
 بسمه تعالی

 
 
 
 

 دانشگاه علوم پزشکی بابل

 دانشکده توانبخشی

 طرح درس

97-98سال تحصیلی   

 استاد: دکتر مریم عباس زاده امیردهی )  (PNFعنوان درس: تمرین درمانی
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دقیقه 120مدت هر جلسه:   

تخت امکانات آموزشی:  

، بحث گروهی، پرسش و پاسخنمایش عملیروش آموزش:   

با روشهای اختصاصی تمرین درمانی از طریق تحریک حس عمقی و بکارگیری آنها عملی آشنایی  هدف کلی درس:

 در درمان بیماران
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اصول تمرین درمانی پیش نیازها:  

 

 نحوه ارزشیابی:

کار عملیبصورت پرسش و پاسخ های کالمی و  ارزیابی در طول ترم  

و امتحان عملی بصورت پاسخ به سئواالت ارزیابی پایان ترم  

 

 



 

 

 

فراگیرانفعالیت های  ارزشیابی در حین  

 تدریس

شماره  ارزشیابی آغازین رئوس مطالب

 جلسه

 کار عملی

 پاسخ به سئواالت

پرسش و پاسخ 

و عملی کالمی  

و  پرسش و پاسخ شفاهی الگوهای اندام فوقانی

از دانسته های  عملی

دقیقه( 10قبلی )بمدت   

1 

 کار عملی

 پاسخ به سئواالت

پرسش و پاسخ 

و عملی کالمی  

اندام تحتانیالگوهای   

 الگوهای سر و گردن،
 

و  پرسش و پاسخ شفاهی

از دانسته های   عملی

دقیقه( 10قبلی )بمدت   

2 

 کار عملی

 پاسخ به سئواالت

پرسش و پاسخ 

و عملی کالمی  

 الگوهای تنه فوقانی

 الگوهای تنه تحتانی

،اجرای الگوهای ترکیبی  

و  پرسش و پاسخ شفاهی

از دانسته های   عملی

دقیقه( 10قبلی )بمدت   

3 

 کار عملی

 پاسخ به سئواالت

پرسش و پاسخ 

و عملی کالمی  

 الگوهای تراست،

 در صورت PNFروشهای 

و  پرسش و پاسخ شفاهی

از دانسته های   عملی

دقیقه( 10قبلی )بمدت   

4 

 کار عملی

 پاسخ به سئواالت

پرسش و پاسخ 

و عملی کالمی  

و موارد  PNFاصول تکنیکهای 

تکنیکهای افزایش  ،کاربرد آن

 قدرت و توان عضله

و  پرسش و پاسخ شفاهی

از دانسته های   عملی

دقیقه( 10قبلی )بمدت   

5 

 کار عملی

 پاسخ به سئواالت

پرسش و پاسخ 

و عملی کالمی  

تکنیکهای ایجاد تعادل و توازن 
عضالنی،  تکنیکهای تحرک و 

 موبیلیتی مفاصل

و  پرسش و پاسخ شفاهی

از دانسته های   عملی

دقیقه( 10قبلی )بمدت   

6 

 کار عملی

 پاسخ به سئواالت

پرسش و پاسخ 

و عملی کالمی  

برای  PNFبکارگیری الگوهای 

ایجاد استابیلیتی، تکنیکهای 
 ریلکسیشن

 

و  پرسش و پاسخ شفاهی

از دانسته های   عملی

دقیقه( 10قبلی )بمدت   

7 

 کار عملی

 پاسخ به سئواالت

پاسخ پرسش و 

و عملی کالمی  

 PNFمرور الگوها و تکنیکهای 

 بصورت رفع اشکاالت دانشجویان
و  پرسش و پاسخ شفاهی

از دانسته های   عملی

دقیقه( 10قبلی )بمدت   

8 


