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 تر رٍی هَالش ٍ جعذ. هَقؼیت اًَاع ػضالت ٍ ػرٍق ٍ اػصاب هرتَط تِ اًذام فَقاًی ٍ تحتاًی تشخیص ٍآشٌایی داًشجَ تا  ّذف کلی:
 

 :در پایاى دٍرُ داًشجَ قادر خَاّذ تَد  اّذاف اختصاصی:

 

 حیطِ شٌاختی:

 تشخیص ٍ تَضیح دّذ. ًی ٍ تحتاًی راػضالت ٍ ػرٍق ٍ اػصاب هرتَط تِ اًاتَهی اًذام فَقااًَاع  -1

 شرح ٍ تَصیف ًوایذ. اًَاع اظتخَاى ّا ٍ هفاصل اًذام فَقاًی ٍ تحتاًی را -2

 شرح دّذ. هَقؼیت آًاتَهیکی ػٌاصر تشریحی را ًعثت تِ ّن تَضیح ٍ -3

 

 :ًگرشیحیطِ 

 .شرکت فؼال داشتِ تاشذ تَصیف ػٌاصر تشریح شذُ در ظالي هَالش ٍ جعذدر هَرد  -1

 ظؤال ًوایذ. ػٌاصر ًشاى دادُ شذُدر ارتثاط تا ظالي هَالش در  -2

 ، تتَاًذ جایگاُ ٍ اّویت ّر ػضَ جذیذ را ًعثت تِ ظایر ػٌاصر تشریحی هشخص ًوایذ.پط از یادگیری -3

 

 :رفتاری)ػولکردی(حیطِ 

 .دّذ تشخیص اظکلت در را آًْا تالیٌی هْن ّای ٍیصگی ٍ ّا اًذام هختلف ًَاحی ّای اظتخَاى -1

 .دّذ تشخیص رادیَلَشیک ّای کلیشِ در را آًْا تالیٌی هْن ٍیصگیْای ٍ ّا اًذام هختلف ًَاحی ّای اظتخَاى -2

 .کٌذ شٌاظایی کاداٍر ٍ زًذُ فرد تذى در را اظتخَاًی تالیٌی هْن ّای ًشاًِ -3



 .کٌذ شٌاظایی هَالش ٍ کاداٍر ،)دردظترض ػضالت( زًذُ فرد در را آًْا ػولکرد ٍ ّا اًذام هختلف ًَاحی تالیٌی هْن ػضالت -4

 .دّذ اًجام زًذُ فرد رٍی تر هختلف هفاصل در را ّا اًذام حرکات -5

 .کٌذ هشخص کاداٍر یا زًذُ فرد رٍی را ّا اًذام در تالیٌی هْن حعی گیری ػصة -6

 .دّذ ًشاى هَالش ٍ کاداٍر رٍی را ّا اًذام اػصاب هَقؼیت ٍ ّا اًذام در تالیٌی هْن ظطحی ػرٍق -7

 .تگیرد زًذُ فرد در اًذام هختلف ًَاحی در را رایج ّای شریاى ًثض -8
 

 . ًشاى دادُ شذُ در ظالي هَالش ٍ تشریحارزشیاتی از هثاحث  -2. غیاب ٍ حضَر -1 اظتاد: چگًَگی فؼالیت

 .ظخٌراًی، پرظش ٍ پاظختَصیف ػٌاصر رٍی هَالش ٍ جعذ، شیَُ تذریط: 

 .، فیلوْای کوک آهَزشیٍایت ترد اًَاع هَالش، اظتخَاى ّای طثیؼی، جعذ، ٍظایل کوک آهَزشی: 
 

اًجام  -3. جعذاز هَالش ّا ٍ  ػولیت هٌظن در جلعات ارزشیاتی شفاّی ٍ شرک -2حضَر تِ هَقغ ٍ فؼال در کالض.    -1 داًشجَ:تکالیف  ٍ فؼالیت

 تکالیف هحَلِ از طرف اظتاد.

 . پایاى ترمآزهَى  ًحَُ ارزیاتی داًشجَ:

 تَضیحات:

                . (يزارت خاوٍ باشدتًسط تًجٍ: سر فصل دريس بايد طبق سر فصل َاي ارائٍ شدٌ  )جديل زماوبىدي درس  

 رئًس مطالب رديف

 تازٍاظتخَاى ّای کورتٌذ شاًِ ای ٍ اظتخَاى  1

 هطالؼۀ ػرٍق ٍ اػصاب ٍ ػضالت ًاحیِ خلف کتف  2

 تررظی جذار آگسیال  3

 تررظی هحتَیات آگسیال،آًاتَهی ًاحیۀ قذاهی ٍ خلفی تازٍ  4

 هطالؼِ اظتخَاًْای ظاػذ، هچ ٍ کف دظت، آًاتَهی ًاحیِ آرًج  5

 ػرٍق ٍ اػصاب ظطحی ظاػذ، هطالؼِ ًاحیِ قذاهی ٍ خلفی ظاػذ  6

 ًاحیِ خلفی ظاػذػرٍق ٍ اػصاب ٍ ػضالت  ؼۀهطال 7

 آًاتَهی ًاحیِ هچ ٍ کف دظت  8

 ػولیاهتحاى هیاى ترم  9

 ٍ اظتخَاى راى، فاظیاّا ٍ ػرٍق اػصاب ظطحی راى  Hipتررظی اظتخَاى  10

 تررظی ػضالت قذام راى،آًاتَهی ًاحیِ داخلی راى  11

 اػصابتررظی هثلث راًی ٍ کاًال ادکتَر ٍ ػرٍق ٍ  12

 آًاتَهی ًاحیِ گلَتِ آل ٍ خلف راى 13

 تررظی اظتخَاى ّای ظاق، هچ ٍ کف پا، هطالؼِ هفصل زاًَ 14

 هطالؼِ آًاتَهی حفرُ پَپلیتِ آل، ػرٍق ٍ اػصاب ظطحی ًاحیِ ظاق، تقعین تٌذی ظاق 15

 تررظی ػضالت، ػرٍق ٍ اػصاب ًَاحی ظاق پا 16

 تررظی آًاتَهی رٍی پا ٍ کف 17
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