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 بسمه تعالی

 
 طرح درس

 

 8156313 : کد درس 99-0011: سال تحصيلي

 و عملی نظری :نوع درس توانبخشی دانشکده:

 فیزیوتراپی-شناسیرکا :مقطع / رشته
 رقیه موسوی خطیردکتر  :نام مدرس

Email : r-mousavi@mubabol.ac.ir 

اصول تمرین درمانی  :و تعداد واحد )واحد( نام درس

 واحد عملی( 0واحد نظری و  2: واحد 3) 0
 تعداد دانشجو:

 ساعت 2  :جلسه زمان مدت 99-0011نیمسال دوم تحصیلی  :ترم

تشریح اندام فوقانی و تحتانی، کینزیولوژی و  پيش نياز:
 کلیات اندام فوقانی(بیومکانیک 

 

 

 یماندر مریناهداف تو پایه  می با هفاهینایآش اهداف کلي درس:

 

بخشهای مختلف  کلي، )انتظار ميرود مسؤول درس ضمن ارائه توضيحاتي درس کلي توصيف

  (: کند توصيف بند، دو یا محتوایي درس را در قالب یک

 تمرین درمانی یکی از مدالیته های درمانی و یکی از مهارتهای پایه و اصلی متخصصین فیزیوتراپی است و

جهت درمان یا ارتقای سطح آمادگی  ن درمانیاصول نظری و عملی کاربرد تمری در این درس، دانشجویان

  جسمانی افراد را فرا می گیرند.

وضعیتهای شروع اصلی و مشتق، تمرینات  محتوای این درس شامل : مفاهیم پایه تمرین درمانی و تعادل،

و فعال کمکی می باشند(،  تمرینات فعال آزاد دامنه حرکتی) که دربرگیرنده تمرینات غیرفعال، کششی،

اصول آب درمانی،  هستند، که دربرگیرنده تمرینات فعال مقاومتی ینات بهبود پرفورمانس عضالنیتمر

راه رفتن غیرطبیعی، انواع وسایل  مراحل راه رفتن طبیعی و انواع ریلکسیشن و تمرینات تعادلی فرانکل،

 کمکی راه رفتن و روشهای استفاده از آنها آشنا می شود.

 :هجلسدر پایان  اهداف ویژه

 جلسه بتواند: این فراگیر در پایانانتظار می رود 

 را تعربف کند تمرین درمانی مفاهیم و اصطالحات مورد استفاده در .0

وضعیتهای مختلف انجام تمرین را بشناسد و توانایی انتخاب وضعیت مناسب برای هر تمرین را  . .2

 داشته باشد.

 .شرح دهد انواع تمرین و موارد کاربرد و عدم کاربرد آنها را . .3
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با توجه به اصول آموزش داده شده، توانایی تنظیم اهداف درمانی بر اساس نیاز بیمار و ارائه ی  .0

 .برنامه ی مناسب تمرین برای رسیدن به این اهداف را داشته باشد

تنظیم آن برای بیمار  انواع وسایل کمکی راه رفتن را بشناسد و توانایی انتخاب وسیله مناسب و . .5

 د.داشته باش

 بیمار توجه نماید. متناسب با نیاز به انتخاب تمرین .6

و نظارت بر نحوه انجام صحیح آنها توسط بیمار را مورد توجه داشته  آموزش درست تمرینات . .7

 باشد

 وی در حین اجرای هر تمرین بیمار در خصوص احساس به ضرورت ارائه ی توضیحات الزم به . .8

 توجه نماید

 پيش بيني رفتار ورودی :
 ـ ارزشیابی آغازین(: جلسهآمادگی الزم دانشجو قبل از شروع )

 و یا به صورت حضوری نوید LMSدر اولیه پرسش و پاسخ 

 کليات درس

 های مختلف آشنایی با مفاهیم و اصول به کارگیری تمرین -1

 آنها و تکنیکهای عملی به کارگیری انواع تمرین آشنایی با انواع تمرینات، کاربرد -2

 بر روی افراد سالم موزش و انجام انواع تمرین،آموختن نحوه آ -3

 آشنایی با اصول نظری هیدروتراپی و ریلکسیشن -4

 :آشنایی با انواع وسایل کمکی و کاربرد آنها .

 :ارزشيابي در حين تدریس

 پرسش و پاسخ از دانشجو

 جمع بندی و نتيجه گيری:
 موزشیآارائه خالصه مطالب در فایل 

 :رد آموزشيرویک

  ترکیبی                         حضوری                                                             مجازی 
  :یادگيری با عنایت به رویکرد آموزشي انتخاب شده -یاددهي روشهای

  رویکرد مجازی

  یادگیری مبتنی بر محتوای الکترونیکی -

  ( PBLیادگیری مبتنی بر حل مسئله ) -

 دگیری مبتنی بر سناریوی متنی یا -

 
  رویکرد حضوری

 سخنرانی تعاملی )پرسش و پاسخ، کوئیز، بحث گروهی و ...(  -

 (  PBLیادگیری مبتنی بر حل مسئله ) -

 یادگیری مبتنی بر سناریو  -

 (استفاده از دانشجویان در تدریس )تدریس توسط همتایان -
  رویکرد ترکيبي

  رود.وعه رویکردهای آموزشی مجازی و حضوری، به کار میترکیبی از روشهای زیرمجم -
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 ((demonstration،نمایش  یادگیری مبتنی بر محتوای الکترونیکی تعاملی -

 :وسایل  کمک آموزشي

 ، فایل صوتیالکترونیک هجزو

 فعاليت فراگيران:

 نوید LMSدر مشاهده و مطالعه محتواها و منابع آموزشی  -

 نوید LMSدر  ررتکلیف در موعد مق رائها -

 نوید LMSدر  پاسخ به پیام های ارسالی -

 :)در پایان جلسه( ارزشيابي پایاني

 نوید LMSفعال کردن تیک مطالعه محتوا و منابع آموزشی در 
به صورت آزمون های تشریحی ، چهار گزینه ای ، صحیح و  تراکمی : ارزشیابی تکوینی و . -0

 غلط ، پاسخ کوتاه

 انه نویدارزشیابی تکالیف سام . -2

 چک لیست برای آزمون عملی . -3

 امتحان میان ترم  بخشی از نمره )تا یک سوم نمره ( درس به انجام به موقع تکالیف درسی و -0

 مابقی به آزمون پایان ترم اختصاص دارد

 منابع اصلي درس:
1- Therapeutic Exercise: Foundations and Techniques (Therapeudic 

Exercise: Foundations and Techniques). by Carolyn Kisner 

2- Therapeutic exercise: moving toward function / Lori Thein Brody,. 

Carrie M. Hall ; with contributors. Description: Fourth edition. 
 

 :نابع و سایتهای کمک کنندهم

 
 

 و مکاناتا

 وسایل

  فعالیتهای

 یادگیری/ تکالیف 

 دانشجو

شماره  مبحث عنوان تدریس روش

 جلسه

 مطالعه محتوای  سامانه نوید

 درسی ، انجام 

 تکلیف در سامانه 

یدنو  

و مروری بر  مقدمات تمرین درمانی آموزش مجازی

 اصول بیومکانیک پایه
1 

 مطالعه محتوای  سامانه نوید

 درسی ، انجام 

 تکلیف در سامانه 

یدنو  

 impairmentآشنایی با  آموزش مجازی

نایی با پروسه های ناتان کننده آش

 در افراد

اصول ارزیابی اولیه در بیمار دچار 

2 
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 اختالل حرکتی و ناتوانی

اصول تصمیم گیری بالینی برای 

 فیزیوتراپیست ها

 مطالعه محتوای  سامانه نوید

 درسی ، انجام 

 تکلیف در سامانه 

دنوی  

 حرکتی منهدا مفهوم - آموزش مجازی

حرکتی  هِوامل بر دامنع اثیرت

  صلمف

انواع دامنه حرکتی و کاربردهای  -

 آن ها

CPM- 

 لیقسیستن تع -

3 

فریم، تخت 

 شکن 

دار، وزنه، 

 اسلینگ 

 و طناب

 

 تمرین دانشجویان 

 زیر نظر استاد

demonstration رین عملی تکنیکهای تم  

فعال در مفاصل حرکات غیرفعال و 

 اندام فوقانی و تحتانی

4 

محتوای  مطالعه سامانه نوید  

 درسی ، انجام 

 تکلیف در سامانه 

یدنو  

 معاینه و ارزیابی موبیلیتی، آموزش مجازی
نحوه تصمیم گیري درمانی  

 در اختالالت 

 موبیلیتی، 
موارد کاربرد و عدم کاربرد 

 تمرینات موبیلیتی

 اصول پایه استرچ -

5 

 مطالعه محتوای  سامانه نوید

 درسی ، انجام 

 تکلیف در سامانه 

یدنو  

انواع تمرینات کششی و  آموزش مجازی
آثارکوتاه مدت و دراز مدت 

 آن

کاربردها و عدم کاربرد 

 استرچ

6 

فریم، تخت 

 شکن 

دار، وزنه، 

 اسلینگ 

 و طناب

 

 تمرین دانشجویان 

 زیر نظر استاد

demonstration رین عملی تکنیکهای تم  

فعال در مفاصل حرکات غیرفعال و 

 اندام فوقانی و تحتانی

7 

 مطالعه محتوای  سامانه نوید

 درسی ، انجام 

 تکلیف در سامانه 

یدنو  

اصول اجرا ، ابزارهاي الزم  آموزش مجازی
براي اجرا، اصول و روش 

 اجراي تمرینات 
 فوقانی و در اندام هاي کششی

 تحتانی

8 
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  تخت

 تمرین دانشجویان 

 زیر نظر استاد

demonstration انواع تکنیک های استرچ 

عضالت اندام فوقانی و استرچ در 

 انواع تحتانی

9 

 مطالعه محتوای  سامانه نوید

 درسی ، انجام 

 تکلیف در سامانه 

یدنو  

 تمرینات فعال مقاومتی آموزش مجازی
انواع تمرینات مقاومتی و 
اصول کلی مربوط به این 

 تمرینات

11 

فریم، انواع 

 گیره، 

طناب قابل 

 تنظیم و 

 انواع اسلینگ

 

 ان تمرین دانشجوی

 زیر نظر استاد

demonstration مرین عملی بستن انواع ت  

 تعلیق
11 

 مطالعه محتوای  سامانه نوید

 درسی ، انجام 

 تکلیف در سامانه 

یدنو  

آشنایی با تجهیزات تمرین درمانی  آموزش مجازی

 مقاومتی

انواع رژیم های تمری درمانی 

 مقاومتی

اثرات تمرینات قاومتی در افراد 

ر ورزشکارورزشکار و غی  

12 

دمبل، ویت 

 کاف، 

تراباند،انواع فنر 

 و.

 

 تمرین دانشجویان 

 زیر نظر استاد

demonstration  کار عملی با انواع وزنه و 

 فنر و ...

 انواع تمرینات مقاومتی

13 

 مطالعه محتوای  سامانه نوید

 درسی ، انجام 

 تکلیف در سامانه 

یدنو  

زيتمرینات استقامتی و هوا آموزش مجازی   
 سازگاري هاي طبیعی و غیر

طبیعی بدن نسبت به تمرینات 
 هواز

14 

 مطالعه محتوای  سامانه نوید

 درسی ، انجام 

 تکلیف در سامانه 

یدنو  

تطابقات بدن در هنگام تمرینات  آموزش مجازی

 هوازی در افراد مبتدی و ورزشکار

مداخالت تمرین درمانی برای 

  بهبود ظرفیت هوازی

مت قلبی ریویارزیابی استقا  

15 

 مطالعه محتوای  سامانه نوید

 درسی ، انجام 

 تکلیف در سامانه 

 برنامه ریزی تمرینات استقامتی آموزش مجازی

اصول تمرینات هوازی در بیماران 

 قلبی و عروقی

16 
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یدنو   

 تخت

 تردمیل

 کورنومتر

 

 تمرین دانشجویان 

 زیر نظر استاد

demonstration ت هوازی و آموزش موارد به تمرینا

 بهبود ظرفیت  قلبی عروقی
17 

 مطالعه محتوای  سامانه نوید

 درسی ، انجام 

 تکلیف در سامانه 

یدنو  

 18 اصول تمرینات تعادلی آموزش مجازی

 مطالعه محتوای  سامانه نوید

 درسی ، انجام 

 تکلیف در سامانه 

یدنو  

 ارزیابی تعادل آموزش مجازی

استراتژی های ایجاد باالنس در 

فرادا  

تمرین درمانی در موارد اختالل 

 تعادل

19 

 مطالعه محتوای  سامانه نوید

 درسی ، انجام 

 تکلیف در سامانه 

یدنو  

 21 تمرینات زنجیره باز و بسته آموزش مجازی

 مطالعه محتوای  سامانه نوید

 درسی ، انجام 

 تکلیف در سامانه 

یدنو  

ات پالیومتریکنتمری آموزش مجازی  21 

 استپ

ومترکورن  

 متر
Swiss Ball 

 

 تمرین دانشجویان 

 زیر نظر استاد

demonstration :تمرین عملی مربوط به 

تمرینات زنجیره باز و بسته   

 تمرینات تعادلی

 تمرینات پالیومتریک

22 

 مطالعه محتوای  سامانه نوید

 درسی ، انجام 

 تکلیف در سامانه 

یدنو  

 وسایل کمکی راه رفتن آموزش مجازی
ه رفتن با روشهای را  

 وسایل کمکی

23 

 

انواع عصا و 

  کراچ و

 پله و  واکر و

 صندلی

 

 تمرین دانشجویان 

 زیر نظر استاد

demonstration مرین عملی استفاده از ت  

 وسایل کمکی راه رفتن
24 
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