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 بسمو تعبلی

 دانشگبه علٌم پسشکی کرمبنشبه

 دانشکذه پیرا پسشکی

 

  درمان های فیـسیوتراپی در ارتـوپدی: عنٌان درش 

                        نٌع ًاحذ : نظری                                       رشتِ پسشکی در هقطع استاشریمخبطببن: دانشجٌیبن 

 ساعتی تکرار در ّرهاُ( جلسِ یک 4)  1تعذاد ًاحذ:  

دکتر شمسیذرش : م       بز:پیش نی  

  30/9الی   30/8 شنبو ىب سبعت  سوزمبن:

 

  بعذ از کالش زمبن پبسخگٌیی بو سٌالت:                                      99مير شرًع از    99-00ل تحصیلی سب اًلنیمسبل  

 

 

: کلی درس ىدف  

با هشکالت ٍ بیواری ّای ارتَپذی کِ درهاى  پسشکی در رٍتیشي یک هاِّ ارتَپذییاى استاشر آشٌایی داًشجَ

 فیسیَتراپی برای آًْا قابل اًجام است ٍ اصَل درهاى فیسیَتراپی آًْا.

 اهداف کلی جلسات: 

 Postureآشٌایی با هشکالت ایجاد شذُ برای  جلسه اول:-1

 آى  Back Strainآشٌایی با کوردرد هکاًیکی ٍ ًَع  جلسه دوم:-2

 در زاًَ ٍ هْرُ ّای کور  Osteoarthritisآشٌایی با  جلسه سوم:-3

 Disc Herniation    ٍSoft Tissue Injuryآشٌایی با  جلسه چهارم:-4

 

 اىداف ًیژه بو تفکیک اىداف کلی ىر جلسو

 ىدف کلی جلسو اًل:

 Postureآشٌایی با هشکالت ایجاد شذُ برای 

 اىداف ًیژه جلسو اًل:
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را بیاى کٌذ. علت ایجاد کوردرد ٍ گردى درد در اثر  Postureدر پایاى داًشجَ قادر باشذ علت اختالالت 

Posture  غلط را بیاى کٌذ ٍ ًحَُ پیشگیری ٍ درهاى دردّای عضالًی ٍ اسکلتی ًاشی ازPosture  را تَضیح

 .دّذ.

 ىدف کلی جلسو دًم:

 آى  Back Strainآشٌایی با کوردرد هکاًیکی ٍ ًَع 

 اىداف ًیژه جلسو دًم

یشگیری ٍ ٍ پ Back Strainاًَاع کوردرد هکاًیکی را تَضیح دّذ. علت ایجاد کوردرد  در پبیبن دانشجٌ قبدر ببشذ

 .درهاى آى را بیاى ًوایذ.

 ىدف کلی جلسو سٌم:

 در زاًَ ٍ هْرُ ّای کور  Osteoarthritisآشٌایی با 

 اىداف ًیژه جلسو سٌم:

ٍ راّْای پیشگیری از ایجاد آى را تَضیح   Osteoarthritisدر پایاى داًشجَ قادر باشذ علت ٍ عَاهل ایجاد 

 دّذ. در هَرد علت ایجاد ایي هشکل در ستَى فقرات ّن قادر بِ تَضیح باشذ.

 ىدف کلی جلسو چيارم:

 Disc Herniation    ٍSoft Tissue Injuryآشٌایی با 

 :چيارماىداف ًیژه جلسو 

در پایاى داًشجَ بتَاًذ دربارُ علت فیسیکی فتق دیسک بیي هْرُ ای ٍ درهاى فیسیکی آى تَضیح دّذ. دربارُ 

 آسیب ّای شایع بافت ًرم ٍ علت ّای فیسیکی ایجاد آًْا ٍ درهاى ّای فیسیَتراپی آًْا تَضیح دّذ.

 

 :منابع برای مطالعو

Orthopaedic Physical Therapy 

4th Edition 2009 

 

Clinical Orthopaedic Rehabilitation, an evidence-based 
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3th edition, 2011 

 رًش تدریس:

بحث گرًىی. -سخنرانی  

:آمٌزشی ًسایل  

اسالیذ –رًیذیٌ پرًژکتٌ -ًایت برد  

 

   سنجص و ارزضیابی

روش       آزهوى )بر حسب درصد(سهن از نوره کل   ساعت تاریخ  

     - - کوئیس

هیاى دورهآزهوى   - -   

  آخر ّر هاُ صذ در صذ آزمٌن تشریحی آزهوى پایاى ترم

حضور فعال در 

 کالس

شرکت در بحث 

 گرٍّی

8-9سِ شٌبِ ّر ّفتِ ساعت  ّر جلسِ -  

جلسِ در هاُ 4  

   - - تکالیف دانطجو

 

 سخٌراًیروش تدریس: 

 اسالیذوسایل آموزشی: 

در کالس هشارکت داشتِ باشذ ٍ در بحث ّای گرٍّی شرکت  مقررات کالس و انتظارات از دانشجو:

.ًوایذ  
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 جدول زهانبندی درس...............

 روز و ساعت جلسه :

 هدرس هوضوع هر جلسه              تاریخ جلسه

1  

1/7/1399 

 

 Posture برای شذُ ایجاد هشکالت

 دکتر شوسی

2 8/7/1399 
 

 شوسی دکتر آى  Back Strain ًَع ٍ هکاًیکی کوردرد

3 15/7/1399 Osteoarthritis  شوسی دکتر کور ّای هْرُ ٍ زاًَ در 

4 22/7/1399 Disc Herniation   ٍ Soft Tissue Injury شوسی دکتر 
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 ایي برًاهِ ّر هاُ تکرار هیشَد.

 

 

 

  محمذ ببقر شمسی نبم ً امضبی مذرش:

 نبم ً امضبی مذیر گرًه : آقبی دکتر احسبن خذامرادی       

                                                            99/6/9999تبریخ ارسبل : 

                                   :دانشکذه EDO نبم ً امضبی مسئٌل

                                                 تبریخ ارسبل:       




