
دکتر خذاتخص جَاًطیر  :فیسیَتراپی  ًام استاد : رضتِ تحصیلی  ٍاحذ  2: فیسیَتراپی در تیواریْای هغس ٍ اعصاب       تعذاد ٍاحذ : عٌَاى درس 

ضٌاخت ٍ ارزیاتی آسیة ّای سیستن عصثی هحیطی ٍ هرکسی   (1: ّذف کلی درس  

یادگیری اصَل ٍ رٍضْای فیسیَتراپی در تیواریْای سیستن عصثی              (2                                  

ساعت  2:               هذت زهاى جلسِ 1: ضوارُ جلسِ 
آهادگی  )رفتار ٍرٍدی اّذاف ٍیژُ در پایاى کالس 

الزم داًطجَ قثل از 

 ارزضیاتی –ضرٍع کالس 

 (آغازیي 

زهاى خالصِ هحتَی درس 

 (دقیقِ  ) 

رٍش 

تذریس  

ٍسایل کوك 

آهَزضی  

ارزضیاتی تكویلی  فعالیتْای فراگیراى ارزضیاتی در حیي تذریس  

: داًطجَ ثبیذ ثتَاًذ

. ثرًبهِ والسی را ثذاًذ-

اصَل ولی ارزیبثی ٍ ارزیبثی -

. اختصبصی را ثذاًذ

گرفتي تبریخچِ، ارزیبثی ولی ٍ -

ارزیبثی از عریك هصبحجِ ثب ثیوبر 

. را تَضیح دّذ

ارزیبثی هىبًیسم ّبی حسی زا -

. تَضیح دّذ

  ٍ body image  اختالل در -

. هطىالت ًبضی از آى را ضرح دّذ

تست رفلىس ّبی ثیوبر را ثیبى -

. ًوبیذ

ارزیبثی ػولىرد، تؼبدل ٍ -

ّوبٌّگی را در ثیوبریْبی ػصجی 

. تَضیح دّذ

سئَال ٍ 

جَاة 

ضفبّی از 

داًستِ ّبی 

لجلی 

10 
دلیمِ 

تَضیح راجغ ثِ ثرًبهِ والسی ٍ زهبى ثٌذی -

هغبلت 

اصَل ولی ارزیبثی در ثیوبریْبی ػصجی -

گرفتي تبریخچِ، ًگرش ولی ٍ هصبحجِ ثب ثیوبر -

هىبًیسم ّبی حسی، ارزیبثی -

-body image در ثیوبریْبی ػصجی ٍ هطىالت 

ادراوی ًبضی از آى 

-REFLEX TESTING IN NEUROLOGIC 

PATIENTS 

-function, balance and coارزیبثی -

ordination  در ثیوبیْبی ػصجی 

10 
 
10 
 
15 
 
10 
 
15 
 
30 

سخٌراًی -

پرسص -

ٍ پبسخ 

ثحج -

گرٍّی 

وبهپیَتر -

پبٍرپَیٌت -

ٍیذئَپرٍشوتَر -

ٍایت ثَرد ٍ -

هبشیه 

پرسص -

ٍ پبسخ 

 

زهبى 
10 

دلیمِ 

ضروت در -

هجبحج گرٍّی 

پبسخ ثِ سَاالت -

حضَر فؼبل در -

والس 

اهتحبى هیبى -

ترم 

اهتحبى پبیبى -

ترم 

 

 : منابع اصلی

1) Uِmphred, D.A: Neurological Rehabilitation, 2th Ed, The C.V. Mosby Company, 1990 

2) Payton, O.D.: Manual of Physical therapy, Churchill Livingston, 1989. 

    

 :منابع و سایتهای کمک کننده

- Downie P.A., Cash’s textbook of neurology for physiotherapists, 4
th

 Ed, London: Faber and Faber 1990 



دکتر خذاتخص جَاًطیر  :فیسیَتراپی  ًام استاد : رضتِ تحصیلی  ٍاحذ  2: فیسیَتراپی در تیواریْای هغس ٍ اعصاب       تعذاد ٍاحذ : عٌَاى درس 

ضٌاخت ٍ ارزیاتی آسیة ّای سیستن عصثی هحیطی ٍ هرکسی   (1: ّذف کلی درس  

یادگیری اصَل ٍ رٍضْای فیسیَتراپی در تیواریْای سیستن عصثی              (2                                  

ساعت  2:               هذت زهاى جلسِ 2   :ضوارُ جلسِ 
آهادگی  )رفتار ٍرٍدی اّذاف ٍیژُ در پایاى کالس 

الزم داًطجَ قثل از 

 ارزضیاتی –ضرٍع کالس 

 (آغازیي 

زهاى خالصِ هحتَی درس 

 (دقیقِ  ) 

رٍش 

تذریس  

ٍسایل کوك 

آهَزضی  

ارزضیاتی تكویلی  فعالیتْای فراگیراى ارزضیاتی در حیي تذریس  

: داًطجَ ثبیذ ثتَاًذ

ػَاهل هَحر ثر ّیپرتًَی سیتی -

. را تَضیح دّذ

تفبٍت ارزیبثی ػضالت را در -

ثیوبراى ًَرٍلَشیه ٍ سبیر ثیوبراى 

. ضرح دّذ

آزهبیطبت الىترٍهیَگراافی را -

. ثیبى ًوبیذ

 را  hypertonicityتمسین ثٌذی -

. ثذاًذ

سئَال ٍ 

جَاة 

ضفبّی از 

داًستِ ّبی 

لجلی 

10 
دلیمِ 

 hypertonicityػَاهل هَحر ثر -

ارزیبثی ػضالت در ثیوبراى ًَرٍلَشیه ٍ تفبٍت -

آى ثب سبیر ثیوبریْب 

-EMGٍ NCV در ارزیبثی ثیوبریْبی ًَرٍلَشیه 

 ٍ تبحیرات hypertonicityضذت ّبی هختلف -

ثبلیٌی آى 

20 
20 
 
25 
 
25 

سخٌراًی -

پرسص -

ٍ پبسخ 

ثحج -

گرٍّی 

وبهپیَتر -

پبٍرپَیٌت -

ٍیذئَپرٍشوتَر -

ٍایت ثَرد ٍ -

هبشیه 

پرسص -

ٍ پبسخ 

 

زهبى 
10 

دلیمِ 

ضروت در -

هجبحج گرٍّی 

پبسخ ثِ سَاالت -

حضَر فؼبل در -

والس 

اهتحبى هیبى -

ترم 

اهتحبى پبیبى -

ترم 

 

:  منابع اصلی

1) Uِmphred, D.A: Neurological Rehabilitation, 2th Ed, The C.V. Mosby Company, 1990 

2) Payton, O.D.: Manual of Physical therapy, Churchill Livingston, 1989. 

    

 :منابع و سایتهای کمک کننده

- Downie P.A., Cash’s textbook of neurology for physiotherapists, 4
th

 Ed, London: Faber and Faber 1990 

 

 

 

 

 

 

 

 



دکتر خذاتخص جَاًطیر  :فیسیَتراپی  ًام استاد : رضتِ تحصیلی  ٍاحذ  2: فیسیَتراپی در تیواریْای هغس ٍ اعصاب       تعذاد ٍاحذ : عٌَاى درس 

ضٌاخت ٍ ارزیاتی آسیة ّای سیستن عصثی هحیطی ٍ هرکسی   (1: ّذف کلی درس  

یادگیری اصَل ٍ رٍضْای فیسیَتراپی در تیواریْای سیستن عصثی              (2                                  

ساعت  2:               هذت زهاى جلسِ 3: ضوارُ جلسِ 
آهادگی  )رفتار ٍرٍدی اّذاف ٍیژُ در پایاى کالس 

الزم داًطجَ قثل از 

 ارزضیاتی –ضرٍع کالس 

 (آغازیي 

زهاى خالصِ هحتَی درس 

 (دقیقِ  ) 

رٍش 

تذریس  

ٍسایل کوك 

آهَزضی  

ارزضیاتی تكویلی  فعالیتْای فراگیراى ارزضیاتی در حیي تذریس  

: داًطجَ ثبیذ ثتَاًذ

اصَل درهبى در ثیوبریْبی  -

. ًَرٍلَشیه را ثذاًذ

اختالل در آٍراًْبی ػصجی را -

. تَضیح دّذ

-sensory re-education  را ضرح 

. دّذ

اختالل حروت ٍ ًمص آٍراًْبی -

. حسی را درویفیت حروت ثیبى وٌذ

 را manual  ٍ verbalتىٌیه ّبی -

.  ثطٌبسذ facilitationثرای ایجبد 

سئَال ٍ 

جَاة 

ضفبّی از 

داًستِ ّبی 

لجلی 

10 
دلیمِ 

درهبى ثیوبریْبی ًَرٍلَشیه، اصَل ولی -

حس ّبی ٍرٍدی ٍ اّویت آًْب، اختالل در -

afferent   ّب 

ثبزاهَزی حسی -

 ّب در حروت sensory inputتبحیر -

-manual & verbal techniques for 

facilitation  

15 

 

20 

 

10 

 

15 

 

30 

سخٌراًی -

پرسص -

ٍ پبسخ 

ثحج -

گرٍّی 

وبهپیَتر -

پبٍرپَیٌت -

ٍیذئَپرٍشوتَر -

ٍایت ثَرد ٍ -

هبشیه 

پرسص -

ٍ پبسخ 

 

زهبى 
10 

دلیمِ 

ضروت در -

هجبحج گرٍّی 

پبسخ ثِ سَاالت -

حضَر فؼبل در -

والس 

اهتحبى هیبى -

ترم 

اهتحبى پبیبى -

ترم 

 

:  منابع اصلی

 

1) Uِmphred, D.A: Neurological Rehabilitation, 2th Ed, The C.V. Mosby Company, 1990 

2) Payton, O.D.: Manual of Physical therapy, Churchill Livingston, 1989. 

    

 :منابع و سایتهای کمک کننده

- Downie P.A., Cash’s textbook of neurology for physiotherapists, 4
th

 Ed, London: Faber and Faber 1990 

 

 

 

 

 

 



دکتر خذاتخص جَاًطیر  :فیسیَتراپی  ًام استاد : رضتِ تحصیلی  ٍاحذ  2: فیسیَتراپی در تیواریْای هغس ٍ اعصاب       تعذاد ٍاحذ : عٌَاى درس 

ضٌاخت ٍ ارزیاتی آسیة ّای سیستن عصثی هحیطی ٍ هرکسی   (1: ّذف کلی درس  

یادگیری اصَل ٍ رٍضْای فیسیَتراپی در تیواریْای سیستن عصثی              (2                                  

ساعت  2:               هذت زهاى جلسِ 4: ضوارُ جلسِ 
آهادگی الزم  )رفتار ٍرٍدی اّذاف ٍیژُ در پایاى کالس 

داًطجَ قثل از ضرٍع کالس 

 ( ارزضیاتی آغازیي –

زهاى خالصِ هحتَی درس 

 (دقیقِ  ) 

رٍش 

تذریس  

ٍسایل کوك 

آهَزضی  

ارزضیاتی تكویلی  فعالیتْای فراگیراى ارزضیاتی در حیي تذریس  

: داًطجَ ثبیذ ثتَاًذ

ّیپَتًَی ٍ اتًَی ًبضی از اختالالت -

. اػصبة هحیغی را ضرح دّذ

رٍش ّبی هٌبست درهبى فیسیَتراپی -

 تَضیح  hypotonia  ٍ  atoniaرا در 

. دّذ

ّیپَتًَی ٍ اتًَی ًبضی از اختالالت -

. ػصجی هروسی را ثیبى ًوبیذ

رٍضْبی درهبى فیسیَتراپی را در ایي -

. هَارد ضرح دّذ

ّبیپرتًَیسیتی ًبضی از اختالالت -

ػصجی هروسی ٍ رٍضْبی درهبًی را 

. تَضیح دّذ

رشیذیتی ٍ دیستًَی ٍ درهبًْبی -

. هٌبست را ضرح دّذ

سئَال ٍ 

جَاة 

ضفبّی از 

داًستِ ّبی 

لجلی 

 ًبضی از اختالالت  hypotonia  ٍ atonia- دلیمِ 10

اػصبة هحیغی 

رٍضْبی هٌبست درهبى در وبّص تَى -

هحیغی 

وبّص ٍ از ثیي رفتي تَى ػضالًی ثب -

هٌطب هروسی 

رٍضْبی درهبى در وبّص تَى هروسی -

افسایص تَى ػضالًی ًبضی از اختالالت -

ػصجی هروسی 

رٍضْبی درهبًی هٌبست در افسایص تَى -

-rigidity, dystonia تَضیح ٍ رٍضْبی 

   درهبى فیسیَتراپی

15 
 
10 
 

 
10 
 
15 
 
10 
 
15 
15 

سخٌراًی -

پرسص -

ٍ پبسخ 

ثحج -

گرٍّی 

وبهپیَتر -

پبٍرپَیٌت -

ٍیذئَپرٍشوتَر -

ٍایت ثَرد ٍ -

هبشیه 

پرسص -

ٍ پبسخ 

 

زهبى 
10 

دلیمِ 

ضروت در -

هجبحج گرٍّی 

پبسخ ثِ سَاالت -

حضَر فؼبل در -

والس 

اهتحبى هیبى -

ترم 

اهتحبى پبیبى -

ترم 

 

:  منابع اصلی

1) Uِmphred, D.A: Neurological Rehabilitation, 2th Ed, The C.V. Mosby Company, 1990 

2) Payton, O.D.: Manual of Physical therapy, Churchill Livingston, 1989. 

    

 :منابع و سایتهای کمک کننده

- Downie P.A., Cash’s textbook of neurology for physiotherapists, 4
th

 Ed, London: Faber and Faber 1990 

 

 

 



دکتر خذاتخص جَاًطیر  :فیسیَتراپی  ًام استاد : رضتِ تحصیلی  ٍاحذ  2: فیسیَتراپی در تیواریْای هغس ٍ اعصاب       تعذاد ٍاحذ : عٌَاى درس 

ضٌاخت ٍ ارزیاتی آسیة ّای سیستن عصثی هحیطی ٍ هرکسی   (1: ّذف کلی درس  

یادگیری اصَل ٍ رٍضْای فیسیَتراپی در تیواریْای سیستن عصثی              (2                                  

ساعت  2:               هذت زهاى جلسِ 5: ضوارُ جلسِ 
آهادگی  )رفتار ٍرٍدی اّذاف ٍیژُ در پایاى کالس 

الزم داًطجَ قثل از 

 ارزضیاتی –ضرٍع کالس 

 (آغازیي 

زهاى خالصِ هحتَی درس 

 (دقیقِ  ) 

رٍش 

تذریس  

ٍسایل کوك 

آهَزضی  

ارزضیاتی تكویلی  فعالیتْای فراگیراى ارزضیاتی در حیي تذریس  

 :داًطجَ ثبیذ ثتَاًذ

ضبیؼبت ترٍهبتیه هغس، اًَاع -

ضىستگی ّب ٍ اسیت دیذگی ػرٍق 

. هغس را ضرح دّذ

تبثلَی ثبلیٌی ثیوبر دچبر حبدحِ را -

. ثیبى ًوبیذ

-GCS گهی  ٍ راثغِ آى ثب پیص ا

. بهبىدی را بداند

نحىه و اجسا ارزیابی بیمار را -

. تىضیح دهد

عىامل مىثر در بهبىدی و درمان -

. بیمار را بیان نماید

. اهداف درمانی را شرح دهد-

. روند های متداول درمانی را بداند-

  .مکانیسمهای بهبىدی را بشناسد-

سئَال ٍ 

جَاة 

ضفبّی از 

داًستِ ّبی 

لجلی 

10 
دلیمِ 

-Traumatic head injuries اًَاع ضىستگی ّب 

ٍػَارض ػرٍلی هغس 

ػالین ًٍطبًِ ّبی ثبلیٌی ثیوبر دچبر ػبرضِ  -

-GCS راثغِ آى ثب هیساى ثْجَدی ٍ پیص آگْی ٍ 

ارزیبثی ثیوبر، تبریخچِ، هطبّذات، اعالػبت از -

 ADLثیوبر یب خبًَادُ، فؼبلیت ّبی حروتی، 

ضٌبختی، ػولىردی، )ػَاهل هَحر ثر ثْجَدی -

 (...اجتوبػی، فیسیىی،

حفظ حیبت، رفغ ًَالص حسی، )اّذاف درهبًی -

 (... ، ADLًَالص حروتی، 

رًٍذ ّبی درهبى ٍ هىبًیسهْبی ثْجَدی   -

 

10 
 
10 
 
5 
 
15 
 
15 
 
10 
 
25 

سخٌراًی -

پرسص -

ٍ پبسخ 

ثحج -

گرٍّی 

وبهپیَتر -

پبٍرپَیٌت -

ٍیذئَپرٍشوتَر -

ٍایت ثَرد ٍ -

هبشیه 

پرسص -

ٍ پبسخ 

 

زهبى 
10 

دلیمِ 

ضروت در -

هجبحج گرٍّی 

پبسخ ثِ سَاالت -

حضَر فؼبل در -

والس 

اهتحبى هیبى -

ترم 

اهتحبى پبیبى -

ترم 

 

:  منابع اصلی

 

1) Uِmphred, D.A: Neurological Rehabilitation, 2th Ed, The C.V. Mosby Company, 1990 

2) Payton, O.D.: Manual of Physical therapy, Churchill Livingston, 1989. 

    

 :منابع و سایتهای کمک کننده

- Downie P.A., Cash’s textbook of neurology for physiotherapists, 4
th

 Ed, London: Faber and Faber 1990 

 

 

 

 



دکتر خذاتخص جَاًطیر  :فیسیَتراپی  ًام استاد : رضتِ تحصیلی  ٍاحذ  2: فیسیَتراپی در تیواریْای هغس ٍ اعصاب       تعذاد ٍاحذ : عٌَاى درس 

ضٌاخت ٍ ارزیاتی آسیة ّای سیستن عصثی هحیطی ٍ هرکسی   (1: ّذف کلی درس  

یادگیری اصَل ٍ رٍضْای فیسیَتراپی در تیواریْای سیستن عصثی              (2                                  

ساعت  2:               هذت زهاى جلسِ 6: ضوارُ جلسِ 
آهادگی  )رفتار ٍرٍدی اّذاف ٍیژُ در پایاى کالس 

الزم داًطجَ قثل از 

 ارزضیاتی –ضرٍع کالس 

 (آغازیي 

زهاى خالصِ هحتَی درس 

 (دقیقِ  ) 

رٍش 

تذریس  

ٍسایل کوك 

آهَزضی  

ارزضیاتی تكویلی  فعالیتْای فراگیراى ارزضیاتی در حیي تذریس  

: داًطجَ ثبیذ ثتَاًذ

سیستن اوستراپیراهیذال را -

ثطٌبسذ ًٍمص آى را در حروبت 

. تجییي ًوبیذ

ثیوبری آتتَز ٍ درهبى -

. فیسیَتراپی آى را ضرح دّذ

ثیوبری ٍیلسَى ٍ درهبى -

. فیسیَتراپی آى را ثیبى وٌذ

 ٍ spasmodic torticuliثیوبری -

درهبى فیسیَتراپی آى را ضرح 

. دّذ

ثیوبری پبرویٌسَى، تمسین ثٌذی، -

ػالئن اصلی، ارزیبثی ٍ درهبى 

. فیسیَتراپی آى را ثیبى ًوبیذ

توریٌبت اختصبصی پبرویٌسَى را  -

. ضرح دّذ

سئَال ٍ 

جَاة 

ضفبّی از 

داًستِ ّبی 

لجلی 

10 
دلیمِ 

ًمص سیستن اوتراپیراهیذال در فؼبلیت ّبی -

حروتی 

آتتَز، ػالئن ثیوبری، درهبى فیسیَتراپی  -

ثیوبری ٍیلسَى، ػالئن، درهبى فیسیَتراپی -

-spasmodic torticuli ػالئن ثیوبری، درهبى ، 

فیسیَتراپی 

پبرویٌسَى، تمسین ثٌذی، ػالئن اصلی ثیوبری، -

ارزیبثی، درهبى فیسیَتراپی 

رٍضْبی توریي اختصبصی پبرویٌسَى   -

10 
 
10 
10 
 
20 
 

 
30 
 
10 

سخٌراًی -

پرسص -

ٍ پبسخ 

ثحج -

گرٍّی 

وبهپیَتر -

پبٍرپَیٌت -

ٍیذئَپرٍشوتَر -

ٍایت ثَرد ٍ -

هبشیه 

پرسص -

ٍ پبسخ 

 

زهبى 
10 

دلیمِ 

ضروت در -

هجبحج گرٍّی 

پبسخ ثِ سَاالت -

حضَر فؼبل در -

والس 

اهتحبى هیبى -

ترم 

اهتحبى پبیبى -

ترم 

 

:  منابع اصلی

 

1) Uِmphred, D.A: Neurological Rehabilitation, 2th Ed, The C.V. Mosby Company, 1990 

2) Payton, O.D.: Manual of Physical therapy, Churchill Livingston, 1989. 

    

 :منابع و سایتهای کمک کننده

- Downie P.A., Cash’s textbook of neurology for physiotherapists, 4
th

 Ed, London: Faber and Faber 1990 



 

 

دکتر خذاتخص جَاًطیر  :فیسیَتراپی  ًام استاد : رضتِ تحصیلی  ٍاحذ  2: فیسیَتراپی در تیواریْای هغس ٍ اعصاب       تعذاد ٍاحذ : عٌَاى درس 

یادگیری اصَل ٍ رٍضْای فیسیَتراپی در تیواریْای سیستن عصثی              (2ضٌاخت ٍ ارزیاتی آسیة ّای سیستن عصثی هحیطی ٍ هرکسی                (1: ّذف کلی درس  

ساعت  2:               هذت زهاى جلسِ 7: ضوارُ جلسِ 
آهادگی  )رفتار ٍرٍدی اّذاف ٍیژُ در پایاى کالس 

الزم داًطجَ قثل از 

 ارزضیاتی –ضرٍع کالس 

 (آغازیي 

زهاى خالصِ هحتَی درس 

 (دقیقِ  ) 

رٍش 

تذریس  

ٍسایل کوك 

آهَزضی  

ارزضیاتی تكویلی  فعالیتْای فراگیراى ارزضیاتی در حیي تذریس  

: داًطجَ ثبیذ ثتَاًذ

ًمص هخچِ را در سیستن حروتی -

. ثیبى ًوبیذ

هطىالت اصلی در درهبى ثیوبراى -

. هخچِ ای را ضرح دّذ

اختالالت حروتی ًبضی از ثیوبری -

. هخچِ را تَضیح دّذ

تئَریْبی هرثَط ثِ ثْجَد ثیوبری -

. را ثذاًذ

ارزیبثی ٍ اّذاف درهبًی را در -

. ثیوبراى هخچِ ای ضرح دّذ

ثرًبهِ درهبًی را در ایي ثیوبراى -

. ضرح دّذ

توریٌبت فراًىل را در ٍضؼیت -

ّبی خَاثیذُ، ًطستِ ٍ ایستبدُ 

.  ثیبى ًوبیذ

سئَال ٍ 

جَاة 

ضفبّی از 

داًستِ ّبی 

لجلی 

10 
دلیمِ 

ًمص هخچِ در سیستن اػصبة هروسی ٍ فرایٌذ -

حروت 

هىبًیسم ّبی ًب ضٌبختِ ضذُ در هَرد ارتجبط -

آًبتَهی ٍ ػولىرد در هخچِ 

ثیوبری هخچِ، ػَارض ٍ ًطبًِ ّبی ثبلیٌی -

فرضیبتی در هَرد رًٍذّبی ثْجَدی ثیوبراى -

هخچِ ای 

ارزیبثی ٍ هطخص وردى اّذاف درهبًی در -

ثیوبریْبی هخچِ 

ثرًبهِ درهبًی -

توریٌبت فراًىل در ٍضؼیت ّبی هختلف ٍ سبیر -

توریٌبت درهبًی  

10 
 
10 
 
15 
 
15 
 
10 
 
10 
 
20 
 

سخٌراًی -

پرسص -

ٍ پبسخ 

ثحج -

گرٍّی 

وبهپیَتر -

پبٍرپَیٌت -

ٍیذئَپرٍشوتَر -

ٍایت ثَرد ٍ -

هبشیه 

پرسص -

ٍ پبسخ 

 

زهبى 
10 

دلیمِ 

ضروت در -

هجبحج گرٍّی 

پبسخ ثِ سَاالت -

حضَر فؼبل در -

والس 

اهتحبى هیبى -

ترم 

اهتحبى پبیبى -

ترم 

:  منابع اصلی

 

1) Uِmphred, D.A: Neurological Rehabilitation, 2th Ed, The C.V. Mosby Company, 1990 

2) Payton, O.D.: Manual of Physical therapy, Churchill Livingston, 1989. 

    

 :منابع و سایتهای کمک کننده

- Downie P.A., Cash’s textbook of neurology for physiotherapists, 4
th

 Ed, London: Faber and Faber 1990 

 



دکتر خذاتخص جَاًطیر  :فیسیَتراپی  ًام استاد : رضتِ تحصیلی  ٍاحذ  2: فیسیَتراپی در تیواریْای هغس ٍ اعصاب       تعذاد ٍاحذ : عٌَاى درس 

ضٌاخت ٍ ارزیاتی آسیة ّای سیستن عصثی هحیطی ٍ هرکسی   (1: ّذف کلی درس  

یادگیری اصَل ٍ رٍضْای فیسیَتراپی در تیواریْای سیستن عصثی              (2                                  

ساعت  2:               هذت زهاى جلسِ 8: ضوارُ جلسِ 
آهادگی  )رفتار ٍرٍدی اّذاف ٍیژُ در پایاى کالس 

الزم داًطجَ قثل از 

 ارزضیاتی –ضرٍع کالس 

 (آغازیي 

زهاى خالصِ هحتَی درس 

 (دقیقِ  ) 

رٍش 

تذریس  

ٍسایل کوك 

آهَزضی  

ارزضیاتی تكویلی  فعالیتْای فراگیراى ارزضیاتی در حیي تذریس  

: داًطجَ ثبیذ ثتَاًذ

ًمص ستَى فمرات را در فؼبلیت -

ّبی حروتی ٍ حفبظت از ًخبع ثیبى 

. وٌذ

ضبیؼِ ًخبػی را تؼریف وٌذ ٍ -

. پیص آگْی ثْجَد را ثیبى ًوبیذ

ػلل، هىبًیسهْب ٍ ریسه -

فبوتَرّبی ضبیؼِ ًخبع را ثیبى 

. ًوبیذ

. ضَن ًَرٍلَشیه را تؼریف وٌذ-

تمسین ثٌذی ضبیؼبت ًخبػی را ثر -

اسبس سغح ضبیؼِ ٍ ضذت ػبرضِ 

. تَضیح دّذ

ػَارض حسی ٍ حروتی سغَح -

. هختلف را ثیبى ًوبیذ

سئَال ٍ 

جَاة 

ضفبّی از 

داًستِ ّبی 

لجلی 

10 
دلیمِ 

ستَى فمرات، ًمص حروتی ٍ حفبظتی -

تؼریف ضبیؼِ ًخبػی، پیص آگْی -

ػلل، هىبًیسهْب ٍ رسه فبوتَرّب در صذهبت -

ًخبػی 

ضَن ًَرٍلَشیه هطخصبت ٍ تؼریف -

تمسین ثٌذی ضبیؼبت ًخبػی ثر اسبس سغح -

ضبیؼِ ٍ هْرُ ّبی گرفتبر 

تمسین ثٌذی ثر اسبس ضذت ٍ هىبًیسم ػبرضِ -

ػَارض حسی ٍ حروتی هتٌَع ثر اسبس سغح -

گرفتبری ٍ ًَع ػبرضِ 

10 
10 
 
10 
 
10 
 
20 
10 
 
20 
 

سخٌراًی -

پرسص -

ٍ پبسخ 

ثحج -

گرٍّی 

وبهپیَتر -

پبٍرپَیٌت -

ٍیذئَپرٍشوتَر -

ٍایت ثَرد ٍ -

هبشیه 

پرسص -

ٍ پبسخ 

 

زهبى 
10 

دلیمِ 

ضروت در -

هجبحج گرٍّی 

پبسخ ثِ سَاالت -

حضَر فؼبل در -

والس 

اهتحبى هیبى -

ترم 

اهتحبى پبیبى -

ترم 

 

:  منابع اصلی

 

1) Uِmphred, D.A: Neurological Rehabilitation, 2th Ed, The C.V. Mosby Company, 1990 

2) Payton, O.D.: Manual of Physical therapy, Churchill Livingston, 1989. 

    

 :منابع و سایتهای کمک کننده

- Downie P.A., Cash’s textbook of neurology for physiotherapists, 4
th

 Ed, London: Faber and Faber 1990 

 

 



دکتر خذاتخص جَاًطیر  :فیسیَتراپی  ًام استاد : رضتِ تحصیلی  ٍاحذ  2: فیسیَتراپی در تیواریْای هغس ٍ اعصاب       تعذاد ٍاحذ : عٌَاى درس 

ضٌاخت ٍ ارزیاتی آسیة ّای سیستن عصثی هحیطی ٍ هرکسی   (1: ّذف کلی درس  

یادگیری اصَل ٍ رٍضْای فیسیَتراپی در تیواریْای سیستن عصثی              (2                                  

ساعت  2:               هذت زهاى جلسِ 9: ضوارُ جلسِ 
آهادگی  )رفتار ٍرٍدی اّذاف ٍیژُ در پایاى کالس 

الزم داًطجَ قثل از 

 ارزضیاتی –ضرٍع کالس 

 (آغازیي 

زهاى خالصِ هحتَی درس 

 (دقیقِ  ) 

رٍش 

تذریس  

ٍسایل کوك 

آهَزضی  

ارزضیاتی تكویلی  فعالیتْای فراگیراى ارزضیاتی در حیي تذریس  

: داًطجَ ثبیذ ثتَاًذ

ضبیؼِ وبهل ًخبػی را ضرح دّذ -

ٍ تفبٍت آى ثب ضبیؼِ ًبوبهل را 

. ثیبى وٌذ

اًَاع ضبیؼِ ًبوبهل را تَضیح -

. دّذ

-anterior cord syndrome  ٍ 

. هىبًیسم ایي آسیت را ضرح دّذ

-posterior cord syndrome ٍ 

. هىبًیسم ایي آسیت را تَضیح دّذ

-brown- sequard  syndrome ٍ 

central cord syndrome ًًِطب ٍ 

ّبی ثبلیٌی ٍ هىبًیسم ّبی اسیت 

. ّر یه را ثیبى ًوبیذ

ارزیبثی، درهبى ٍ ػَارض ضبیؼبت -

.  ًخبػی را ثِ تفصیل ضرح دّذ

سئَال ٍ 

جَاة 

ضفبّی از 

داًستِ ّبی 

لجلی 

10 
دلیمِ 

ضبیؼبت ًخبػی، وبهل، ًبوبهل، تفبٍتْب -

: اًَاع ضبیؼبت ًبوبهل-
      Anterior cord syndrome 

   Posterior cord syndrome      

Brown sequard syndrome    

Central cord syndrome        

ػالئن ًٍطبًِ ّب ٍ هىبًیسم آسیت ٍ تبثلَ ثبلیٌی -

ّر یه از هَارد فَق 

ارزیبثی، درهبى ٍ ػَارض ضبیؼبت ًخبػی    -

 

15 
 
10 
10 
10 
10 
 
10 
 
25 

سخٌراًی -

پرسص -

ٍ پبسخ 

ثحج -

گرٍّی 

وبهپیَتر -

پبٍرپَیٌت -

ٍیذئَپرٍشوتَر -

ٍایت ثَرد ٍ -

هبشیه 

پرسص -

ٍ پبسخ 

 

زهبى 
10 

دلیمِ 

ضروت در -

هجبحج گرٍّی 

پبسخ ثِ سَاالت -

حضَر فؼبل در -

والس 

اهتحبى هیبى -

ترم 

اهتحبى پبیبى -

ترم 

 

:  منابع اصلی

 

1) Uِmphred, D.A: Neurological Rehabilitation, 2th Ed, The C.V. Mosby Company, 1990 

2) Payton, O.D.: Manual of Physical therapy, Churchill Livingston, 1989. 

    

 :منابع و سایتهای کمک کننده

- Downie P.A., Cash’s textbook of neurology for physiotherapists, 4
th

 Ed, London: Faber and Faber 1990 



دکتر خذاتخص جَاًطیر  :فیسیَتراپی  ًام استاد : رضتِ تحصیلی  ٍاحذ  2: فیسیَتراپی در تیواریْای هغس ٍ اعصاب       تعذاد ٍاحذ : عٌَاى درس 

ضٌاخت ٍ ارزیاتی آسیة ّای سیستن عصثی هحیطی ٍ هرکسی   (1: ّذف کلی درس  

یادگیری اصَل ٍ رٍضْای فیسیَتراپی در تیواریْای سیستن عصثی              (2                                  

ساعت  2:               هذت زهاى جلسِ 10: ضوارُ جلسِ 
آهادگی الزم  )رفتار ٍرٍدی اّذاف ٍیژُ در پایاى کالس 

داًطجَ قثل از ضرٍع 

 ( ارزضیاتی آغازیي –کالس 

زهاى خالصِ هحتَی درس 

 (دقیقِ  ) 

رٍش 

تذریس  

ٍسایل کوك 

آهَزضی  

ارزضیاتی تكویلی  فعالیتْای فراگیراى ارزضیاتی در حیي تذریس  

: داًطجَ ثبیذ ثتَاًذ

سبختوبى ػصت ٍ الیِ ّبی هحبفظ ٍ  -

. رضتِ ّبی ػصجی را ضرح دّذ

. ػلل ایجبد ضبیؼبت ػصجی را ثیبى ًوبیذ-

تمسین ثٌذی ضبیؼبت ػصجی را ضرح -

. دّذ

تفبٍتْب ٍ ضجبّت ّبی تمسین ثٌذی -

. ّبی هختلف را تَضیح دّذ

Neurapraxia, Axonotmesis  ٍ 

Neurotmesis را تَضیح دّذ ٍ تفبٍتْب 

. را در درهبى ّر یه ثیبى ًوبیذ

ثرًبهِ درهبًی را در ّر یه از هَارد -

. فَق ثیبى ًوبیذ

ػَارض ضبیؼبت اػصبة هحیغی را -

. ضرح دّذ

درهبى جراحی ٍ ثرًبهِ فیسیَتراپی -

. پس از جراحی را ضرح دّذ

سئَال ٍ 

جَاة 

ضفبّی از 

داًستِ ّبی 

لجلی 

10 
دلیمِ 

سبختوبى ػصت، اوسَى، غالف هیلیي، -

اًذًٍریَم، پری ًریَم، اپی ًریَم، فبسیىل 

ّب ٍ ػرٍق خًَی 

ثرش، فطبر، ترٍهب، استرچ، ػَاهل ایجبد -

ضبیؼبت ػصجی 

 ,Seddon, Sunderlandتمسین ثٌذی -

 Spencer ٍ در ضبیؼبت ػصجی، تفبٍتْب 

ضجبّت ّب 

اًَاع ضبیؼبت ػصجی تفبٍتْب، ثرًبهِ ّبی -

درهبًی 

ػَارض ًبضی از اًَاع ضبیؼبت اػصبة -

هحیغی 

درهبى جراحی در ضبیؼبت اػصبة -

هحیغی، ثرًبهِ فیسیَتراپی پس از جراحی  

 

10 
 

 
10 
 

 
10 
 

 
20 
 

      10          
 

 
30 

سخٌراًی -

پرسص -

ٍ پبسخ 

ثحج -

گرٍّی 

وبهپیَتر -

پبٍرپَیٌت -

ٍیذئَپرٍشوتَر -

ٍایت ثَرد ٍ -

هبشیه 

پرسص -

ٍ پبسخ 

 

زهبى 
10 

دلیمِ 

ضروت در -

هجبحج گرٍّی 

پبسخ ثِ سَاالت -

حضَر فؼبل در -

والس 

اهتحبى هیبى -

ترم 

اهتحبى پبیبى -

ترم 

 

:  منابع اصلی

 

1) Uِmphred, D.A: Neurological Rehabilitation, 2th Ed, The C.V. Mosby Company, 1990 

2) Payton, O.D.: Manual of Physical therapy, Churchill Livingston, 1989. 

    

 :منابع و سایتهای کمک کننده

- Downie P.A., Cash’s textbook of neurology for physiotherapists, 4
th

 Ed, London: Faber and Faber 1990 



دکتر خذاتخص جَاًطیر  :فیسیَتراپی  ًام استاد : رضتِ تحصیلی  ٍاحذ  2: فیسیَتراپی در تیواریْای هغس ٍ اعصاب       تعذاد ٍاحذ : عٌَاى درس 

ضٌاخت ٍ ارزیاتی آسیة ّای سیستن عصثی هحیطی ٍ هرکسی   (1: ّذف کلی درس  

یادگیری اصَل ٍ رٍضْای فیسیَتراپی در تیواریْای سیستن عصثی              (2                                  

ساعت  2:               هذت زهاى جلسِ 11: ضوارُ جلسِ 
آهادگی  )رفتار ٍرٍدی اّذاف ٍیژُ در پایاى کالس 

الزم داًطجَ قثل از 

 ارزضیاتی –ضرٍع کالس 

 (آغازیي 

زهاى خالصِ هحتَی درس 

 (دقیقِ  ) 

رٍش 

تذریس  

ٍسایل کوك 

آهَزضی  

ارزضیاتی تكویلی  فعالیتْای فراگیراى ارزضیاتی در حیي تذریس  

: داًطجَ ثبیذ ثتَاًذ

ضبیؼبت اػصبة هحیغی اًذام -

ضجىِ ثبزٍیی، : فَلبًی ضبهل

لسوت فَلبًی ٍ لسوت تحتبًی 

. ضجىِ را تَضیح دّذ

در ّر یه از هَارد فَق ػَارض -

حسی، حروتی، رًٍذ ػبرضِ، رٍش 

. ّبی درهبًی را ضرح دّذ

هىبًیسهْبی آسیت ضجىِ ثبزٍیی -

.  را ثیبى ًوبیذ

سئَال ٍ 

جَاة 

ضفبّی از 

داًستِ ّبی 

لجلی 

10 
دلیمِ 

گرفتبری ضجىِ ثبزٍیی، لسوت فَلبًی ٍ تحتبًی -

ػضالت گرفتبر ٍ ًَاحی اختالل حسی، ریطِ ّبی -

ػصجی گرفتبر  

رٍش ّبی درهبى در ضبیؼبت ضجىِ ثبزٍیی -

هىبًیسهْبی آسیت ثخص ّبی هختلف ضجىِ -

ثبزٍیی   

20 
 
25 
 
25 
 
20 

سخٌراًی -

پرسص -

ٍ پبسخ 

ثحج -

گرٍّی 

وبهپیَتر -

پبٍرپَیٌت -

ٍیذئَپرٍشوتَر -

ٍایت ثَرد ٍ -

هبشیه 

پرسص -

ٍ پبسخ 

 

زهبى 
10 

دلیمِ 

ضروت در -

هجبحج گرٍّی 

پبسخ ثِ سَاالت -

حضَر فؼبل در -

والس 

اهتحبى هیبى -

ترم 

اهتحبى پبیبى -

ترم 

 

:  منابع اصلی

1) Uِmphred, D.A: Neurological Rehabilitation, 2th Ed, The C.V. Mosby Company, 1990 

2) Payton, O.D.: Manual of Physical therapy, Churchill Livingston, 1989. 

    

 :منابع و سایتهای کمک کننده

- Downie P.A., Cash’s textbook of neurology for physiotherapists, 4
th

 Ed, London: Faber and Faber 1990 

 

 

 

 

 

 

 

 



دکتر خذاتخص جَاًطیر  :فیسیَتراپی  ًام استاد : رضتِ تحصیلی  ٍاحذ  2: فیسیَتراپی در تیواریْای هغس ٍ اعصاب       تعذاد ٍاحذ : عٌَاى درس 

ضٌاخت ٍ ارزیاتی آسیة ّای سیستن عصثی هحیطی ٍ هرکسی   (1: ّذف کلی درس  

یادگیری اصَل ٍ رٍضْای فیسیَتراپی در تیواریْای سیستن عصثی              (2                                  

ساعت  2:               هذت زهاى جلسِ 12: ضوارُ جلسِ 
آهادگی  )رفتار ٍرٍدی اّذاف ٍیژُ در پایاى کالس 

الزم داًطجَ قثل از 

 ارزضیاتی –ضرٍع کالس 

 (آغازیي 

زهاى خالصِ هحتَی درس 

 (دقیقِ  ) 

رٍش 

تذریس  

ٍسایل کوك 

آهَزضی  

ارزضیاتی تكویلی  فعالیتْای فراگیراى ارزضیاتی در حیي تذریس  

: داًطجَ ثبیذ ثتَاًذ

ضبیؼِ ػصت هذیي در ثبالتریي -

سغح را تَضیح دّذ ٍ ػالئن حسی 

. حروتی هرثَعِ را ثیبى وٌذ

ضبیؼِ ػصت اٍلٌبر در ثبالتریي -

سغح ٍ ػَارض حسی ٍ حروتی 

. هرثَعِ را ضرح دّذ

ػَارض حسی ٍ حروتی ًبضی از -

ثریذگی ػصت هذیي ٍ اٍلٌبر در 

ًبحیِ هچ ثغَر جذاگبًِ ٍ 

دفرهیتی ّبی ًبضی از آى را 

. تَضیح دّذ

گیرافتبدگی ػصت اٍلٌبر در  -

. ًبحیِ آرًج را تَضیح دّذ

گیرافتبدگی ػصت هذیي ٍ اٍلٌبر -

در ًبحیِ هچ ٍ ػَارض حسی 

. حروتی حبصلِ را ثیبى وٌذ

سئَال ٍ 

جَاة 

ضفبّی از 

داًستِ ّبی 

لجلی 

10 
دلیمِ 

ضبیؼِ ػصت هذیي در ثبالتریي سغح، اختالالت -

حس ٍ حروت، ػضالت گرفتبر 

ضبیؼِ ػصت اٍلٌبر در ثبالتریي سغح، اختالالت -

حس ٍ حروت، ػضالت گرفتبر 

ثریذگی ػصت هذیي ٍ اٍلٌبر در هچ دست، -

ػَارض حسی ٍ حروتی ٍ دفرهیتی ّبی حبصلِ 

 struthersگیر افتبدگی ػصت هذیي تَسظ -

ligament  ػَارض حسی 

گیرافتبدگی ػصت اٍلٌبر در ًبحیِ آرًج، ػَارض -

گیرافتبدگی ػصت هذیي ٍ اٍلٌبر در ًبحیِ هچ، -

ػَارض حسی ٍ حروتی حبصلِ  
 

15 
 
15 
 

 
15 
 
15 
 
15 
 
15 
 

سخٌراًی -

پرسص -

ٍ پبسخ 

ثحج -

گرٍّی 

وبهپیَتر -

پبٍرپَیٌت -

ٍیذئَپرٍشوتَر -

ٍایت ثَرد ٍ -

هبشیه 

پرسص -

ٍ پبسخ 

 

زهبى 
10 

دلیمِ 

ضروت در -

هجبحج گرٍّی 

پبسخ ثِ سَاالت -

حضَر فؼبل در -

والس 

اهتحبى هیبى -

ترم 

اهتحبى پبیبى -

ترم 

 

:  منابع اصلی

1) Uِmphred, D.A: Neurological Rehabilitation, 2th Ed, The C.V. Mosby Company, 1990 

2) Payton, O.D.: Manual of Physical therapy, Churchill Livingston, 1989. 

    

 :منابع و سایتهای کمک کننده

- Downie P.A., Cash’s textbook of neurology for physiotherapists, 4
th

 Ed, London: Faber and Faber 1990 



دکتر خذاتخص جَاًطیر  :فیسیَتراپی  ًام استاد : رضتِ تحصیلی  ٍاحذ  2: فیسیَتراپی در تیواریْای هغس ٍ اعصاب       تعذاد ٍاحذ : عٌَاى درس 

ضٌاخت ٍ ارزیاتی آسیة ّای سیستن عصثی هحیطی ٍ هرکسی   (1: ّذف کلی درس  

یادگیری اصَل ٍ رٍضْای فیسیَتراپی در تیواریْای سیستن عصثی              (2                                  

ساعت  2:               هذت زهاى جلسِ 13:  ضوارُ جلسِ 
آهادگی  )رفتار ٍرٍدی اّذاف ٍیژُ در پایاى کالس 

الزم داًطجَ قثل از 

 ارزضیاتی –ضرٍع کالس 

 (آغازیي 

زهاى خالصِ هحتَی درس 

 (دقیقِ  ) 

رٍش 

تذریس  

ٍسایل کوك 

آهَزضی  

ارزضیاتی تكویلی  فعالیتْای فراگیراى ارزضیاتی در حیي تذریس  

: داًطجَ ثبیذ ثتَاًذ

ضبیؼبت اػصبة هحیغی اًذام تحتبًی را ثیبى -

. وٌذ

اصَل ولی فیسیَتراپی در ضبیؼبت اػصبة -

. هحیغی اًذام تحتبًی را ضرح دّذ

 commonضبیؼبت ػصت سیبتیه، ػصت -

proneal  ػصت ٍ  tibial را ضرح دّذ  .

ػَارض حسی، حروتی، ػولىردی ٍ ارزیبثی -

ٍ درهبى ّر یه از هَارد فَق را تَضیح 

. دّذ

ریطِ ّبی ػصت فوَرال ٍ اٍثتَراتَر را -

ثطٌبسذ ٍ ػَارض گرفتبری ایي ػصت ّبرا 

. ثیبى وٌذ ٍ رٍضْبی درهبًی را ضرح دّذ

-meralgia paresthetica ِرا ثِ ػٌَاى ضبیؼ 

یه ضبخِ از ػصت فوَرال ثیبى ًوَدُ 

ػَارض ٍ ػَاهل ایجبد وٌٌذُ ٍ رٍضْبی 

. درهبى را تَضیح دّذ

سئَال ٍ 

جَاة 

ضفبّی از 

داًستِ 

ّبی لجلی 

10 
دلیمِ 

ضبیؼبت اػصبة هحیغی اًذام تحتبًی -

 اصَل ولی در درهبى-

 commonضبیؼبت ػصت سیبتیه، -

proneal ٍػصت tibial ػَارض ، 

حسی، حروتی، ػولىردی 

ارزیبثی ٍ درهبى فیسیَتراپی هَارد -

فَق 

ػصت فوَرال ٍ ػصت اٍثتَراتَر، -

ػَارض ًبضی از درگیری آًْب ٍارزیبثی 

ٍ درهبى 

گرفتبری ضبخِ حسی ػصت فوَرال، -

meralgia paresthetica فبوتَر ّبی  

 هَحر، ػَارض ٍ رٍضْبی درهبى

 
 

10 
15 
 
15 
 

 
15 
 
20 
 

 

 
15 

سخٌراًی -

پرسص -

ٍ پبسخ 

ثحج -

گرٍّی 

وبهپیَتر -

پبٍرپَیٌت -

ٍیذئَپرٍشوتَر -

ٍایت ثَرد ٍ -

هبشیه 

پرسص -

ٍ پبسخ 

 

زهبى 
10 

دلیمِ 

ضروت در -

هجبحج گرٍّی 

پبسخ ثِ سَاالت -

حضَر فؼبل در -

والس 

اهتحبى هیبى -

ترم 

اهتحبى پبیبى -

ترم 

 

:  منابع اصلی

1) Uِmphred, D.A: Neurological Rehabilitation, 2th Ed, The C.V. Mosby Company, 1990 

2) Payton, O.D.: Manual of Physical therapy, Churchill Livingston, 1989. 

    

 :منابع و سایتهای کمک کننده

- Downie P.A., Cash’s textbook of neurology for physiotherapists, 4
th

 Ed, London: Faber and Faber 1990 



دکتر خذاتخص جَاًطیر  :فیسیَتراپی  ًام استاد : رضتِ تحصیلی  ٍاحذ  2: فیسیَتراپی در تیواریْای هغس ٍ اعصاب       تعذاد ٍاحذ : عٌَاى درس 

یادگیری اصَل ٍ رٍضْای فیسیَتراپی در تیواریْای سیستن عصثی              (2ضٌاخت ٍ ارزیاتی آسیة ّای سیستن عصثی هحیطی ٍ هرکسی               (1: ّذف کلی درس  

ساعت  2:               هذت زهاى جلسِ 14: ضوارُ جلسِ 
آهادگی  )رفتار ٍرٍدی اّذاف ٍیژُ در پایاى کالس 

الزم داًطجَ قثل از 

 ارزضیاتی –ضرٍع کالس 

 (آغازیي 

زهاى خالصِ هحتَی درس 

 (دقیقِ  ) 

رٍش 

تذریس  

ٍسایل کوك 

آهَزضی  

ارزضیاتی تكویلی  فعالیتْای فراگیراى ارزضیاتی در حیي تذریس  

: داًطجَ ثبیذ ثتَاًذ

تخسین ثٌذی اختالالت در ػولىرد ػضلِ را تَضیح -

. دّذ

 را تؼریف  muscular dystrophyهیَپبتی ٍ -

. وٌذ

اًَاع هیَپبتی را ثیبى ًوبیذ -

در ّر یه از هَارد فَق تمسین ثٌذی ّبی -

. هرثَعِ را ضرح دّذ

. ػالئن هطخصِ هیَپبتی ّر را ثیبى ًوبیذ-

-Limb Girdle Muscular Dystrophy را ضرح 

دّذ ٍ ارزیبثی ٍ درهبى فیسیَتراپی آى را ثیبى 

ًوبیذ 

-Fascioscapulohumeral Muscular 

Dystrophy را ضرح دادُ ٍ ارزیبثی ٍ درهبى 

. هرثَعِ را ثیبى وٌذ

ثیوبری دٍضي را ضرح دادُ ٍ ارزیبثی ٍ درهبى -

. فیسیَتراپی آى را ثیبى وٌذ

 را Becker Muscular Dystrophyثیوبری -

.  ضرح دادُ ٍ درهبى آى را تَضیح دّذ

سئَال ٍ 

جَاة 

ضفبّی از 

داًستِ 

ّبی لجلی 

10 
دلیمِ 

ػولىرد ػضلِ، اختالالت  -

اًَاع هیَپبتی ٍ تؼبریف هرثَعِ -

تمسین ثٌذی ّبی هیَپبتی -

ػالئن هطخصِ هیَپبتی ّب -

- Limb Girdle Muscular 

Dystrophy ارزیبثی ٍ درهبى 

فیسیَتراپی 

- Fascioscapulohumeral 

Muscular Dystrophy ٍ ارزیبثی 

درهبى 

ثیوبری دٍضي، ارزیبثی ٍ درهبى -

فیسیَتراپی 

 Becker Muscularثیوبری -

Dystrophy  ارزیبثی ٍ درهبى 

10 
10 
10 
 
10 
 
15 
 

 
15 
 

 
10 
 
10 
 

سخٌراًی -

پرسص -

ٍ پبسخ 

ثحج -

گرٍّی 

وبهپیَتر -

پبٍرپَیٌت -

ٍیذئَپرٍشوتَر -

ٍایت ثَرد ٍ -

هبشیه 

پرسص -

ٍ پبسخ 

 

زهبى 
10 

دلیك

 ُ

ضروت در -

هجبحج گرٍّی 

پبسخ ثِ سَاالت -

حضَر فؼبل در -

والس 

اهتحبى هیبى -

ترم 

اهتحبى پبیبى -

ترم 

:  منابع اصلی

1) Uِmphred, D.A: Neurological Rehabilitation, 2th Ed, The C.V. Mosby Company, 1990 

2) Payton, O.D.: Manual of Physical therapy, Churchill Livingston, 1989. 

    

 :منابع و سایتهای کمک کننده

- Downie P.A., Cash’s textbook of neurology for physiotherapists, 4
th

 Ed, London: Faber and Faber 1990 



دکتر خذاتخص جَاًطیر  :فیسیَتراپی  ًام استاد : رضتِ تحصیلی  ٍاحذ  2: فیسیَتراپی در تیواریْای هغس ٍ اعصاب       تعذاد ٍاحذ : عٌَاى درس 

ضٌاخت ٍ ارزیاتی آسیة ّای سیستن عصثی هحیطی ٍ هرکسی   (1: ّذف کلی درس  

یادگیری اصَل ٍ رٍضْای فیسیَتراپی در تیواریْای سیستن عصثی              (2                                  

ساعت  2:               هذت زهاى جلسِ 15: ضوارُ جلسِ 
آهادگی  )رفتار ٍرٍدی اّذاف ٍیژُ در پایاى کالس 

الزم داًطجَ قثل از 

 ارزضیاتی –ضرٍع کالس 

 (آغازیي 

زهاى خالصِ هحتَی درس 

 (دقیقِ  ) 

رٍش 

تذریس  

ٍسایل کوك 

آهَزضی  

ارزضیاتی تكویلی  فعالیتْای فراگیراى ارزضیاتی در حیي تذریس  

: داًطجَ ثبیذ ثتَاًذ

ثیوبری ّبی غالف هیلیي ٍ تمسین -

ثٌذی ّبی هرثَعِ را تَضیح 

. دّذ

 را تؼریف وردُ، MSثیوبری -

اتیَلَشی، پبتَلَشی، ػالئن 

آزهبیطگبّی ٍ رادیَلَشی آى را 

. هختصرا ثیبى ًوبیذ

دستِ ثٌذی ػالئن ثبلیٌی را ضرح -

. دّذ

ارزیبثی ّبی هرثَط ثِ ػالئن -

. هختلف ثیوبری را ثیبى وٌذ

ارزیبثی هرثَط ثِ درهبى -

. فیسیَتراپی را ضرح دّذ

اّذاف فیسیَتراپی ٍ رٍضْبی -

.  درهبى را تَضیح دّذ

سئَال ٍ 

جَاة 

ضفبّی از 

داًستِ ّبی 

لجلی 

10 
دلیمِ 

ثیوبری ّبی غالف هیلیي، تمسین ثٌذی -

-MS  تؼریف، ػلت ضٌبسی، پبتَلَشی، ػالئن ،

آزهبیطگبّی ٍ رادیَلَشی  

دستِ ثٌذی ػالئن ثبلیٌی ثر حست هحل ّبی -

گرفتبر در سیستن ػصجی هروسی 

ارزیبثی ّبی هتٌَع در هَرد ػالئن ثبلیٌی ثیوبر -

ارزیبثی ٍضؼیت حسی حروتی ثیوبر از دیذگبُ -

فیسیَتراپی 

اّذاف فیسیَتراپی -

 

رٍضْبی درهبى -

  

10 
15 
 

 
15 
 
10 
 
15 
 
10 
 
15 

سخٌراًی -

پرسص -

ٍ پبسخ 

ثحج -

گرٍّی 

وبهپیَتر -

پبٍرپَیٌت -

ٍیذئَپرٍشوتَر -

ٍایت ثَرد ٍ -

هبشیه 

پرسص -

ٍ پبسخ 

 

زهبى 
10 

دلیمِ 

ضروت در -

هجبحج گرٍّی 

پبسخ ثِ سَاالت -

حضَر فؼبل در -

والس 

اهتحبى هیبى -

ترم 

اهتحبى پبیبى -

ترم 

 

:  منابع اصلی

1) Uِmphred, D.A: Neurological Rehabilitation, 2th Ed, The C.V. Mosby Company, 1990 

2) Payton, O.D.: Manual of Physical therapy, Churchill Livingston, 1989. 

    

 :منابع و سایتهای کمک کننده

- Downie P.A., Cash’s textbook of neurology for physiotherapists, 4
th

 Ed, London: Faber and Faber 1990 

 



دکتر خذاتخص جَاًطیر  :فیسیَتراپی  ًام استاد : رضتِ تحصیلی  ٍاحذ  2: فیسیَتراپی در تیواریْای هغس ٍ اعصاب       تعذاد ٍاحذ : عٌَاى درس 

ضٌاخت ٍ ارزیاتی آسیة ّای سیستن عصثی هحیطی ٍ هرکسی   (1: ّذف کلی درس  

یادگیری اصَل ٍ رٍضْای فیسیَتراپی در تیواریْای سیستن عصثی              (2                                  

ساعت  2:               هذت زهاى جلسِ 16: ضوارُ جلسِ 
آهادگی  )رفتار ٍرٍدی اّذاف ٍیژُ در پایاى کالس 

الزم داًطجَ قثل از 

 ارزضیاتی –ضرٍع کالس 

 (آغازیي 

زهاى خالصِ هحتَی درس 

 (دقیقِ  ) 

رٍش 

تذریس  

ٍسایل کوك 

آهَزضی  

ارزضیاتی تكویلی  فعالیتْای فراگیراى ارزضیاتی در حیي تذریس  

: داًطجَ ثبیذ ثتَاًذ

. ًَرٍپبتی هحیغی را تؼریف وٌذ-

ػَاهل ایجبد وٌٌذُ ٍ تغییرات پبتَلَشیه را در ایي -

. ثیوبری تَضیح دّذ

. تظبّرات ثبلیٌی ثیوبری را ضرح دّذ-

. اصَل ارزیبثی ٍ درهبى ایي ػبرضِ را تَضیح دّذ-

. ثیوبری گیلي ثبرُ را ضرح دّذ-

. ارزیبثی ثیوبر را تَضیح دّذ-

. فیسیَتراپی را در هراحل حبد ٍ هسهي ثیبى وٌذ- 

- Chronic Inflammatory Demyelinating 

Polyradiculoneuropathyرا ضرح دّذ  .

. ػالٍم ثبلیٌی ارزیبثی ٍ درهبى آى را تَضیح دّذ

- Charcot-Marie-Tooth Neuropathy را 

. ضرح دّذ ٍ ارزیبثی ٍ درهبى آى را ثیبى ًوبیذ

ًَرٍپبتی دیبثتیه، ػالئن ثبلیٌی، ارزیبثی ٍ درهبى را -

.  ضرح دّذ

سئَال ٍ 

جَاة 

ضفبّی از 

داًستِ 

ّبی لجلی 

10 
دلیمِ 

تؼریف ًَرٍپبتی هحیغی -

اتیَلَشی ٍ پبتَلَشی -

ػالئن ثبلیٌی -

اصَل ارزیبثی ٍ درهبى -

گیلي ثبرُ -

 

ارزیبثی ثیوبری -

فیسیَتراپی در هرحلِ حبد ٍ -

هسهي 

-CIDP  

ارزیبثی ٍ درهبى ثیوبری -

 

ضبروَ هبری تَث -

ارزیبثی ٍ درهبى ثیوبری -

ًَرٍپبتی دیبثتیه، ػالئن ثبلیٌی،  -

ارزیبثی ٍ درهبى فیسیَتراپی -

5 
10 
10 
 
10 
10 
 
5 
 
10 
 
5 
 
5      
 
5 
5 
5 
5 

سخٌراًی -

پرسص -

ٍ پبسخ 

ثحج -

گرٍّی 

وبهپیَتر -

پبٍرپَیٌت -

ٍیذئَپرٍشوتَر -

ٍایت ثَرد ٍ -

هبشیه 

پرسص -

ٍ پبسخ 

 

زهبى 
10 

دلیمِ 

ضروت در -

هجبحج گرٍّی 

پبسخ ثِ سَاالت -

حضَر فؼبل در -

والس 

اهتحبى هیبى -

ترم 

اهتحبى پبیبى -

ترم 

:  منابع اصلی

1) Uِmphred, D.A: Neurological Rehabilitation, 2th Ed, The C.V. Mosby Company, 1990 

2) Payton, O.D.: Manual of Physical therapy, Churchill Livingston, 1989. 

    

 :منابع و سایتهای کمک کننده

- Downie P.A., Cash’s textbook of neurology for physiotherapists, 4
th

 Ed, London: Faber and Faber 1990 

 

 



دکتر خذاتخص جَاًطیر  :فیسیَتراپی  ًام استاد : رضتِ تحصیلی  ٍاحذ  2: فیسیَتراپی در تیواریْای هغس ٍ اعصاب       تعذاد ٍاحذ : عٌَاى درس 

ضٌاخت ٍ ارزیاتی آسیة ّای سیستن عصثی هحیطی ٍ هرکسی   (1: ّذف کلی درس  

یادگیری اصَل ٍ رٍضْای فیسیَتراپی در تیواریْای سیستن عصثی              (2                                  

ساعت  2:               هذت زهاى جلسِ 17: ضوارُ جلسِ 
آهادگی  )رفتار ٍرٍدی اّذاف ٍیژُ در پایاى کالس 

الزم داًطجَ قثل از 

 ارزضیاتی –ضرٍع کالس 

 (آغازیي 

زهاى خالصِ هحتَی درس 

 (دقیقِ  ) 

رٍش 

تذریس  

ٍسایل کوك 

آهَزضی  

ارزضیاتی تكویلی  فعالیتْای فراگیراى ارزضیاتی در حیي تذریس  

: داًطجَ ثبیذ ثتَاًذ

ضبیؼبت هبدرزادی ستَى فمرات -

. را تَضیح دّذ

. اًَاع اسپبیٌب ثی فیذا را ضرح دّذ-

ػالئن ثبلیٌی ثیوبری را تَضیح -

. دّذ

ارزیبثی ثیوبر را از دیذگبُ -

. فیسیَتراپی تَضیح دّذ

ثرًبهِ درهبًی را ثب تَجِ ثِ -

. هرحلِ ثْجَدی ضرح دّذ

سئَال ٍ 

جَاة 

ضفبّی از 

داًستِ ّبی 

لجلی 

10 
دلیمِ 

ضبیؼبت هبدرزادی ستَى فمرات، تمسین ثٌذی -

 

اسپبیٌب ثی فیذا، اًَاع -

 

ػالئن ثبلیٌی ثیوبری -

 

ارزیبثی ثیوبر از دیذگبُ فیسیَتراپی -

ثرًبهِ ریسی ثرای درهبى ثب تَجِ ثِ هرحلِ -

ثیوبری ٍ ثْجَدی ثیوبر  

25 
 
15 
 
15 
 
20 
 
15 
 

سخٌراًی -

پرسص -

ٍ پبسخ 

ثحج -

گرٍّی 

وبهپیَتر -

پبٍرپَیٌت -

ٍیذئَپرٍشوتَر -

ٍایت ثَرد ٍ -

هبشیه 

پرسص -

ٍ پبسخ 

 

زهبى 
10 

دلیمِ 

ضروت در -

هجبحج گرٍّی 

پبسخ ثِ سَاالت -

حضَر فؼبل در -

والس 

اهتحبى هیبى -

ترم 

اهتحبى پبیبى -

ترم 

 

:  منابع اصلی

1) Uِmphred, D.A: Neurological Rehabilitation, 2th Ed, The C.V. Mosby Company, 1990 

2) Payton, O.D.: Manual of Physical therapy, Churchill Livingston, 1989. 

    

 :منابع و سایتهای کمک کننده

- Downie P.A., Cash’s textbook of neurology for physiotherapists, 4
th

 Ed, London: Faber and Faber 1990 

 

 


