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( متخصص طب فیسیکی  و تىانبخشی )دکتر سهیال صمذزاده :چهارشنبو                         مذرش 10-12ساعت  : زمان ارائو درش

 آناتىمی و فیسیىلىِژی: درش و پیش نیاز

 (97اول نیمسال )

 :هذف کلی درس 

آضٌبیی  داًطجْیبى ثب دردُب ، اختالالت هبسکْلْاسکلتبل ضبیغ ،  

ضبیؼبت اػصبة حمیطی ّ آهْسش رّضِبی  پیطگیزی ّ درهبًی طت فیشیکی ّ 

 تْاًجخطی 

 (جهت هر جلسه یک هذف: )هذاف کلی جلسات ا

ضٌبخت  ، تطخیص ّ درهبى اختالالت هبسکْلْاسکلتبل ضبیغ اًذام  -1

 فْقبًی 

 یص ّ درهبى  کوز درد ُب ضٌبخت ، تطخ -2

 ضٌبخت ،  تطخیص ّ درهبى ػْارض ًبضی اس ثی دزکتی  -3

 ضٌبخت ، تطخیص ، پیطگیزی  ّ درهبى استئْپزّس  -4

 : اهذاف ویژه به تفکیک اهذاف کلی هر جلسه

آضٌبیی  داًطجْیبى ثب اًْاع تبًذًّیتِب ، دردُبی هیْفب سیبل ، -1

اًذام فْقبًی ، ، رّضِبی  دردُبی گزدًی ّ ضبیؼبت اػصبة حمیطی

 پیطگیزی ، تطخیصی ّ درهبهنبی فیشیکی ّ تْاًجخطی

آضٌبیی فزاگیزاى ثب آًبتْهی ستْى فقزات  کوزی ، ػلل ضبیغ  -2

ایجبد کوز درد ، کوز درد هکبًیکی  ّ غیز هکبًیکی ، رّضِبی تطخیصی 

 ّ پیطگیزی  ّ درهبهنبی  طجی ّفیشیکی  کوز درد دبد 

جْیبى  ثب ػْارض ًبضی اس ثی دزکتی در دستگبُِبی آضٌبیی  داًص -3

 خمتلف ثذى ، رّضِبی پیطگیزی ّ درهبهنبی فیشیکی ّ تْاًجخطی

آضٌبیی  داًطجْیبى  ثب ػلل ایجبد کٌٌذٍ استئْر پزّس  ، رّضِبی  -4

 پیطگیزی ّ درهبهنبی فیشیکی ّ تْاًجخطی

 در پایان دانطجو  قادر  می باضذ 

دٍ ضغلی  ّحمیطی را در ایجبد اختالالت  فبکتْرُبی هستؼذ کٌي1-1

 .هبسکْلْاسکلتبل  اًذام فْقبًی تْضیخ دُذ 

 deپبتْفیشیْلْژی ،ػالئن ، رّضِبی تطخیصی ّ درهبًی تٌْسیٌْیت  1-2

quervain  اًگطت هبضَ ای را تْضیخ دُذ ّ . 

ّ  پبتْفیشیْلْژی ، ػالئن ، رّضِبی تطخیصی ،  تطخیصِبی  افرتاقی3 -1

 .پی کًْذیلیت  ّ سٌذرّم رّتب تْرکبف را ضزح دُذدرهبًی ا

فبکتْرُبی هستؼذ کٌٌذٍ سٌذرّم کبرپبل  تًْل  ّ اّلٌبر  1-4

ًْرّپبتی  را ثَ مهزاٍ  ػالئن ، تطخیصِبی  افرتاقی ، رّضِبی تطخیصی 

 .ّ حنٍْ درهبى را تْصیف منبیذ 

ا ر T.O.Sػلل ضبیغ دردُبی گزدًی ، سزّیکبل رادیکْلْپبتی  ّ 5 -1

تْضیخ دُذ ، رّضِبی پیطگیزی  ّ درهبهنبی  فیشیکی  ّ تْاًجخطی را 

 .ضزح دُذ

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

 تْضیخ دُذ 

 ػلل ضبیغ کوز درد هکبًیکی  ّ غیز هکبًیکی  را ضزح دُذ2-2 



 ػالئن خطز در کوز  درد را ضزح دُذ 2-3

ّ هؼبیٌَ فیشیکی ّ رّضِبی تطخیصی پبراکلیٌک   حنٍْ اخذ ضزح دبل 2-4

 ّ هْارد کبرثزد آهنب را در کوز درد تْصیف منبیذ

رّضِبی  درهبًی کوز درد را اػن اس درهبهنبی دارّیی ، فیشیکبل  2-5

 تزاپی ّ درهبهنبی دستی ، ارتش کوزی  ّ ّرسش درهبًی را ضزح دُذ

 

-،  ّ سیستن قلجی  ػْارض ثی دزکتی  در سیستن هبسکْلْاسکلتبل3-1

 .ریْی  را تْضیخ دُذ 

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

 .پیطگیزی ّ درهبًی  را تْضیخ دُذ 

 رّضِبی پیطگیزی  ّ درهبًی  تزّهجْس  ّریذُبی ػوقی را ضزح دُذ  3-3

ح ػْارض ثی دزکتی در سیستن  ادراری  ّ دستگبٍ گْارش را تْضی4 -3

 . دُذ 

ػْارض ثی دزکتی  در سیستن  اػصبة حمیطی ّ هزکشی ّ رّضِبی  5 -3

 .پیطگیزی  ّ درهبًی را تْضیخ دُذ 

استئْ پزّس  اّلیَ ّ ثبًْیَ ّ فبکتْرُبی هتسؼذ کٌٌذٍ 4-1

 استئْپزّس را تْضیخ دُذ 

 .رّضِبی تطخیصی استبًذارد  در استئْپزّس را ضزح دُذ 4-2

دارّیی  ّ اًْاع ّرسضِبی هفیذ در پیطگیزی  رّضِبی پیطگیزی  غیز4-3

 .ّ درهبى استئْپزّس را ضزح دُذ 

راٍ کبرُبی  پیطگیزی  اس سهیي خْردى ّ ضکستگی  را در افزاد  4-4

 سبملٌذ ّ ثیوبراى  را تْضیخ دُذ 

رّضِبی درهبًی فیشیکی ّ تْاًجخطی در ضکستگیِبی دبد 4-5

ضی اس استئْپزّس در ضزح استئْپزّتیک  ّدردُبی هشهي ستْى فقزات ًب

 دُذ 

 

 

  :منابع

1- Physical Medicine And rehabilitation.  Delisa  

 

2- Physical Medicine And rehabilitation.  Bradom  

3- evidence based medicine  

 سخٌزاًی  ّ حبث گزُّی :  روش تذریس

 ّیذئْ پزّژکتْر:  وسایل آموزضی 

 سنجص و ارزضیابی

 ساعت تاریخ  (بر حسب درصذ)سهم از نمره کل روش       آزمون

 صبح  9 - %100 سواالت تطریحی  پایان بخص  

  - - - 

     



 :مقررات کالس و انتظارات از دانطجو
  دضْر ثَ هْقغ ّ رػبیت ًظن در کالص

 :دانشکده EDOو امضبی مسئولنبم :         نبم و امضبی مدیر گروه:                           نبم و امضبی مدرس

 :تبریخ ارسبل :                                              تبریخ ارسبل:                                   تبریخ تحویل
 



                                   مباحث طب فیزیکی و توانبخشی جذول زمانبنذی درس

 :روز و ساعت جلسه 

 

 مدرس موضوع هر جلسه              تاریخ جلسه

1  

 چهارشنبه هر هفته 

 10-12ساعت  

ضٌبخت  ، تطخیص ّ درهبى اختالالت 

هبسکْلْاسکلتبل ضبیغ اًذام  

 فْقبًی 

 

 دکتر سهیال صمدزاده

 چهارشنبه هر هفته  2

 10-12ساعت  

 

ضٌبخت ، تطخیص ّ درهبى  کوز  

 درد ُب 

 

 دکتر سهیال صمدزاده

3  

 چهارشنبه هر هفته 

 10-12ساعت  

ضٌبخت ،  تطخیص ّ درهبى ػْارض 

 ًبضی اس ثی دزکتی 

  

 

 دکتر سهیال صمدزاده

 چهارشنبه هر هفته  4

 10-12ساعت  

 

ضٌبخت ، تطخیص ، پیطگیزی  ّ 

 درهبى استئْپزّس
 دکتر سهیال صمدزاده
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