاة 

ؽفبّی اس 

داًغتِ ّبی 

قجلی 

10 
دقیقِ 

اصَل درهبى هؾکالت راُ رفتي در ثیوبراى -

CVA ُدر دیذگب Carr and Shepherd 

راُ رفتي عجیعی، تغییزات هزتجظ ثب ثیوبری -

ثیَهکبًیک راُ رفتي در هزاحل هختلف در افزاد -

 CVAعبلن ٍ در ثیوبراى 

ًکبت درهبًی راُ رفتي ثب تَجِ ثِ تغییزات -

ثیَهکبًیکی هزاحل هختلف  

15 
 

25 
 

25 
 

25 

عخٌزاًی -

پزعؼ -

ٍ پبعخ 

ثحث -

گزٍّی 

کبهپیَتز -

پبٍرپَیٌت -

ٍیذئَپزٍصکتَر -

ٍایت ثَرد ٍ -

هبصیک 

پزعؼ -

ٍ پبعخ 

 

سهبى 
10 

دقیقِ 

ؽزکت در -

هجبحث گزٍّی 

پبعخ ثِ عَاالت -

حضَر فعبل در -

کالط 

اهتحبى هیبى -

تزم 

اهتحبى پبیبى -

تزم 

 

 

 :منابع اصلی

-Downie P.A “cash’s textbook of neurology for physiotherapist” 4th edition, Faber and Faber, London, Boston, 1986 
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-Carr J.H., Shepherd R.B., stroke rehabilitation, Butterworth- Heinemann, 2003 
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دکتر خذابخص جًاوطیر  :فیسیًتراپی  وام استاد : رضتٍ تحصیلی   (وظری)ياحذ  1:فیسیًتراپی در فلج ویمٍ بذن                              تعذاد ياحذ : عىًان درس 

آضىایی با ريضُای مختلف درمان بیماران مبتال بٍ فلج ویمٍ بذن              : َذف کلی درس  

ساعت  2:               مذت زمان جلسٍ 7: ضمارٌ جلسٍ 
آمادگی  )رفتار يريدی اَذاف يیژٌ در پایان کالس 

الزم داوطجً قبل از 

 ارزضیابی –ضريع کالس 

 (آغازیه 

زمان خالصٍ محتًی درس 

 (دقیقٍ  ) 

ريش 

تذریس  

يسایل کمك 

آمًزضی  

ارزضیابی تكمیلی  فعالیتُای فراگیران ارزضیابی در حیه تذریس  

: داًؾجَ ثبیذ ثتَاًذ

اصَل اعتفبدُ اس تزدهیل ثزای -

  CVAآهَسػ راُ رفتي ثِ ثیوبر 

 full body weightرا در حبلت 

supportتَضیح دّذ  .

اعتفبدُ اس تزدهیل در حبلت -

partial weight support  ٍnon 

weight support  را ثیبى ًوبیذ 

اعتزچ عضالت پؾت عبق ٍ -

ّوغتزیٌگ ٍ کَادریغپظ را 

. تَضیح دّذ

اثزات راُ رفتي جبًجی ٍ ثِ عوت -

 تَضیح CVAعقت را در ثیوبراى 

. دّذ

عئَال ٍ 

جَاة 

ؽفبّی اس 

داًغتِ ّبی 

قجلی 

10 
دقیقِ 

اعتفبدُ اس تزدهیل ثِ عٌَاى ٍعیلِ ای جْت  -

آهَسػ راُ رفتي 

 full weightاعتفبدُ اس تزدهیل ثصَرت -

support 

 partial weightاعتفبدُ اس تزدهیل ثِ صَرت -

support  ٍ non weight support 

عضالتی کِ ثبیغتی اعتزچ ؽًَذ ٍ ًحَُ اعتزچ -

عضالت 

 CVAراُ رفتي جبًجی در ثیوبراى -

 CVAراُ رفتي ثِ عقت در ثیوبراى -

20 

 

 

15 

 

15 

 

 

 

15 

 

15 

10 

عخٌزاًی -

پزعؼ -

ٍ پبعخ 

ثحث -

گزٍّی 

کبهپیَتز -

پبٍرپَیٌت -

ٍیذئَپزٍصکتَر -

ٍایت ثَرد ٍ -

هبصیک 

پزعؼ -

ٍ پبعخ 

 

سهبى 
10 

دقیقِ 

ؽزکت در -

هجبحث گزٍّی 

پبعخ ثِ عَاالت -

حضَر فعبل در -

کالط 

اهتحبى هیبى -

تزم 

اهتحبى پبیبى -

تزم 

 

 :منابع اصلی
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ساعت  2:               مذت زمان جلسٍ 8: ضمارٌ جلسٍ 
آمادگی  )رفتار يريدی اَذاف يیژٌ در پایان کالس 

الزم داوطجً قبل از 

 ارزضیابی –ضريع کالس 

 (آغازیه 

زمان خالصٍ محتًی درس 

 (دقیقٍ  ) 

ريش 

تذریس  

يسایل کمك 

آمًزضی  

ارزضیابی تكمیلی  فعالیتُای فراگیران ارزضیابی در حیه تذریس  

: داًؾجَ ثبیذ ثتَاًذ

اصَل ٍ اعبط دیذگبُ ثَثبت را -

در درهبى تَضیح دّذ 

الگَّبی حزکتی را در هفبصل -

هختلف ثب درجبت هختلف ٍ در 

ًؾغتِ، : ٍضعیت ّبی هختلف

. خَاثیذُ ٍ ایغتبدُ تَضیح دّذ

تغت ّبی تعبدل را در ؽزایظ - 

هختلف ٍ ثب ؽذت ّبی هختلف 

. ؽزح دّذ

 

 

عئَال ٍ 

جَاة 

ؽفبّی اس 

داًغتِ ّبی 

قجلی 

10 
دقیقِ 

دیذگبُ ثَثبت اعبط ٍ اصَل اٍلیِ  -

الگَّبی حزکتی در هفبصل اًذام فَقبًی در -

. ؽزایظ ًؾغتِ، خَاثیذُ ٍ ایغتبدُ

تغتْبی تعبدل در ؽزایظ هختلف خَاثیذُ، ًؾغتِ -

ٍ ایغتبدُ   

20 
 

35 
 

35 

عخٌزاًی -

پزعؼ -

ٍ پبعخ 

ثحث -

گزٍّی 

کبهپیَتز -

پبٍرپَیٌت -

ٍیذئَپزٍصکتَر -

ٍایت ثَرد ٍ -

هبصیک 

پزعؼ -

ٍ پبعخ 

 

سهبى 
10 

دقیقِ 

ؽزکت در -

هجبحث گزٍّی 

پبعخ ثِ عَاالت -

حضَر فعبل در -

کالط 

اهتحبى هیبى -

تزم 

اهتحبى پبیبى -

تزم 
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 ساعت  1:                مذت زمان جلسٍ 9: ضمارٌ جلسٍ 
آمادگی  )رفتار يريدی اَذاف يیژٌ در پایان کالس 

الزم داوطجً قبل از 

 ارزضیابی –ضريع کالس 

 (آغازیه 

زمان خالصٍ محتًی درس 

 (دقیقٍ  ) 

ريش 

تذریس  

يسایل کمك 

آمًزضی  

ارزضیابی تكمیلی  فعالیتُای فراگیران ارزضیابی در حیه تذریس  

: داًؾجَ ثبیذ ثتَاًذ

تغت ّبی هزثَط ثِ ٍاکٌؼ ّبی -

حفبظتی را در ؽزایظ هختلف 

. تَضیح دّذ

اصَل درهبى را در دیذگبُ ثَثبت -

. ثیبى ًوبیذ

ًقبط کلیذی پزٍگشیوبل ٍ دیغتبل -

را در اًذاهْبی فَقبًی ٍ تحتبًی ٍ 

. عتَى فقزات تَضیح دّذ

ارسیبثی ٍ ثزًبهِ ریشی درهبًی را -

. ؽزح دّذ

تکٌیک ّبی درهبى را ثب تَجِ ثِ -

هزحلِ ثیوبری ٍ ثْجَدی ثیبى 

. ًوبیذ

 bodyًکبت اعبعی را در راثغِ ثب -

image تَضیح دّذ  .

عئَال ٍ 

جَاة 

ؽفبّی اس 

داًغتِ ّبی 

قجلی 

5 
دقیقِ 

تغت ّبی ٍاکٌؼ حفبظتی در ؽزایظ هختلف  -

اصَل درهبى در دیذگبُ ثَثبت -

ًقبط کلیذی دیغتبل ٍ پزٍگشیوبل در درهبى -

ثیوبر 

ارسیبثی ٍ ثزًبهِ ریشی درهبى -

 flaccid ، spasticتکٌیک ّبی درهبًی در هزحلِ -

 ٍ recovery 

 

 ٍ چگًَگی  body imageًکبت اعبعی در هَرد -

  body imageکوک ثِ ثیوبر ثزای ثبسیبثی 

 

10 

5 

 

10 

 

 

5 

 

15 

 

 

 

5 

عخٌزاًی -

پزعؼ -

ٍ پبعخ 

ثحث -

گزٍّی 

کبهپیَتز -

پبٍرپَیٌت -

ٍیذئَپزٍصکتَر -

ٍایت ثَرد ٍ -

هبصیک 

پزعؼ -

ٍ پبعخ 

 

سهبى 
5 

دقیقِ 

ؽزکت در -

هجبحث گزٍّی 

پبعخ ثِ عَاالت -

حضَر فعبل در -

کالط 

اهتحبى هیبى -

تزم 

اهتحبى پبیبى -

تزم 
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