
 
 پیراپزشکی دانشکده  

  طرح درس

 
 کارشناسی بهداشت عمومی                                  )مبحث فیزیوتراپی(اصول توانخشی عنوان درس :  

                               5/0تعدادواحد:)یا سهم استاد از واحد(  
 دکتر شمسی مدرس:                                 8 - 10دوشنبه زمان ارائه درس: 
 درس و پیش نیاز:

 
 هدف کلی درس :

 
 هداف کلی جلسات : ا

 آشنایی دانشجو با کلیات فیزیوتراپی -1
 آشنایی دانشجو با دستگاه حرکتی و مشکالت شایع آن -2
 آشنایی دانشجو با معلولیتهای شایع حرکتی -3
 آشنایی دانشجو با عوارض بیحرکتی -4

 
  جلسه اهداف ویژه به تفکیک اهداف کلی هر

 
 آشنایی دانشجو با کلیات فیزیوتراپی هدف کلی جلسه اول:

 اهداف ویژه جلسه اول:
 در پایان دانشجو قادر باشد

 مربوط به فیزیوتراپی را بیان نماید.حوزه بیماریهای  -1-1
 ابزارهای درمان در فیزیوتراپی را بیان نماید.    -2-1
 

 ی و مشکالت شایع آنآشنایی دانشجو با دستگاه حرکت :دومهدف کلی جلسه 
  :دوماهداف ویژه جلسه 

 در پایان دانشجو قادر باشد

 اجزا و عملکرد دستگاه حرکتی را بیان نماید -1-2
 انواع فلج و علل آن را بیان کند.   -2-2
 عالیم انواع فلج را بیان کند.  -3-2
 

 آشنایی دانشجو با معلولیتهای شایع حرکتی :سومهدف کلی جلسه 
 :سوماهداف ویژه جلسه 

 در پایان دانشجو قادر باشد

 فلج نیم تنه را توضیح و مشکالت آن را بیان نماید. -1-3
 ضایعه نخاع و مشکالت آن را توضیح دهد.  -3 -2
 ضایعه اعصاب محیطی و مشکالت آن را توضیح دهد. -3 -3

 
 آشنایی دانشجو با عوارض بیحرکتی :چهارمهدف کلی جلسه 

 :چهارماهداف ویژه جلسه 
 و قادر باشددر پایان دانشج

 عوارض بیحرکتی چون پوکی استخوان، کوتاهی بافت نرم و جمود مفصلی را توضیح دهد. -4 -1
 را بیان کند. عوارض بیحرکتی راههای پیشگیری از  -4 -2
3-  

 فیزیوتراپیتخصصی رفرانسهای  منابع:

 
 بروز  سخنرانی روش تدریس:

 
 اسالید وسایل آموزشی :

 
 
 
 



 سنجش و ارزشیابی 

سهم از نمره کل)بر حسب  وش ر      آزمون
 درصد(

 ساعت تاریخ 

 //////////////////////// ///////////////////////////   کوئیز

آزمون میان 
 ترم 

    

آزمون پایان 
 ترم

    

حضور فعال در 
 کالس

    

 
 مقررات کالس و انتظارات از دانشجو:

 
 

 منظم در کالس حاضر شده و در بحثها مشارکت کند.
 

 دانشکده: EDOنام و امضای مدرس:             نام و امضای مدیر گروه:                نام و امضای مسئول

 تاریخ تحویل:                          تاریخ ارسال:                                   تاریخ ارسال :

 



 


