
 بسمه تعالی

 
 آموزش مجازیطرح درس 

 

 9:)شماره جلسه( تاريخ ارائه درس 999سال تحصيلي: 

 تئوری  نوع درس: توانبخشي دانشکده:

 فيزيوتراپي -کارشناسي  :مقطع / رشته
 دکتر محمد تقي پور نام مدرس :

Email :taghipourm@yahoo.com 

ماريهای فيزيوتراپي در بي : و تعداد واحد )واحد( نام درس
 يک واحد تئوری – 9ارتوپدی 

 02تعداد دانشجو:

 ساعت 0: جلسه زمان مدت :                                                                                          ترم
 

 آسیب های عضالنی اسکلتی روند ارزیابی سابجکتیو شناخت  (1 :جلسهاهداف کلی درس در پایان 

 آسیب های عضالنی اسکلتی روند ارزیابی ابجکتیو ( یادگیری 2  

 دانشجو باید بتواند:  :جلسهدر پایان  اهداف ویژه

 برنامه کالسی را بداند-

 اصول ارزیابی بیماران عضالنی اسکلتی را توضیح دهد-

 

 پیش بینی رفتار ورودی : 

 (:ـ ارزشیابی آغازین جلسهآمادگی الزم دانشجو قبل از شروع )
 نويد LMSمطالعه محتوای آموزشي جلسه/جلسات قبلي در 

 نويد LMSارائه )پيش( تکليف در 

 نويد LMSارائه )پيش( آزمون در 
 نويد LMSدر تاالر گفتگو در اوليه ايجاد بحث و پرسش و پاسخ 

 :کلیات درس 

 تشریح طرح درس و زمان بندی کالس -

 روند برنامه ریزی درمانی -

 یومعاینه سابجکت -

 معاینه اوبجکتیو -

  )در صورت برگزاری کالس همزمان آنالین(:: ارزشیابی در حین تدریس
 پرسش و پاسخ 

 نفر به نفربحث 
 آزمون

 جمع بندی و نتیجه گیری:
 نوشتاری و يا ترکيبي در فايل های آموزشي مورد نظر ،ارائه خالصه مطالب بصورت ديداری، شنيداری

 : روش تدریس
 ( نويد(LMS)از طريق سامانه مديريت يادگيری الکترونيکي )آموزش مجازی 

 : وسایل  کمك آموزشی

 انواع فايل های آموزشي شامل:

 جزوات و کتب الکترونيک و...... پاورپوينت، پاورپوينت به همراه صوت، فايل صوتي، فيلم آموزشي،

  فعالیت فراگیران:

 نويد LMSدر مشاهده و مطالعه محتواها و منابع آموزشي 

 نويد LMSدر  تکاليف در موعد مقرر رائها

 نويد LMSدر ی موجود شرکت در آزمون ها

 نويد LMSدر  گفتگو هایشرکت در تاالر

 نويد LMSدر  پاسخ به پيام های ارسالي

  :)در پایان جلسه( ارزشیابی پایانی

 نويد LMSفعال کردن تيک مطالعه محتوا و منابع آموزشي در 
 نويد LMSارائه تکاليف در 



 نويد LMSارائه آزمون در 
 نويد LMSايجاد بحث در تاالر گفتگو در 

 نويد LMSارسال پيام در 

 منابع اصلی درس:

1) Hertling D, Kessler RM: Management of Common Musculoskeletal Disorders 

2) Magee DJ: Orthopedic Physical Assessment 

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

  :منابع و سایتهای کمك کننده

1)Williams E. Prentice. Rehabilitation techniques in sports medicine. 

2) Brent Brotzman, Kevin E. Wilk:  Clinical orthoapedic rehabilitation 

غالمرضا . اصول ارزيابي سيستم عصبي عضالني -اسماعيل، شاه حسيني-محمد، ابراهيمي-( تقي پور3

 9331اسکلتي از ديدگاه توانبخشي. انتشارات دانشگاه علوم پزشکي ايران. 
 

 
 
 

 بسمه تعالی

 
 طرح درس آموزش مجازی

 

 0تاريخ ارائه درس )شماره جلسه(: 999سال تحصيلي: 

 تئوری نوع درس:  توانبخشيدانشکده: 

 زيوتراپيفي -کارشناسي مقطع / رشته: 
 دکتر محمد تقي پورنام مدرس : 

Email :taghipourm@yahoo.com 

فيزيوتراپي در بيماريهای  نام درس )واحد( و تعداد واحد :
 يک واحد تئوری – 9ارتوپدی 

 02تعداد دانشجو:

 ساعت 0زمان جلسه:  مدت   ترم:                                                                                        
 

 کمر بند شانه ای(شناخت آسیب های عضالنی اسکلتی 1 اهداف کلی درس در پایان جلسه:

 کمر بند شانه ای( یادگیری درمان های فیزیوتراپی آسیب های عضالنی اسکلتی 2  

 دانشجو باید بتواند:  در پایان جلسه: اهداف ویژه
 ح دهدرا توضی  Frozen Shoulder عارضه -

 را بداند  Frozen Shoulderدرمان فیزیوتراپی -

 سندروم قوس دردناک شانه را بشناسد-

 درمان فیزیوتراپی سندروم قوس دردناک را توضیح دهد-

 پیش بینی رفتار ورودی : 

 ـ ارزشیابی آغازین(: جلسهآمادگی الزم دانشجو قبل از شروع )
 نويد LMSمطالعه محتوای آموزشي جلسه/جلسات قبلي در 

 نويد LMSارائه )پيش( تکليف در 

 نويد LMSارائه )پيش( آزمون در 
 نويد LMSدر تاالر گفتگو در اوليه ايجاد بحث و پرسش و پاسخ 

 :کلیات درس 

 Adhesive Capsulitis  تعریف، اتیولوژی و مراحل -

 Adhesive Capsulitisمعاینه-

 Adhesive Capsulitisدرمان فیزیوتراپی  -

 یف و اتیولوژی سندروم قوس دردناک شانهتعر -

 مکانیسم آسیب سندروم قوس دردناک شانه-

 معاینه سندروم قوس دردناک شانه-

 درمان فیزیوتراپی سندروم قوس دردناک شانه-

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



 پرسش و پاسخ 
 بحث نفر به نفر

 آزمون

 تیجه گیری:جمع بندی و ن
 ارائه خالصه مطالب بصورت ديداری، شنيداری، نوشتاری و يا ترکيبي در فايل های آموزشي مورد نظر

 : روش تدریس
 ( نويد(LMSآموزش مجازی )از طريق سامانه مديريت يادگيری الکترونيکي )

 : وسایل  کمك آموزشی

 انواع فايل های آموزشي شامل:

 ه صوت، فايل صوتي، فيلم آموزشي، جزوات و کتب الکترونيک و......پاورپوينت، پاورپوينت به همرا

  فعالیت فراگیران:

 نويد LMSدر مشاهده و مطالعه محتواها و منابع آموزشي 

 نويد LMSدر ارائه تکاليف در موعد مقرر 

 نويد LMSدر شرکت در آزمون های موجود 

 نويد LMSدر شرکت در تاالرهای گفتگو 

 نويد LMSدر ارسالي  پاسخ به پيام های

  ارزشیابی پایانی )در پایان جلسه(:

 نويد LMSفعال کردن تيک مطالعه محتوا و منابع آموزشي در 
 نويد LMSارائه تکاليف در 
 نويد LMSارائه آزمون در 

 نويد LMSايجاد بحث در تاالر گفتگو در 
 نويد LMSارسال پيام در 

 منابع اصلی درس:

1) Hertling D, Kessler RM: Management of Common Musculoskeletal Disorders 

2) Magee DJ: Orthopedic Physical Assessment 

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

  :منابع و سایتهای کمك کننده

1)Williams E. Prentice. Rehabilitation techniques in sports medicine. 

2) Brent Brotzman, Kevin E. Wilk:  Clinical orthoapedic rehabilitation 

غالمرضا . اصول ارزيابي سيستم عصبي عضالني -اسماعيل، شاه حسيني-محمد، ابراهيمي-( تقي پور3

 9331اسکلتي از ديدگاه توانبخشي. انتشارات دانشگاه علوم پزشکي ايران. 
 

 
 
 
 

 بسمه تعالی

 
 درس آموزش مجازیطرح 

 

 3تاريخ ارائه درس )شماره جلسه(: 999سال تحصيلي: 

 تئوری نوع درس:  توانبخشيدانشکده: 

 فيزيوتراپي -کارشناسي مقطع / رشته: 
 دکتر محمد تقي پورنام مدرس : 

Email :taghipourm@yahoo.com 

فيزيوتراپي در بيماريهای  نام درس )واحد( و تعداد واحد :
 يک واحد تئوری – 9ارتوپدی 

 02تعداد دانشجو:

 ساعت 0زمان جلسه:  مدت ترم:                                                                                          
 

 کمر بند شانه ای(شناخت آسیب های عضالنی اسکلتی 1 اهداف کلی درس در پایان جلسه:

 کمر بند شانه ایوتراپی آسیب های عضالنی اسکلتی ( یادگیری درمان های فیزی2  



 دانشجو باید بتواند:  در پایان جلسه: اهداف ویژه
 بورسیت حاد شانه را بشناسد -

 درمان فیزیوتراپی بورسیت حاد را توضیح دهد-

 Thoracic Outlet Syndrome عارضه -

 را توضیح دهد

 Thoracic Outlet Syndrome درمان فیزیوتراپی عارضه-

 را بداند

 پیش بینی رفتار ورودی : 

 ـ ارزشیابی آغازین(: جلسهآمادگی الزم دانشجو قبل از شروع )
 نويد LMSمطالعه محتوای آموزشي جلسه/جلسات قبلي در 

 نويد LMSارائه )پيش( تکليف در 

 نويد LMSارائه )پيش( آزمون در 
 ويدن LMSدر تاالر گفتگو در اوليه ايجاد بحث و پرسش و پاسخ 

 :کلیات درس 

 تاریخچه و معاینه فیزیکی بورسیت ساب آکرومیال-

 درمان فیزیوتراپی بورسیت ساب آکرومیال-

 Thoracic Outlet Syndrome تعریف و تظاهرات بالینی-

 اتیولوژی سندروم دهانه خروجی توراسیک -

 معاینه بیماران با سندروم دهانه خروجی توراسیک-

 وم دهانه خروجی توراسیکدرمان فیزیوتراپی سندر -

  )در صورت برگزاری کالس همزمان آنالین(:: ارزشیابی در حین تدریس
 پرسش و پاسخ 
 بحث نفر به نفر

 آزمون

 جمع بندی و نتیجه گیری:
 ارائه خالصه مطالب بصورت ديداری، شنيداری، نوشتاری و يا ترکيبي در فايل های آموزشي مورد نظر

 : روش تدریس
 ( نويد(LMSی )از طريق سامانه مديريت يادگيری الکترونيکي )آموزش مجاز

 : وسایل  کمك آموزشی

 انواع فايل های آموزشي شامل:

 پاورپوينت، پاورپوينت به همراه صوت، فايل صوتي، فيلم آموزشي، جزوات و کتب الکترونيک و......

  فعالیت فراگیران:

 نويد LMSدر مشاهده و مطالعه محتواها و منابع آموزشي 

 نويد LMSدر ارائه تکاليف در موعد مقرر 

 نويد LMSدر شرکت در آزمون های موجود 

 نويد LMSدر شرکت در تاالرهای گفتگو 

 نويد LMSدر پاسخ به پيام های ارسالي 

  ارزشیابی پایانی )در پایان جلسه(:

 نويد LMSفعال کردن تيک مطالعه محتوا و منابع آموزشي در 
 نويد LMSر ارائه تکاليف د

 نويد LMSارائه آزمون در 
 نويد LMSايجاد بحث در تاالر گفتگو در 

 نويد LMSارسال پيام در 

 منابع اصلی درس:

1) Hertling D, Kessler RM: Management of Common Musculoskeletal Disorders 

2) Magee DJ: Orthopedic Physical Assessment 

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

  :منابع و سایتهای کمك کننده

1)Williams E. Prentice. Rehabilitation techniques in sports medicine. 

2) Brent Brotzman, Kevin E. Wilk:  Clinical orthoapedic rehabilitation 

غالمرضا . اصول ارزيابي سيستم عصبي عضالني -ياسماعيل، شاه حسين-محمد، ابراهيمي-( تقي پور3

 9331اسکلتي از ديدگاه توانبخشي. انتشارات دانشگاه علوم پزشکي ايران. 
 



 
 
 
 

 بسمه تعالی

 
 طرح درس آموزش مجازی

 

 4تاريخ ارائه درس )شماره جلسه(: 999سال تحصيلي: 

 تئوری نوع درس:  توانبخشيدانشکده: 

 فيزيوتراپي -کارشناسي مقطع / رشته: 
 دکتر محمد تقي پورنام مدرس : 

Email :taghipourm@yahoo.com 

فيزيوتراپي در بيماريهای  نام درس )واحد( و تعداد واحد :
 يک واحد تئوری – 9ارتوپدی 

 02تعداد دانشجو:

 ساعت 0زمان جلسه:  مدت      ترم:                                                                                     
 

 کمر بند شانه ای و آرنج(شناخت آسیب های عضالنی اسکلتی 1 اهداف کلی درس در پایان جلسه:

 کمر بند شانه ای و آرنج( یادگیری درمان های فیزیوتراپی آسیب های عضالنی اسکلتی 2  

 دانشجو باید بتواند:  در پایان جلسه: اهداف ویژه

 یهای شانه را تشریح نمایدانواع ناپایدار-

 درمان کنسرواتیو ناپایداریهای شانه را بداند-

 انواع تاندونیت ناحیه آرنج را بشناسد  -

 درمان فیزیوتراپی تاندونیت های آرنج را توضیح دهد -

 پیش بینی رفتار ورودی : 

 ـ ارزشیابی آغازین(: جلسهآمادگی الزم دانشجو قبل از شروع )
 نويد LMSوزشي جلسه/جلسات قبلي در مطالعه محتوای آم

 نويد LMSارائه )پيش( تکليف در 

 نويد LMSارائه )پيش( آزمون در 
 نويد LMSدر تاالر گفتگو در اوليه ايجاد بحث و پرسش و پاسخ 

 :کلیات درس 

 تعریف، عوامل و انواع ناپایداریهای شانه-

 ارزیابی بیماران با عارضه ناپایداری شانه-

 اتیو ناپایداری شانهدرمان کنسرو-

 (  Tennis Elbow ، Golf Elbow، Post. Epicondylitisانواع و اتیولوژی تاندونیت های آرنج) -

 ارزیابی تاندونیت های ناحه آرنج-

 درمان فیزیوتراپی تاندونیت های آرنج-

  )در صورت برگزاری کالس همزمان آنالین(:: ارزشیابی در حین تدریس
 پرسش و پاسخ 

 فر به نفربحث ن
 آزمون

 جمع بندی و نتیجه گیری:
 ارائه خالصه مطالب بصورت ديداری، شنيداری، نوشتاری و يا ترکيبي در فايل های آموزشي مورد نظر

 : روش تدریس
 ( نويد(LMSآموزش مجازی )از طريق سامانه مديريت يادگيری الکترونيکي )

 : وسایل  کمك آموزشی

 انواع فايل های آموزشي شامل:

 پاورپوينت، پاورپوينت به همراه صوت، فايل صوتي، فيلم آموزشي، جزوات و کتب الکترونيک و......

  فعالیت فراگیران:

 نويد LMSدر مشاهده و مطالعه محتواها و منابع آموزشي 

 نويد LMSدر ارائه تکاليف در موعد مقرر 



 نويد LMSدر شرکت در آزمون های موجود 

 نويد LMSدر  شرکت در تاالرهای گفتگو

 نويد LMSدر پاسخ به پيام های ارسالي 

  ارزشیابی پایانی )در پایان جلسه(:

 نويد LMSفعال کردن تيک مطالعه محتوا و منابع آموزشي در 
 نويد LMSارائه تکاليف در 
 نويد LMSارائه آزمون در 

 نويد LMSايجاد بحث در تاالر گفتگو در 
 نويد LMSارسال پيام در 

 لی درس:منابع اص

1) Hertling D, Kessler RM: Management of Common Musculoskeletal Disorders 

2) Magee DJ: Orthopedic Physical Assessment 

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

  :منابع و سایتهای کمك کننده

1)Williams E. Prentice. Rehabilitation techniques in sports medicine. 

2) Brent Brotzman, Kevin E. Wilk:  Clinical orthoapedic rehabilitation 

غالمرضا . اصول ارزيابي سيستم عصبي عضالني -اسماعيل، شاه حسيني-محمد، ابراهيمي-( تقي پور3

 9331 اسکلتي از ديدگاه توانبخشي. انتشارات دانشگاه علوم پزشکي ايران.
 

 
 
 
 

 بسمه تعالی

 
 طرح درس آموزش مجازی

 

 1تاريخ ارائه درس )شماره جلسه(: 999سال تحصيلي: 

 تئوری نوع درس:  توانبخشيدانشکده: 

 فيزيوتراپي -کارشناسي مقطع / رشته: 
 دکتر محمد تقي پورنام مدرس : 

Email :taghipourm@yahoo.com 

وتراپي در بيماريهای فيزي نام درس )واحد( و تعداد واحد :
 يک واحد تئوری – 9ارتوپدی 

 02تعداد دانشجو:

 ساعت 0زمان جلسه:  مدت ترم:                                                                                          
 

 آرنج(شناخت آسیب های عضالنی اسکلتی 1 اهداف کلی درس در پایان جلسه:

 آرنجیری درمان های فیزیوتراپی آسیب های عضالنی اسکلتی ( یادگ2  

 دانشجو باید بتواند:  در پایان جلسه: اهداف ویژه
 عوامل دخیل در هیپو موبیلیتی آرنج را بداند-

 درمان هیپوموبیلیتی آرنج را بداند-

 ناحیه آرنج را بداند Myositis Ossificans عارضه-

 ان را توضیح دهددرمان فیزیوتراپی میوزیت اسیفیک-

 ناحیه آرنج را بشناسد Nerve Entrapment Syndrome انواع-

 ناحیه آرنج را بداند Nerve Entrapment Syndromeدرمان فیزیوتراپی -

 پیش بینی رفتار ورودی : 

 ـ ارزشیابی آغازین(: جلسهآمادگی الزم دانشجو قبل از شروع )
 نويد LMSمطالعه محتوای آموزشي جلسه/جلسات قبلي در 

 نويد LMSارائه )پيش( تکليف در 

 نويد LMSارائه )پيش( آزمون در 
 نويد LMSدر تاالر گفتگو در اوليه ايجاد بحث و پرسش و پاسخ 

 :کلیات درس 

 اتیولوژی و ارزیابی هیپوموبیلیتی آرنج-



 درمان فیزیوتراپی هیپوموبیلیتی آرنج-

 تعریف و افتراق میوزیت اسیفیکان ناحیه آرنج-

 درمان فیزیوتراپی میوزیت اسیفیکان ناحیه آرنج-

 Cubital Tunnel Syndrome  ،Pronator Trese Syndrome ،Radial ناحیه آرنج ) Nerve Entrapment Syndrome انواع، عالئم و نشانه های -

Tunnel Syndrome) 

 ناحیه آرنج Nerve Entrapment Syndrome درمان کنسرواتیو-

  )در صورت برگزاری کالس همزمان آنالین(:: تدریس ارزشیابی در حین
 پرسش و پاسخ 
 بحث نفر به نفر

 آزمون

 جمع بندی و نتیجه گیری:
 ارائه خالصه مطالب بصورت ديداری، شنيداری، نوشتاری و يا ترکيبي در فايل های آموزشي مورد نظر

 : روش تدریس
 ( نويد(LMSآموزش مجازی )از طريق سامانه مديريت يادگيری الکترونيکي )

 : وسایل  کمك آموزشی

 انواع فايل های آموزشي شامل:

 پاورپوينت، پاورپوينت به همراه صوت، فايل صوتي، فيلم آموزشي، جزوات و کتب الکترونيک و......

  فعالیت فراگیران:

 نويد LMSدر موزشي مشاهده و مطالعه محتواها و منابع آ

 نويد LMSدر ارائه تکاليف در موعد مقرر 

 نويد LMSدر شرکت در آزمون های موجود 

 نويد LMSدر شرکت در تاالرهای گفتگو 

 نويد LMSدر پاسخ به پيام های ارسالي 

  ارزشیابی پایانی )در پایان جلسه(:

 نويد LMSفعال کردن تيک مطالعه محتوا و منابع آموزشي در 
 نويد LMSه تکاليف در ارائ

 نويد LMSارائه آزمون در 
 نويد LMSايجاد بحث در تاالر گفتگو در 

 نويد LMSارسال پيام در 

 منابع اصلی درس:

1) Hertling D, Kessler RM: Management of Common Musculoskeletal Disorders 

2) Magee DJ: Orthopedic Physical Assessment 

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

  :منابع و سایتهای کمك کننده

1)Williams E. Prentice. Rehabilitation techniques in sports medicine. 

2) Brent Brotzman, Kevin E. Wilk:  Clinical orthoapedic rehabilitation 

غالمرضا . اصول ارزيابي سيستم عصبي عضالني -، شاه حسينياسماعيل-محمد، ابراهيمي-( تقي پور3

 9331اسکلتي از ديدگاه توانبخشي. انتشارات دانشگاه علوم پزشکي ايران. 
 

 
 
 

 بسمه تعالی

 
 طرح درس آموزش مجازی

 

 6تاريخ ارائه درس )شماره جلسه(: 999سال تحصيلي: 

 تئوری نوع درس:  توانبخشيدانشکده: 

 فيزيوتراپي -ارشناسي کمقطع / رشته: 
 دکتر محمد تقي پورنام مدرس : 

Email :taghipourm@yahoo.com 

 02تعداد دانشجو:فيزيوتراپي در بيماريهای  نام درس )واحد( و تعداد واحد :



 يک واحد تئوری – 9ارتوپدی 

 ساعت 0زمان جلسه:  مدت               ترم:                                                                            
 

 مچ و دست(شناخت آسیب های عضالنی اسکلتی 1 اهداف کلی درس در پایان جلسه:

 مچ و دست ( یادگیری درمان های فیزیوتراپی آسیب های عضالنی اسکلتی2  

 دانشجو باید بتواند:  در پایان جلسه: اهداف ویژه
 را بداند ریسک فاکتور های سندروم تونل کارپ -

 ارزیابی سندروم تونل کارپ را توضیح دهد-

 درمان کنسرواتیو سندروم تونل کارپ را تشریح نماید-

 را بداند Guyon Tunnel Syndrome ارزیابی و درمان-

 را بداند De Queavain Tenovaginitis موارد افتراقی-
 درمان کنسرواتیو سندروم دکورون را توضیح دهد-

 ورودی : پیش بینی رفتار 

 ـ ارزشیابی آغازین(: جلسهآمادگی الزم دانشجو قبل از شروع )
 نويد LMSمطالعه محتوای آموزشي جلسه/جلسات قبلي در 

 نويد LMSارائه )پيش( تکليف در 

 نويد LMSارائه )پيش( آزمون در 
 نويد LMSدر تاالر گفتگو در اوليه ايجاد بحث و پرسش و پاسخ 

 :کلیات درس 

 امل دخیل در بروز سندروم تونل کارپتعریف و عو-

 ارزیابی سندروم تونل کارپ-

 درمان کنسرواتیو سندروم تونل کارپ-

 Guyon Tunnel Syndromeتعریف و عالئم و نشانه های -

 Guyon Tunnel Syndromeدرمان کنسرواتیو -

 تعریف و ارزیابی سندروم دکورون-

 موارد افتارقی سندروم دکورون-

 یو سندروم دکوروندرمان کنسروات-

  )در صورت برگزاری کالس همزمان آنالین(:: ارزشیابی در حین تدریس
 پرسش و پاسخ 
 بحث نفر به نفر

 آزمون

 جمع بندی و نتیجه گیری:
 ارائه خالصه مطالب بصورت ديداری، شنيداری، نوشتاری و يا ترکيبي در فايل های آموزشي مورد نظر

 : روش تدریس
 ( نويد(LMSطريق سامانه مديريت يادگيری الکترونيکي )آموزش مجازی )از 

 : وسایل  کمك آموزشی

 انواع فايل های آموزشي شامل:

 پاورپوينت، پاورپوينت به همراه صوت، فايل صوتي، فيلم آموزشي، جزوات و کتب الکترونيک و......

  فعالیت فراگیران:

 دنوي LMSدر مشاهده و مطالعه محتواها و منابع آموزشي 

 نويد LMSدر ارائه تکاليف در موعد مقرر 

 نويد LMSدر شرکت در آزمون های موجود 

 نويد LMSدر شرکت در تاالرهای گفتگو 

 نويد LMSدر پاسخ به پيام های ارسالي 

  ارزشیابی پایانی )در پایان جلسه(:

 نويد LMSفعال کردن تيک مطالعه محتوا و منابع آموزشي در 
 نويد LMSارائه تکاليف در 
 نويد LMSارائه آزمون در 

 نويد LMSايجاد بحث در تاالر گفتگو در 
 نويد LMSارسال پيام در 

 منابع اصلی درس:

1) Hertling D, Kessler RM: Management of Common Musculoskeletal Disorders 

2) Magee DJ: Orthopedic Physical Assessment 



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

  :منابع و سایتهای کمك کننده

1)Williams E. Prentice. Rehabilitation techniques in sports medicine. 

2) Brent Brotzman, Kevin E. Wilk:  Clinical orthoapedic rehabilitation 

رضا . اصول ارزيابي سيستم عصبي عضالني غالم-اسماعيل، شاه حسيني-محمد، ابراهيمي-( تقي پور3

 9331اسکلتي از ديدگاه توانبخشي. انتشارات دانشگاه علوم پزشکي ايران. 
 

 
 
 
 

 بسمه تعالی

 
 طرح درس آموزش مجازی

 

 7تاريخ ارائه درس )شماره جلسه(: 999سال تحصيلي: 

 تئوری نوع درس:  توانبخشيدانشکده: 

 تراپيفيزيو -کارشناسي مقطع / رشته: 
 دکتر محمد تقي پورنام مدرس : 

Email :taghipourm@yahoo.com 

فيزيوتراپي در بيماريهای  نام درس )واحد( و تعداد واحد :
 يک واحد تئوری – 9ارتوپدی 

 02تعداد دانشجو:

 ساعت 0زمان جلسه:  مدت ترم:                                                                                          
 

 مچ و دست(شناخت آسیب های عضالنی اسکلتی 1 اهداف کلی درس در پایان جلسه:

 مچ و دست ( یادگیری درمان های فیزیوتراپی آسیب های عضالنی اسکلتی2  

 دانشجو باید بتواند:  در پایان جلسه: اهداف ویژه
 موارد افتراقی استوآرتریت شست را بداند -

 زیوتراپی استئوآرتریت شست را توضیح دهددرمان فی-

 را بشناسد Stiff Handعوامل دخیل در بروز -

 را بداند  Stiff Handدرمان کنسرواتیو -

 انواع دیستروفی رفلکسی سمپاتیکی را نام ببرد-

 درمان فیزیوتراپی دیستروفی رفلکسی سمپاتیکی را بداند-

 پیش بینی رفتار ورودی : 

 ـ ارزشیابی آغازین(: جلسهو قبل از شروع آمادگی الزم دانشج)
 نويد LMSمطالعه محتوای آموزشي جلسه/جلسات قبلي در 

 نويد LMSارائه )پيش( تکليف در 

 نويد LMSارائه )پيش( آزمون در 
 نويد LMSدر تاالر گفتگو در اوليه ايجاد بحث و پرسش و پاسخ 

 :کلیات درس 

 عوامل دخیل و ارزیابی استئوآرتریت شست-

 درمان فیزیوتراپی استئوآرتریت شست-

  Stiff Handعوامل دخیل و ارزیابی -

 Stiff Handدرمان کنسرواتیو -

 تعریف و تقسیم بندی دیستروفی رفلکسی سمپاتیکی-

 عالئم و نشانه های دیستروفی رفلکسی سمپاتیکی-

 درمان فیزیوتراپی دیستروفی رفلکسی سمپاتیکی-

  صورت برگزاری کالس همزمان آنالین(:)در : ارزشیابی در حین تدریس
 پرسش و پاسخ 
 بحث نفر به نفر

 آزمون



 جمع بندی و نتیجه گیری:
 ارائه خالصه مطالب بصورت ديداری، شنيداری، نوشتاری و يا ترکيبي در فايل های آموزشي مورد نظر

 : روش تدریس
 ويد(( نLMSآموزش مجازی )از طريق سامانه مديريت يادگيری الکترونيکي )

 : وسایل  کمك آموزشی

 انواع فايل های آموزشي شامل:

 پاورپوينت، پاورپوينت به همراه صوت، فايل صوتي، فيلم آموزشي، جزوات و کتب الکترونيک و......

  فعالیت فراگیران:

 نويد LMSدر مشاهده و مطالعه محتواها و منابع آموزشي 

 نويد LMSدر ارائه تکاليف در موعد مقرر 

 نويد LMSدر در آزمون های موجود شرکت 

 نويد LMSدر شرکت در تاالرهای گفتگو 

 نويد LMSدر پاسخ به پيام های ارسالي 

  ارزشیابی پایانی )در پایان جلسه(:

 نويد LMSفعال کردن تيک مطالعه محتوا و منابع آموزشي در 
 نويد LMSارائه تکاليف در 
 نويد LMSارائه آزمون در 

 نويد LMSر گفتگو در ايجاد بحث در تاال
 نويد LMSارسال پيام در 

 منابع اصلی درس:

1) Hertling D, Kessler RM: Management of Common Musculoskeletal Disorders 

2) Magee DJ: Orthopedic Physical Assessment 

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

  :سایتهای کمك کننده منابع و

1)Williams E. Prentice. Rehabilitation techniques in sports medicine. 

2) Brent Brotzman, Kevin E. Wilk:  Clinical orthoapedic rehabilitation 

غالمرضا . اصول ارزيابي سيستم عصبي عضالني -اسماعيل، شاه حسيني-محمد، ابراهيمي-( تقي پور3

 9331ز ديدگاه توانبخشي. انتشارات دانشگاه علوم پزشکي ايران. اسکلتي ا
 

 
 
 
 
 

 بسمه تعالی

 
 طرح درس آموزش مجازی

 

 3تاريخ ارائه درس )شماره جلسه(: 999سال تحصيلي: 

 تئوری نوع درس:  توانبخشيدانشکده: 

 فيزيوتراپي -کارشناسي مقطع / رشته: 
 دکتر محمد تقي پورنام مدرس : 

Email :taghipourm@yahoo.com 

فيزيوتراپي در بيماريهای  نام درس )واحد( و تعداد واحد :
 يک واحد تئوری – 9ارتوپدی 

 02تعداد دانشجو:

 ساعت 0زمان جلسه:  مدت ترم:                                                                                          
 

   ( شناخت آسیب های عضالنی اسکلتی سر و گردن  1 ان جلسه:اهداف کلی درس در پای
 یادگیری درمان های فیزیوتراپی آسیب های عضالنی اسکلتی سر و گردن (2

 دانشجو باید بتواند:  در پایان جلسه: اهداف ویژه
 انواع بد پاسچر های گردن را بشناسد -



 ندآسیب دیسک بین مهرهای و مفاصل فاست ناحیه گردن را بدا-

 درمان فیزیوتراپی آسیب های گردن را توضیح دهد-

 پیش بینی رفتار ورودی : 

 ـ ارزشیابی آغازین(: جلسهآمادگی الزم دانشجو قبل از شروع )
 نويد LMSمطالعه محتوای آموزشي جلسه/جلسات قبلي در 

 نويد LMSارائه )پيش( تکليف در 

 نويد LMSارائه )پيش( آزمون در 
 نويد LMSدر تاالر گفتگو در اوليه و پاسخ ايجاد بحث و پرسش 

 :کلیات درس 

-Foreward head posture   

-Flat neck posture 

 پاتولوزی دیسک بین مهره ای و عالئم و نشانه های آن-

 درگیری مفاصل ناحیه گردن -

 تمرینات مکنزی ناحیه گردن-

 کشش ناحیه گردن-

 تمرینات استابیلیزاسیون گردن-

  )در صورت برگزاری کالس همزمان آنالین(:: حین تدریس ارزشیابی در
 پرسش و پاسخ 
 بحث نفر به نفر

 آزمون

 جمع بندی و نتیجه گیری:
 ارائه خالصه مطالب بصورت ديداری، شنيداری، نوشتاری و يا ترکيبي در فايل های آموزشي مورد نظر

 : روش تدریس
 ( نويد(LMSکترونيکي )آموزش مجازی )از طريق سامانه مديريت يادگيری ال

 : وسایل  کمك آموزشی

 انواع فايل های آموزشي شامل:

 پاورپوينت، پاورپوينت به همراه صوت، فايل صوتي، فيلم آموزشي، جزوات و کتب الکترونيک و......

  فعالیت فراگیران:

 نويد LMSدر مشاهده و مطالعه محتواها و منابع آموزشي 

 نويد LMSر دارائه تکاليف در موعد مقرر 

 نويد LMSدر شرکت در آزمون های موجود 

 نويد LMSدر شرکت در تاالرهای گفتگو 

 نويد LMSدر پاسخ به پيام های ارسالي 

  ارزشیابی پایانی )در پایان جلسه(:

 نويد LMSفعال کردن تيک مطالعه محتوا و منابع آموزشي در 
 نويد LMSارائه تکاليف در 
 نويد LMSارائه آزمون در 

 نويد LMSايجاد بحث در تاالر گفتگو در 
 نويد LMSارسال پيام در 

 منابع اصلی درس:

1) Hertling D, Kessler RM: Management of Common Musculoskeletal Disorders 

2) Magee DJ: Orthopedic Physical Assessment 

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

  :منابع و سایتهای کمك کننده

1)Williams E. Prentice. Rehabilitation techniques in sports medicine. 

2) Brent Brotzman, Kevin E. Wilk:  Clinical orthoapedic rehabilitation 

عضالني  غالمرضا . اصول ارزيابي سيستم عصبي-اسماعيل، شاه حسيني-محمد، ابراهيمي-( تقي پور3

 9331اسکلتي از ديدگاه توانبخشي. انتشارات دانشگاه علوم پزشکي ايران. 
 

 
 
 



 

 بسمه تعالی

 
 طرح درس آموزش مجازی

 

 9تاريخ ارائه درس )شماره جلسه(: 999سال تحصيلي: 

 تئوری نوع درس:  توانبخشيدانشکده: 

 فيزيوتراپي -کارشناسي مقطع / رشته: 
 ي پوردکتر محمد تقنام مدرس : 

Email :taghipourm@yahoo.com 

فيزيوتراپي در بيماريهای  نام درس )واحد( و تعداد واحد :
 يک واحد تئوری – 9ارتوپدی 

 02تعداد دانشجو:

 ساعت 0زمان جلسه:  مدت ترم:                                                                                          
 

   ( شناخت آسیب های عضالنی اسکلتی سر و گردن  1 کلی درس در پایان جلسه: اهداف
 یادگیری درمان های فیزیوتراپی آسیب های عضالنی اسکلتی سر و گردن (2

 دانشجو باید بتواند:  در پایان جلسه: اهداف ویژه

 استرین های عضالنی ناحیه گردنی و درمان آنرا  را بداند -

 را بداند Trigger pointروز عوامل درگیر در ب -

 را توضیح دهد Trigger pointدرمان کنسرواتیو -

 پیش بینی رفتار ورودی : 

 ـ ارزشیابی آغازین(: جلسهآمادگی الزم دانشجو قبل از شروع )
 نويد LMSمطالعه محتوای آموزشي جلسه/جلسات قبلي در 

 نويد LMSارائه )پيش( تکليف در 

 نويد LMSارائه )پيش( آزمون در 
 نويد LMSدر تاالر گفتگو در اوليه ايجاد بحث و پرسش و پاسخ 

 :کلیات درس 

 ناحیه گردن  Whiplash injuryتعریف -

 Whiplash injuryدرمان کنسرواتیو -

 Trigger pointتعریف و تشریح عوامل بروز -

 Trigger pointدرمان فیزیوتراپی -

  کالس همزمان آنالین(: )در صورت برگزاری: ارزشیابی در حین تدریس
 پرسش و پاسخ 
 بحث نفر به نفر

 آزمون

 جمع بندی و نتیجه گیری:
 ارائه خالصه مطالب بصورت ديداری، شنيداری، نوشتاری و يا ترکيبي در فايل های آموزشي مورد نظر

 : روش تدریس
 ( نويد(LMSآموزش مجازی )از طريق سامانه مديريت يادگيری الکترونيکي )

 : کمك آموزشی وسایل 

 انواع فايل های آموزشي شامل:

 پاورپوينت، پاورپوينت به همراه صوت، فايل صوتي، فيلم آموزشي، جزوات و کتب الکترونيک و......

  فعالیت فراگیران:

 نويد LMSدر مشاهده و مطالعه محتواها و منابع آموزشي 

 نويد LMSدر ارائه تکاليف در موعد مقرر 

 نويد LMSدر موجود  شرکت در آزمون های

 نويد LMSدر شرکت در تاالرهای گفتگو 

 نويد LMSدر پاسخ به پيام های ارسالي 



  ارزشیابی پایانی )در پایان جلسه(:

 نويد LMSفعال کردن تيک مطالعه محتوا و منابع آموزشي در 
 نويد LMSارائه تکاليف در 
 نويد LMSارائه آزمون در 

 نويد LMSايجاد بحث در تاالر گفتگو در 
 نويد LMSارسال پيام در 

 منابع اصلی درس:

1) Hertling D, Kessler RM: Management of Common Musculoskeletal Disorders 

2) Magee DJ: Orthopedic Physical Assessment 

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

  :کننده منابع و سایتهای کمك

1)Williams E. Prentice. Rehabilitation techniques in sports medicine. 

2) Brent Brotzman, Kevin E. Wilk:  Clinical orthoapedic rehabilitation 

غالمرضا . اصول ارزيابي سيستم عصبي عضالني -اسماعيل، شاه حسيني-محمد، ابراهيمي-( تقي پور3

 9331نبخشي. انتشارات دانشگاه علوم پزشکي ايران. اسکلتي از ديدگاه توا
 

 
 
 
 
 


