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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-فیزیوتراپی در جراحی :واحدو تعداد  )واحد( نام درس

 واحد
 20 تعداد دانشجو:

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

 

 ها در جراحیصول اساسی فیزیوتراپی ایج و ارآشنایی فراگیر با مفاهیم   :جلسهاهداف کلی درس در پایان 

  :جلسهدر پایان  اهداف ویژه

 جلسه بتواند: این فراگیر در پایانانتظار می رود 

 .با اصطالحات رایج در جراحی آشنا شود 

 .انواع انسزیونهای جراحی را بشناسد 

 .با اصول اساسی فیزیوتراپی در جراحی آشنا شود 

 شود. با انواع عوارض پس از جراحی ها آشنا 

 

 پیش بینی رفتار ورودی : 

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

اصطالحات رایج در جراحی، انواع انسزیونهای جراحی، اصول اساسی فیزیوتراپی در جراحی، انواع  :کلیات درس 

 هاعوارض پس از جراحی 

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

 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

  ن:فعالیت فراگیرا

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

 نوید LMSارسال پیام در 

  منابع اصلی درس:

1. Kisner C, Colby La: Therapeutic Exercise, foundation and techniques, last 

edition 

2. Dawine. P.A. Cash textbook of general medical and surgical conditions for 

physiotherapist 
 

  :منابع و سایتهای کمك کننده

. فیزیوتراپی پس از جراحی های رایج. انتشارات دانشگاه علوم پزشکی مریم-خدیجه، عباس زاده-اوتادی

1395ایران.  

 
 
 
 
 
 
 

 بسمه تعالی

 
 طرح درس آموزش مجازی

 

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

 نظری نوع درس: توانبخشی دانشکده:

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

Email : abbaszadeh_m@alumnus.tums.ac.ir 

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

 واحد
 20 تعداد دانشجو:

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

 

 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 بشناسد، در جلوگیری از عوارض ریویاهداف فیزیوتراپی 

 تراپی در عوارض ریوی آشنا شودبا اصول فیزیو. 

 را بشناسد. راههای پیشگیری از ترمبوز ورید عمقی و درمان فیزیوتراپی آن 

  ها و درمان آنها آشنا شود.با ضعف های عضالنی پس از جراحی 

  آشنا شود.ها با فیزیوتراپی در اختالالت حرکتی بدنبال جراحی 
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 پیش بینی رفتار ورودی : 

 جلسه ـ ارزشیابی آغازین(:قبل از شروع  آمادگی الزم دانشجو)

 نوید LMSمطالعه محتوای آموزشی جلسه قبلی در 

  :کلیات درس 

 - )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(LMSریق سامانه مدیریت یادگیری الکترونیکی )آموزش مجازی )از ط

 : وسایل  کمك آموزشی

 جزوه الکترونیک، فایل صوتی

  فعالیت فراگیران:

 نوید LMSدر مشاهده و مطالعه محتواها و منابع آموزشی 

 نوید LMSدر ارائه تکلیف در موعد مقرر 

 نوید LMSدر شرکت در آزمون تشریحی موجود 

 

  نوید LMSدر های ارسالی پاسخ به پیام 

  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: 

3. Kisner C, Colby La: Therapeutic Exercise, foundation and techniques, last 

edition 

4. Dawine. P.A. Cash textbook of general medical and surgical conditions for 

physiotherapist 
 

  :منابع و سایتهای کمك کننده

مریم. فیزیوتراپی پس از جراحی های رایج. انتشارات دانشگاه علوم پزشکی -خدیجه، عباس زاده-اوتادی

1395ایران.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 بسمه تعالی

 
 طرح درس آموزش مجازی

 

 سوم تاريخ ارائه درس )شماره جلسه(: 98-99 سال تحصيلي:
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 نظری نوع درس: توانبخشی دانشکده:

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

Email : abbaszadeh_m@alumnus.tums.ac.ir 

 2-فیزیوتراپی در جراحی اد واحد:نام درس )واحد( و تعد

 واحد
 20 تعداد دانشجو:

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

 

 ر جراحیهای ناحیه شکمفیزیوتراپی دآشنایی فراگیر با   اهداف کلی درس در پایان جلسه:

  در پایان جلسه: اهداف ویژه

 انتظار می رود فراگیر در پایان این جلسه بتواند:

  .زخمهای فشاری و مکانهای شایع آن را بشناسد 

 با فیزیوتراپی در زخمهای فشاری آشنا شود 

 با فیزیوتراپی بعد از گاسترکتومی آشنا شود 

 شنا شود.  با فیزیوتراپی بعد از کوله سیستکتومی آ 

  .با پیوند کبد و فیزیوتراپی آن آشنا شود 

 پیش بینی رفتار ورودی : 

 جلسه ـ ارزشیابی آغازین(:آمادگی الزم دانشجو قبل از شروع )

 نوید LMSمطالعه محتوای آموزشی جلسه قبلی در 

وله سیستکتومی و پیوند انواع زخمهای فشاری و فیزیوتراپی آن، فیزیوتراپی بعد از گاسترکتومی، ک :کلیات درس 

 کبد.

 - )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

 جزوه الکترونیک، فایل صوتی

  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(:

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

 منابع اصلی درس: 

1. Kisner C, Colby La: Therapeutic Exercise, foundation and techniques, last 

edition 

2. Dawine. P.A. Cash textbook of general medical and surgical conditions for 
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physiotherapist 
 

  :ی کمك کنندهمنابع و سایتها
 

مریم. فیزیوتراپی پس از جراحی های رایج. انتشارات دانشگاه علوم پزشکی -خدیجه، عباس زاده-اوتادی
 1395ایران.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 بسمه تعالی

 
 طرح درس آموزش مجازی

 

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

 نظری نوع درس: توانبخشی دانشکده:

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

Email : abbaszadeh_m@alumnus.tums.ac.ir 

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

 واحد
 20 تعداد دانشجو:

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

 

 فیزیوتراپی بعد از جراحیهای ناحیه کرانیال و سیستم تنفسی آشنایی فراگیر با    اهداف کلی درس در پایان جلسه:

  در پایان جلسه: اهداف ویژه

 بتواند: درس این گذراندن از پس فراگیرنده می رود انتظار

 را بشناسد. رض جراحیهای ناحیه کرانیالعوا 

  آشنا شود. فیزیوتراپی در جراحیهای ناحیه کرانیال با  

 را بشناسد. انواع جراحیهای سیستم تنفسی و عوارض بعد از آن 

 آشنا شود. فیزیوتراپی در جراحی های سیستم تنفسی اب 

 پیش بینی رفتار ورودی : 

 ـ ارزشیابی آغازین(:جلسه آمادگی الزم دانشجو قبل از شروع )

 نوید LMSمطالعه محتوای آموزشی جلسات قبلی در 

عوارض بعد از   و انواع جراحیهای سیستم تنفسی آن،فیزیوتراپی و  انواع جراحی های ناحیه کرانیال  :کلیات درس 

 .فیزیوتراپی در جراحی های سیستم تنفسی، آن

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

 جمع بندی و نتیجه گیری:

 ارائه خالصه مطالب در فایل آموزشی مورد نظر
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 : روش تدریس

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

 : وسایل  کمك آموزشی

 جزوه الکترونیک، فایل صوتی

  فعالیت فراگیران:

 نوید LMSدر نابع آموزشی مشاهده و مطالعه محتواها و م

 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 تکلیف در 
 نوید LMSارسال پیام در 

 منابع اصلی درس: 

3. Kisner C, Colby La: Therapeutic Exercise, foundation and techniques, last 

edition 

4. Dawine. P.A. Cash textbook of general medical and surgical conditions for 

physiotherapist 
 

  :منابع و سایتهای کمك کننده

ج. انتشارات دانشگاه علوم پزشکی مریم. فیزیوتراپی پس از جراحی های رای-خدیجه، عباس زاده-اوتادی

1395ایران.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 بسمه تعالی

 
 طرح درس آموزش مجازی

 

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

 نظری نوع درس: توانبخشی دانشکده:

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

Email : abbaszadeh_m@alumnus.tums.ac.ir 

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

 واحد
 20 تعداد دانشجو:

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

 

 اختالالت سیستم شریانی و وریدی و فیزیوتراپی آنآشنایی فراگیر با   رس در پایان جلسه:اهداف کلی د
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  در پایان جلسه: اهداف ویژه

 بتواند: درس این گذراندن از پس فراگیرنده می رود انتظار

 را بشناسد.  اختالالت سیستم شریانی 

  را توضیح دهد. ضایعات مزمن شریانیانواع فیزیوتراپی در 

 را بشناسد. وریدیالت سیستم اختال 

  را توضیح دهد. ضایعات مزمن وریدیانواع فیزیوتراپی در 

 

 پیش بینی رفتار ورودی : 

 جلسه ـ ارزشیابی آغازین(:آمادگی الزم دانشجو قبل از شروع )

 نوید LMSمطالعه محتوای آموزشی جلسات قبلی در 

تالالت سیستم وریدی، فیزیووتراپی در اخوتالالت سیسوتم    اخانواع اختالالت سیستم شریانی، انواع  :کلیات درس 

 شریانی و وریدی

 - )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(LMSونیکی )آموزش مجازی )از طریق سامانه مدیریت یادگیری الکتر

 : وسایل  کمك آموزشی

 جزوه الکترونیک، فایل صوتی

  فعالیت فراگیران:

 نوید LMSدر مشاهده و مطالعه محتواها و منابع آموزشی 

 نوید LMSدر شرکت در آزمون تا موعد مقرر 

 نوید LMSدر پاسخ به پیام های ارسالی 

  ارزشیابی پایانی )در پایان جلسه(:

 نوید LMSیک مطالعه محتوا و منابع آموزشی در فعال کردن ت
 نوید LMSارائه آزمون در 
 نوید LMSارسال پیام در 

 منابع اصلی درس: 

1. Kisner C, Colby La: Therapeutic Exercise, foundation and techniques, last 

edition 

2. Dawine. P.A. Cash textbook of general medical and surgical conditions for 

physiotherapist 
 

  :منابع و سایتهای کمك کننده

مریم. فیزیوتراپی پس از جراحی های رایج. انتشارات دانشگاه علوم پزشکی -خدیجه، عباس زاده-اوتادی

1395ایران.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 بسمه تعالی
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 طرح درس آموزش مجازی

 

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

 نظری نوع درس: توانبخشی شکده:دان

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

Email : abbaszadeh_m@alumnus.tums.ac.ir 

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

 واحد
 20 تعداد دانشجو:

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

 

 ختالالت سیستم لنفاوی آشنایی فراگیر با   اهداف کلی درس در پایان جلسه:

  در پایان جلسه: اهداف ویژه

 بتواند: درس این گذراندن از پس فراگیرنده می رود انتظار

 را بشناسد  م لنفاویت های ایجاد اختالل در سیستعل. 

  لنفاوی را توضیح دهد. اختالالت سیستمتظاهرات بالینی 

  اشنا شودهاجلوگیری از لنفادمای اندام با انواع روشهای. 

 ی اندامها را بشناسد.روشهای مختلف درمان لنفادما 

  

 پیش بینی رفتار ورودی : 

 جلسه ـ ارزشیابی آغازین(:ع آمادگی الزم دانشجو قبل از شرو)

 نوید LMSمطالعه محتوای آموزشی جلسات قبلی در 

 و تظاهرات بالینی آن، روشهای جلوگیری و درمان لنفادمای اندامها    سیستم لنفاوی: اختالالت کلیات درس

 - )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

 جزوه الکترونیک، فایل صوتی

  فعالیت فراگیران:

 نوید LMSدر مشاهده و مطالعه محتواها و منابع آموزشی 

 نوید LMSدر موعد مقرر شرکت در آزمون تا 

 نوید LMSدر پاسخ به پیام های ارسالی 

  ارزشیابی پایانی )در پایان جلسه(:

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

 منابع اصلی درس: 

1. Kisner C, Colby La: Therapeutic Exercise, foundation and techniques, last 

edition 

2. Dawine. P.A. Cash textbook of general medical and surgical conditions for 

physiotherapist 
 

  :منابع و سایتهای کمك کننده

مریم. فیزیوتراپی پس از جراحی های رایج. انتشارات دانشگاه علوم پزشکی -خدیجه، عباس زاده-اوتادی

1395ایران.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 بسمه تعالی

 
 طرح درس آموزش مجازی

 

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

 نظری نوع درس: توانبخشی دانشکده:

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

Email : abbaszadeh_m@alumnus.tums.ac.ir 

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

 واحد
 20 تعداد دانشجو:

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

 

 فیزیوتراپی در اختالالت سیستم لنفاوی 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 جراحی در کانسر برست آشنا شود 

 .مشکالت بیمار و عوارض پس از این جراحی را بشناسد 

  در کانسر برست را توضیح دهد.پس از جراحی درمان فیزیوتراپی 

 .با ورزش های درناژ لنفاوی و اصول آن اشنا شود 
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 پیش بینی رفتار ورودی : 

 جلسه ـ ارزشیابی آغازین(:آمادگی الزم دانشجو قبل از شروع )

 نوید LMSمطالعه محتوای آموزشی جلسات قبلی در 

نسور برسوت، ورزش   کانسر برست و عوارض پس از این جراحی آن، فیزیوتراپی پس از جراحی در کا :کلیات درس 

 های درناژ لنفاوی

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

 جمع بندی و نتیجه گیری:

 در فایل آموزشی مورد نظرارائه خالصه مطالب 

 : روش تدریس

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

 : وزشیوسایل  کمك آم

 جزوه الکترونیک، فایل صوتی

  فعالیت فراگیران:

 نوید LMSدر مشاهده و مطالعه محتواها و منابع آموزشی 

 نوید LMSدر شرکت در آزمون تا موعد مقرر 

 نوید LMSدر پاسخ به پیام های ارسالی 

  ارزشیابی پایانی )در پایان جلسه(:

 نوید LMSر فعال کردن تیک مطالعه محتوا و منابع آموزشی د
 نوید LMSارائه آزمون در 
 نوید LMSارسال پیام در 

 منابع اصلی درس: 

3. Kisner C, Colby La: Therapeutic Exercise, foundation and techniques, last 

edition 

4. Dawine. P.A. Cash textbook of general medical and surgical conditions for 

physiotherapist 
 

  :سایتهای کمك کننده منابع و

مریم. فیزیوتراپی پس از جراحی های رایج. انتشارات دانشگاه علوم پزشکی -خدیجه، عباس زاده-اوتادی

1395ایران.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 بسمه تعالی

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

 ینظر نوع درس: توانبخشی دانشکده:

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

Email : abbaszadeh_m@alumnus.tums.ac.ir 

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

 واحد
 20 تعداد دانشجو:

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

 

 آشنایی باورزش های انتخابی درناژ لنفاوی اندامها: اهداف کلی درس در پایان جلسه

 

  در پایان جلسه: اهداف ویژه

 بتواند: درس این گذراندن از پس فراگیرنده می رود انتظار

 درناژ لنفاوی اندامهای فوقانی را بشناسد. ورزش های انتخابی برای 

 .ورزش های انتخابی برای درناژ لنفاوی اندامهای تحتانی را بشناسد 

 

 پیش بینی رفتار ورودی : 

 جلسه ـ ارزشیابی آغازین(:آمادگی الزم دانشجو قبل از شروع )

 نوید LMSمطالعه محتوای آموزشی جلسات قبلی در 

  ابی درناژ لنفاوی اندامهای فوقانی و تحتانیورزش های انتخ :کلیات درس 

 

 - )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 )

 : ایل  کمك آموزشیوس

 جزوه الکترونیک، فایل صوتی

  فعالیت فراگیران:

 نوید LMSدر مشاهده و مطالعه محتواها و منابع آموزشی 

 نوید LMSدر ارائه تکلیف تا موعد مقرر 

 نوید LMSدر پاسخ به پیام های ارسالی 

  ارزشیابی پایانی )در پایان جلسه(:

 نوید LMSآموزشی در  فعال کردن تیک مطالعه محتوا و منابع
 نوید LMSارائه تکلیف در 
 نوید LMSارسال پیام در 

 منابع اصلی درس: 

1. Kisner C, Colby La: Therapeutic Exercise, foundation and techniques, last 

edition 

2. Dawine. P.A. Cash textbook of general medical and surgical conditions for 

physiotherapist 
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  :منابع و سایتهای کمك کننده

مریم. فیزیوتراپی پس از جراحی های رایج. انتشارات دانشگاه علوم پزشکی -خدیجه، عباس زاده-اوتادی

1395ایران.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 بسمه تعالی

 
 

 طرح درس آموزش مجازی
 

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

 نظری نوع درس: توانبخشی دانشکده:

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

Email : abbaszadeh_m@alumnus.tums.ac.ir 

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

 واحد
 20 تعداد دانشجو:

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

 

 آناتومی و عملکرد عضالت کف لگن و اختالالت آنآشنایی فراگیر با   اهداف کلی درس در پایان جلسه:

  در پایان جلسه: اهداف ویژه

 انتظار می رود فراگیر در پایان این جلسه بتواند:

 الت کف لگن را بشناسد.آناتومی عض 

  .عملکرد عضالت کف لگن را بیان نماید 

 اختالالت کف لگن را دسته بندی نماید 

 .مداخالت فیزیوتراپی در اختالالت کف لگن را نام ببرد 

 پیش بینی رفتار ورودی : 

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

آناتومی عضالت کف لگن، عملکرد عضالت کف لگن، اختالالت کف لگن، انواع مداخالت فیزیوتراپی  :کلیات درس 

 در اختالالت کف لگن 

 - )در صورت برگزاری کالس همزمان آنالین(:: ارزشیابی در حین تدریس
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 جمع بندی و نتیجه گیری:

 ارائه خالصه مطالب در فایل آموزشی مورد نظر

 : ریسروش تد
 ( 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 ارسالی  پاسخ به پیام های

  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: 

5. Kisner C, Colby La: Therapeutic Exercise, foundation and techniques, last 

edition 

6. Dawine. P.A. Cash textbook of general medical and surgical conditions for 

physiotherapist 
 

  :منابع و سایتهای کمك کننده

مریم. فیزیوتراپی پس از جراحی های رایج. انتشارات دانشگاه علوم پزشکی -خدیجه، عباس زاده-اوتادی

1395ایران.  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 بسمه تعالی

 
 وزش مجازیطرح درس آم

 

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

 نظری نوع درس: توانبخشی دانشکده:

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

Email : abbaszadeh_m@alumnus.tums.ac.ir 

 2-یفیزیوتراپی در جراح نام درس )واحد( و تعداد واحد:

 واحد
 20 تعداد دانشجو:



14 

 

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

 

 و نحوه انقباض عضالت کف لگن آشنایی با ورزش های کگل  اهداف کلی درس در پایان جلسه:

  در پایان جلسه: ویژه اهداف

 انتظار می رود فراگیر در پایان این جلسه بتواند:

  آشنا شود.ورزشهای کگل با 

  .با انواع ابزارها برای آموزش انقباض در عضالت کف لگن آشنا شود 

 پیش بینی رفتار ورودی : 

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

 ورزشهای کگل، آموزش انقباض عضالت کف لگن :کلیات درس 

 - )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(LMSونیکی )آموزش مجازی )از طریق سامانه مدیریت یادگیری الکتر

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

 نوید LMSارسال پیام در 

 منابع اصلی درس: 

7. Kisner C, Colby La: Therapeutic Exercise, foundation and techniques, last 

edition 

8. Dawine. P.A. Cash textbook of general medical and surgical conditions for 

physiotherapist 
 

  :منابع و سایتهای کمك کننده

مریم. فیزیوتراپی پس از جراحی های رایج. انتشارات دانشگاه علوم پزشکی -خدیجه، عباس زاده-اوتادی

1395ایران.  
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 بسمه تعالی

 
 طرح درس آموزش مجازی

 

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

 نظری نوع درس: توانبخشی دانشکده:

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

Email : abbaszadeh_m@alumnus.tums.ac.ir 

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

 واحد
 20 تعداد دانشجو:

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

 

با مشکالت دوران بارداری و مداخالت فیزیوتراپی برای درمان آن آشنایی فراگیر   اهداف کلی درس در پایان جلسه:   

 

  در پایان جلسه: اهداف ویژه

 ار می رود فراگیر در پایان این جلسه بتواند:انتظ

 را بشناسد. شکالت دوران باردارینواع ما 

  دیاستازیس رکتی را توضیح دهد.مداخالت فیزیوتراپی در 

 .با مداخالت فیزیوتراپی برای کاهش دردهای پوسچرال آشنا شود 

 .مداخالت فیزیوتراپی برای کاهش دردهای کمربند لگنی را بشناسد 

  فیزیوتراپی الزم در وریدهای واریسی را بشناسد.مداخالت 

 .مداخالت فیزیوتراپی در سندرمهای فشاری را توضیح دهد 

 

 

 پیش بینی رفتار ورودی : 

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

 الت فیزیوتراپی برای کاهش آن.انواع مشکالت دوران بارداری و مداخ :کلیات درس 

 - )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 )

 : یوسایل  کمك آموزش
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 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 LMSآموزشی در  فعال کردن تیک مطالعه محتوا و منابع
 نوید LMSارائه تکالیف در 

 نوید LMSارسال پیام در 

 منابع اصلی درس: 

9. Kisner C, Colby La: Therapeutic Exercise, foundation and techniques, last 

edition 

10. Dawine. P.A. Cash textbook of general medical and surgical conditions for 

physiotherapist 
 

  :منابع و سایتهای کمك کننده

مریم. فیزیوتراپی پس از جراحی های رایج. انتشارات دانشگاه علوم پزشکی -خدیجه، عباس زاده-اوتادی

1395ایران.  

 

 

 

 

 

 

 

 بسمه تعالی

 
 طرح درس آموزش مجازی

 

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

 نظری س:نوع در توانبخشی دانشکده:

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

Email : abbaszadeh_m@alumnus.tums.ac.ir 

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

 واحد
 20 تعداد دانشجو:

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

 

 نحوه انجام ورزش در دوران بارداریآشنایی فراگیر با   اهداف کلی درس در پایان جلسه:

 

  در پایان جلسه: اهداف ویژه
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 انتظار می رود فراگیر در پایان این جلسه بتواند:

  آشنا شود.ران بارداری اصول ورزش در دوبا 

 .کنترااندیکاسیونهای مطلق و نسبی ورزش در دوران بارداری را بشناسد 

 .با انواع تکنیکهای ورزشی در دوران بارداری آشنا شود 

 پیش بینی رفتار ورودی : 

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

 اصول ورزش در دوران بارداری، انواع تکنیکهای ورزشی در دوران بارداری :درس کلیات 

 - )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

 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 

  جلسه(: ارزشیابی پایانی )در پایان

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

 نوید LMSارسال پیام در 

 منابع اصلی درس: 

11. Kisner C, Colby La: Therapeutic Exercise, foundation and techniques, last 

edition 

12. Dawine. P.A. Cash textbook of general medical and surgical conditions for 

physiotherapist 
 

  :منابع و سایتهای کمك کننده

مریم. فیزیوتراپی پس از جراحی های رایج. انتشارات دانشگاه علوم پزشکی -خدیجه، عباس زاده-اوتادی

1395ایران.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 بسمه تعالی
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 طرح درس آموزش مجازی
 

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

 نظری نوع درس: توانبخشی دانشکده:

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

Email : abbaszadeh_m@alumnus.tums.ac.ir 

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

 واحد
 20 تعداد دانشجو:

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

 

 و فیزیوتراپی آن آمپوتیشن در اندام های فوقانی و تحتانیانواع آشنایی فراگیر با   اهداف کلی درس در پایان جلسه:

  ه:در پایان جلس اهداف ویژه

 انتظار می رود فراگیر در پایان این جلسه بتواند:

  آشنا شود. سطوح آمپوتیشن در اندام های فوقانی و تحتانیبا 

 را بشناسد. اهداف فیزیوتراپی در آمپوتاسیون ها 

  آشنا شود. اصول فیزیوتراپی قبل و بعد از عمل آمپوتیشنبا 

 فوقانی آشنا شود. با پروتزهای اندام 

 آشنا شود. دام تحتانیبا پروتزهای ان 

  را بشناسدها از تجویز پروتز و بعدفیزیوتراپی قبل انواع روشهای . 

 پیش بینی رفتار ورودی : 

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

پروتزهای ، اف فیزیوتراپی در آمپوتاسیون هااهد، سطوح آمپوتیشن در اندام های فوقانی و تحتانی :کلیات درس 

 ها. از تجویز پروتز و بعدفیزیوتراپی قبل فوقانی و تحتانی، انواع روشهای  اندام

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

 جمع بندی و نتیجه گیری:

 ارائه خالصه مطالب در فایل آموزشی مورد نظر

 : یسروش تدر
 ( 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 ارسالی پاسخ به پیام های 
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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: 

13. Kisner C, Colby La: Therapeutic Exercise, foundation and techniques, last 

edition 

14. Dawine. P.A. Cash textbook of general medical and surgical conditions for 

physiotherapist 
 

  :منابع و سایتهای کمك کننده

مریم. فیزیوتراپی پس از جراحی های رایج. انتشارات دانشگاه علوم پزشکی -خدیجه، عباس زاده-اوتادی

1395ایران.  

 

 

 

 

 

 بسمه تعالی

 
 ازیطرح درس آموزش مج

 

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

 نظری نوع درس: توانبخشی دانشکده:

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

Email : abbaszadeh_m@alumnus.tums.ac.ir 

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

 واحد
 20 تعداد دانشجو:

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

 

 سوختگی و دسته بندی آنآشنایی فراگیر با   اهداف کلی درس در پایان جلسه:

  جلسه: در پایان اهداف ویژه

 انتظار می رود فراگیر در پایان این جلسه بتواند:

 را بشناسد.پوست و ساختمان آن 

 نماید. تعریفرا  سوختگی 

 نماید.دسته بندی را  سوختگی 

 را توضیح دهد مراحل بهبودی زخمهای سوختگی 

 .تظاهرات بالینی سوختگی را بشناسد 

 .بافت اسکار را بشناسد 
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 پیش بینی رفتار ورودی : 

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

 ه،مراحل بهبودی زخمهای سوختآن، تعریف سوختگی، دسته بندی سوختگی،  پوست و ساختمان :کلیات درس 

  بافت اسکار، تظاهرات بالینی سوختگی

 - همزمان آنالین(: )در صورت برگزاری کالس: 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

 پاورپوینت به همراه صوت، جزوه الکترونیک 

  فعالیت فراگیران:

 نوید LMSدر العه محتواها و منابع آموزشی مشاهده و مط

 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 

 اصلی درس:  منابع

15. Kisner C, Colby La: Therapeutic Exercise, foundation and techniques, last 

edition 

16. Dawine. P.A. Cash textbook of general medical and surgical conditions for 

physiotherapist 
 

  :منابع و سایتهای کمك کننده

از جراحی های رایج. انتشارات دانشگاه علوم پزشکی  مریم. فیزیوتراپی پس-خدیجه، عباس زاده-اوتادی

1395ایران.  

 

 

 

 

 

 

 

 بسمه تعالی

 
 طرح درس آموزش مجازی

 

 پانزدهم تاريخ ارائه درس )شماره جلسه(: 98-99 سال تحصيلي:
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 نظری نوع درس: توانبخشی دانشکده:

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

Email : abbaszadeh_m@alumnus.tums.ac.ir 

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

 واحد
 20 تعداد دانشجو:

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

 

 دچار سوختگی فیزیوتراپی در بیمارانآشنایی فراگیر با   اهداف کلی درس در پایان جلسه:

  در پایان جلسه: اهداف ویژه

 انتظار می رود فراگیر در پایان این جلسه بتواند:

 آشنا شود. اهداف فیزیوتراپی در بیماران سوختهبا 

 ست نماید.انواع روشهای فیزیوتراپی در بیماران سوخته را لی  

  آشنا شود. در بیماران سوختهبا هیدروتراپی 

 را بداند. پوزیشن دهی مفاصل دچار سوختگی 

  آشنا شود. اصول حرکت درمانی در بیماران دچار سوختگیبا 

 پیش بینی رفتار ورودی : 

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

، انواع روشهای فیزیوتراپی در بیماران دچار سوختگی، اهداف فیزیوتراپی در بیماران سوخته :کلیات درس 

  حرکت درمانی بیماران دچار سوختگی،  پوزیشن دهی مفاصل دچار سوختگی، در بیماران سوختههیدروتراپی 

 - )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

 پاورپوینت به همراه صوت، جزوه الکترونیک 

  فعالیت فراگیران:

 نوید LMSدر موزشی مشاهده و مطالعه محتواها و منابع آ

 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: 

17. Kisner C, Colby La: Therapeutic Exercise, foundation and techniques, last 

edition 
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18. Dawine. P.A. Cash textbook of general medical and surgical conditions for 

physiotherapist 
 

  :منابع و سایتهای کمك کننده

تشارات دانشگاه علوم پزشکی مریم. فیزیوتراپی پس از جراحی های رایج. ان-خدیجه، عباس زاده-اوتادی

1395ایران.  

 

 

 

 

 

 

 

 بسمه تعالی

 
 طرح درس آموزش مجازی

 

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

 نظری نوع درس: توانبخشی دانشکده:

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

Email : abbaszadeh_m@alumnus.tums.ac.ir 

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

 واحد
 20 تعداد دانشجو:

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

 

 درمان جراحی سوختگی و فیزیوتراپی آنآشنایی فراگیر با   در پایان جلسه:اهداف کلی درس 

  در پایان جلسه: اهداف ویژه

 انتظار می رود فراگیر در پایان این جلسه بتواند:

 را بشناسد. انواع گرافت های پوستی

 ی آشنا شود.پوست ها و فالپهایفیزیوتراپی بعد از پیوندبا انواع روشهای 

 تار ورودی : پیش بینی رف

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

 ی.پوست ها و فالپهایفیزیوتراپی بعد از پیوند، انواع روشهای انواع گرافت های پوستی :کلیات درس 

 - )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 )
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 : وسایل  کمك آموزشی

 پاورپوینت به همراه صوت، جزوه الکترونیک 

  فعالیت فراگیران:

 نوید LMSدر ع آموزشی مشاهده و مطالعه محتواها و مناب

 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: 

19. Kisner C, Colby La: Therapeutic Exercise, foundation and techniques, last 

edition 

20. Dawine. P.A. Cash textbook of general medical and surgical conditions for 

physiotherapist 
 

  :منابع و سایتهای کمك کننده

انتشارات دانشگاه علوم پزشکی  مریم. فیزیوتراپی پس از جراحی های رایج.-خدیجه، عباس زاده-اوتادی

1395ایران.  

 


