
  نام استاد : دکتر یحیی جوادیان      1 شماره جلسه :                  فیزیوتراپی رشته تحصیلی:     تئوری واحد2 تعداد واحد:    Muscle test عنوان درس :

                                                                              ساعت 2  زمان جلسه:  مدت                            1 - آشنایی دانشجویان با اصول ارزشیابی و اندازه گیری قدرت عضالنیهدف کلی درس :  

 رفتار ورودی  در پایان کالس اهداف ویژه
آمادگی الزم دانشجو قبل از )

 (کالس

زمان  خالصه محتوای درس
 )دقیقه(

وسایل  کمك  روش تدریس
 آموزشی

ارزشیابی در حین 
 تدریس

ای فعالیته
 فراگیران

 ارزشیابی تكمیلی

 دانشجو باید بتواند: 
اهمیت ارزیابی قدرت عضالنی 

 را بنویسد
کاربرد ارزیابی و  اعتبار و

 ارزشیابی عضالنی را بنویسد
  سیستمهای درجه بندی 

 عضالنی را نام ببرد
درجات مختلف قدرت عضالنی 

 را تعریف کند
Break test  را تعریف کند 

عضله را اندازه گیری طول 
 بنویسد

 گونیامتری را تعریف کند
اندازه گیری دامنه حرکتی 

 مفاصل را بنویسد.
 

انشجویان در دپرسش از
 مورد قدرت عضالت

 زمان
10 

 قدرت عضالنی
 کاربرد ارزیابی و ارزشیابی عضالنیاعتبار و

 عضالنی سیستمهای درجه بندی
 درجات مختلف قدرت عضالنی

Grade 1 
Grade 2 
Grade 3 
Grade 4 
Grade 5 

Break test 
 اندازه گیری طول عضله

 گونیامتری
 اندازه گیری دامنه حرکتی مفاصل

 
90 
 
 

 

سخنرانی و نمایش 
 فیلم

پرسش از  pptفیلم +    
 دانشجویان

 زمان
10 

بحث در مورد 
فیلم نمایش داده 

 شده 

 پرسش و پاسخ
10 

 

 نامه ریزی مرجع اعالم شده در سر فصل دروس  شورای عالی برمنبع اصلی: 

 

 

 

 

 



 نام استاد : دکتر یحیی جوادیان               2شماره جلسه :    فیزیوتراپی     رشته تحصیلی:        واحد تئوری    2تعداد واحد:     Muscle test عنوان درس :

                                                                                ساعت 2  مدت زمان جلسه:           2-آشنایی دانشجویان با اصول ارزشیابی و اندازه گیری قدرت عضالنی  هدف کلی درس :   

 رفتار ورودی  در پایان کالس اهداف ویژه
 (آمادگی الزم دانشجو قبل از کالس)

زمان  خالصه محتوای درس
 )دقیقه(

وسایل  کمك  روش تدریس
 آموزشی

ارزشیابی در حین 
 تدریس

الیتهای فع
 فراگیران

 ارزشیابی تكمیلی

 دانشجو باید بتواند: 
عوامل عضالنی که باعث اختالل  -

 را نام ببرد در حرکت می شوند
در  یسفتضعف و کوتاهی و  -

 عضالت را تعریف کند
در  محدودیتهای ارزیابی -

Muscle testing  را نام ببرد 

 
 

پرسش 
ازدانشجویان در 

 عوامل مورد
  در قدرت اختالل

 زمان
10 

 عوامل اختالل در حرکت 
Weekness 

Shortness 

Stiffness 

 عوامل محدود کننده  ارزیابی

 
90 

 
 

سخنرانی و نمایش 
 فیلم

پرسش از  pptفیلم +    
 دانشجویان

 زمان
10 

بحث در مورد 
فیلم نمایش داده 

 شده 

 پرسش و پاسخ
10 

 

 

 الی برنامه ریزیمرجع اعالم شده در سر فصل دروس  شورای ع منبع اصلی: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  نام استاد : دکتر یحیی جوادیان          3 شماره جلسه :       فیزیوتراپی    رشته تحصیلی:     واحد تئوری   2 تعداد واحد:     Muscle test عنوان درس :

                                                                                ساعت 2  مدت زمان جلسه:         Scapular abduction and upward rotation  قدرت عضالت در حرکات آشنایی دانشجویان با ارزیابیهدف کلی درس : 

 رفتار ورودی  در پایان کالس اهداف ویژه
 (آمادگی الزم دانشجو قبل از کالس)

زمان  خالصه محتوای درس

 )دقیقه(

وسایل  کمك  روش تدریس

 شیآموز

ارزشیابی در حین 

 تدریس

فعالیتهای 

 فراگیران

ارزشیابی 

 تكمیلی

 دانشجو باید بتواند:
عضالت اصلی و کمكی حرکت  

Scapular abduction 

and upward rotation   را
 نام ببرد

عوامل ثبات دهنده و محدود کننده 
 حرکت را نام ببرد

نحوه ارزیابی قدرت عضله اصلی را 
 بنویسد

ر اثر ضعف و اختالل حرکت د
 کوتاهی عضالت را بنویسد  

 

پرسش 
ازدانشجویان 

 در مورد
 قدرتارزیابی 

عضله 
سراتوس 

 انتریور

 زمان
10 

عضالت اصلی و کمكی حرکت  -
Scapular abduction 

and upward rotation  
عوامل ثبات دهنده و محدود  - 

 کننده حرکت
 نحوه ارزیابی قدرت عضله-
 جانشین سازی در حرکت -
اختالل در حرکت در اثر ضعف و  -

 کوتاهی در عضالت

 
90 

 
 

سخنرانی و نمایش 
 فیلم

پرسش از  pptفیلم +    
 دانشجویان

 زمان
10 

بحث در مورد 
فیلم نمایش داده 

 شده

 پرسش و پاسخ
10 

 

 

 منبع اصلی:  مرجع اعالم شده در سر فصل دروس  شورای عالی برنامه ریزی

 

 

 

 

 

 

 

 



  نام استاد : دکتر یحیی جوادیان                4 شماره جلسه :                فیزیوتراپی رشته تحصیلی:   واحد تئوری   2تعداد واحد:        Muscle test عنوان درس :

                                                                                ساعت 2  مدت زمان جلسه:                       Scapular Elevation + scapular adduction  قدرت عضالت در حرکات آشنایی دانشجویان با ارزیابیهدف کلی درس :  

 رفتار ورودی  در پایان کالس اهداف ویژه
  (السکآمادگی الزم دانشجو قبل )

زمان  خالصه محتوای درس
 )دقیقه(

وسایل  کمك  روش تدریس
 آموزشی

ارزشیابی در حین 
 یستدر

فعالیتهای 
 فراگیران

 ارزشیابی تكمیلی

 دانشجو باید بتواند: 
عضالت اصلی و کمكی حرکت   -

Scapular Elevation را نام ببرد 
Scapular adduction 

 را نام ببرد 
Shoulder Scaption  را نام ببرد 

عوامل ثبات دهنده و محدود کننده حرکت 
 را نام ببرد

 را بنویسدنحوه ارزیابی قدرت عضله اصلی 
اختالل حرکت در اثر ضعف و کوتاهی 

 عضالت را بنویسد  

پرسش 
ازدانشجویان در 

ارزیابی  مورد
  اسكاپوال

 

 زمان
10 

عضالت اصلی و کمكی حرکت 
Scapular Elevation  

عضالت اصلی و کمكی حرکت 
scapular adduction 

عضالت اصلی و کمكی حرکت 
Shoulder Scaption 

ه و محدود عوامل ثبات دهند - 
 کننده حرکت

 نحوه ارزیابی قدرت عضله-
 جانشین سازی در حرکت -
اختالل در حرکت در اثر  -

 ضعف و کوتاهی در عضالت

 
90 

 
 

سخنرانی و نمایش 
 فیلم

پرسش از  pptفیلم +    
 دانشجویان

 زمان
10 

بحث در مورد 
فیلم نمایش داده 

 شده

 پرسش و پاسخ
10 

 

 

 در سر فصل دروس  شورای عالی برنامه ریزی منبع اصلی:  مرجع اعالم شده

 

 

 

 

 

 

 

 



  نام استاد : دکتر یحیی جوادیان                     5شماره جلسه :               فیزیوتراپی رشته تحصیلی:      واحد تئوری   2تعداد واحد:        Muscle test عنوان درس :

                     ساعت 2  مدت زمان جلسه:                             Scapular depress and add +Scapular add & downward rotآشنایی دانشجویان با ارزیابیهدف کلی درس : 
                                                                            

 رفتار ورودی  در پایان کالس اهداف ویژه
 (السکقبل  آمادگی الزم دانشجو)

زمان  خالصه محتوای درس
 )دقیقه(

وسایل  کمك  روش تدریس
 آموزشی

ارزشیابی در حین 
 تدریس

فعالیتهای 
 فراگیران

 ارزشیابی تكمیلی

 دانشجو باید بتواند: 
عضالت اصلی و کمكی حرکت  -

Scapular depression and 

adduction را نام ببرد 
Scapular adduction & 

downward rotation 

 را نام ببرد 
عوامل ثبات دهنده و محدود کننده 

 حرکت را نام ببرد
نحوه ارزیابی قدرت عضله اصلی را 

 بنویسد
اختالل حرکت در اثر ضعف و کوتاهی 

 عضالت را بنویسد  

پرسش ازدانشجویان 
ارزیابی  در مورد

 حرکات اسكاپوال
 

 زمان
10 

عضالت اصلی و کمكی حرکت 
Scapular depression 

and adduction 
عضالت اصلی و کمكی حرکت 

Scapular adduction & 

downward rotation 

عوامل ثبات دهنده و محدود  - 
 کننده حرکت

 نحوه ارزیابی قدرت عضله-
 جانشین سازی در حرکت -
اختالل در حرکت در اثر ضعف و  -

 کوتاهی در عضالت

 
90 

 
 

سخنرانی و نمایش 
 فیلم

پرسش از  pptفیلم +    
 ویاندانشج

 زمان
10 

بحث در مورد 
فیلم نمایش داده 

 شده

 پرسش و پاسخ
10 

 

 

 منبع اصلی:  مرجع اعالم شده در سر فصل دروس  شورای عالی برنامه ریزی

 

 

 

 

 

 



 نام استاد : دکتر یحیی جوادیان               6لسه :شماره ج      فیزیوتراپی     رشته تحصیلی:     واحد تئوری   2تعداد واحد:         Muscle test عنوان درس :                   

                                                                                  ساعت 2  مدت زمان جلسه:   Extension    + Shoulder flexionحرکات        قدرت عضالت در آشنایی دانشجویان با ارزیابی هدف کلی درس :    

 رفتار ورودی  در پایان کالس اهداف ویژه
 (السکآمادگی الزم دانشجو قبل )

زمان  خالصه محتوای درس
 )دقیقه(

وسایل  کمك  روش تدریس
 آموزشی

ارزشیابی در حین 
 تدریس

فعالیتهای 
 فراگیران

 ارزشیابی تكمیلی

 دانشجو باید بتواند: 
عضالت اصلی و کمكی حرکت 

Shoulder flexion-  

 نام ببردرا  
Shoulder Extension 

 را نام ببرد 
عوامل ثبات دهنده و محدود کننده 

 حرکت را نام ببرد
نحوه ارزیابی قدرت عضله اصلی را 

 بنویسد
اختالل حرکت در اثر ضعف و 

 کوتاهی عضالت را بنویسد  

پرسش ازدانشجویان 
ارزیابی  در مورد

Shoulder 

flexion and 

Extension  

 زمان
10 

اصلی و کمكی حرکت عضالت 
Shoulder flexion 

عضالت اصلی و کمكی حرکت 
Shoulder Extension 

عوامل ثبات دهنده و محدود کننده  - 
 حرکت

 نحوه ارزیابی قدرت عضله-
 جانشین سازی در حرکت -
اختالل در حرکت در اثر ضعف و  -

 کوتاهی در عضالت

 
90 

 
 

سخنرانی و نمایش 
 فیلم

پرسش از  pptفیلم +    
 دانشجویان

 زمان
10 

بحث در مورد 
فیلم نمایش داده 

 شده

 پرسش و پاسخ
10 

 

 

 منبع اصلی:  مرجع اعالم شده در سر فصل دروس  شورای عالی برنامه ریزی

 

 

 

 

 

 

 

 



 نام استاد : دکتر یحیی جوادیان                  7شماره جلسه :                  فیزیوتراپی  رشته تحصیلی:    واحد تئوری   2تعداد واحد:     Muscle test عنوان درس :

                                                                         ساعت 2مدت زمان جلسه:   horizontal abd Shoulder+ Shoulder Abd  + Shoulder horizontal add حرکات قدرت عضالت در آشنایی دانشجویان با ارزیابی  هدف کلی درس :

 رفتار ورودی  در پایان کالس اهداف ویژه
 (السکآمادگی الزم دانشجو قبل )

زمان  خالصه محتوای درس
 )دقیقه(

وسایل  کمك  روش تدریس
 آموزشی

 ارزشیابی در 
 حین تدریس

 فعالیتهای
 فراگیران 

ارزشیابی 
 تكمیلی

 دانشجو باید بتواند: 
عضالت اصلی و کمكی حرکت 

Shoulder Abduction-  

 را نام ببرد 
 - Shoulder horizontal 

abduction  را نام ببرد 
-Shoulder horizontal 

adduction را نام ببرد 

عوامل ثبات دهنده و محدود کننده 
 حرکت را نام ببرد

نحوه ارزیابی قدرت عضله اصلی را 
 بنویسد

اختالل حرکت در اثر ضعف و 
 کوتاهی عضالت را بنویسد  

پرسش 
شجویان در ازدان

ارزیابی  مورد
   مختلف شانه

 زمان
10 

 Shoulderحرکت  عضالت اصلی و کمكی -

Scaption 
 Shoulderعضالت اصلی و کمكی حرکت  -

Abduction 
 عضالت اصلی و کمكی حرکت -

Shoulder horizontal abduction  
 عضالت اصلی و کمكی حرکت -

Shoulder horizontal adduction  

 دهنده و محدود کننده حرکت عوامل ثبات - 
 نحوه ارزیابی قدرت عضله-
 جانشین سازی در حرکت -
اختالل در حرکت در اثر ضعف و کوتاهی در  -

 عضالت

 
90 

 
 

سخنرانی و 
 نمایش فیلم

فیلم +    
ppt 

پرسش از 
 دانشجویان

 زمان
10 

بحث در مورد 
فیلم نمایش 

 داده شده

پرسش و 
 پاسخ
10 

 

 شده در سر فصل دروس  شورای عالی برنامه ریزی منبع اصلی:  مرجع اعالم

 

 

 

 

 

 

 



 نام استاد : دکتر یحیی جوادیان             8شماره جلسه :        فیزیوتراپی   رشته تحصیلی: واحد تئوری    2تعداد واحد:                Muscle test عنوان درس :

                                                                               ساعت 2  مدت زمان جلسه:            internal rotation  +external rotation  depression + Shoulder    حرکات الت درقدرت عض آشنایی دانشجویان با ارزیابی  :هدف کلی درس 

 رفتار ورودی  در پایان کالس اهداف ویژه
  السک آمادگی الزم دانشجو قبل

زمان  خالصه محتوای درس
 )دقیقه(

وسایل  کمك  روش تدریس
 آموزشی

ارزشیابی در حین 
 تدریس

فعالیتهای 
 فراگیران

ارزشیابی 
 تكمیلی

 دانشجو باید بتواند
عضالت اصلی و کمكی حرکت  -

Shoulder depression 

 را نام ببرد 
 Shoulder external rotation 

 را نام ببرد  
Shoulder internal rotation 

 را نام ببرد 

عوامل ثبات دهنده و محدود کننده 
 حرکت را نام ببرد

نحوه ارزیابی قدرت عضله اصلی را 
 بنویسد

اختالل حرکت در اثر ضعف و کوتاهی 
 عضالت را بنویسد  

پرسش 
ازدانشجویان 

 در مورد
مختلف ارزیابی 

   شانه

 زمان
10 

عضالت اصلی و کمكی حرکت  -
Shoulder depression 

عضالت اصلی و کمكی حرکت  -
Shoulder external rotation 

 عضالت اصلی و کمكی حرکت -
Shoulder internal rotation 

عوامل ثبات دهنده و محدود کننده  - 
 حرکت

 نحوه ارزیابی قدرت عضله-
 جانشین سازی در حرکت -
اختالل در حرکت در اثر ضعف و  -

 کوتاهی در عضالت

 
90 

 
 

سخنرانی و نمایش 
 یلمف

پرسش از  pptفیلم +    
 دانشجویان

 زمان
10 

بحث در مورد 
فیلم نمایش داده 

 شده

پرسش و 
 پاسخ
10 

 

 

 منبع اصلی:  مرجع اعالم شده در سر فصل دروس  شورای عالی برنامه ریزی

 

 

 

 

 

 



 نام استاد : دکتر یحیی جوادیان                    9شماره جلسه :                      فیزیوتراپی  رشته تحصیلی:    واحد تئوری   2تعداد واحد:       Muscle test عنوان درس :

                                                     ساعت                          2مدت زمان جلسه:         + pronation +  Forearm supination   +extension Elbow flexionحرکات   قدرت عضالت در آشنایی دانشجویان با ارزیابیهدف کلی درس :  

 رفتار ورودی  در پایان کالس اهداف ویژه
 السک آمادگی الزم دانشجو قبل

زمان  خالصه محتوای درس
 )دقیقه(

وسایل  کمك  روش تدریس
 آموزشی

ارزشیابی در حین 
 تدریس

فعالیتهای 
 فراگیران

 ارزشیابی 
 تكمیلی

 دانشجو باید بتواند
 ضالت اصلی و کمكی ع
 را نام ببرد  Elbow flexionحرکت  -
 -Elbow extension  را نام ببرد 
- Forearm supination  را نام ببرد 
- Forearm pronation  را نام ببرد 

عوامل ثبات دهنده و محدود کننده حرکت را 
 نام ببرد

 نحوه ارزیابی قدرت عضله اصلی را بنویسد
عف و کوتاهی عضالت اختالل حرکت در اثر ض

 را بنویسد  

پرسش 
ازدانشجویان 

 در مورد
مختلف ارزیابی 

   آرنج

 زمان
10 

عضالت اصلی و کمكی حرکت  -
Elbow flexion   

عضالت اصلی و کمكی حرکت  -
Elbow extension 

 عضالت اصلی و کمكی حرکت -
Forearm supination 

 عضالت اصلی و کمكی حرکت
Forearm pronation   

امل ثبات دهنده و محدود کننده عو 
 حرکت

 نحوه ارزیابی قدرت عضله-
 جانشین سازی در حرکت -
اختالل در حرکت در اثر ضعف و  -

 کوتاهی در عضالت

 
90 

 
 

سخنرانی و نمایش 
 فیلم

پرسش از  pptفیلم +    
 دانشجویان

 زمان
10 

بحث در مورد 
فیلم نمایش داده 

 شده

پرسش و 
 پاسخ
10 

 

 

 رجع اعالم شده در سر فصل دروس  شورای عالی برنامه ریزیمنبع اصلی:  م

 

 

 

 

 

 



 نام استاد : دکتر یحیی جوادیان                10فیزیوتراپی            شماره جلسه :واحد تئوری      رشته تحصیلی:  2تعداد واحد:       Muscle test عنوان درس :          

 ساعت                                                                              2مدت زمان جلسه:  یی دانشجویان با ارزیابی قدرت عضالت مچ و انگشتان دست         هدف کلی درس :  آشنا              

 رفتار ورودی  در پایان کالس اهداف ویژه
 السکآمادگی الزم دانشجو قبل 

زمان  خالصه محتوای درس
 )دقیقه(

وسایل  کمك  روش تدریس
 آموزشی

ارزشیابی در حین 
 تدریس

فعالیتهای 
 فراگیران

 ارزشیابی
 تكمیلی 

 دانشجو باید بتواند
   Wrist flexionعضالت اصلی وکمكی  -

 را نام ببرد
را نام   Wrist extعضالت اصلی و کمكی  

 ببرد 
 عضالت اصلی و کمكی 
Finger MP Flex- را نام ببرد 

- Finger PIP & DIP Flex را نام ببرد 
- Finger MP Ext  را نام ببرد 
- Finger abd  را نام ببرد 
- Finger add را نام ببرد 

 ثبات و محدود کننده حرکت را نام ببرد
 نحوه ارزیابی قدرت عضله اصلی را بنویسد

اختالل حرکت در اثر ضعف و کوتاهی عضالت 
 را بنویسد  

پرسش 
ازدانشجویان 

 در مورد
مختلف ابی ارزی

   مچ و انگشتان

 زمان
10 

عضالت اصلی و کمكی حرکت  -
Wrist flexion   

عضالت اصلی و کمكی حرکت  -
Wrist extension 

 عضالت اصلی و کمكی حرکت -
Finger MP Flexion 

 عضالت اصلی و کمكی حرکت
Finger PIP&DIP 

Flexion  
 عضالت اصلی و کمكی حرکت
Finger MP Extension  

 صلی و کمكی حرکتعضالت ا
Finger abduction   

 عضالت اصلی و کمكی حرکت
Finger adduction  

 عوامل ثبات و محدود کننده حرکت 
 نحوه ارزیابی قدرت عضله-
 جانشین سازی در حرکت -
اختالل در حرکت در اثر ضعف و  -

 کوتاهی در عضالت

 
90 

 
 

 سخنرانی 
 و نمایش فیلم

 فیلم +
    ppt 

پرسش از 
 یاندانشجو

 زمان
10 

بحث در مورد 
فیلم نمایش داده 

 شده

پرسش و 
 پاسخ
10 

 منبع اصلی:  مرجع اعالم شده در سر فصل دروس  شورای عالی برنامه ریزی

 

 

 



 نام استاد : دکتر یحیی جوادیان                11فیزیوتراپی            شماره جلسه :واحد تئوری      رشته تحصیلی:  2تعداد واحد:       Muscle test عنوان درس :          

 ساعت                                                                              2مدت زمان جلسه:  هدف کلی درس :  آشنایی دانشجویان با ارزیابی قدرت عضالت شست و انگشت کوچك دست   

 رفتار ورودی  در پایان کالس اهداف ویژه
  جو قبل از شروع کالسدانش

زمان  خالصه محتوای درس
 )دقیقه(

وسایل  کمك  روش تدریس
 آموزشی

ارزشیابی در حین 
 تدریس

فعالیتهای 
 فراگیران

 ارزشیابی 
 تكمیلی

 دانشجو باید بتواند
   Thumb MP & IP flexion   عضالت اصلی و کمكی حرکت -

 را نام ببرد
 عضالت اصلی و کمكی حرکت 

Thumb MP and IP Extension 
 را نام ببرد   

عضالت اصلی و کمكی 
 Oppositionحرکت

 را نام ببرد
 Abd , Addعضالت اصلی و کمكی حرکت

 را نام ببردشست دست  
عضالت اصلی و کمكی حرکت ابدکتور انگشت 

 را نام ببرددست کوچك 
 عوامل ثبات و محدود کننده حرکت را نام ببرد

 ا بنویسدنحوه ارزیابی قدرت عضله اصلی ر
اختالل حرکت در اثر ضعف و کوتاهی عضالت 

 را بنویسد
 

پرسش 
ازدانشجویان 

 در مورد
مختلف ارزیابی 

   شست دست

 زمان
10 

 Thumb MP & IP   عضالت اصلی و کمكی حرکت  -

flexion   
 عضالت اصلی و کمكی حرکت -

Thumb MP and IP 

Extension 
عضالت اصلی و کمكی  -

ت اصلی عضال Oppositionحرکت
 شست   Addو کمكی حرکت

   Abdعضالت اصلی و کمكی حرکت
عضالت اصلی و کمكی حرکت ابدکتور 

  دستانگشت کوچك 
 جانشین سازی در حرکت -
 عوامل ثبات و محدود کننده حرکت -

 نحوه ارزیابی قدرت عضله اصلی 
اختالل حرکت در اثر ضعف و کوتاهی 

 عضالت 

 
90 

 
 

 سخنرانی 
 و نمایش فیلم

پرسش از  pptلم +    فی
 دانشجویان

 زمان
10 

بحث در مورد 
فیلم نمایش داده 

 شده

پرسش و 
 پاسخ
10 

 منبع اصلی:  مرجع اعالم شده در سر فصل دروس  شورای عالی برنامه ریزی

 

 

 



 نام استاد : دکتر یحیی جوادیان                12شماره جلسه :  فیزیوتراپی          واحد تئوری      رشته تحصیلی:  2 تعداد واحد:       Muscle test عنوان درس :        

                ساعت                                                               2مدت زمان جلسه:  و ترکیبی هیپ         Abdو  Extو  Flexحرکات قدرت عضالت در هدف کلی درس :  آشنایی دانشجویان با ارزیابی           
 رفتار ورودی  در پایان کالس اهداف ویژه

  دانشجو قبل از شروع کالس

زمان  خالصه محتوای درس
 )دقیقه(

وسایل  کمك  روش تدریس
 آموزشی

 ارزشیابی تكمیلی فعالیتهای فراگیران ارزشیابی در حین تدریس

 دانشجو باید بتواند
  Hip عضالت اصلی و کمكی حرکت -

flexion ام ببردرا ن 
 روشهای مختلف تست توماس را نام ببرد - 
فلكشن هیپ  اندازه گیری دامنه حرکتینحوه  -

 را بنویسد
 عضالت اصلی و کمكی حرکت

Hip flex + Abd + Ext Rot with 

knee flex   را نام ببرد 
 Hip Extensionعضالت اصلی و کمكی 

 را نام ببرد
یپ اکستنشن ه اندازه گیری دامنه حرکتینحوه 

 را بنویسد
را  Abd hip عضالت اصلی و کمكی حرکت

 نام ببرد
 عوامل ثبات و محدود کننده حرکت را نام ببرد

 نحوه ارزیابی قدرت عضله اصلی را بنویسد
اختالل حرکت در اثر ضعف و کوتاهی عضالت 

 را بنویسد

پرسش 
جویان شازدان

 در مورد
حرکات 

   هیپ

 زمان
10 

 عضالت اصلی و کمكی حرکت  -

Hip  flexion   
  hipعضالت اصلی و کمكی حرکت -

Extension 

 تست توماس -
 عضالت اصلی و کمكی حرکت -

Hip flex + Abd + Ext Rot 

with knee flex 
    Abd hipعضالت اصلی و کمكی  
 جانشین سازی در حرکت -
 عوامل ثبات و محدود کننده حرکت -

 نحوه ارزیابی قدرت عضله اصلی 
ر اثر ضعف و کوتاهی اختالل حرکت د

 عضالت

  اندازه گیری دامنه حرکتی

 
90 

 
 

 سخنرانی 
 و نمایش فیلم

پرسش از  pptفیلم +    
 دانشجویان

 زمان
10 

بحث در مورد 
فیلم نمایش داده 

 شده

 پرسش و پاسخ
10 

 منبع اصلی:  مرجع اعالم شده در سر فصل دروس  شورای عالی برنامه ریزی

 

 

 

 



 نام استاد : دکتر یحیی جوادیان                13 شماره جلسه :فیزیوتراپی               رشته تحصیلی:  واحد تئوری      2 تعداد واحد:       Muscle test عنوان درس :

 ساعت                                                                              2مدت زمان جلسه:            + ext Knee flex هیپ و +Abd + Add   +Ext rot  Int rotحرکات   قدرت عضالت در هدف کلی درس :  آشنایی دانشجویان با ارزیابی

 رفتار ورودی  در پایان کالس اهداف ویژه
 دانشجو قبل از شروع کالس

زمان  خالصه محتوای درس
 )دقیقه(

وسایل  کمك  روش تدریس
 آموزشی

ارزشیابی در حین 
 تدریس

تهای فعالی
 فراگیران

ارزشیابی 
 تكمیلی

 دانشجو باید بتواند
 Hip abd عضالت اصلی و کمكی -

from Flexed position را نام ببرد 

- Ober test را تعریف کند 
  عضالت اصلی و کمكی  
  Hip Add را نام ببرد 

 عضالت اصلی و کمكی حرکت
Hip Ext Rot  را نام ببرد 

 عضالت اصلی و کمكی حرکت
Hip Int Rot   را نام ببرد 

 عضالت اصلی و کمكی حرکت 
Knee flexion را نام ببرد 

 عضالت اصلی و کمكی حرکت 
Knee extension را نام ببرد 

 ت را نام ببرداثبات و محدود کننده حرک
 اصلی را بنویسد تنحوه ارزیابی عضال

اختالل حرکت در اثر ضعف و کوتاهی عضالت 
 را بنویسد 

  ه حرکتی را بنویسداندازه گیری دامن

پرسش 
ازدانشجویان 

 در مورد
مختلف ارزیابی 

  هیپ

  و زانو

 زمان
10 

عضالت اصلی و کمكی حرکت  -
Hip abd from Flexed 

position   
- Ober test 
 عضالت اصلی و کمكی حرکت -

Hip Add 

 عضالت اصلی و کمكی حرکت
Hip Ext Rot 

 عضالت اصلی و کمكی حرکت  
Hip Int Rot 

 ت اصلی و کمكی حرکتعضال
Knee flexion  

 عضالت اصلی و کمكی حرکت 
Knee extensio 

عوامل ثبات دهنده و محدود کننده  
 تاحرک

 نحوه ارزیابی قدرت عضله-
 جانشین سازی در حرکت -
اختالل در حرکت در اثر ضعف و  -

 کوتاهی در عضالت

 
90 

 
 

سخنرانی و نمایش 
 فیلم

پرسش از  pptفیلم +    
 یاندانشجو

 زمان
10 

بحث در مورد 
فیلم نمایش داده 

 شده

پرسش و 
 پاسخ
10 

 منبع اصلی:  مرجع اعالم شده در سر فصل دروس  شورای عالی برنامه ریزی

 

 

 



 دکتر یحیی جوادیان       استاد :نام                     14 شماره جلسه :فیزیوتراپی      رشته تحصیلی:  واحد تئوری      2تعداد واحد:       Muscle test عنوان درس :

 ساعت                                                                              2مدت زمان جلسه:  مچ و انگشتان پا                         قدرت عضالتهدف کلی درس :  آشنایی دانشجویان با ارزیابی 

 ورودی رفتار  در پایان کالس اهداف ویژه
  دانشجو قبل از شروع کالس

زمان  خالصه محتوای درس
 )دقیقه(

وسایل  کمك  روش تدریس
 آموزشی

ارزشیابی در حین 
 تدریس

فعالیتهای 
 فراگیران

ارزشیابی 
 تكمیلی

 دانشجو باید بتواند
 عضالت اصلی و کمكی -

Ankle Plantar Flexion را نام ببرد 

 عضالت اصلی و کمكی   -
 Dorsi flex. & inver.  را نام ببرد 

 را نام ببرد  .Invعضالت اصلی و کمكی 
 عضالت اصلی و کمكی حرکت

Ever. with Plantar flex  را نام ببرد 
 عضالت اصلی و کمكی حرکت 

Hallux and toe MP flex را نام ببرد 
 Hallux & Toeعضالت اصلی و کمكی  

DIP & PIP Ext را نام ببرد 

 Hallux and Toeعضالت اصلی و کمكی 

MP & IP Ext را نام ببرد 

 Halluxعضالت اصلی و کمكی 

adduction & abduction را نام ببرد 

 ت را نام ببرداثبات و محدود کننده حرک
 نحوه ارزیابی عضالت اصلی را بنویسد

اختالل حرکت در اثر ضعف و کوتاهی عضالت 
 را بنویسد 

پرسش 
ازدانشجویان 

 در مورد
 حرکات مچ و

   ان پاانگشت

 زمان
10 

عضالت اصلی و کمكی حرکت  -
Hip abd from Flexed 

position   
- Ober test 
 عضالت اصلی و کمكی حرکت -

Hip Add 

 عضالت اصلی و کمكی حرکت
Hip Ext Rot 

 عضالت اصلی و کمكی حرکت  
Hip Int Rot 

 عضالت اصلی و کمكی حرکت
Knee flexion  

 عضالت اصلی و کمكی حرکت 
Knee extensio 

عوامل ثبات دهنده و محدود کننده  
 تاحرک

 نحوه ارزیابی قدرت عضله-
 جانشین سازی در حرکت -
اختالل در حرکت در اثر ضعف و  -

 کوتاهی در عضالت

 
90 

 
 

سخنرانی و نمایش 
 فیلم

پرسش از  pptفیلم +    
 دانشجویان

 زمان
10 

بحث در مورد 
فیلم نمایش داده 

 شده

پرسش و 
 پاسخ
10 

 ع اصلی:  مرجع اعالم شده در سر فصل دروس  شورای عالی برنامه ریزیمنب

 

 



 نام استاد :      دکتر یحیی جوادیان                   15 فیزیوتراپی     شماره جلسه : رشته تحصیلی:  واحد تئوری      2تعداد واحد:       Muscle test عنوان درس :

 ساعت                                                                              2مدت زمان جلسه:  سرو گردن                        قدرت عضالتارزیابی  هدف کلی درس :  آشنایی دانشجویان با
 رفتار ورودی  در پایان کالس اهداف ویژه

  دانشجو قبل از شروع کالس

زمان  خالصه محتوای درس
 )دقیقه(

ایل  کمك وس روش تدریس
 آموزشی

 ارزشیابی تكمیلی فعالیتهای فراگیران ارزشیابی در حین تدریس

 دانشجو باید بتواند
 Capital extعضالت اصلی و کمكی -
 را نام ببرد 

 .Cervical extعضالت اصلی و کمكی  -

 را نام ببرد 
 Neck andعضالت اصلی و کمكی 

capital extension  را نام ببرد 
 مكی حرکتعضالت اصلی و ک

Capital flexion  را نام ببرد 
 عضالت اصلی و کمكی حرکت 

Cervical flexion را نام ببرد 
 Cervicalعضالت اصلی و کمكی  

rotation را نام ببرد 

 ت را نام ببرداثبات و محدود کننده حرک
 نحوه ارزیابی عضالت اصلی را بنویسد

اختالل حرکت در اثر ضعف و کوتاهی عضالت 
 سد را بنوی

پرسش 
ازدانشجویان 

 در مورد
حرکات سر و 

   گردن

 زمان
10 

عضالت اصلی و کمكی حرکت  -
Capital ext 

 عضالت اصلی و کمكی حرکت 
Cervical ext. 

 عضالت اصلی و کمكی حرکت
Neck and capital ext. 

 عضالت اصلی و کمكی حرکت  
Capital flexion  

 عضالت اصلی و کمكی حرکت
Cervical flexion 

 عضالت اصلی و کمكی حرکت 
Cervical rotation 

عوامل ثبات دهنده و محدود کننده  
 تاحرک

 نحوه ارزیابی قدرت عضله-
 جانشین سازی در حرکت -
اختالل در حرکت در اثر ضعف و  -

 کوتاهی در عضالت

 
90 

 
 

سخنرانی و نمایش 
 فیلم

پرسش از  pptفیلم +    
 دانشجویان

 زمان
10 

بحث در مورد 
نمایش داده  فیلم

 شده

 پرسش و پاسخ
10 

 منبع اصلی:  مرجع اعالم شده در سر فصل دروس  شورای عالی برنامه ریزی
 

 

 

 
 

 



 وادیان نام استاد :      دکتر یحیی ج                     16 فیزیوتراپی     شماره جلسه : رشته تحصیلی:  واحد تئوری      2تعداد واحد:       Muscle test عنوان درس :

 ساعت                                                                              2مدت زمان جلسه:                        تنه  قدرت عضالتهدف کلی درس :  آشنایی دانشجویان با ارزیابی 

 رفتار ورودی  در پایان کالس اهداف ویژه
 دانشجو قبل از شروع کالس

زمان  محتوای درسخالصه 
 )دقیقه(

وسایل  کمك  روش تدریس
 آموزشی

ارزشیابی در حین 
 تدریس

فعالیتهای 
 فراگیران

ارزشیابی 
 تكمیلی

 دانشجو باید بتواند
  Trunk ext  عضالت اصلی و کمكی -

 را نام ببرد

را   .Trunk flexعضالت اصلی و کمكی  -
 نام ببرد 

 Trunk rotعضالت اصلی و کمكی 
 ببردرا نام   

 عضالت اصلی و کمكی حرکت
Elevation of the pelvis  را نام ببرد 

 ت را نام ببرداثبات و محدود کننده حرک
 نحوه ارزیابی عضالت اصلی را بنویسد

اختالل حرکت در اثر ضعف و کوتاهی عضالت 
 را بنویسد

 
 

پرسش 
ازدانشجویان 

 در مورد
   حرکات  تنه

 زمان
10 

 عضالت اصلی و کمكی حرکت -
Trunk ext  

 عضالت اصلی و کمكی حرکت  -
Trunk flex. 

 عضالت اصلی و کمكی حرکت -
Trunk rot   

 عضالت اصلی و کمكی حرکت-
Elevation of the pelvis   

 تاو محدود کننده حرک عوامل ثبات
 تنحوه ارزیابی قدرت عضال-
 جانشین سازی در حرکت -
اختالل در حرکت در اثر ضعف و  -

 ضالتکوتاهی در ع

 
90 

 
 

سخنرانی و نمایش 
 فیلم

پرسش از  pptفیلم +    
 دانشجویان

 زمان
10 

بحث در مورد 
فیلم نمایش داده 

 شده

پرسش و 
 پاسخ
10 

 

 

 منبع اصلی:  مرجع اعالم شده در سر فصل دروس  شورای عالی برنامه ریزی

 

 

 

 



 نام استاد :      دکتر یحیی جوادیان                     17 فیزیوتراپی     شماره جلسه : تحصیلی:  رشته واحد تئوری       2تعداد واحد:       Muscle test عنوان درس :

               ساعت                                                                2مدت زمان جلسه:                        پوستچر بدنهدف کلی درس :  آشنایی دانشجویان با ارزیابی 

 رفتار ورودی  در پایان کالس اهداف ویژه
 دانشجو قبل از شروع کالس

زمان  خالصه محتوای درس
 )دقیقه(

وسایل  کمك  روش تدریس
 آموزشی

ارزشیابی در حین 
 تدریس

فعالیتهای 
 فراگیران

 ارزشیابی
 تكمیلی 

 دانشجو باید بتواند
 نرمال را  بنویسد  Postureتعریف   -
 پوستچر پاتولوژیك را نام ببردانواع  -
 -Kyphoticوضعیت عضالت را در  -

lordotic posture  بنویسد 
 Flat – backوضعیت عضالت را در  -

posture  بنویسد 
 Sway- backوضعیت عضالت را در -

posture  بنویسد 
- Genu Varum & Valgum  را

 تعریف کند.
 دفرمیتی های مچ پا را نام ببرد -
 

پرسش 
نشجویان ازدا

 در مورد
   پوستچر 

 زمان
10 

 نرمال  Postureتعریف  -
 انواع پوستچر پاتولوژیك   -
 -Kyphoticوضعیت عضالت  در  -

lordotic posture   
 Flat backوضعیت عضالت در  -

posture   
 Sway back در وضعیت عضالت-

posture   
- Genu Varum & Valgum  
 دفرمیتی های مچ پا  -
 

 
90 

 
 

خنرانی و نمایش س
 فیلم

پرسش از  pptفیلم +    
 دانشجویان

 زمان
10 

بحث در مورد 
فیلم نمایش داده 

 شده

پرسش و 
 پاسخ
10 

 منبع اصلی:  مرجع اعالم شده در سر فصل دروس  شورای عالی برنامه ریزی

 


