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 بسمه تعالی

 
 آموزش مجازیطرح درس 

 

 اول :)شماره جلسه( تاريخ ارائه درس 98-99 سال تحصيلي:

 نظری نوع درس: پردیس دانشکده:

 فیزیوتراپی-کارشناسی مقطع / رشته:
 مریم عباس زاده امیردهیدکتر  :نام مدرس

Email : abbaszadeh_m@alumnus.tums.ac.ir 

 1-اصول توانبخشی و فیزیوتراپی : نام درس )واحد( و تعداد واحد

 واحد
 9 تعداد دانشجو:

 ساعت 2  زمان جلسه: مدت                                                                                          98-99نیمسال دوم تحصیلی  ترم:

 

 در توانبخشی بین المللیالحات م و اصطآشنایی فراگیر با مفاهی  :جلسهاهداف کلی درس در پایان 

  :جلسهپایان در  اهداف ویژه

 جلسه بتواند: این فراگیر در پایانانتظار می رود 

  نمایدسالمتی را تعریف. 

 نمایدرا تعریف  بیماری. 

 نمایدرا تعریف  اختالل. 

 نمایدرا تعریف  ناتوانی. 

 نمایدرا تعریف  معلولیت. 

  نمایدرا تعریف توانبخشی. 

  آشنا شودوایی شناسی رشته شنبا. 

  آشنا شود.درمانی فتاررشته گبا 

 .با رشته کاردرمانی آشنا شود 

 .ارتز و پروتز را تعریف نماید 

 پیش بینی رفتار ورودی : 

 ـ ارزشیابی آغازین(: جلسهآمادگی الزم دانشجو قبل از شروع )
 نوید LMSدر اولیه پرسش و پاسخ 

رشته شنوایی شناسی، گفتاردرمانی، رشته کاردرمانی، مفاهیم ارتز شی، اصطالحات رایج در توانبخ :کلیات درس 

 و پروتز

 - )در صورت برگزاری کالس همزمان آنالین(:: ارزشیابی در حین تدریس
 

 جمع بندی و نتیجه گیری:

 ارائه خالصه مطالب در فایل آموزشی مورد نظر

 : روش تدریس
 ( نوید(LMSری الکترونیکی )آموزش مجازی )از طریق سامانه مدیریت یادگی

 : وسایل  کمك آموزشی

  یصوت ،و فایلالکترونیک هجزو



2 

 

  فعالیت فراگیران:

 نوید LMSدر مشاهده و مطالعه محتواها و منابع آموزشی 

 نوید LMSدر  تکلیف در موعد مقرر رائها

 نوید LMSدر  پاسخ به پیام های ارسالی

  :)در پایان جلسه( ارزشیابی پایانی

 نوید LMSل کردن تیک مطالعه محتوا و منابع آموزشی در فعا
 نوید LMSارائه تکالیف در 

 نوید LMSارسال پیام در 

  منابع اصلی درس:

1. Michael a. Pagriarulo MA. Introduction to physical therapy. Baltimor: Mosby, 

Last ed 
 

 :منابع و سایتهای کمك کننده

 
 
 

 بسمه تعالی

 
 موزش مجازیطرح درس آ

 

 دوم تاريخ ارائه درس )شماره جلسه(: 98-99 سال تحصيلي:

 نظری نوع درس: پردیس دانشکده:

 فیزیوتراپی-کارشناسی مقطع / رشته:
 مریم عباس زاده امیردهیدکتر  :نام مدرس

Email : abbaszadeh_m@alumnus.tums.ac.ir 

 1-یوتراپیاصول توانبخشی و فیز نام درس )واحد( و تعداد واحد :

 واحد
 9 تعداد دانشجو:

 ساعت 2  زمان جلسه: مدت                                                                                          98-99نیمسال دوم تحصیلی  ترم:

 

 رشته فیزیوتراپیآشنایی فراگیر با   اهداف کلی درس در پایان جلسه:

  ان جلسه:در پای اهداف ویژه

 انتظار می رود فراگیر در پایان این جلسه بتواند:

 .رشته فیزیوتراپی را تعریف نماید 

 .مراحل انجام فیزیوتراپی را نام ببرد 

 .با عوامل فیزیکی و مکانیکی مورد استفاده در فیزیوتراپی آشنا شود 

 .اهداف فیزیوتراپی را بشناسد 

 .با کاربردهای مختلف فیزیوتراپی اشنا شود 
 

 پیش بینی رفتار ورودی : 

 ـ ارزشیابی آغازین(: جلسهآمادگی الزم دانشجو قبل از شروع )

 نوید LMSمطالعه محتوای آموزشی جلسه قبلی در 

تعریف فیزیوتراپی، مراحل فیزیوتراپی، عوامل فیزیکی و مکانیکی، اهداف فیزیوتراپی، کاربردهای : کلیات درس
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 مختلف فیزیوتراپی

 - )در صورت برگزاری کالس همزمان آنالین(:: حین تدریسارزشیابی در 
 

 جمع بندی و نتیجه گیری:

 ارائه خالصه مطالب در فایل آموزشی مورد نظر

 : روش تدریس

 ( نوید(LMSآموزش مجازی )از طریق سامانه مدیریت یادگیری الکترونیکی )

 : وسایل  کمك آموزشی

 یصوت ،و فایلجزوه الکترونیک

  گیران:فعالیت فرا

 نوید LMSدر مشاهده و مطالعه محتواها و منابع آموزشی 

 نوید LMSدر یف در موعد مقرر لارائه تک

 نوید LMSدر شرکت در آزمون تشریحی موجود 

 

  نوید LMSدر پاسخ به پیام های ارسالی 

  ارزشیابی پایانی )در پایان جلسه(:

 نوید LMSفعال کردن تیک مطالعه محتوا و منابع آموزشی در 
 نوید LMSارائه تکلیف در 
 نوید LMSارائه آزمون در 
 نوید LMSارسال پیام در 

  منابع اصلی درس:

1. Michael a. Pagriarulo MA. Introduction to physical therapy. Baltimor: Mosby, 

Last ed 

  :منابع و سایتهای کمك کننده

 
 

 بسمه تعالی

 
 طرح درس آموزش مجازی

 

 سوم تاريخ ارائه درس )شماره جلسه(: 98-99 سال تحصيلي:

 نظری نوع درس: پردیس دانشکده:

 فیزیوتراپی-کارشناسی مقطع / رشته:
 مریم عباس زاده امیردهیدکتر  :نام مدرس

Email : abbaszadeh_m@alumnus.tums.ac.ir 

 1-اصول توانبخشی و فیزیوتراپی نام درس )واحد( و تعداد واحد :

 واحد
 9 نشجو:تعداد دا

 ساعت 2  زمان جلسه: مدت                                                                                          98-99نیمسال دوم تحصیلی  ترم:

 

 ارتوپدیضایعات فیزیوتراپی در آشنایی فراگیر با   اهداف کلی درس در پایان جلسه:

  در پایان جلسه: اهداف ویژه

 انتظار می رود فراگیر در پایان این جلسه بتواند:
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  آشنا شود. آننحوه فیزیوتراپی آسیب منیسک و با 

  ضایعات مختلف شانه و نحوه فیزیوتراپی آن آشنا شود.با 

  تنیس البو و نحوه فیزیوتراپی آن آشنا شود.با 

  تاندونیت آشیل و نحوه فیزیوتراپی آن آشنا شود.با 

  و نحوه فیزیوتراپی آن آشنا شود.اسپرین لیگامانی با 

  اختالالت اسکولیوزی و نحوه فیزیوتراپی آن آشنا شود.با 

  اختالالت کایفوزی و نحوه فیزیوتراپی آن آشنا شود.با 

  تنگی کانال نخاعی و نحوه فیزیوتراپی آن آشنا شود.با 

 
 

 پیش بینی رفتار ورودی : 

 یابی آغازین(:ـ ارزش جلسهآمادگی الزم دانشجو قبل از شروع )

 نوید LMSمطالعه محتوای آموزشی جلسه قبلی در 

تنیس البو، تاندونیت آشیل، اسپرین لیگامانی، فیزیوتراپی در آسیب منیسک، ضایعات شانه،  :کلیات درس 

 اختالالت اسکولیوزی و کایفوزی، تنگی کانال نخاعی   

 - نالین(:برگزاری کالس همزمان آ )در صورت: ارزشیابی در حین تدریس
 

 جمع بندی و نتیجه گیری:

 ارائه خالصه مطالب در فایل آموزشی مورد نظر

 : روش تدریس

 ( نوید(LMSآموزش مجازی )از طریق سامانه مدیریت یادگیری الکترونیکی )

 : وسایل  کمك آموزشی

 یصوت ،و فایلجزوه الکترونیک

  فعالیت فراگیران:

 نوید LMSدر موزشی مشاهده و مطالعه محتواها و منابع آ

 نوید LMSدر یف در موعد مقرر لارائه تک

 نوید LMSدر پاسخ به پیام های ارسالی 

  ارزشیابی پایانی )در پایان جلسه(:

 نوید LMSفعال کردن تیک مطالعه محتوا و منابع آموزشی در 
 نوید LMSارائه تکلیف در 
 نوید LMSارسال پیام در 

  منابع اصلی درس:

1. Michael a. Pagriarulo MA. Introduction to physical therapy. Baltimor: Mosby, 

Last ed 

 :منابع و سایتهای کمك کننده

 
 
 
 
 
 

 بسمه تعالی

 
 طرح درس آموزش مجازی
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 چهارم تاريخ ارائه درس )شماره جلسه(: 98-99 سال تحصيلي:

 نظری نوع درس: پردیس دانشکده:

 اپیفیزیوتر-کارشناسی مقطع / رشته:
 مریم عباس زاده امیردهیدکتر  :نام مدرس

Email : abbaszadeh_m@alumnus.tums.ac.ir 

 1-اصول توانبخشی و فیزیوتراپی نام درس )واحد( و تعداد واحد :

 واحد
 9 تعداد دانشجو:

 ساعت 2  زمان جلسه: مدت                                                                                          98-99نیمسال دوم تحصیلی  ترم:

 

 فیزیوتراپی در ضایعات ارتوپدیآشنایی فراگیر با    اهداف کلی درس در پایان جلسه:

  در پایان جلسه: اهداف ویژه

 بتواند: درس این گذراندن از پس فراگیرنده می رود انتظار

  آشنا شود. و نحوه فیزیوتراپی آن آسیب های تاندونی مختلفبا 

  و نحوه فیزیوتراپی آن آشنا شود. پارگی لیگامانهای زانوبا 

  و نحوه فیزیوتراپی آن آشنا شود. تریگرپوینت های عضالنیبا 

  و نحوه فیزیوتراپی آن آشنا شود. شکستگی نوع کالیسبا 

  و نحوه فیزیوتراپی آن آشنا شود.شکستگی سر و گردن استخوان ران با 

 

 ودی : پیش بینی رفتار ور

 ـ ارزشیابی آغازین(: جلسهآمادگی الزم دانشجو قبل از شروع )

 نوید LMSقبلی در  اتمطالعه محتوای آموزشی جلس

آسیب های تاندونی، پارگی لیگامانهای زانو، تریگرپوینت های عضالنی، شکستتگی کتالیس و ستر و     :کلیات درس 

 گردن استخوان ران

 - رگزاری کالس همزمان آنالین(:)در صورت ب: ارزشیابی در حین تدریس
 

 جمع بندی و نتیجه گیری:

 ارائه خالصه مطالب در فایل آموزشی مورد نظر

 : روش تدریس

 ( نوید(LMSآموزش مجازی )از طریق سامانه مدیریت یادگیری الکترونیکی )

 : وسایل  کمك آموزشی

 یصوت ،و فایلجزوه الکترونیک

  فعالیت فراگیران:

 نوید LMSدر عه محتواها و منابع آموزشی مشاهده و مطال

 نوید LMSدر یف در موعد مقرر لارائه تک

 نوید LMSدر پاسخ به پیام های ارسالی 

  ارزشیابی پایانی )در پایان جلسه(:

 نوید LMSفعال کردن تیک مطالعه محتوا و منابع آموزشی در 
 نوید LMSارائه تکلیف در 
 نوید LMSارسال پیام در 

  لی درس:منابع اص

1. Michael a. Pagriarulo MA. Introduction to physical therapy. Baltimor: Mosby, 
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Last ed 

 
 

  :منابع و سایتهای کمك کننده

 
 
 
 
 

 بسمه تعالی

 
 طرح درس آموزش مجازی

 

 پنجم تاريخ ارائه درس )شماره جلسه(: 98-99 سال تحصيلي:

 نظری نوع درس: پردیس دانشکده:

 فیزیوتراپی-کارشناسی مقطع / رشته:
 مریم عباس زاده امیردهیدکتر  :نام مدرس

Email : abbaszadeh_m@alumnus.tums.ac.ir 

 1-اصول توانبخشی و فیزیوتراپی نام درس )واحد( و تعداد واحد :

 واحد
 9 تعداد دانشجو:

 ساعت 2  زمان جلسه: مدت                                                                                          98-99نیمسال دوم تحصیلی  ترم:

 

 فیزیوتراپی در بیماری ها و اختالالت دستگاه عصبی مرکزی آشنایی فراگیر با  اهداف کلی درس در پایان جلسه:

  در پایان جلسه: اهداف ویژه

 واند:بت درس این گذراندن از پس فراگیرنده می رود انتظار

  بیماری پارکینسون و نحوه فیزیوتراپی آن آشنا شود.با 

  بیماری ام اس و نحوه فیزیوتراپی آن آشنا شود.با 

  سکته مغزی و نحوه فیزیوتراپی آن آشنا شود.با 

  فلج مغزی و نحوه فیزیوتراپی آن آشنا شود.با 

  آسیب طناب نخاعی و نحوه فیزیوتراپی آن آشنا شود.با 

 ورودی :  پیش بینی رفتار

 ـ ارزشیابی آغازین(: جلسهآمادگی الزم دانشجو قبل از شروع )

 نوید LMSقبلی در  اتمطالعه محتوای آموزشی جلس

 پارکینسون، ام اس، سکته مغزی، فلج مغزی، آسیب طناب نخاعی  فیزیوتراپی در بیماریهای  :کلیات درس 

 - آنالین(: )در صورت برگزاری کالس همزمان: ارزشیابی در حین تدریس
 

 جمع بندی و نتیجه گیری:

 ارائه خالصه مطالب در فایل آموزشی مورد نظر

 : روش تدریس

 ( نوید(LMSآموزش مجازی )از طریق سامانه مدیریت یادگیری الکترونیکی )

 : وسایل  کمك آموزشی

 یصوت ،و فایلجزوه الکترونیک

  فعالیت فراگیران:



7 

 

 نوید LMSدر آموزشی  مشاهده و مطالعه محتواها و منابع

 نوید LMSدر موعد مقرر  تا شرکت در آزمون

 نوید LMSدر پاسخ به پیام های ارسالی 

  ارزشیابی پایانی )در پایان جلسه(:

 نوید LMSفعال کردن تیک مطالعه محتوا و منابع آموزشی در 
 نوید LMSدر  آزمونارائه 

 نوید LMSارسال پیام در 

  منابع اصلی درس:

1. Michael a. Pagriarulo MA. Introduction to physical therapy. Baltimor: Mosby, 

Last ed 
 

  :منابع و سایتهای کمك کننده

 
 
 
 
 
 
 
 

 بسمه تعالی

 
 طرح درس آموزش مجازی

 

 ششم تاريخ ارائه درس )شماره جلسه(: 98-99 سال تحصيلي:

 نظری نوع درس: پردیس دانشکده:

 یزیوتراپیف-کارشناسی مقطع / رشته:
 مریم عباس زاده امیردهیدکتر  :نام مدرس

Email : abbaszadeh_m@alumnus.tums.ac.ir 

 1-اصول توانبخشی و فیزیوتراپی نام درس )واحد( و تعداد واحد :

 واحد
 9 تعداد دانشجو:

 ساعت 2  زمان جلسه: مدت                                                                                          98-99نیمسال دوم تحصیلی  ترم:

 

 ای مختلففیزیوتراپی در بیماری ه آشنایی فراگیر با  اهداف کلی درس در پایان جلسه:

  در پایان جلسه: اهداف ویژه

 بتواند: درس این گذراندن از پس فراگیرنده می رود انتظار

 

  شود. گیلن باره و نحوه فیزیوتراپی آن آشنابا 

  فلج بلز و نحوه فیزیوتراپی آن آشنا شود.با 

  سندرم کانال کارپ و نحوه فیزیوتراپی آن آشنا شود.با 

  و نحوه فیزیوتراپی آن آشنا شود. آرتریت روماتوئیدبا 

 آشنا شود. با فیزیوتراپی در بیماریهای تنفسی 

 .با فیزیوتراپی در بیماریهای قلبی عروقی آشنا شود 

 ر سوختگیها آشنا شود.با فیزیوتراپی د 
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 جراحیها )آرتوپالستی ها، آمپ.تاسیون ها...( آشنا شود.  با فیزیوتراپی در 

 .با فیزیوتراپی در کودکان )تورتیکولی، ارب پالزی( آشنا شود 

 .با فیزیوتراپی در سالمندان آشنا شود 

 

 پیش بینی رفتار ورودی : 

 ی آغازین(:ـ ارزشیاب جلسهآمادگی الزم دانشجو قبل از شروع )

 نوید LMSقبلی در  اتمطالعه محتوای آموزشی جلس

گیلن باره، فلج بلز، سندرم کانال کتارپ، آرتریتت روماتوئیتد، بیماریهتای تنفستی،      فیزیوتراپی در  :کلیات درس 

    بیماریهای قلبی عروقی، سوختگیها، جراحیها، کودکان، سالمندان  

 - ی کالس همزمان آنالین(:)در صورت برگزار: ارزشیابی در حین تدریس
 

 جمع بندی و نتیجه گیری:

 ارائه خالصه مطالب در فایل آموزشی مورد نظر

 : روش تدریس

 ( نوید(LMSآموزش مجازی )از طریق سامانه مدیریت یادگیری الکترونیکی )

 : وسایل  کمك آموزشی

 یصوت ،و فایلجزوه الکترونیک

  فعالیت فراگیران:

 نوید LMSدر تواها و منابع آموزشی مشاهده و مطالعه مح

 نوید LMSدر موعد مقرر  تا شرکت در آزمون

 نوید LMSدر پاسخ به پیام های ارسالی 

  ارزشیابی پایانی )در پایان جلسه(:

 نوید LMSفعال کردن تیک مطالعه محتوا و منابع آموزشی در 
 نوید LMSدر  آزمونارائه 

 نوید LMSارسال پیام در 

  درس:منابع اصلی 

1. Michael a. Pagriarulo MA. Introduction to physical therapy. Baltimor: Mosby, 

Last ed 
 

  :منابع و سایتهای کمك کننده

 
 
 
 
 
 

 بسمه تعالی

 
 طرح درس آموزش مجازی

 

 هفتم تاريخ ارائه درس )شماره جلسه(: 98-99 سال تحصيلي:

 نظری نوع درس: پردیس دانشکده:

 فیزیوتراپی-کارشناسی :مقطع / رشته
 مریم عباس زاده امیردهیدکتر  :نام مدرس

Email : abbaszadeh_m@alumnus.tums.ac.ir 
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 1-اصول توانبخشی و فیزیوتراپی نام درس )واحد( و تعداد واحد :

 واحد
 9 تعداد دانشجو:

 ساعت 2  زمان جلسه: مدت                                                                                          98-99نیمسال دوم تحصیلی  ترم:

 

 الکتروتراپی  آشنایی فراگیر با  اهداف کلی درس در پایان جلسه:

  در پایان جلسه: اهداف ویژه

 بتواند: درس این گذراندن از پس فراگیرنده می رود انتظار

 

 .با اولتراسوند و موارد کاربرد آن آشنا شود 

 دیاترمی و موارد کاربرد آن آشنا شود. با 

 .با اشعه مادون قرمز و موارد کاربرد آن آشنا شود 

  .با اشعه ماورای بنفش و موارد کاربرد آن آشنا شود 

 .با لیزر و موارد کاربرد آن آشنا شود 

 .با پارافین و موارد کاربرد آن آشنا شود 

  و موارد کاربرد آن آشنا شود. هات پکبا 

 و موارد کاربرد آن آشنا شود. با فارادیک 

 .با گالوانیک و موارد کاربرد آن آشنا شود 

 .با تنس و موارد کاربرد آن آشنا شود 

 .با اینترفرنشیال و موارد کاربرد آن آشنا شود 

 

 پیش بینی رفتار ورودی : 

 ـ ارزشیابی آغازین(: جلسهآمادگی الزم دانشجو قبل از شروع )

 نوید LMSقبلی در  تامطالعه محتوای آموزشی جلس

اولتراسوند، دیاترمی، اشعه مادون قرمز، لیتزر، پتارافین، هتات پتک، فارادیتک، گالوانیتک، تتنس،         :کلیات درس 

 اینترفرنشیال        

 - )در صورت برگزاری کالس همزمان آنالین(:: ارزشیابی در حین تدریس
 

 جمع بندی و نتیجه گیری:

 مورد نظر ارائه خالصه مطالب در فایل آموزشی

 : روش تدریس

 ( نوید(LMSآموزش مجازی )از طریق سامانه مدیریت یادگیری الکترونیکی )

 : وسایل  کمك آموزشی

 یصوت ،و فایلجزوه الکترونیک

  فعالیت فراگیران:

 نوید LMSدر مشاهده و مطالعه محتواها و منابع آموزشی 

 نوید LMSدر موعد مقرر  تا شرکت در آزمون

 نوید LMSدر ام های ارسالی پاسخ به پی

  ارزشیابی پایانی )در پایان جلسه(:

 نوید LMSفعال کردن تیک مطالعه محتوا و منابع آموزشی در 
 نوید LMSدر  آزمونارائه 
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 نوید LMSارسال پیام در 

  منابع اصلی درس:

1. Michael a. Pagriarulo MA. Introduction to physical therapy. Baltimor: Mosby, 

Last ed 

 :منابع و سایتهای کمك کننده

 
 
 
 

 بسمه تعالی

 
 طرح درس آموزش مجازی

 

 هشتم تاريخ ارائه درس )شماره جلسه(: 98-99 سال تحصيلي:

 نظری نوع درس: پردیس دانشکده:

 فیزیوتراپی-کارشناسی مقطع / رشته:
 مریم عباس زاده امیردهیدکتر  :نام مدرس

Email : abbaszadeh_m@alumnus.tums.ac.ir 

 1-اصول توانبخشی و فیزیوتراپی نام درس )واحد( و تعداد واحد :

 واحد
 9 تعداد دانشجو:

 ساعت 2  زمان جلسه: مدت                                                                                          98-99نیمسال دوم تحصیلی  ترم:

 

 مکانوتراپی و هیدروتراپیآشنایی فراگیر با   پایان جلسه:اهداف کلی درس در 

  در پایان جلسه: اهداف ویژه

 بتواند: درس این گذراندن از پس فراگیرنده می رود انتظار

 

  فریم، تیلت برد، صندلی کوادر، شولدرویل، با تجهیزات مختلف مورد استفاده در مکانوتراپی(

 آشنا شود.واکر...(

 وارد کاربرد آن آشنا شود.با هیدروتراپی و م 

  

 پیش بینی رفتار ورودی : 

 ـ ارزشیابی آغازین(: جلسهآمادگی الزم دانشجو قبل از شروع )

 نوید LMSقبلی در  اتمطالعه محتوای آموزشی جلس

 هیدروتراپیمکانوتراپی و  :کلیات درس 

 - )در صورت برگزاری کالس همزمان آنالین(:: ارزشیابی در حین تدریس
 

 مع بندی و نتیجه گیری:ج

 ارائه خالصه مطالب در فایل آموزشی مورد نظر

 : روش تدریس

 ( نوید(LMSآموزش مجازی )از طریق سامانه مدیریت یادگیری الکترونیکی )

 : وسایل  کمك آموزشی

 یصوت ،و فایلجزوه الکترونیک
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  فعالیت فراگیران:

 نوید LMSدر مشاهده و مطالعه محتواها و منابع آموزشی 

 نوید LMSدر موعد مقرر  ارائه تکلیف تا

 نوید LMSدر پاسخ به پیام های ارسالی 

  ارزشیابی پایانی )در پایان جلسه(:

 نوید LMSفعال کردن تیک مطالعه محتوا و منابع آموزشی در 
 نوید LMSدر  تکلیفارائه 

 نوید LMSارسال پیام در 

  منابع اصلی درس:

1. Michael a. Pagriarulo MA. Introduction to physical therapy. Baltimor: Mosby, 

Last ed 
 

  :منابع و سایتهای کمك کننده

 
 


