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 بسمه تعالی

 
 آموزش مجازیطرح درس 

 

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

 نظری نوع درس: توانبخشی دانشکده:

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

Email : abbaszadeh_m@alumnus.tums.ac.ir 

 2-بیماریهای روماتیسمی فیزیوتراپی در :واحدو تعداد  )واحد( نام درس

 واحد
 19 تعداد دانشجو:

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

 

 نواع بیماریهای روماتیسمیاآشنایی فراگیر با   :جلسهاهداف کلی درس در پایان 

  :جلسهپایان در  اهداف ویژه

 جلسه بتواند: این فراگیر در پایانانتظار می رود 

 نماید. تعریفروماتیسمی را  بیماری 

 را دسته بندی نماید.  بیماریهای روماتیسمی 

 یماری معیارها و تستهای تشخیصی بآشنا شود.  با بیماری آرتریت روماتوئید و تظاهرات بالینی آن

   را بشناسد. آرتریت روماتوئید

 پیش بینی رفتار ورودی : 

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

بیماریهای روماتیسمی، دسته بندی بیماریهای روماتیسمی، بیماری آرتریت روماتوئید و تعریف  :کلیات درس 

 ینی آن، معیارها و تستهای تشخیصی بیماری آرتریت روماتوئیدتظاهرات بال

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

 جمع بندی و نتیجه گیری:

 موزشی مورد نظرآارائه خالصه مطالب در فایل 

 : روش تدریس
 ( نوید(LMSآموزش مجازی )از طریق سامانه مدیریت یادگیری الکترونیکی )

 : وسایل  کمك آموزشی

  ، فایل صوتیالکترونیک هجزو

  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
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  :)در پایان جلسه( ارزشیابی پایانی

 نوید LMSمحتوا و منابع آموزشی در  فعال کردن تیک مطالعه
 نوید LMSارائه تکالیف در 

 نوید LMSارسال پیام در 

  منابع اصلی درس:

1. Bawell B, Gall V. Physical therapy management of arthritis, Churehill 

Livingston, last edition 

2. Dziedzic k. Rheumatology Evidence Based Practice for physiotherapist and 

Occupational Therapists, Elsevier, last edition 

یشخواجه ا. فیزیوتراپی در بیماریهای روماتیسمی و پوستی، موسسه پگاه، آخرین ویرااکبری م.  .3  

  :منابع و سایتهای کمك کننده

 
 
 
 
 
 
 
 

 بسمه تعالی

 
 طرح درس آموزش مجازی

 

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

 نظری نوع درس: توانبخشی دانشکده:

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

Email : abbaszadeh_m@alumnus.tums.ac.ir 

 2-فیزیوتراپی در بیماریهای روماتیسمی نام درس )واحد( و تعداد واحد:

 واحد
 19 تعداد دانشجو:

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

 

 اصول فیزیوتراپی آن ضعف های عضالنی و عوارض ریوی و آشنایی فراگیر با  اهداف کلی درس در پایان جلسه:

  در پایان جلسه: اهداف ویژه

 انتظار می رود فراگیر در پایان این جلسه بتواند:

  را بداند.  ارزیابی بیماران آرتریت روماتوئیدنحوه 

  شود.اشنادر بیماران آرتریت روماتوئیدهای شایع با دفورمیتی 

  آرتریت روماتوئید را بشناسد ی دربیماریهای رادیولوژیافته. 

  بیان نماید. تست های سرولوژیک بیماری آرتریت روماتوئید را 
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 پیش بینی رفتار ورودی : 

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

 نوید LMSمطالعه محتوای آموزشی جلسه قبلی در 

بیماران آرتریت روماتوئید، دفورمیتی های شایع بیماران آرتریت روماتوئید، یافته های ارزیابی  :کلیات درس 

 آرتریت روماتوئید، تست های سرولوژیک بیماری آرتریت روماتوئید   رادیولوژی بیماری 

 - )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(LMSیکی )آموزش مجازی )از طریق سامانه مدیریت یادگیری الکترون

 : وسایل  کمك آموزشی

 ، و فایل صوتیجزوه الکترونیک

  فعالیت فراگیران:

 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 

  ی پایانی )در پایان جلسه(:ارزشیاب

 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. Bawell B, Gall V. Physical therapy management of arthritis, Churehill 

Livingston, last edition 

2. Dziedzic k. Rheumatology Evidence Based Practice for physiotherapist and 

Occupational Therapists, Elsevier, last edition 

یشخواجه ا. فیزیوتراپی در بیماریهای روماتیسمی و پوستی، موسسه پگاه، آخرین ویرااکبری م.  .3  

  :منابع و سایتهای کمك کننده

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 بسمه تعالی
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 طرح درس آموزش مجازی

 

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

 نظری نوع درس: توانبخشی دانشکده:

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

Email : abbaszadeh_m@alumnus.tums.ac.ir 

 2-فیزیوتراپی در بیماریهای روماتیسمی واحد: نام درس )واحد( و تعداد

 واحد
 19 تعداد دانشجو:

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

 

 فیزیوتراپی بیماران آرتریت روماتوئیدآشنایی فراگیر با   اهداف کلی درس در پایان جلسه:

  در پایان جلسه: اهداف ویژه

 انتظار می رود فراگیر در پایان این جلسه بتواند:

 

 .با انواع درمانهای بیماری آرتریت روماتوئید آشنا شود 

 .انواع مختلف روشهای فیزیوتراپی برای درمان آرتریت روماتوئید را نام ببرد 

  آشنا شود.  های روزمره، کاری و تفریحی بیماران مبتال به آرتریت روماتوئیدفعالیت با نحوه آموزش 

 ی را بشناسد.در بیماران آرتریت روماتوئید اصول و استراتژیهای محافظت از مفصل و کاهش خستگی 

  را توضیح  نحوه خودمراقبتی بیمارانو اصول فعالیتهای فیزیکی در بیماران مبتال به آرتریت روماتوئید

 دهد.

 .انواع مختلف روشهای فیزیوتراپی برای درمان آرتریت روماتوئید را بشناسد 

 پیش بینی رفتار ورودی : 

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

 نوید LMSمطالعه محتوای آموزشی جلسه قبلی در 

تلف روشهای فیزیوتراپی برای درمان آرتریت انواع درمانهای بیماری آرتریت روماتوئید، انواع مخ :کلیات درس 

 مختلف در بیماران آرتریت روماتوئید،  فعالیت هایروماتوئید، نحوه آموزش 

 - )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(LMSزش مجازی )از طریق سامانه مدیریت یادگیری الکترونیکی )آمو

 : وسایل  کمك آموزشی

 ، و فایل صوتیجزوه الکترونیک

  فعالیت فراگیران:

 نوید LMSدر مشاهده و مطالعه محتواها و منابع آموزشی 
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 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. Bawell B, Gall V. Physical therapy management of arthritis, Churehill 

Livingston, last edition 

2. Dziedzic k. Rheumatology Evidence Based Practice for physiotherapist and 

Occupational Therapists, Elsevier, last edition 

 اکبری م. خواجه ا. فیزیوتراپی در بیماریهای روماتیسمی و پوستی، موسسه پگاه، آخرین ویرایش .3

  :منابع و سایتهای کمك کننده

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 بسمه تعالی

 
 س آموزش مجازیطرح در

 

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

 نظری نوع درس: توانبخشی دانشکده:

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

Email : abbaszadeh_m@alumnus.tums.ac.ir 

 2-ر بیماریهای روماتیسمیفیزیوتراپی د نام درس )واحد( و تعداد واحد:

 واحد
 19 تعداد دانشجو:

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

 

 آشنایی فراگیر با  کلیات بهداشت محیط  اهداف کلی درس در پایان جلسه:

  در پایان جلسه: اهداف ویژه

 بتواند: درس این گذراندن از پس فراگیرنده می رود انتظار

 را بشناسد. نحوه درمان خستگی در بیماران آرتریت روماتوئید 

 .با اصول درمانهای ورزشی در بیماران آرتریت روماتوئید آشنا شود 
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 د را بشناسد.آرتریت روماتوئی انواع مداخالت الکتروتراپی در درمان بیماری 

  

 پیش بینی رفتار ورودی : 

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

 نوید LMSقبلی در  اتمطالعه محتوای آموزشی جلس

نحوه درمان خستگی در بیماران آرتریت روماتوئید، اصول درمانهاای ورزشای در بیمااران آرتریات      :کلیات درس 

 آرتریت روماتوئید الکتروتراپی در درمان بیماریمداخالت روماتوئید، 

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

 جمع بندی و نتیجه گیری:

 ارائه خالصه مطالب بصورت دیداری، شنیداری، نوشتاری در فایل آموزشی مورد نظر

 : روش تدریس

 ( نوید(LMSادگیری الکترونیکی )آموزش مجازی )از طریق سامانه مدیریت ی

 : وسایل  کمك آموزشی

 ، و فایل صوتیجزوه الکترونیک

  فعالیت فراگیران:

 نوید LMSدر مشاهده و مطالعه محتواها و منابع آموزشی 

 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. Bawell B, Gall V. Physical therapy management of arthritis, Churehill 

Livingston, last edition 

2. Dziedzic k. Rheumatology Evidence Based Practice for physiotherapist and 

Occupational Therapists, Elsevier, last edition 

رایشخواجه ا. فیزیوتراپی در بیماریهای روماتیسمی و پوستی، موسسه پگاه، آخرین ویاکبری م.  .3  

 

  :منابع و سایتهای کمك کننده

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 بسمه تعالی
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 طرح درس آموزش مجازی

 

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

 نظری نوع درس: توانبخشی دانشکده:

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

Email : abbaszadeh_m@alumnus.tums.ac.ir 

 2-فیزیوتراپی در بیماریهای روماتیسمی نام درس )واحد( و تعداد واحد:

 واحد
 19 عداد دانشجو:ت

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

 

در بیماری  و انواع اسپلینت ها روماتوئید جوانانآرتریت  بیماری آشنایی فراگیر با  اهداف کلی درس در پایان جلسه:

 روماتوئیدآرتریت 

  در پایان جلسه: اهداف ویژه

 بتواند: درس این گذراندن از پس فراگیرنده می رود انتظار

 آشنا شود. روماتوئیدت ها و ارتزهای مختلف در بیماری آرتریت اسپلین با انواع  

 و تظاهرات بالینی آن آشنا شود روماتوئید جوانانآرتریت  با بیماری 

 را بشناسد.  روماتوئید جوانانهای فیزیوتراپی در بیماران مبتال به آرتریت نواع روشا 

 پیش بینی رفتار ورودی : 

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

 نوید LMSقبلی در  اتمطالعه محتوای آموزشی جلس

آرتریات   بیماریتظاهرات بالینی  ،روماتوئیدتریت ت ها و ارتزهای مورد استفاده در بیماری آراسپلین :کلیات درس 

  روماتوئید جواناننواع روشهای فیزیوتراپی در بیماران مبتال به آرتریت ا، روماتوئید جوانان

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

 جمع بندی و نتیجه گیری:

 داری، نوشتاری در فایل آموزشی مورد نظرارائه خالصه مطالب بصورت دیداری، شنی

 : روش تدریس

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

 : وسایل  کمك آموزشی

 ، و فایل صوتیجزوه الکترونیک

  فعالیت فراگیران:

 نوید LMSدر مشاهده و مطالعه محتواها و منابع آموزشی 

 نوید LMSدر د مقرر موع 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 
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 نوید LMSدر  آزمونارائه 
 نوید LMSارسال پیام در 

 منابع اصلی درس: 

1. Bawell B, Gall V. Physical therapy management of arthritis, Churehill 

Livingston, last edition 

2. Dziedzic k. Rheumatology Evidence Based Practice for physiotherapist and 

Occupational Therapists, Elsevier, last edition 

رایشخواجه ا. فیزیوتراپی در بیماریهای روماتیسمی و پوستی، موسسه پگاه، آخرین ویاکبری م.  .3  

 

  :منابع و سایتهای کمك کننده

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 بسمه تعالی

 
 طرح درس آموزش مجازی

 

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

 نظری نوع درس: توانبخشی دانشکده:

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

Email : abbaszadeh_m@alumnus.tums.ac.ir 

 2-فیزیوتراپی در بیماریهای روماتیسمی نام درس )واحد( و تعداد واحد:

 واحد
 19 تعداد دانشجو:

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

 

 آرتروپاتی هااسپوندیلو آشنایی فراگیر با  کلی درس در پایان جلسه: اهداف

  در پایان جلسه: اهداف ویژه

 بتواند: درس این گذراندن از پس فراگیرنده می رود انتظار

  و عالئم بالینی آن آشنا شود. اسپوندیلیت آنکیلوزانبا بیماری 

   آشنا شود. زاناسپوندیلیت آنکیلوی بیماران مبتال به نحوه ارزیاببا 
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  و عالیم بالینی آن آشنا شود. آرتریت پسوریاتیکیبا 

   و عالیم بالینی آن آشنا شود. سندرم رایتربا 

 را بشناسد. آرتروپاتی ها روشهای فیزیوتراپی برای درمان  بیماران مبتال به اسپوندیلو 

 پیش بینی رفتار ورودی : 

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

 نوید LMSقبلی در  اتمطالعه محتوای آموزشی جلس

   آرتروپاتی ها ، فیزیوتراپی در اسپوندیلوسندرم رایتر، آرتریت پسوریاتیکی، اسپوندیلیت آنکیلوزانکلیات درس 

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

 جمع بندی و نتیجه گیری:

 خالصه مطالب در فایل آموزشی مورد نظرارائه 

 : روش تدریس

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

 : وسایل  کمك آموزشی

 ، و فایل صوتیجزوه الکترونیک

  فعالیت فراگیران:

 نوید LMSدر مشاهده و مطالعه محتواها و منابع آموزشی 

 نوید LMSدر مقرر موعد  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. Bawell B, Gall V. Physical therapy management of arthritis, Churehill 

Livingston, last edition 

2. Dziedzic k. Rheumatology Evidence Based Practice for physiotherapist and 

Occupational Therapists, Elsevier, last edition 

یشخواجه ا. فیزیوتراپی در بیماریهای روماتیسمی و پوستی، موسسه پگاه، آخرین ویرا اکبری م. .3  

 

  :ابع و سایتهای کمك کنندهمن

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 بسمه تعالی
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 طرح درس آموزش مجازی

 

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

 نظری نوع درس: توانبخشی دانشکده:

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

Email : abbaszadeh_m@alumnus.tums.ac.ir 

 2-فیزیوتراپی در بیماریهای روماتیسمی نام درس )واحد( و تعداد واحد:

 واحد
 19 تعداد دانشجو:

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

 

 و فیزیوتراپی آن بیماریهای بافت همبند )اسکلرودرمی،   لوپوس( آشنایی فراگیر با  درس در پایان جلسه:اهداف کلی 

  در پایان جلسه: اهداف ویژه

 بتواند: درس این گذراندن از پس فراگیرنده می رود انتظار

 و عالئم بالینی آنرا بشناسد. اسکلرودرمی بیماری 

  به اسکلرودرمی آشنا شود.با ارزیابی بالینی بیماران مبتال 

 با انواع روشهای فیزیوتراپی در درمان بیماران مبتال به اسکلرودرمی آشنا شود 

 و عالئم بالینی آنرا بشناسد. شرتلوپوس اریتماتوی من بیماری 

  آشنا شود شرتلوپوس اریتماتوی منبا ارزیابی بالینی بیماران مبتال به. 

 آشنا شود. شرتلوپوس اریتماتوی منبیماران مبتال به  با انواع روشهای فیزیوتراپی در درمان 

 پیش بینی رفتار ورودی : 

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

 نوید LMSقبلی در  اتمطالعه محتوای آموزشی جلس

بتال به اسکلرودرمی، بیمااری  ارزیابی و فیزیوتراپی بیماران مو عالئم بالینی آن،  اسکلرودرمی بیماری :کلیات درس 

 شرتلوپوس اریتماتوی منو عالئم بالینی آن، ارزیابی و فیزیوتراپی بیماران مبتال به  شرتلوپوس اریتماتوی من

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

 جمع بندی و نتیجه گیری:

 ظردر فایل آموزشی مورد ن ارائه خالصه مطالب

 : روش تدریس

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

 : وسایل  کمك آموزشی

 ، و فایل صوتیجزوه الکترونیک

  فعالیت فراگیران:

 نوید LMSدر مشاهده و مطالعه محتواها و منابع آموزشی 

 نوید LMSدر موعد مقرر  تا شرکت در آزمون
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 نوید LMSدر ارسالی  پاسخ به پیام های

  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. Bawell B, Gall V. Physical therapy management of arthritis, Churehill 

Livingston, last edition 

2. Dziedzic k. Rheumatology Evidence Based Practice for physiotherapist and 

Occupational Therapists, Elsevier, last edition 

یشخواجه ا. فیزیوتراپی در بیماریهای روماتیسمی و پوستی، موسسه پگاه، آخرین ویرا اکبری م. .3  

 

 

  :منابع و سایتهای کمك کننده

 
 
 
 
 
 
 

 بسمه تعالی

 
 طرح درس آموزش مجازی

 

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

 نظری نوع درس: توانبخشی دانشکده:

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

Email : abbaszadeh_m@alumnus.tums.ac.ir 

 2-فیزیوتراپی در بیماریهای روماتیسمی د واحد:نام درس )واحد( و تعدا

 واحد
 19 تعداد دانشجو:

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

 

و  (درماتومیوزیت و پلی میوزیتبیماریهای بافت همبند ) آشنایی فراگیر با  اهداف کلی درس در پایان جلسه:

 فیزیوتراپی آن

  در پایان جلسه: اهداف ویژه

 بتواند: درس این گذراندن از پس فراگیرنده می رود انتظار

 و عالئم بالینی آنرا بشناسد. درماتومیوزیت بیماری 
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 آشنا شود. درماتومیوزیت با ارزیابی بالینی بیماران مبتال به 

 آشنا شود درماتومیوزیتانواع روشهای فیزیوتراپی در درمان بیماران مبتال به  با 

 و عالئم بالینی آنرا بشناسد. پلی میوزیت بیماری 

  آشنا شود. پلی میوزیتبا ارزیابی بالینی بیماران مبتال به 

  آشنا شود. پلی میوزیتبا انواع روشهای فیزیوتراپی در درمان بیماران مبتال به 

 نی رفتار ورودی : پیش بی

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

 نوید LMSقبلی در  اتمطالعه محتوای آموزشی جلس

،  درماتومیوزیات و عالئم بالینی آن، ارزیابی و فیزیوتراپی بیمااران مباتال باه     درماتومیوزیت بیماری :کلیات درس 

 پلی میوزیتآن، ارزیابی و فیزیوتراپی بیماران مبتال به  و عالئم بالینی پلی میوزیتبیماری 

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

 : وسایل  کمك آموزشی

 ، و فایل صوتیجزوه الکترونیک

  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 LMSمحتوا و منابع آموزشی در فعال کردن تیک مطالعه 
 نوید LMSدر  تکلیفارائه 

 نوید LMSارسال پیام در 

 منابع اصلی درس: 

1. Bawell B, Gall V. Physical therapy management of arthritis, Churehill 

Livingston, last edition 

2. Dziedzic k. Rheumatology Evidence Based Practice for physiotherapist and 

Occupational Therapists, Elsevier, last edition 

یشخواجه ا. فیزیوتراپی در بیماریهای روماتیسمی و پوستی، موسسه پگاه، آخرین ویرا اکبری م. .3  

 

  :منابع و سایتهای کمك کننده
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 بسمه تعالی

 
 

 طرح درس آموزش مجازی
 

 نهم ه جلسه(:تاريخ ارائه درس )شمار 98-99 سال تحصيلي:

 نظری نوع درس: توانبخشی دانشکده:

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

Email : abbaszadeh_m@alumnus.tums.ac.ir 

 2-فیزیوتراپی در بیماریهای روماتیسمی نام درس )واحد( و تعداد واحد:

 واحد
 19 تعداد دانشجو:

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

 

 بیماری هموفیلی و فیزیوتراپی آنآشنایی فراگیر با   اهداف کلی درس در پایان جلسه:

  پایان جلسه:در  اهداف ویژه

 جلسه بتواند: این اگیر در پایانفرانتظار می رود 

 نحوه معاینه و فیزیوتراپی در بیماران هموفیلی 

 .بیماری هموفیلی را تعریف نماید 

 .با مشکالت شایع  بیماران مبتال به هموفیلی آشنا شود  

  بیماران مبتال به هموفیلی آشنا شود.با نحوه معاینه 

 .با نحوه فیزیوتراپی در بیماران هموفیل آشنا شود 

 

 پیش بینی رفتار ورودی : 

 جلسه ـ ارزشیابی آغازین(:آمادگی الزم دانشجو قبل از شروع )
 نوید LMSپرسش و پاسخ اولیه در 

 بیماری هموفیلی، نحوه معاینه مشکال شایع در بیماری هموفیلی، فیزیوتراپی بیماران هموفیل :کلیات درس 

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

 جمع بندی و نتیجه گیری:

 موزشی مورد نظرآارائه خالصه مطالب در فایل 

 : روش تدریس
 ( نوید(LMSآموزش مجازی )از طریق سامانه مدیریت یادگیری الکترونیکی )

 : وسایل  کمك آموزشی

  ، و فایل صوتیجزوه الکترونیک

  فعالیت فراگیران:

 نوید LMSدر و منابع آموزشی مشاهده و مطالعه محتواها 

 نوید LMSدر ارائه تکلیف در موعد مقرر 

 نوید LMSدر پاسخ به پیام های ارسالی 
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  ارزشیابی پایانی )در پایان جلسه(:

 نوید LMSفعال کردن تیک مطالعه محتوا و منابع آموزشی در 
 نوید LMSارائه تکالیف در 

 نوید LMSارسال پیام در 

 منابع اصلی درس: 

1. Bawell B, Gall V. Physical therapy management of arthritis, Churehill 

Livingston, last edition 

2. Dziedzic k. Rheumatology Evidence Based Practice for physiotherapist and 

Occupational Therapists, Elsevier, last edition 

یشروماتیسمی و پوستی، موسسه پگاه، آخرین ویرا خواجه ا. فیزیوتراپی در بیماریهای اکبری م. .3  

 

 

  :منابع و سایتهای کمك کننده

 
 

 

 

 

 

  
 

 بسمه تعالی

 
 طرح درس آموزش مجازی

 

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

 نظری نوع درس: توانبخشی دانشکده:

 فیزیوتراپی-کارشناسی مقطع / رشته:
 م عباس زاده امیردهیمریدکتر  نام مدرس:

Email : abbaszadeh_m@alumnus.tums.ac.ir 

 2-فیزیوتراپی در بیماریهای روماتیسمی نام درس )واحد( و تعداد واحد:

 واحد
 19 تعداد دانشجو:

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

 

  استئوآرتریت های مفاصلآشنایی فراگیر با   اهداف کلی درس در پایان جلسه:
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  پایان جلسه:در  اهداف ویژه

 جلسه بتواند: این فراگیر در پایانانتظار می رود 

 را تعریف نماید استئوآرتریت 

 را دسته بندی نماید. استئوآرتریت 

  را بشناسد. ئوآرتریت مفاصلاستمکانهای شایع 

  و تست های تشخیصی آن آشنا شود. استئوآرتریت مفصل هیپبا 

  زانو و تست های تشخیصی آن آشنا شود. استئوآرتریت مفصلبا 

  دست و تست های تشخیصی آن آشنا شود.استئوآرتریت با 

 پیش بینی رفتار ورودی : 

 آغازین(: جلسه ـ ارزشیابیآمادگی الزم دانشجو قبل از شروع )
 نوید LMSپرسش و پاسخ اولیه در 

و تست های تشخیصی آن،  استئوآرتریت مفصل هیپو دسته بندی آن،  مفاصل استئوآرتریت :کلیات درس 

 دست و تست های تشخیصی آن.استئوآرتریت زانو و تست های تشخیصی،  استئوآرتریت مفصل

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

 جمع بندی و نتیجه گیری:

 موزشی مورد نظرآارائه خالصه مطالب در فایل 

 : روش تدریس
 ( نوید(LMSآموزش مجازی )از طریق سامانه مدیریت یادگیری الکترونیکی )

 : وسایل  کمك آموزشی

 پاورپوینت به همراه صوت، جزوه الکترونیک 

  فعالیت فراگیران:

 نوید LMSدر محتواها و منابع آموزشی مشاهده و مطالعه 

 نوید LMSدر ارائه تکلیف در موعد مقرر 

 نوید LMSدر پاسخ به پیام های ارسالی 

  ارزشیابی پایانی )در پایان جلسه(:

 نوید LMSفعال کردن تیک مطالعه محتوا و منابع آموزشی در 
 نوید LMSارائه تکالیف در 

 نوید LMSارسال پیام در 

 درس:  منابع اصلی

1. Bawell B, Gall V. Physical therapy management of arthritis, Churehill 

Livingston, last edition 

2. Dziedzic k. Rheumatology Evidence Based Practice for physiotherapist and 

Occupational Therapists, Elsevier, last edition 

یشیماریهای روماتیسمی و پوستی، موسسه پگاه، آخرین ویراخواجه ا. فیزیوتراپی در ب اکبری م. .3  
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  :منابع و سایتهای کمك کننده

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 بسمه تعالی

 
 

 طرح درس آموزش مجازی
 

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

 نظری نوع درس: توانبخشی دانشکده:

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

Email : abbaszadeh_m@alumnus.tums.ac.ir 

 2-فیزیوتراپی در بیماریهای روماتیسمی نام درس )واحد( و تعداد واحد:

 واحد
 19 تعداد دانشجو:

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

 

 فیزیوتراپی در استئوآرتریت مفاصلآشنایی فراگیر با   اهداف کلی درس در پایان جلسه:

  پایان جلسه:در  اهداف ویژه

 جلسه بتواند: این فراگیر در پایانانتظار می رود 

 .با عالئم بالینی استئوآرتریت مفاصل اشنا شود 

 ی فیزیوتراپی برای درمان استئوآرتریت مفاصل را بشناسد.انواع روشها 

 .با روشهای پیشگیری از استئوآرتریت مفاصل آشنا شود 

 

 پیش بینی رفتار ورودی : 

 جلسه ـ ارزشیابی آغازین(:آمادگی الزم دانشجو قبل از شروع )
 نوید LMSپرسش و پاسخ اولیه در 

صل، فیزیوتراپی برای درمان استئوآرتریت مفاصل،  روشهای عالئم بالینی استئوآرتریت مفا :کلیات درس 

 پیشگیری از استئوآرتریت مفاصل

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

 جمع بندی و نتیجه گیری:

 موزشی مورد نظرآارائه خالصه مطالب در فایل 
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 : روش تدریس
 ( نوید(LMSیریت یادگیری الکترونیکی )آموزش مجازی )از طریق سامانه مد

 : وسایل  کمك آموزشی

 پاورپوینت به همراه صوت، جزوه الکترونیک 

  فعالیت فراگیران:

 نوید LMSدر مشاهده و مطالعه محتواها و منابع آموزشی 

 نوید LMSدر ارائه تکلیف در موعد مقرر 

 نوید LMSدر پاسخ به پیام های ارسالی 

  )در پایان جلسه(: ارزشیابی پایانی

 نوید LMSفعال کردن تیک مطالعه محتوا و منابع آموزشی در 
 نوید LMSارائه تکالیف در 

 نوید LMSارسال پیام در 

 منابع اصلی درس: 

1. Bawell B, Gall V. Physical therapy management of arthritis, Churehill 

Livingston, last edition 

2. Dziedzic k. Rheumatology Evidence Based Practice for physiotherapist and 

Occupational Therapists, Elsevier, last edition 

یشخواجه ا. فیزیوتراپی در بیماریهای روماتیسمی و پوستی، موسسه پگاه، آخرین ویرا اکبری م. .3  

 

 

  :منابع و سایتهای کمك کننده

 

 

 

 

 

 
 

 بسمه تعالی

 
 طرح درس آموزش مجازی

 

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

 نظری نوع درس: توانبخشی دانشکده:

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

Email : abbaszadeh_m@alumnus.tums.ac.ir 

 2-روماتیسمیفیزیوتراپی در بیماریهای  نام درس )واحد( و تعداد واحد:

 واحد
 19 تعداد دانشجو:
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 ساعت 2  زمان جلسه: مدت                                                                                          98-99نیمسال دوم تحصیلی  ترم:

 

 آنفیزیوتراپی تنگی کانال نخاعی  و آشنایی فراگیر با   اهداف کلی درس در پایان جلسه:

  پایان جلسه:در  اهداف ویژه

 جلسه بتواند: این فراگیر در پایانانتظار می رود 

 .با تنگی کانال نخاعی  آشنا شود 

  گردنی را بشناسد.نخاع عالئم و نشانه های بالینی بیمار مبتال به تنگی کانال 

  کمری را بشناسد.نخاع عالئم و نشانه های بالینی بیمار مبتال به تنگی کانال 

 انواع روشهای فیزیوتراپی در بیماران مبتال  به تنگی کانال نخاعی  آشنا شود. با 

 پیش بینی رفتار ورودی : 

 جلسه ـ ارزشیابی آغازین(:آمادگی الزم دانشجو قبل از شروع )
 نوید LMSپرسش و پاسخ اولیه در 

 ماران مبتال  به تنگی کانال نخاعی  تنگی کانال نخاعی  و نشانه های بالینی آن، فیزیوتراپی در بی :کلیات درس 

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

 جمع بندی و نتیجه گیری:

 موزشی مورد نظرآارائه خالصه مطالب در فایل 

 : روش تدریس
 ( نوید(LMSآموزش مجازی )از طریق سامانه مدیریت یادگیری الکترونیکی )

 : آموزشی وسایل  کمك

 پاورپوینت به همراه صوت، جزوه الکترونیک 

  فعالیت فراگیران:

 نوید LMSدر مشاهده و مطالعه محتواها و منابع آموزشی 

 نوید LMSدر ارائه تکلیف در موعد مقرر 

 نوید LMSدر پاسخ به پیام های ارسالی 

  ارزشیابی پایانی )در پایان جلسه(:

 نوید LMSمنابع آموزشی در  فعال کردن تیک مطالعه محتوا و
 نوید LMSارائه تکالیف در 

 نوید LMSارسال پیام در 

 منابع اصلی درس: 

1. Bawell B, Gall V. Physical therapy management of arthritis, Churehill 

Livingston, last edition 

2. Dziedzic k. Rheumatology Evidence Based Practice for physiotherapist and 

Occupational Therapists, Elsevier, last edition 

یشخواجه ا. فیزیوتراپی در بیماریهای روماتیسمی و پوستی، موسسه پگاه، آخرین ویرا اکبری م. .3  
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  :منابع و سایتهای کمك کننده

 

 

 

 

 

 

 
 

 بسمه تعالی

 
 طرح درس آموزش مجازی

 

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

 نظری نوع درس: توانبخشی دانشکده:

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

Email : abbaszadeh_m@alumnus.tums.ac.ir 

 2-فیزیوتراپی در بیماریهای روماتیسمی نام درس )واحد( و تعداد واحد:

 واحد
 19 تعداد دانشجو:

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

 

بیماریهای نقرس، آواسکوالر نکروزیس، و استئوکندریت آشنایی فراگیر با   اهداف کلی درس در پایان جلسه:

 دیسکانت

  لسه:پایان جدر  اهداف ویژه

 جلسه بتواند: این فراگیر در پایانانتظار می رود 

 نقرس و عالئم بالینی آنرا بشناسد. بیماری 

 .با انواع روشهای فیزیوتراپی در درمان بیماران مبتال به نقرس آشنا شود 

 آواسکوالر نکروزیس و عالئم بالینی آنرا بشناسد. بیماری 

 آشنا شود. آواسکوالر نکروزیسن مبتال به با انواع روشهای فیزیوتراپی در درمان بیمارا 

 استئوکندریت دیسکانت و عالئم بالینی آنرا بشناسد. بیماری 

 .با انواع روشهای فیزیوتراپی در درمان بیماران مبتال به استئوکندریت دیسکانت آشنا شود 

 

 پیش بینی رفتار ورودی : 

 ن(:جلسه ـ ارزشیابی آغازیآمادگی الزم دانشجو قبل از شروع )
 نوید LMSپرسش و پاسخ اولیه در 

آواسکوالر نکروزیس و عالئم  بیماری نقرس و عالئم بالینی، فیزیوتراپی در بیماری نقرس، بیماری :کلیات درس 

، آن استئوکندریت دیسکانت و عالئم بالینی بیماری، فیزیوتراپی در بیماری آواسکوالر نکروزیس، آن بالینی

 ئوکندریت دیسکانت.فیزیوتراپی در بیماری است
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 - )در صورت برگزاری کالس همزمان آنالین(:: ارزشیابی در حین تدریس
 

 جمع بندی و نتیجه گیری:

 موزشی مورد نظرآارائه خالصه مطالب در فایل 

 : روش تدریس
 ( نوید(LMSآموزش مجازی )از طریق سامانه مدیریت یادگیری الکترونیکی )

 : وسایل  کمك آموزشی

 نت به همراه صوت، جزوه الکترونیک پاورپوی

  فعالیت فراگیران:

 نوید LMSدر مشاهده و مطالعه محتواها و منابع آموزشی 

 نوید LMSدر ارائه تکلیف در موعد مقرر 

 نوید LMSدر پاسخ به پیام های ارسالی 

  ارزشیابی پایانی )در پایان جلسه(:

 نوید LMSفعال کردن تیک مطالعه محتوا و منابع آموزشی در 
 نوید LMSارائه تکالیف در 

 نوید LMSارسال پیام در 

 منابع اصلی درس: 

1. Bawell B, Gall V. Physical therapy management of arthritis, Churehill 

Livingston, last edition 

2. Dziedzic k. Rheumatology Evidence Based Practice for physiotherapist and 

Occupational Therapists, Elsevier, last edition 

یشخواجه ا. فیزیوتراپی در بیماریهای روماتیسمی و پوستی، موسسه پگاه، آخرین ویرا اکبری م. .3  

 

  :منابع و سایتهای کمك کننده

 

 

 

 

 
 

 بسمه تعالی

 
 طرح درس آموزش مجازی

 

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

 نظری نوع درس: توانبخشی دانشکده:

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

Email : abbaszadeh_m@alumnus.tums.ac.ir 
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 2-فیزیوتراپی در بیماریهای روماتیسمی نام درس )واحد( و تعداد واحد:

 واحد
 19 تعداد دانشجو:

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

 

 سندرم درد میوفاشیال و فیبرومیالژیفیزیوتراپی درآشنایی فراگیر با   اهداف کلی درس در پایان جلسه:

  پایان جلسه:در  اهداف ویژه

 جلسه بتواند: این ر پایانفراگیر دانتظار می رود 

 را تعریف نماید. سندرم درد میوفاشیال

 را بشناسد. سندرم درد میوفاشیالعالئم بالینی بیماران مبتال به 

 را بیان نماید.   سندرم درد میوفاشیالعالئم و نشانه های تشخیصی 

 را بشناسد. سندرم درد میوفاشیالدر  مداخالت فیزیوتراپیانواع 

 ا تعریف نماید.ر فیبرومیالژی

 ا را بشناسد.فیبرومیالژیعالئم بالینی بیماران مبتال به 

 را بیان نماید.   فیبرومیالژیعالئم و نشانه های تشخیصی 

 را بشناسد. فیبرومیالژیدر  مداخالت فیزیوتراپیانواع 

 پیش بینی رفتار ورودی : 

 جلسه ـ ارزشیابی آغازین(:آمادگی الزم دانشجو قبل از شروع )
 نوید LMSپرسش و پاسخ اولیه در 

و  فیبرومیالژی، سندرم درد میوفاشیالدر  فیزیوتراپیو عالئم بالینی آن،  سندرم درد میوفاشیال :کلیات درس 

 فیبرومیالژیدر  فیزیوتراپی عالئم بالینی آن،

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

 گیری: جمع بندی و نتیجه

 موزشی مورد نظرآارائه خالصه مطالب در فایل 

 : روش تدریس
 ( نوید(LMSآموزش مجازی )از طریق سامانه مدیریت یادگیری الکترونیکی )

 : وسایل  کمك آموزشی

 پاورپوینت به همراه صوت، جزوه الکترونیک 

  فعالیت فراگیران:

 یدنو LMSدر مشاهده و مطالعه محتواها و منابع آموزشی 

 نوید LMSدر ارائه تکلیف در موعد مقرر 

 نوید LMSدر پاسخ به پیام های ارسالی 

  ارزشیابی پایانی )در پایان جلسه(:

 نوید LMSفعال کردن تیک مطالعه محتوا و منابع آموزشی در 
 نوید LMSارائه تکالیف در 

 نوید LMSارسال پیام در 

 منابع اصلی درس: 

1. Bawell B, Gall V. Physical therapy management of arthritis, Churehill 

Livingston, last edition 
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2. Dziedzic k. Rheumatology Evidence Based Practice for physiotherapist and 

Occupational Therapists, Elsevier, last edition 

یشه پگاه، آخرین ویراخواجه ا. فیزیوتراپی در بیماریهای روماتیسمی و پوستی، موسساکبری م.  .3  

  :منابع و سایتهای کمك کننده

 

 

 

 

 
 

 بسمه تعالی

 
 طرح درس آموزش مجازی

 

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

 نظری نوع درس: توانبخشی دانشکده:

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

Email : abbaszadeh_m@alumnus.tums.ac.ir 

 2-فیزیوتراپی در بیماریهای روماتیسمی نام درس )واحد( و تعداد واحد:

 واحد
 19 تعداد دانشجو:

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

 

 و زانو صل هیپافیزیوتراپی بعد از آرتروپالستی مفآشنایی فراگیر با   اهداف کلی درس در پایان جلسه:

  پایان جلسه:در  اهداف ویژه

 جلسه بتواند: این فراگیر در پایانانتظار می رود 

 را بشناسد. آرتروپالستی مفصل هیپ 

  آشنا شود. ل هیپفیزیوتراپی بعد از آرتروپالستی مفصبا مداخالت 

  زانو را بشناسد.آرتروپالستی مفصل 

  آشنا شود. زانو  فیزیوتراپی بعد از آرتروپالستی مفصلبا مداخالت 

 پیش بینی رفتار ورودی : 

 جلسه ـ ارزشیابی آغازین(:آمادگی الزم دانشجو قبل از شروع )
 نوید LMSپرسش و پاسخ اولیه در 

 زانو و فیزیوتراپی آنآرتروپالستی مفصل و فیزیوتراپی آن،  آرتروپالستی مفصل هیپ :کلیات درس

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

 جمع بندی و نتیجه گیری:

 موزشی مورد نظرآارائه خالصه مطالب در فایل 

 : روش تدریس
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 ( نوید(LMSآموزش مجازی )از طریق سامانه مدیریت یادگیری الکترونیکی )

 : وسایل  کمك آموزشی

 پاورپوینت به همراه صوت، جزوه الکترونیک 

  فعالیت فراگیران:

 نوید LMSدر مشاهده و مطالعه محتواها و منابع آموزشی 

 نوید LMSدر ارائه تکلیف در موعد مقرر 

 نوید LMSدر پاسخ به پیام های ارسالی 

  ارزشیابی پایانی )در پایان جلسه(:

 نوید LMSن تیک مطالعه محتوا و منابع آموزشی در فعال کرد
 نوید LMSارائه تکالیف در 

 نوید LMSارسال پیام در 

 منابع اصلی درس: 

1. Bawell B, Gall V. Physical therapy management of arthritis, Churehill 

Livingston, last edition 

2. Dziedzic k. Rheumatology Evidence Based Practice for physiotherapist and 

Occupational Therapists, Elsevier, last edition 

یشخواجه ا. فیزیوتراپی در بیماریهای روماتیسمی و پوستی، موسسه پگاه، آخرین ویرااکبری م.  .3  

 

  :منابع و سایتهای کمك کننده

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 بسمه تعالی

 
 طرح درس آموزش مجازی

 

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

 نظری نوع درس: توانبخشی دانشکده:

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

Email : abbaszadeh_m@alumnus.tums.ac.ir 
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 2-فیزیوتراپی در بیماریهای روماتیسمی نام درس )واحد( و تعداد واحد:

 واحد
 19 انشجو:تعداد د

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

 

 فیزیوتراپی در بیماریهای پوستیآشنایی فراگیر با   اهداف کلی درس در پایان جلسه:

  :پایان جلسهدر  اهداف ویژه

 جلسه بتواند: این فراگیر در پایانانتظار می رود 

  آشنا شود.  فیزیوتراپی در پسوریازیسبا روشهای 

  آشنا شود. فیزیوتراپی در زونابا روشهای 

  آشنا شود. فیزیوتراپی در ویتیلیگوبا روشهای 

  آشنا شود. فیزیوتراپی در آکنهبا روشهای 

  آشنا شود.فیزیوتراپی در آلوپسی با روشهای 

  آشنا شود. فیزیوتراپی در هایپرهیدروزبا روشهای 

 پیش بینی رفتار ورودی : 

 جلسه ـ ارزشیابی آغازین(:آمادگی الزم دانشجو قبل از شروع )
 نوید LMSپرسش و پاسخ اولیه در 

 ...زونا، ویتیلیگو، آکنه،  آلوپسی و هایپرهیدروز، فیزیوتراپی در پسوریازیس :کلیات درس 

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

 جمع بندی و نتیجه گیری:

 موزشی مورد نظرآارائه خالصه مطالب در فایل 

 : روش تدریس
 ( نوید(LMSآموزش مجازی )از طریق سامانه مدیریت یادگیری الکترونیکی )

 : وسایل  کمك آموزشی

 ک پاورپوینت به همراه صوت، جزوه الکترونی

  فعالیت فراگیران:

 نوید LMSدر مشاهده و مطالعه محتواها و منابع آموزشی 

 نوید LMSدر ارائه تکلیف در موعد مقرر 

 نوید LMSدر پاسخ به پیام های ارسالی 

  ارزشیابی پایانی )در پایان جلسه(:

 نوید LMSفعال کردن تیک مطالعه محتوا و منابع آموزشی در 
 ویدن LMSارائه تکالیف در 

 نوید LMSارسال پیام در 

 منابع اصلی درس: 

1. Bawell B, Gall V. Physical therapy management of arthritis, Churehill 

Livingston, last edition 

2. Dziedzic k. Rheumatology Evidence Based Practice for physiotherapist and 

Occupational Therapists, Elsevier, last edition 
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یشخواجه ا. فیزیوتراپی در بیماریهای روماتیسمی و پوستی، موسسه پگاه، آخرین ویرااکبری م.  .3  

 

 

  :منابع و سایتهای کمك کننده

 

 


