
 بسمه تعالی

 
 آموزش مجازی طرح درس 

 

 1:)شماره جلسه( تاريخ ارائه درس 991سال تحصيلي: 

 تئوری  نوع درس: نبخشي توا دانشکده:

 فيزيوتراپي -کارشناسي ارشد :مقطع / رشته
 دکتر محمد تقي پور  نام مدرس :

Email :taghipourm@yahoo.com 

الالت ستون  بيومکانيک اخت : و تعداد واحد )واحد(  نام درس

 1 - فقرات
 6 تعداد دانشجو:

 ساعت 2: جلسه زمان مدت :                                                                                           ترم
 

 ستون فقرات    پایداریدخیل در های  سیستمفهم  :جلسهاهداف کلی درس در پایان 

 نشجو بتواند:  اد  :جلسهدر پایان  اهداف ویژه
 سطوح استابیلیتی را توضیح دهد-

 تشریح نماید   ساب سیتم پاسیو در تامین پایداری رانقش -

 تشریح نماید  در تامین پایداری را واکتیساب سیتم نقش -

 تشریح نماید  در تامین پایداری را  عصبیساب سیتم نقش -

 پیش بینی رفتار ورودی :  

 ـ ارزشیابی آغازین(: جلسه شجو قبل از شروعآمادگی الزم دان)
 نويد  LMSمطالعه محتوای آموزشي جلسه/جلسات قبلي در 

 نويد  LMSارائه )پيش( تکليف در 

 نويد  LMSارائه )پيش( آزمون در 
 نويد  LMSدر تاالر گفتگو در اوليه ايجاد بحث و پرسش و پاسخ 

 :کلیات درس 
 تشریح طرح درس و زمان بندی کالس -

 تعریف استابیلیتی -

 استابیلیتی تبیین سطوح-

 های دخیل در پایداری توصیف ساب سیستم -

  زاری کالس همزمان آنالین(:)در صورت برگ: ارزشیابی در حین تدریس
 پرسش و پاسخ  

 نفر به نفر بحث 
 آزمون 

 جمع بندی و نتیجه گیری: 
 وزشي مورد نظر نوشتاری و يا ترکيبي در فايل های آم  ،ارائه خالصه مطالب بصورت ديداری، شنيداری

 : روش تدریس
 ( نويد( LMSآموزش مجازی )از طريق سامانه مديريت يادگيری الکترونيکي )

 :  وسایل  کمك آموزشی

 انواع فايل های آموزشي شامل:

 جزوات و کتب الکترونيک و......  پاورپوينت، پاورپوينت به همراه صوت، فايل صوتي، فيلم آموزشي،

  فعالیت فراگیران:

 نويد  LMSدر لعه محتواها و منابع آموزشي و مطا مشاهده

 نويد  LMSدر  تکاليف در موعد مقرر رائها

 نويد  LMSدر ی موجود ون هاشرکت در آزم

 نويد LMSدر  گفتگو هایشرکت در تاالر

 نويد  LMSدر  پاسخ به پيام های ارسالي

  :)در پایان جلسه( ارزشیابی پایانی

 نويد  LMSابع آموزشي در فعال کردن تيک مطالعه محتوا و من
 نويد  LMSارائه تکاليف در 



 نويد  LMSارائه آزمون در 
 نويد  LMSگو در ايجاد بحث در تاالر گفت

 نويد  LMSارسال پيام در 

 منابع اصلی درس: 

1. Mc Gill: Low back disorders. Human Kinetics 

2. Vleeming A: Movement, Stability and low back pain 

3. Richardson C: Therapeutic exercise for lumbopelvic stabilization  
 

  :منابع و سایتهای کمك کننده

 
 

 بسمه تعالی

 
 آموزش مجازی طرح درس 

 

 2:)شماره جلسه( تاريخ ارائه درس 991سال تحصيلي: 

 تئوری  نوع درس: نبخشي توا دانشکده:

 فيزيوتراپي -کارشناسي ارشد :مقطع / رشته
 تقي پور محمد دکتر  نام مدرس :

Email :taghipourm@yahoo.com 

الالت ستون  بيومکانيک اخت : و تعداد واحد )واحد(  نام درس

 1 - فقرات
 6 تعداد دانشجو:

 ساعت 2: جلسه زمان مدت :                                                                                           ترم
 

 نقش عوامل مختلف ساب سیستم  پاسیو در تامین پایداری  تبیین  :جلسهدر پایان اهداف کلی درس 

 :نقش عوامل زیر در تامین پایداری ستون فقرات را توضیح دهد:  دانشجو بتواند  :جلسهدر پایان  اهداف ویژه

   راستای فقرات کمری-

 جسم مهره ای   -

   یسک بین مهره ای د -

   فاست ها -

 لیگامان ها -

 راکو لومبار توفاسیای -

 پیش بینی رفتار ورودی :  

 ـ ارزشیابی آغازین(: جلسهشجو قبل از شروع آمادگی الزم دان)
 نويد  LMSمطالعه محتوای آموزشي جلسه/جلسات قبلي در 

 نويد  LMSارائه )پيش( تکليف در 

 نويد  LMSارائه )پيش( آزمون در 
 نويد  LMSدر تاالر گفتگو در اوليه ايجاد بحث و پرسش و پاسخ 

   :کلیات درس 

   پایداری فقرات کمری کمک می کندچگونه به   جسم مهره ای  و  راستای فقرات کمری-

 .ی در پایداری فقرات کمری داردچه نقش دیسک بین مهره ای  -

 چگونه در پایداری دخالت دارند.  فاست ها -

 به چه نحوی به پایداری کمک می کنند.   لیگامان ها-

 لومبوپلویک چگونه است. پایداری  از چه اجزایی شکل گرفته و نقش آن در   راکو لومبارفاسیای تو-

  زاری کالس همزمان آنالین(:)در صورت برگ: ارزشیابی در حین تدریس
 پرسش و پاسخ  

 نفر به نفر بحث 
 آزمون 

 جمع بندی و نتیجه گیری: 
 های آموزشي مورد نظر نوشتاری و يا ترکيبي در فايل   ،ارائه خالصه مطالب بصورت ديداری، شنيداری



 : روش تدریس
 ( نويد( LMSآموزش مجازی )از طريق سامانه مديريت يادگيری الکترونيکي )

 :  وسایل  کمك آموزشی

 انواع فايل های آموزشي شامل:

 جزوات و کتب الکترونيک و......  پاورپوينت، پاورپوينت به همراه صوت، فايل صوتي، فيلم آموزشي،

  فعالیت فراگیران:

 نويد  LMSدر مشاهده و مطالعه محتواها و منابع آموزشي 

 نويد  LMSدر  تکاليف در موعد مقرر رائها

 نويد  LMSدر ی موجود ون هاشرکت در آزم

 نويد LMSدر  گفتگو هایشرکت در تاالر

 نويد  LMSدر  پاسخ به پيام های ارسالي

  :)در پایان جلسه( ارزشیابی پایانی

 نويد  LMSا و منابع آموزشي در فعال کردن تيک مطالعه محتو
 نويد  LMSارائه تکاليف در 
 نويد  LMSارائه آزمون در 

 نويد  LMSگو در ايجاد بحث در تاالر گفت
 نويد  LMSارسال پيام در 

 منابع اصلی درس: 

1. Mc Gill: Low back disorders. Human Kinetics 

2. Vleeming A: Movement, Stability and low back pain 

3. Richardson C: Therapeutic exercise for lumbopelvic stabilization  
 

  :منابع و سایتهای کمك کننده

 
 

 بسمه تعالی

 
 آموزش مجازی طرح درس 

 

 3:)شماره جلسه( تاريخ ارائه درس 991سال تحصيلي: 

 تئوری  نوع درس: نبخشي توا دانشکده:

 فيزيوتراپي -کارشناسي ارشد :مقطع / رشته
 دکتر محمد تقي پور  نام مدرس :

Email :taghipourm@yahoo.com 

الالت ستون  بيومکانيک اخت : و تعداد واحد )واحد(  نام درس

 1 - فقرات
 6 تعداد دانشجو:

 ساعت 2: جلسه زمان مدت :                                                                                           ترم
 

 م و درک پلویک استابیلیتیفه :جلسهپایان  ی درس دراهداف کل

 بتواند: دانشجو باید  :جلسهدر پایان  اهداف ویژه

 در حلقه لگنی را بداند  نقش مفاصل ساکروایلیاک -

 در حلقه لگنی را بداند  سمفیزیسنقش مفاصل  -

 ثبات مفاصل ساکروایلیاک را توضیح دهد -

 پیش بینی رفتار ورودی :  

 ـ ارزشیابی آغازین(: جلسهشجو قبل از شروع م دانآمادگی الز)
 نويد  LMSمطالعه محتوای آموزشي جلسه/جلسات قبلي در 

 نويد  LMSارائه )پيش( تکليف در 

 نويد  LMSارائه )پيش( آزمون در 
 نويد  LMSدر تاالر گفتگو در اوليه ايجاد بحث و پرسش و پاسخ 

 :کلیات درس 

 یاک ثبات مفصل ساکروایلتامین عوامل -



 مکانیسم قفل شدگی خودکار مفاصل ساکروایلیاک -

 مفاصل ساکروایلیاک پایداری در و ایلیولومبارساکروایلیاک های نقش لیگامان -

 سمفیزیس پوبیس ثبات مفصل -

  زاری کالس همزمان آنالین(:)در صورت برگ: ارزشیابی در حین تدریس
 پرسش و پاسخ  

 نفر به نفر بحث 
 آزمون 

 ه گیری: جمع بندی و نتیج
 نوشتاری و يا ترکيبي در فايل های آموزشي مورد نظر   ،ارائه خالصه مطالب بصورت ديداری، شنيداری

 : روش تدریس
 ( نويد( LMSآموزش مجازی )از طريق سامانه مديريت يادگيری الکترونيکي )

 :  وسایل  کمك آموزشی

 انواع فايل های آموزشي شامل:

 جزوات و کتب الکترونيک و......  وت، فايل صوتي، فيلم آموزشي،پاورپوينت، پاورپوينت به همراه ص

  فعالیت فراگیران:

 نويد  LMSدر مشاهده و مطالعه محتواها و منابع آموزشي 

 نويد  LMSدر  تکاليف در موعد مقرر رائها

 نويد  LMSدر ی موجود ون هاشرکت در آزم

 نويد LMSدر  گفتگو هایشرکت در تاالر

 نويد  LMSدر  ساليپاسخ به پيام های ار

  :)در پایان جلسه( ارزشیابی پایانی

 نويد  LMSفعال کردن تيک مطالعه محتوا و منابع آموزشي در 
 نويد  LMSارائه تکاليف در 
 نويد  LMSارائه آزمون در 

 نويد  LMSگو در ايجاد بحث در تاالر گفت
 نويد  LMSارسال پيام در 

 منابع اصلی درس: 

1. Mc Gill: Low back disorders. Human Kinetics 

2. Vleeming A: Movement, Stability and low back pain 

3. Richardson C: Therapeutic exercise for lumbopelvic stabilization  
 

  :منابع و سایتهای کمك کننده

 
 

 بسمه تعالی

 
 آموزش مجازی طرح درس 

 

 4:)شماره جلسه( تاريخ ارائه درس 991سال تحصيلي: 

 تئوری  نوع درس: نبخشي توا ه:دانشکد

 فيزيوتراپي -کارشناسي ارشد :مقطع / رشته
 دکتر محمد تقي پور  نام مدرس :

Email :taghipourm@yahoo.com 

الالت ستون  بيومکانيک اخت : و تعداد واحد )واحد(  نام درس

 1 - فقرات
 6 تعداد دانشجو:

 ساعت 2: جلسه زمان مدت                                              :                                              ترم

 

 ت در پایداری فقرات کمری تبیین نقش عضال   :جلسهاهداف کلی درس در پایان 

 بهبود توانمندی دانشجویان در درک موارد زیر: :جلسهدر پایان  اهداف ویژه
 ستون فقرات نام و مشخصات عضالت گلوبال تشریح -



 لوکال ستون فقرات نام و مشخصات عضالت ح ریتش- 

 اسپاین ارنقش عضالت لوکال در پایداری لومب-

 اسپاین اردر پایداری لومب گلوبال نقش عضالت  -

 پیش بینی رفتار ورودی :  

 ـ ارزشیابی آغازین(: جلسهشجو قبل از شروع آمادگی الزم دان)
 د نوي LMSمطالعه محتوای آموزشي جلسه/جلسات قبلي در 

 نويد  LMSارائه )پيش( تکليف در 

 نويد  LMSارائه )پيش( آزمون در 
 نويد  LMSدر تاالر گفتگو در اوليه ايجاد بحث و پرسش و پاسخ 

 :کلیات درس 

 ستون فقرات  Stiffnessمفهوم -

 در پایداری فقرات کمری  )عضالت شکمی(  ه نقش عضالت قدام تن-

 در پایداری فقرات کمری عمقی(تور اسپینه خصوصاً الیه )الیه های چهار گانه ارکه  تن خلفنقش عضالت -

 در پایداری فقرات کمری )کوادراتوس لومباروم ( ه  تن جانبینقش عضالت -

  زاری کالس همزمان آنالین(:)در صورت برگ: ارزشیابی در حین تدریس
 پرسش و پاسخ  

 نفر به نفر بحث 
 آزمون 

 جمع بندی و نتیجه گیری: 
 نوشتاری و يا ترکيبي در فايل های آموزشي مورد نظر   ،يداریورت ديداری، شنخالصه مطالب بصئه ارا

 : روش تدریس
 ( نويد( LMSآموزش مجازی )از طريق سامانه مديريت يادگيری الکترونيکي )

 :  وسایل  کمك آموزشی

 انواع فايل های آموزشي شامل:

 جزوات و کتب الکترونيک و......  تي، فيلم آموزشي،پاورپوينت، پاورپوينت به همراه صوت، فايل صو

  فعالیت فراگیران:

 نويد  LMSدر مشاهده و مطالعه محتواها و منابع آموزشي 

 نويد  LMSدر  تکاليف در موعد مقرر رائها

 نويد  LMSدر ی موجود ون هاشرکت در آزم

 نويد LMSدر  گفتگو هایشرکت در تاالر

 نويد  LMSدر  پاسخ به پيام های ارسالي

  :)در پایان جلسه( ایانیارزشیابی پ

 نويد  LMSفعال کردن تيک مطالعه محتوا و منابع آموزشي در 
 نويد  LMSارائه تکاليف در 
 نويد  LMSارائه آزمون در 

 نويد  LMSگو در ايجاد بحث در تاالر گفت
 نويد  LMSارسال پيام در 

 منابع اصلی درس: 

1. Mc Gill: Low back disorders. Human Kinetics 

2. Vleeming A: Movement, Stability and low back pain 

3. Richardson C: Therapeutic exercise for lumbopelvic stabilization  
 

  :منابع و سایتهای کمك کننده

 
 

 بسمه تعالی

 
 آموزش مجازی طرح درس 

 

 5:)شماره جلسه( تاريخ ارائه درس 991سال تحصيلي: 

 تئوری  نوع درس: نبخشي توا دانشکده:



 فيزيوتراپي -کارشناسي ارشد :مقطع / رشته
 دکتر محمد تقي پور  نام مدرس :

Email :taghipourm@yahoo.com 

الالت ستون  بيومکانيک اخت : و تعداد واحد )واحد(  نام درس

 1 - فقرات
 6 تعداد دانشجو:

 ساعت 2: جلسه زمان مدت                                   :                                                         ترم

 

 پلویک ت در پایداری تبیین نقش عضال :جلسهاهداف کلی درس در پایان 

 :پلویکپایداری عضالنی بهبود توانمندی دانشجویان در درک  :جلسهدر پایان  اهداف ویژه
 مفاصل ساکروایلیاکدخیل در پایداری  Inner Unit تتوصیف عضال-

 مفاصل ساکروایلیاکدخیل در پایداری  Outer Unitتوصیف عضالت -

 پایداری سمفیزیس پوبیس -

 پیش بینی رفتار ورودی :  

 ـ ارزشیابی آغازین(: جلسهشجو قبل از شروع آمادگی الزم دان)
 نويد  LMSمطالعه محتوای آموزشي جلسه/جلسات قبلي در 

 نويد  LMSش( تکليف در ارائه )پي 

 د نوي LMSارائه )پيش( آزمون در 
 نويد  LMSدر تاالر گفتگو در اوليه ايجاد بحث و پرسش و پاسخ 

 :کلیات درس 

 در پایداری ساکروایلیاک  کف لگنسیک و ا فیدوس، ترانسورس شکمی، دیافراگم تورشامل مالتی  Inner unitعملکرد گروه عضالت -

 مواردی زیر:    در پایداری ساکروایلیاک Outer unitعملکرد گروه عضالت  -
     Post oblique sys. 

 مقابل  موسی سمت و گلوتئوس ماکز کی  ی دورس موسیالتس     

   Ant oblique sys.     

 سمت مقابل  ی و اداکتورها  یداخل لیسمت به همراه ما  ک ی  یشکم ی قدام یای و فاس یشکم  یخارج ل یما    
   Deep longitudinal sys. 

 نهیتوراکولومبار و ارکتوراسپ یای فاس یعمق  ینایروتوبروس، المساک گامانیل س،ی سپس فمور ی پرونئالها،با نیب   اتصال   
  Lat sys. 

 سمت مقابل  ی سمت و اداکتورها ک ی TFL موس،ین   یو م وس یمد  گلوتئوس   

  زاری کالس همزمان آنالین(:)در صورت برگ: ارزشیابی در حین تدریس
 پرسش و پاسخ  

 نفر به نفر بحث 
 آزمون 

 جمع بندی و نتیجه گیری: 
 نوشتاری و يا ترکيبي در فايل های آموزشي مورد نظر   ،الب بصورت ديداری، شنيداریارائه خالصه مط

 : روش تدریس
 ( نويد( LMSآموزش مجازی )از طريق سامانه مديريت يادگيری الکترونيکي )

 :  وسایل  کمك آموزشی

 انواع فايل های آموزشي شامل:

 جزوات و کتب الکترونيک و......  وزشي،ل صوتي، فيلم آمپاورپوينت، پاورپوينت به همراه صوت، فاي

  فعالیت فراگیران:

 نويد  LMSدر مشاهده و مطالعه محتواها و منابع آموزشي 

 نويد  LMSدر  تکاليف در موعد مقرر رائها

 نويد  LMSدر ی موجود ون هاشرکت در آزم

 نويد LMSدر  گفتگو هایشرکت در تاالر

 نويد  LMS در پاسخ به پيام های ارسالي

  :)در پایان جلسه( یابی پایانیارزش

 نويد  LMSفعال کردن تيک مطالعه محتوا و منابع آموزشي در 
 نويد  LMSارائه تکاليف در 
 نويد  LMSارائه آزمون در 

 نويد  LMSگو در ايجاد بحث در تاالر گفت
 نويد  LMSارسال پيام در 



 منابع اصلی درس: 

1. Mc Gill: Low back disorders. Human Kinetics 

2. Vleeming A: Movement, Stability and low back pain 

3. Richardson C: Therapeutic exercise for lumbopelvic stabilization  
 

  :منابع و سایتهای کمك کننده

 
 

 بسمه تعالی

 
 آموزش مجازی طرح درس 

 

 6:)شماره جلسه( تاريخ ارائه درس 991سال تحصيلي: 

 ئوری ت نوع درس: بخشي نتوا دانشکده:

 فيزيوتراپي -کارشناسي ارشد :مقطع / رشته
 دکتر محمد تقي پور  نام مدرس :

Email :taghipourm@yahoo.com 

الالت ستون  بيومکانيک اخت : و تعداد واحد )واحد(  نام درس

 1 - فقرات
 6 تعداد دانشجو:

 ساعت 2: جلسه زمان مدت                                       :                                                     ترم

 

 پایداری ستون فقرات  تبیین تئوری های نا :جلسهاهداف کلی درس در پایان 

 نشجو باید بتواند:دا  :جلسهدر پایان  اهداف ویژه

 نظرات مختلف در مورد ماهیت ناپایداری فقرات را توضیح دهد  -

 ریح نماید داری فقرات را تشپایبیومکانیکی ناماهیت -

 را توضیح دهد  Flexion Relaxationپدیده -

 پیش بینی رفتار ورودی :  

 ـ ارزشیابی آغازین(: جلسهشجو قبل از شروع آمادگی الزم دان)
 نويد  LMSمطالعه محتوای آموزشي جلسه/جلسات قبلي در 

 نويد  LMS ارائه )پيش( تکليف در

 نويد  LMSارائه )پيش( آزمون در 
 نويد  LMSدر تاالر گفتگو در اوليه ايجاد بحث و پرسش و پاسخ 

 :کلیات درس 

 فقرات ستون ناپایداری تعاریف بیومکانیکی از  -

 ناپایداری ستون فقرات تعاریف بالینی -

  Neutral Zoneمفهوم -

 Instability factorمفهوم -

 محاسبه میزان جابجایی و چرخش مهره های کمری -

   ش آن در تشخیص ناپایداری کمری و نق  COR  همحاسب-

 و تغییرات آن در بیماران کمر دردی  Flexion Relaxationپدیده  -

  زاری کالس همزمان آنالین(:)در صورت برگ: ارزشیابی در حین تدریس
 پرسش و پاسخ  

 نفر به نفر بحث 
 آزمون 

 جمع بندی و نتیجه گیری: 
 اری و يا ترکيبي در فايل های آموزشي مورد نظر نوشت  ،يداری، شنيداریارائه خالصه مطالب بصورت د 

 : روش تدریس
 ( نويد( LMSآموزش مجازی )از طريق سامانه مديريت يادگيری الکترونيکي )

 :  وسایل  کمك آموزشی

 انواع فايل های آموزشي شامل:



 .... و کتب الکترونيک و..  جزوات پاورپوينت، پاورپوينت به همراه صوت، فايل صوتي، فيلم آموزشي،

  فعالیت فراگیران:

 نويد  LMSدر مشاهده و مطالعه محتواها و منابع آموزشي 

 نويد  LMSدر  تکاليف در موعد مقرر رائها

 نويد  LMSدر ی موجود ون هاشرکت در آزم

 نويد LMSدر  گفتگو هایشرکت در تاالر

 نويد  LMSدر  پاسخ به پيام های ارسالي

  :)در پایان جلسه( ارزشیابی پایانی

 نويد  LMSعال کردن تيک مطالعه محتوا و منابع آموزشي در ف
 نويد  LMSارائه تکاليف در 
 نويد  LMSارائه آزمون در 

 نويد  LMSگو در ايجاد بحث در تاالر گفت
 نويد  LMSارسال پيام در 

 منابع اصلی درس: 

1. Mc Gill: Low back disorders. Human Kinetics 

2. Vleeming A: Movement, Stability and low back pain 

3. Richardson C: Therapeutic exercise for lumbopelvic stabilization  
 

  :منابع و سایتهای کمك کننده

 
 

 بسمه تعالی

 
 آموزش مجازی طرح درس 

 

 7:)شماره جلسه( تاريخ ارائه درس 991سال تحصيلي: 

 تئوری  نوع درس: نبخشي توا دانشکده:

 فيزيوتراپي -دکارشناسي ارش :رشته /مقطع 
 دکتر محمد تقي پور  نام مدرس :

Email :taghipourm@yahoo.com 

الالت ستون  بيومکانيک اخت : و تعداد واحد )واحد(  نام درس

 1 - فقرات
 6 تعداد دانشجو:

 ساعت 2: جلسه زمان مدت             :                                                                               ترم
 

  ی ناپایداری فقرات کمریروش های تشخیص بالین :جلسهاهداف کلی درس در پایان 

 افزایش توانمندی دانشجو در موارد زیر:  :جلسهدر پایان  اهداف ویژه

 در تشخیص ناپایداری فقرات کمری شاخص های بالینی یافتن -

 اپایداری فقرات کمری در تشخیص ناختصاصی بالینی   یشناخت مهم ترین آزمون ها-

 پیش بینی رفتار ورودی :  

 ـ ارزشیابی آغازین(: جلسهشجو قبل از شروع آمادگی الزم دان)
 نويد  LMSمطالعه محتوای آموزشي جلسه/جلسات قبلي در 

 نويد  LMSارائه )پيش( تکليف در 

 نويد  LMSرائه )پيش( آزمون در ا
 نويد  LMSدر در تاالر گفتگو اوليه ايجاد بحث و پرسش و پاسخ 

 :کلیات درس 

 یستوری بیماران مبتال به ناپایداری فقرات کمری یافته های بالینی و ه-

 : آزمون های اختصاصی شامل موارد زیر در تشخیص ناپایداری-

Prone Instability Test 

Farfan Torsion Test 

Test for Ant. Lumbar Instability 

Test for Post. Lumbar Instability 



 

  زاری کالس همزمان آنالین(:)در صورت برگ: ارزشیابی در حین تدریس
 پرسش و پاسخ  

 نفر به نفر بحث 
 آزمون 

 جمع بندی و نتیجه گیری: 
 نوشتاری و يا ترکيبي در فايل های آموزشي مورد نظر   ،اریارائه خالصه مطالب بصورت ديداری، شنيد

 : روش تدریس
 ( نويد( LMSت يادگيری الکترونيکي )آموزش مجازی )از طريق سامانه مديري

 :  وسایل  کمك آموزشی

 انواع فايل های آموزشي شامل:

 رونيک و...... جزوات و کتب الکت پاورپوينت، پاورپوينت به همراه صوت، فايل صوتي، فيلم آموزشي،

  فعالیت فراگیران:

 نويد  LMSدر مشاهده و مطالعه محتواها و منابع آموزشي 

 نويد  LMSدر  موعد مقرر تکاليف در رائها

 نويد  LMSدر ی موجود ون هاشرکت در آزم

 نويد LMSدر  گفتگو هایشرکت در تاالر

 نويد  LMSدر  پاسخ به پيام های ارسالي

  :جلسه()در پایان  ارزشیابی پایانی

 نويد  LMSفعال کردن تيک مطالعه محتوا و منابع آموزشي در 
 نويد  LMSارائه تکاليف در 

 نويد  LMSدر ارائه آزمون 
 نويد  LMSگو در ايجاد بحث در تاالر گفت

 نويد  LMSارسال پيام در 

 منابع اصلی درس: 

1. Mc Gill: Low back disorders. Human Kinetics 

2. Vleeming A: Movement, Stability and low back pain 

3. Richardson C: Therapeutic exercise for lumbopelvic stabilization  
 

  :و سایتهای کمك کنندهمنابع 

 
 

 بسمه تعالی

 
 آموزش مجازی طرح درس 

 

 8:)شماره جلسه( تاريخ ارائه درس 991سال تحصيلي: 

 تئوری  نوع درس: نبخشي توا دانشکده:

 فيزيوتراپي -شناسي ارشدکار :مقطع / رشته
 دکتر محمد تقي پور  نام مدرس :

Email :taghipourm@yahoo.com 

الالت ستون  بيومکانيک اخت : عداد واحدو ت )واحد(  نام درس

 1 - فقرات
 6 تعداد دانشجو:

 ساعت 2: جلسه زمان مدت :                                                                                           ترم

 

 کمری  ناپایداری فقرات  تصویر برداری درروش های تشخیص  :جلسهاهداف کلی درس در پایان 

 افزایش توانمندی دانشجو در موارد زیر:  :جلسهدر پایان  اهداف ویژه
 از نالپایداری فقرات کمریهای رادیوگرافی تشخیص شاخص -

 از نالپایداری فقرات کمری  سی تی اسکنهای تشخیص شاخص -

 از نالپایداری فقرات کمری ام آر آیهای تشخیص شاخص -



 پیش بینی رفتار ورودی :  

 ـ ارزشیابی آغازین(: جلسهشجو قبل از شروع الزم دان آمادگی)
 نويد  LMSمطالعه محتوای آموزشي جلسه/جلسات قبلي در 

 نويد  LMSارائه )پيش( تکليف در 

 نويد  LMSآزمون در ارائه )پيش( 
 نويد  LMSدر تاالر گفتگو در اوليه ايجاد بحث و پرسش و پاسخ 

 :کلیات درس 

 در تشخیص ناپایداری فقرات کمری  Flexion – Extension radiographyشاخص های  -

 و نقش آن در تشخیص ناپایداری  ها مهر هخطی ایی  تعیین میزان جابج -

 و نقش آن در تشخیص ناپایداری  مهره ها  ی چرخشجابجایی  تعیین میزان -

 و نقش آن در تشخیص ناپایداری  تعیین فاتور بی ثباتی-

 تشخیص ناپایداری  و نقش آن در ها تعیین مرکز چرخش مهره-

  زاری کالس همزمان آنالین(:)در صورت برگ: ارزشیابی در حین تدریس
 پرسش و پاسخ  

 نفر به نفر بحث 
 آزمون 

 جمع بندی و نتیجه گیری: 
 ی و يا ترکيبي در فايل های آموزشي مورد نظر نوشتار  ،ارائه خالصه مطالب بصورت ديداری، شنيداری

 : روش تدریس
 ( نويد( LMSطريق سامانه مديريت يادگيری الکترونيکي )آموزش مجازی )از 

 :  وسایل  کمك آموزشی

 انواع فايل های آموزشي شامل:

 .. جزوات و کتب الکترونيک و.... پاورپوينت، پاورپوينت به همراه صوت، فايل صوتي، فيلم آموزشي،

  فعالیت فراگیران:

 د نوي LMSدر مشاهده و مطالعه محتواها و منابع آموزشي 

 نويد  LMSدر  تکاليف در موعد مقرر رائها

 نويد  LMSدر ی موجود ون هاشرکت در آزم

 نويد LMSدر  گفتگو هایشرکت در تاالر

 نويد  LMSدر  پاسخ به پيام های ارسالي

  :)در پایان جلسه( ارزشیابی پایانی

 نويد  LMSل کردن تيک مطالعه محتوا و منابع آموزشي در فعا
 نويد  LMSارائه تکاليف در 
 نويد  LMSارائه آزمون در 

 نويد  LMSگو در ايجاد بحث در تاالر گفت
 نويد  LMSارسال پيام در 

 منابع اصلی درس: 

1. Mc Gill: Low back disorders. Human Kinetics 

2. Vleeming A: Movement, Stability and low back pain 

3. Richardson C: Therapeutic exercise for lumbopelvic stabilization  
 

  :منابع و سایتهای کمك کننده

 
 

 بسمه تعالی

 
 آموزش مجازی طرح درس 

 

 9:)شماره جلسه( تاريخ ارائه درس 991سال تحصيلي: 

 تئوری  نوع درس: نبخشي توا دانشکده:

 فيزيوتراپي -شناسي ارشدکار :مقطع / رشته
 دکتر محمد تقي پور  نام مدرس :

Email :taghipourm@yahoo.com 



الالت ستون  بيومکانيک اخت : و تعداد واحد )واحد(  ام درسن

 1 - فقرات
 6 تعداد دانشجو:

 ساعت 2: جلسه زمان مدت :                                                                                           ترم

 

 جمع بندی درس  :جلسهاهداف کلی درس در پایان 

 سش و پاسخ  پر  :جلسهپایان در  اهداف ویژه
 

 پیش بینی رفتار ورودی :  

 ـ ارزشیابی آغازین(: جلسهشجو قبل از شروع آمادگی الزم دان)
 نويد  LMSمطالعه محتوای آموزشي جلسه/جلسات قبلي در 

 نويد  LMSارائه )پيش( تکليف در 

 نويد  LMSآزمون در ارائه )پيش( 
 نويد  LMSگفتگو در در تاالر اوليه ايجاد بحث و پرسش و پاسخ 

 :کلیات درس 

 رفع اشکال درس  -

  زاری کالس همزمان آنالین(:)در صورت برگ: ارزشیابی در حین تدریس
 پرسش و پاسخ  

 نفر به نفر بحث 
 آزمون 

 جمع بندی و نتیجه گیری: 
 ی و يا ترکيبي در فايل های آموزشي مورد نظر نوشتار  ،ارائه خالصه مطالب بصورت ديداری، شنيداری

 : روش تدریس
 ( نويد( LMSآموزش مجازی )از طريق سامانه مديريت يادگيری الکترونيکي )

 :  وسایل  کمك آموزشی

 انواع فايل های آموزشي شامل:

 .. جزوات و کتب الکترونيک و.... پاورپوينت، پاورپوينت به همراه صوت، فايل صوتي، فيلم آموزشي،

  فعالیت فراگیران:

 نويد  LMSدر واها و منابع آموزشي مشاهده و مطالعه محت

 نويد  LMSدر  تکاليف در موعد مقرر رائها

 نويد  LMSدر ی موجود ون هاشرکت در آزم

 نويد LMSدر  گفتگو هایشرکت در تاالر

 نويد  LMSدر  پاسخ به پيام های ارسالي

  :)در پایان جلسه( ارزشیابی پایانی

 نويد  LMS ل کردن تيک مطالعه محتوا و منابع آموزشي درفعا
 نويد  LMSارائه تکاليف در 
 نويد  LMSارائه آزمون در 

 نويد  LMSگو در ايجاد بحث در تاالر گفت
 نويد  LMSارسال پيام در 

 منابع اصلی درس: 

4. Mc Gill: Low back disorders. Human Kinetics 

5. Vleeming A: Movement, Stability and low back pain 

6. Richardson C: Therapeutic exercise for lumbopelvic stabilization  
 

  :منابع و سایتهای کمك کننده

 


