
 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
 واحد  دو – 2ارتوپدی 

 9تعداد دانشجو:

 ساعت 2: جلسه زمان مدت :                                                                                          ترم
 

( 2      ران( شناخت آسیب های عضالنی اسکلتی 1 :جلسهاهداف کلی درس در پایان 

 رانیزیوتراپی آسیب های عضالنی اسکلتی یادگیری درمان های ف
 

 دانشجو باید بتواند: - :جلسهدر پایان  اهداف ویژه

 برنامه کالسی را بداند-

 را توضیح دهد هیپ Degenerative Joint Diseaseعارضه -
 هیپ را بداند Degenerative Joint Diseaseدرمان -

 پیش بینی رفتار ورودی : 

 ـ ارزشیابی آغازین(: جلسهاز شروع  آمادگی الزم دانشجو قبل)
 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 

 هیپ Degenerative Joint Disease  تعریف، اتیولوژی و مراحل -

 هیپ Degenerative Joint Diseaseمعاینه -

 درمان مرحله اولیه استئو آرتروز ران-

 درمان مرحله پیشرفته استئو آرتروز ران -
 

  )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 ،خالصه مطالب بصورت ديداری، شنيداری ارائه

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

 : وسایل  کمك آموزشی

 انواع فايل های آموزشي شامل:

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

  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

 ويدن 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

 
 یطرح درس آموزش مجاز

 

 2تاريخ 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 :
 دو واحد  – 2ارتوپدی 

 9داد دانشجو:تع

 ساعت 2زمان جلسه:  مدت ترم:                                                                                          
 

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

 رانی عضالنی اسکلتی ( یادگیری درمان های فیزیوتراپی آسیب ها2 
 دانشجو باید بتواند:  در پایان جلسه: اهداف ویژه

 بورسیت های اطراف هیپ را نام ببرد -

 معاینه انواع بورسیت را بداند-

 درمان انواع بورسیت اطراف مفصل ران را توضییح دهد-

 پیش بینی رفتار ورودی : 

 غازین(:ـ ارزشیابی آ 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 

 بورسیت های اطراف هیپ-

 بورسیت تروکانتریك -          

 لیوپکتینالبورسیت ای -          

 بورسیت ایسکیال -       



 هیستوری بورسیت تروکانتریك-

 معاینه فیزیکی بورسیت تروکانتریك-

 درمان فیزیوتراپی بورسیت تروکانتریك-

 ارزیابی و فیزیوتراپی بورسیت ایلیوپکتینال-

 ارزیابی و فیزیوتراپی بورسیت ایسکیال -

  همزمان آنالین(: )در صورت برگزاری کالس: 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 )

 : آموزشیوسایل  کمك 

 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 د شرکت در آزمون های موجو

 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 

 ويدن 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 

  :همنابع و سایتهای کمك کنند

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. انتشارات دانشگاه علوم پزشکي ايران. اسکلتي از ديدگاه توانبخشي
 

 
 
 
 

 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 

 9تعداد دانشجو:فيزيوتراپي در بيماريهای  نام درس )واحد( و تعداد واحد :



 دو واحد  – 2ارتوپدی 

 ساعت 2زمان جلسه:  مدت ترم:                                                                                          
 

( 2      رانای عضالنی اسکلتی ( شناخت آسیب ه1 اهداف کلی درس در پایان جلسه:

 رانیادگیری درمان های فیزیوتراپی آسیب های عضالنی اسکلتی 

 دانشجو باید بتواند:  در پایان جلسه: اهداف ویژه

 مکانیسم استرین های عضالنی اطراف هیپ را توضییح دهد -

 انواع استرین های عضالنی اطراف هیپ را بداند-

 بشناسد درمان استرین های عضالنی را-

 اطراف هیپ را بداند Nerve entrapment syndromeانواع -

 اطراف هیپ را توضییح دهد 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 

 مکانیسم استرین کشاله ران و فلکسورهای هیپ-

 ارزیابی استرین کشاله ران و فلکسورهای هیپ-

 3و  2، 1فلکسورهای هیپ برای گرید های درمان فیزیوتراپی استرین کشاله ران و -

 ارزیابی و درمان استرین همسترینگ و کوادری سپس-

  Meralgia Parestheticaاتیولوژی، عالئم و نشانه های -

 Meralgia Parestheticaدرمان کنسرواتیو -

 تعریف و اتیولوژی سندروم پیریفورمیس-

 عالئم و نشانه های سندروم پیریفورمیس-

 زیوتراپی سندروم پیریفورمیسدرمان فی-
 

  )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(LMSمجازی )از طريق سامانه مديريت يادگيری الکترونيکي ) آموزش

 : 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 LMSليف در ارائه تکا

 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 -حسيني اسماعيل، شاه-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 -ناسي کارشمقطع / رشته: 
 دکتر محمد تقي پورنام مدرس : 

Email :taghipourm@yahoo.com 

فيزيوتراپي در بيماريهای  نام درس )واحد( و تعداد واحد :
 دو واحد  – 2ارتوپدی 

 9تعداد دانشجو:

 ساعت 2زمان جلسه:  مدت      ترم:                                                                                     
 

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

 زانو( یادگیری درمان های فیزیوتراپی آسیب های عضالنی اسکلتی ا2     

 دانشجو باید بتواند:  در پایان جلسه: اهداف ویژه

 آسیب منیسك های زانو را بشناسد-

 تیو آسیب های منیسك را توضییح دهددرمان کنسروا-

 را بداند MCLمکانیسم آسیب -

 را توضییح دهد MCLتوانبخشی آسیب  -

 سندروم فریکشن ایلیوتیبیال باند را بشناسد -

 را توضییح دهد Jumpers Knee عارضه -

 پیش بینی رفتار ورودی : 

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

 نويد LMSارائه )پيش( تکليف در 

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

 :کلیات درس 

 یافته های بالینی و معاینه آسیب منیسك های زانو -

 زانو مراحل توانبخشی آسیب منیسك های -

 تفاوت های توانبخشی منیسك متعاقب انواع درمان -

 MCLمکانیسم آسیب و یافته های بالینی در آسیب -

 2و  1توانبخشی متعاقب اسپرین گرید -

 3درمان و توانبخشی متعاقب اسپرین گرید -



 عوامل مستعد کننده، ارزیابی و فیزیوتراپی سندروم فریکشن ایلیوتیبیال باند-

 Jumpers Kneeزیوتراپی مکانیسم و فی-

  )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(LMS)از طريق سامانه مديريت يادگيری الکترونيکي ) آموزش مجازی

 : 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 LMS ارائه 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

 

 1تاريخ 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 :
 دو واحد  – 2ارتوپدی 

 9تعداد دانشجو:

 ساعت 2زمان جلسه:  مدت ترم:                                                                                          



 

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

 زانو( یادگیری درمان های فیزیوتراپی آسیب های عضالنی اسکلتی ا2     

 دانشجو باید بتواند:  در پایان جلسه: اهداف ویژه

 را توضییح دهد ACLپاتومکانیك آسیب  -

 را بداند ACLتوانبخشی آسیب -

 عوامل موثر در بروز سندروم درد پاتلوفمورال را بداند -

 درمان کنسرواتیو سندروم درد پاتلوفمورال را توضییح دهد-

 را بشناسد Osgood-Schlaterعارضه -
 

 پیش بینی رفتار ورودی : 

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

 نويد LMSارائه )پيش( تکليف در 

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

 :کلیات درس 

 ACLپاتومکانيک و گريد بندی اسپرين -

 ACLدرمان غير جراحي اسپرين -

 ACLفازهای توانبخشي متعاقب بازسازی -

 عوامل مختلف بروز سندروم درد پاتلوفمورال-

 ارزيابي و آزمون های اختصاصي سندروم درد پاتلوفمورال-

 توانبخشي  سندروم درد پاتلوفمورال -

 Osgood-Schlater مکانيسم و توانبخشي عارضه-

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

 به نفربحث 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:

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

  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 LMS درشرکت 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 

 درس:منابع اصلی 

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

 

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

 تئوری نوع درس:  توانبخشيدانشکده: 

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

Email :taghipourm@yahoo.com 

اپي در بيماريهای فيزيوتر نام درس )واحد( و تعداد واحد :
 دو واحد  – 2ارتوپدی 

 9تعداد دانشجو:

 ساعت 2زمان جلسه:  مدت ترم:                                                                                          
 

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

 یوتراپی آسیب های عضالنی اسکلتی ساق و مچ پاادگیری درمان های فیز( ی2     

 دانشجو باید بتواند:  در پایان جلسه: اهداف ویژه

 مکانیسم اسپرین مچ پا را توضییح دهد-

 درمان اسپرین مچ پا را بداند-

 را توضییح دهد Foot Pronationعارضه -

 عوامل موثر در بروز صافی کف پارا بداند-

 ن کنسرواتیو صافی کف پا را توضییح دهددرما-
 

 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 يه اولايجاد بحث و پرسش و پاسخ 

 :کلیات درس 

 مکانیسم آسیب و هیستوری اسپرین مچ پا-

 معاینه فیزیکی اسپرین مچ پا-

 درمان اسپرین حاد مچ پا-

 درمان اسپرین های مزمن و راجعه مچ پا-

 مکانیسم و هیستوری صافی کف پا-

 معاینه فیزیکی صافی کف پا-

 فیزیوتراپی در صافی کف پا-

  )در صورت برگزاری کالس همزمان آنالین(:: یابی در حین تدریسارزش
 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(LMSگيری الکترونيکي )آموزش مجازی )از طريق سامانه مديريت ياد

 : 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 مقرر  ارائه تکاليف در موعد

 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 

تم عصبي عضالني غالمرضا . اصول ارزيابي سيس-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: 

 فيزيوتراپي -کارشناسي مقطع / رشته: 
 محمد تقي پور دکترنام مدرس : 

Email :taghipourm@yahoo.com 

فيزيوتراپي در بيماريهای  نام درس )واحد( و تعداد واحد :
 دو واحد  – 2ارتوپدی 

 9تعداد دانشجو:

 ساعت 2زمان جلسه:  مدت ترم:                                                                                          
 

  ساق و مچ پا( شناخت آسیب های عضالنی اسکلتی 1 اف کلی درس در پایان جلسه:اهد

 یوتراپی آسیب های عضالنی اسکلتی ساق و مچ پا( یادگیری درمان های فیز2     

 دانشجو باید بتواند:  در پایان جلسه: اهداف ویژه

 های ناحیه ساق پا را نام ببرد  overuse syndromeانواع -



 های ناحیه ساق پا را بشناسد  overuse syndromeدر بروز انواع  عوامل موثر-

 های ناحیه ساق پا را توضییح دهد  overuse syndromeدرمان کنسرواتیو انواع -
 

 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 

 قدامی خارجی Shin Splintsمکانیسم و ارزیابی سندروم -

 خلفی داخلی Shin Splintsمکانیسم و ارزیابی سندروم --

 Shin Splints سندورم توانبخشی انواع-

 Plantar Fascitis & Calcaneal Spur مکانیسم عارضه-

 Plantar Fascitis & Calcaneal Spur فیزیوتراپی عارضه- 

 اتیولوژی و ارزیابی متاتاسالژیا-

 درمان کنسرواتیو متاتارسالژیا-

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

 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

 وزشي شامل:انواع فايل های آم

 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 رهای گفتگو شرکت در تاال

 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 

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

 9331شکي ايران. اسکلتي از ديدگاه توانبخشي. انتشارات دانشگاه علوم پز
 

 
 
 
 



 

 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  واحد :نام درس )واحد( و تعداد 
 دو واحد  – 2ارتوپدی 

 9تعداد دانشجو:

 ساعت 2زمان جلسه:  مدت ترم:                                                                                          
 

   ن  شناخت آسیب های عضالنی اسکلتی کمر و لگ (1 اهداف کلی درس در پایان جلسه:

 یادگیری درمان های فیزیوتراپی آسیب های عضالنی اسکلتی کمر و لگن (2

 دانشجو باید بتواند:  در پایان جلسه: اهداف ویژه

 انواع بد پاسچر های لومبوپلویك را بشناسد -

 انواع کمر دردها را بشناسد-

 درمان فیزیوتراپی انواع کمر درد 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 

-Lower crossed syndrome 

 تقسیم بندی مکنزی از درگیریهای ستون فقرات-

 تقسیم بندی درگیریهای ستون فقرات کمری-

   *Non-weight bearing 

   *Flx. Bias 

   *Ext. Bias 

 توانبخشی ضایعات کمر-

  )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(LMSآموزش مجازی )از طريق سامانه مديريت يادگيری الکترونيکي )

 : وسایل  کمك آموزشی

 انواع فايل های آموزشي شامل:

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

  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 به پيام های ارسالي  پاسخ



  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. 
 

 
 
 
 

 تعالیبسمه 

 
 طرح درس آموزش مجازی

 

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

 تئوری نوع درس:  توانبخشيدانشکده: 

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

Email :taghipourm@yahoo.com 

ای فيزيوتراپي در بيماريه نام درس )واحد( و تعداد واحد :
 دو واحد  – 2ارتوپدی 

 9تعداد دانشجو:

 ساعت 2زمان جلسه:  مدت ترم:                                                                                          
 

   شناخت آسیب های عضالنی اسکلتی کمر و لگن   (1 اهداف کلی درس در پایان جلسه:

 یزیوتراپی آسیب های عضالنی اسکلتی کمر و لگنیادگیری درمان های ف (2

 دانشجو باید بتواند: در پایان جلسه: اهداف ویژه

 عملکرد عضالت لومبوپلویك را بداند-

 انواع تمرینات ناحیه کمر را بداند -

 پیش بینی رفتار ورودی : 

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

 نويد LMSارائه )پيش( تکليف در 

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

 :کلیات درس 

 تمرینات مکنزی-

 تمرینات ویلیامز-

 تمرینات استابیلیزاسیون-

  زاری کالس همزمان آنالین(:)در صورت برگ: 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 )

 : ایل  کمك آموزشیوس

 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 های موجود  شرکت در آزمون

 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 LMSدر  ايجاد بحث در تاالر گفتگو
 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 

  :کمك کننده منابع و سایتهای

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

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

 
 
 
 

 بسمه تعالی

 
 طرح درس آموزش مجازی

 

 91تاريخ 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 :
 دو واحد  – 2ارتوپدی 

 9تعداد دانشجو:

 ساعت 2زمان جلسه:  مدت ترم:                                                                                          
 

   اخت آسیب های عضالنی اسکلتی کمر و لگن  شن (1 اهداف کلی درس در پایان جلسه:

 یادگیری درمان های فیزیوتراپی آسیب های عضالنی اسکلتی کمر و لگن (2

  در پایان جلسه: اهداف ویژه



 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 

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

 آزمون

 ری:جمع بندی و نتیجه گی
 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:

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

  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 

 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

 
 زش مجازیطرح درس آمو

 

 99تاريخ 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 :
 واحد دو  – 2ارتوپدی 

 9تعداد دانشجو:

 ساعت 2زمان جلسه:  مدت ترم:                                                                                          
 

   شناخت آسیب های عضالنی اسکلتی کمر و لگن   (1 اهداف کلی درس در پایان جلسه:

 عضالنی اسکلتی کمر و لگن یادگیری درمان های فیزیوتراپی آسیب های (2

  در پایان جلسه: اهداف ویژه

 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 پرسش و پاسخ ايجاد بحث و 

 :کلیات درس 

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

 آزمون

 جمع بندی و نتیجه گیری:
 شي مورد نظرارائه خالصه مطالب بصورت ديداری، شنيداری، نوشتاری و يا ترکيبي در فايل های آموز

 : 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 مطالعه محتواها و منابع آموزشي  مشاهده و

 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 LMSع آموزشي در فعال کردن تيک مطالعه محتوا و مناب
 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-ور( تقي پ3

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

 
 
 



 

 بسمه تعالی

 
 طرح درس آموزش مجازی

 

 92تاريخ ارائه درس )شماره جلسه(: 999سال تحصيلي: 

 تئوری درس: نوع  توانبخشيدانشکده: 

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

Email :taghipourm@yahoo.com 

فيزيوتراپي در بيماريهای  نام درس )واحد( و تعداد واحد :
 دو واحد  – 2ارتوپدی 

 9تعداد دانشجو:

 ساعت 2زمان جلسه:  مدت                                    ترم:                                                       
 

   شناخت آسیب های عضالنی اسکلتی کمر و لگن   (1 اهداف کلی درس در پایان جلسه:

 یادگیری درمان های فیزیوتراپی آسیب های عضالنی اسکلتی کمر و لگن (2

  در پایان جلسه: اهداف ویژه

 پیش بینی رفتار ورودی : 

 ـ ارزشیابی آغازین(: جلسهادگی الزم دانشجو قبل از شروع آم)
 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 

  )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(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 LMSر تاالر گفتگو در ايجاد بحث د
 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 

  :ابع و سایتهای کمك کنندهمن

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

 9331لتي از ديدگاه توانبخشي. انتشارات دانشگاه علوم پزشکي ايران. اسک
 

 
 
 
 

 بسمه تعالی

 
 طرح درس آموزش مجازی

 

 93تاريخ 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 :
 دو واحد  – 2ارتوپدی 

 9تعداد دانشجو:

 ساعت 2زمان جلسه:  مدت ترم:                                                                                          
 

   شناخت آسیب های عضالنی اسکلتی کمر و لگن   (1 ن جلسه:اهداف کلی درس در پایا

 یادگیری درمان های فیزیوتراپی آسیب های عضالنی اسکلتی کمر و لگن (2

  در پایان جلسه: اهداف ویژه

 پیش بینی رفتار ورودی : 

 ـ ارزشیابی آغازین(: جلسهآمادگی الزم دانشجو قبل از شروع )
 نويد LMSلسات قبلي در مطالعه محتوای آموزشي جلسه/ج

 نويد LMSارائه )پيش( تکليف در 

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

 :کلیات درس 

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

 آزمون

 دی و نتیجه گیری:جمع بن
 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 همراه صوت، فايل صوتي، فيلم آموزشي، جزوات و کتب الکترونيک و......پاورپوينت، پاورپوينت ب

  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 ام های ارسالي پاسخ به پي

  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

 
 طرح درس آموزش مجازی

 

 94تاريخ 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 :
 دو واحد  – 2توپدی ار

 9تعداد دانشجو:

 ساعت 2زمان جلسه:  مدت ترم:                                                                                          
 

   شناخت آسیب های عضالنی اسکلتی کمر و لگن   (1 اهداف کلی درس در پایان جلسه:

 راپی آسیب های عضالنی اسکلتی کمر و لگنیادگیری درمان های فیزیوت (2

  در پایان جلسه: اهداف ویژه

 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 

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

 آزمون

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



 : 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......

  ان:فعالیت فراگیر

 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 LMSمحتوا و منابع آموزشي در  فعال کردن تيک مطالعه
 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

 

 91تاريخ ارائه درس )شماره جلسه(: 999سال تحصيلي: 

 تئوری نوع درس:  توانبخشيکده: دانش

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

Email :taghipourm@yahoo.com 

فيزيوتراپي در بيماريهای  نام درس )واحد( و تعداد واحد :
 دو واحد  – 2ارتوپدی 

 9تعداد دانشجو:

 ساعت 2زمان جلسه:  مدت                                                      ترم:                                     
 

   شناخت آسیب های عضالنی اسکلتی کمر و لگن   (1 اهداف کلی درس در پایان جلسه:

 یادگیری درمان های فیزیوتراپی آسیب های عضالنی اسکلتی کمر و لگن (2



  در پایان جلسه: اهداف ویژه

 رفتار ورودی : پیش بینی 

 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 

  )در صورت برگزاری کالس همزمان آنالین(:: یابی در حین تدریسارزش
 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(LMSگيری الکترونيکي )آموزش مجازی )از طريق سامانه مديريت ياد

 : 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 مقرر  ارائه تکاليف در موعد

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

 
 
 
 

 بسمه تعالی

 
 طرح درس آموزش مجازی

 

 96تاريخ ارائه درس )شماره جلسه(: 999سال تحصيلي: 



 تئوری نوع درس:  توانبخشيدانشکده: 

 فيزيوتراپي -کارشناسي مقطع / رشته: 
 محمد تقي پور دکترنام مدرس : 

Email :taghipourm@yahoo.com 

فيزيوتراپي در بيماريهای  نام درس )واحد( و تعداد واحد :
 دو واحد  – 2ارتوپدی 

 9تعداد دانشجو:

 ساعت 2زمان جلسه:  مدت ترم:                                                                                          
 

   شناخت آسیب های عضالنی اسکلتی کمر و لگن   (1 اف کلی درس در پایان جلسه:اهد

 یادگیری درمان های فیزیوتراپی آسیب های عضالنی اسکلتی کمر و لگن (2

  در پایان جلسه: اهداف ویژه

 پیش بینی رفتار ورودی : 

 ـ ارزشیابی آغازین(: جلسهآمادگی الزم دانشجو قبل از شروع )
 نويد LMSتوای آموزشي جلسه/جلسات قبلي در مطالعه مح

 نويد LMSارائه )پيش( تکليف در 

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

 :کلیات درس 

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

 نفر بحث نفر به
 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:

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

  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 

 س:منابع اصلی در

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
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 بسمه تعالی

 
 طرح درس آموزش مجازی

 

 97تاريخ ارائه درس )شماره جلسه(: 999سال تحصيلي: 

 تئوری نوع درس:  توانبخشيدانشکده: 

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

Email :taghipourm@yahoo.com 

پي در بيماريهای فيزيوترا نام درس )واحد( و تعداد واحد :
 دو واحد  – 2ارتوپدی 

 9تعداد دانشجو:

 ساعت 2زمان جلسه:  مدت ترم:                                                                                          
 

   شناخت آسیب های عضالنی اسکلتی کمر و لگن   (1 اهداف کلی درس در پایان جلسه:

 ی درمان های فیزیوتراپی آسیب های عضالنی اسکلتی کمر و لگنیادگیر (2

  در پایان جلسه: اهداف ویژه

 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 LMSآزمون در  ارائه )پيش(
 نويد LMSدر تاالر گفتگو در اوليه ايجاد بحث و پرسش و پاسخ 

 :کلیات درس 

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

 آزمون

 جمع بندی و نتیجه گیری:
 ری و يا ترکيبي در فايل های آموزشي مورد نظرارائه خالصه مطالب بصورت ديداری، شنيداری، نوشتا

 : 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 LMSال کردن تيک مطالعه محتوا و منابع آموزشي در فع
 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. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


