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 11/12شنبه  ساعت پاسخگویی به سواالت فراگیر:/.                                         6:  تعدادواحد:)یا سهم استاد از واحد( 

 

 بخشی (ندکتر سهیال صمدزاده )متخصص طب فیزیکی  و توامدرس:            چهارشنبه              10-12 ساعت زمان ارائه درس: 

 آناتومی و فیزیولوِژی درس و پیش نیاز:

 ودف کلی درس :

دردُب ، اختالالت هبسکْلْاسکلتبل شبیغ ،  ثبآشٌبیی  داًشجْیبى  

ضبیؼبت اػصبة هذیطی ّ آهْسش رّشِبی  پیشگیزی ّ درهبًی طت فیشیکی 

 ّ تْاًجخشی 

 وداف کلی جلسات : )جىث ور جلسه یک ودف(ا

هبسکْلْاسکلتبل شبیغ اًذام  شٌبخت  ، تشخیص ّ درهبى اختالالت -1

 فْقبًی 

 ب شٌبخت ، تشخیص ّ درهبى  کوز درد ُ -2

 شٌبخت ،  تشخیص ّ درهبى ػْارض ًبشی اس ثی دزکتی  -3

 شٌبخت ، تشخیص ، پیشگیزی  ّ درهبى استئْپزّس  -4

  اوداف ویژه ةه جفکیک اوداف کلی ور جلسه:

اًْاع تبًذًّیتِب ، دردُبی هیْفب سیبل ،  ثبآشٌبیی  داًشجْیبى -1

اػصبة هذیطی اًذام فْقبًی ، ، رّشِبی  دردُبی گزدًی ّ ضبیؼبت

 پیشگیزی ، تشخیصی ّ درهبًِبی فیشیکی ّ تْاًجخشی

آشٌبیی فزاگیزاى ثب آًبتْهی ستْى فقزات  کوزی ، ػلل شبیغ  -2

کی ، رّشِبی تشخیصی ایجبد کوز درد ، کوز درد هکبًیکی  ّ غیز هکبًی

 دبد  ّ پیشگیزی  ّ درهبًِبی  طجی ّفیشیکی  کوز درد

آشٌبیی  داًشجْیبى  ثب ػْارض ًبشی اس ثی دزکتی در دستگبُِبی  -3

 جخشیًهختلف ثذى ، رّشِبی پیشگیزی ّ درهبًِبی فیشیکی ّ تْا

آشٌبیی  داًشجْیبى  ثب ػلل ایجبد کٌٌذٍ استئْر پزّس  ، رّشِبی  -4

 پیشگیزی ّ درهبًِبی فیشیکی ّ تْاًجخشی

 ةاصد نی  در پایان دانضجي  قادر 

فبکتْرُبی هستؼذ کٌٌذٍ شغلی  ّهذیطی را در ایجبد اختالالت  1-1

 .هبسکْلْاسکلتبل  اًذام فْقبًی تْضیخ دُذ 

 deپبتْفیشیْلْژی ،ػالئن ، رّشِبی تشخیصی ّ درهبًی تٌْسیٌْیت  1-2

quervain  اًگشت هبشَ ای را تْضیخ دُذ ّ.  

ّ  تشخیصِبی  افتزاقی ، پبتْفیشیْلْژی ، ػالئن ، رّشِبی تشخیصی 3 -1

 .را شزح دُذّ سٌذرّم رّتب تْرکبف  اپی کًْذیلیت  درهبًی

ّ اّلٌبر  م کبرپبل  تًْل فبکتْرُبی هستؼذ کٌٌذٍ سٌذرّ 1-4

یصِبی  افتزاقی ، رّشِبی ػالئن ، تشخ ًْرّپبتی  را ثَ ُوزاٍ 

 ّ ًذٍْ درهبى را تْصیف ًوبیذ .تشخیصی 

را  T.O.Sپبتی  ّ سزّیکبل رادیکْلْػلل شبیغ دردُبی گزدًی ، 5 -1

تْضیخ دُذ ، رّشِبی پیشگیزی  ّ درهبًِبی  فیشیکی  ّ تْاًجخشی را 



 .شزح دُذ

را  ّ گزُِّبی  پز خطز  فبکتْرُبی هستؼذ کٌٌذٍ کوزدرد دبد 2-1

 تْضیخ دُذ 

 ػلل شبیغ کوز درد هکبًیکی  ّ غیز هکبًیکی  را شزح دُذ2-2 

 را شزح دُذدرد  ػالئن خطز در کوز  2-3

ًذٍْ اخذ شزح دبل ّ هؼبیٌَ فیشیکی ّ رّشِبی تشخیصی پبراکلیٌک   2-4

 ّ هْارد کبرثزد آًِب را در کوز درد تْصیف ًوبیذ

رّشِبی  درهبًی کوز درد را اػن اس درهبًِبی دارّیی ، فیشیکبل  2-5

 تزاپی ّ درهبًِبی دستی ، ارتش کوزی  ّ ّرسش درهبًی را شزح دُذ

 

-ّ سیستن قلجی  ػْارض ثی دزکتی  در سیستن هبسکْلْاسکلتبل ، 3-1

 تْضیخ دُذ .ریْی  را 

ػلل ایجبد  ارتْستبتیک  ُیپْتبًسیْى  در ثی دزکتی ، راُِبی 2 -3

 پیشگیزی ّ درهبًی  را تْضیخ دُذ .

 رّشِبی پیشگیزی  ّ درهبًی  تزّهجْس  ّریذُبی ػوقی را شزح دُذ  3-3

تْضیخ دستگبٍ گْارش را  ر سیستن  ادراری  ّػْارض ثی دزکتی د4 -3

 دُذ . 

 ّشِبی ػْارض ثی دزکتی  در سیستن  اػصبة هذیطی ّ هزکشی ّ ر5 -3

 .را تْضیخ دُذ ّ درهبًی  پیشگیزی 

 ّ فبکتْرُبی هتسؼذ کٌٌذٍ استئْپزّساستئْ پزّس  اّلیَ ّ ثبًْیَ 4-1

 را تْضیخ دُذ 

 .زّس را شزح دُذ رّشِبی تشخیصی استبًذارد  در استئْپ4-2

ّ اًْاع ّرسشِبی هفیذ در پیشگیزی  رّشِبی پیشگیزی  غیز دارّیی 4-3

 .استئْپزّس را شزح دُذ  ّ درهبى

ی  پیشگیزی  اس سهیي خْردى ّ شکستگی  را در افزاد ُبکبر راٍ 4-4

 سبلوٌذ ّ ثیوبراى  را تْضیخ دُذ 

 تیک ّاستئْپزدر شکستگیِبی دبد فیشیکی ّ تْاًجخشی رّشِبی درهبًی 4-5

 ّدردُبی هشهي ستْى فقزات ًبشی اس استئْپزّس در شزح دُذ 

 

 

  نناةع:
1- Physical Medicine And rehabilitation.  Delisa  
 
2- Physical Medicine And rehabilitation.  Bradom  
3- evidence based medicine  

 ّ ثذث گزُّی سخٌزاًی    روش جدریس:

 ّیذئْ پزّژکتْر  وسایل آنيزصی :



 سنجش و ارزصیاةی

 ساغث جاریذ  سىم از نهره کل)ةر خسب درصد( روش       آزنين

 صتح  9 - %25 سياالت جضریدی    پایان ةخش

  - - - 

     

 ظارات از دانضجي:حنقررات کالس و ان
  دضْر ثَ هْقغ ّ رػبیت ًظن در کالص

 دانشکده: EDOنبم و امضبی مسئول        نبم و امضبی مدیر گروه:                          نبم و امضبی مدرس:  
 تبریخ ارسبل :             تبریخ ارسبل:                                                  تبریخ تحویل:                  

 



 


