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ؿوبسُ

تبسیخ

جلؼِ

جلؼِ

اّذاف هیبًی (سئَع هطبلت)

اّذاف ٍیظُ (ثش اػبع ػِ حیطِ اّذاف آهَصؿی :
ؿٌبختی ،ػبطفی ،سٍاى حشوتی)

تَهَسّبی خَؽ خین ٍ ثذ

اتیَلَطی ٍ ػالئن ٍ ػیش ثبلیٌی ٍ یبفتِ ّبی

خین اػتخَاى

پبساولیٌیه سا ؿشح دّذ.
هـخصبت اًَاع تٍَس ّبی خَؽ خین
اػتخَاى سا ثیبى ًوبیذ.

1

اًَاع وبًؼش ّبی هتبػتبتیه اػتخَاى سا

سٍؽ یبددّی



یبدگیشی

هَاد ٍ ٍػبیل

تبسیخ جلؼِ

آهَصؿی

ٍصهبى



تىبلیف داًـجَ

ًحَُ اسصؿیبثی
ٍدسصذ آى

ٍیذئَ
اهتحبى
ػخٌشاًی
هجبحثِ

پشٍطوتَس
وبهپیَتش

تئَسی هیبى
هطبلؼِ هٌبثغ

ٍایت ثشد

دٍسُ ٍ
پبیبى دٍسُ

ثیبى ًوبیذ.

2

ػشثشال پبلؼی

تؼشیف  ،اپیذهیَلَطی ،اًَاع ،ػالئن ،پیؾ

( فلج هغضی)

آگْی دسهبى ٍػَاسض

پَلیَهیلیت

ػشثشال پبلؼی پَلیَهیلیت

اهتحبى

ٍیذئَ
هطبلؼِ هٌبثغ
ػخٌشاًی

پشٍطوتَس

تئَسی هیبى
دٍسُ ٍ

 روش یبددهی – یبدگیری میتوانذ ضبمل :سخنرانی ،مببحثهبی – گروهی کوچک ،نمبیطی – حل مسئله – پرسص و پبسخ – گردش علمی ،آزمبیطی
 آزمونهب بر اسبس اهذاف میتواننذ به صورت آزمون ورودی (آگبهی از سطح آمبدگی دانطجویبن) مرحلهبی یب تکوینی (در فراینذ تذریس بب هذف ضنبسبیی قوت و ضعف دانطجویبن) و آزمون پبیبنی یب تراکمی (پبیبن یک دوره یب مقطع آموزضی بب هذف قضبوت در مورد تسلط
دانطجویبن) برگسار گردد.

( فلج اطفبل)

سا ؿشح دّذ

هجبحثِ

پبیبى دٍسُ

وبهپیَتش
ٍایت ثشد

ؿوبسُ

تبسیخ

اّذاف هیبًی (سئَع

جلؼِ

جلؼِ

هطبلت)

3

اّذاف ٍیظُ (ثش اػبع ػِ حیطِ اّذاف

سٍؽ

آهَصؿی  :ؿٌبختی ،ػبطفی ،سٍاى

یبددّی

حشوتی)

یبدگیشی

ػَاسض ؿىؼتگی ّب ٍ دس

تؼشیف  ،اپیذهیَلَطی ،اًَاع ،ػالئن ،پیؾ

سفتگی ّب ،

آگْی دسهبى ٍػَاسض

آهجَلی چشثی،

ػَاسض ؿىؼتگی ّب ٍ دس سفتگی ّب ،

گبًگشى گبصی،

آهجَلی چشثی،

وضاص ،اػتئَهیلیت ،ػٌذسم

گبًگشى گبصی،

ایؼىوی ٍلىوي

وضاص ،اػتئَهیلیت ،ػٌذسم ایؼىوی ٍلىوي

هَاد ٍ ٍػبیل
آهَصؿی

تبسیخ
جلؼِ
ٍصهبى

تىبلیف

ًحَُاسصؿیبثی

داًـجَ

ٍدسصذ آى

ٍیذئَ
ػخٌشاًی
هجبحثِ

پشٍطوتَس

اهتحبى تئَسی
هطبلؼِ هٌبثغ

وبهپیَتش

هیبى دٍسُ ٍ
پبیبى دٍسُ

ٍایت ثشد

سا ؿشح دّذ

4

تؼشیف ؿىؼتگی ٍ دس سفتگی

-حشوبت طجیؼی هفبصل سا ًبم ثجشد.

 ،تمؼین ثٌذی ٍ ػالئن آى

 ػعالت حشوت دٌّذُ هفبصل سا ًبمثجشد.
دسجبت حشوت ػعالت سا دسهفبصلهختلف ًبم ثجشد.
ً -جط اػصبة هْن ّش ػعَ سا هؼبیٌِ

ٍیذئَ
ػخٌشاًی
هجبحثِ

پشٍطوتَس
وبهپیَتش

اهتحبى تئَسی
هطبلؼِ هٌبثغ

هیبى دٍسُ ٍ
پبیبى دٍسُ

ٍایت ثشد

وشدُ ٍ ًبم ثجشد.

 روش یبددهی – یبدگیری میتوانذ ضبمل :سخنرانی ،مببحثهبی – گروهی کوچک ،نمبیطی – حل مسئله – پرسص و پبسخ – گردش علمی ،آزمبیطی
 آزمونهب بر اسبس اهذاف میتواننذ به صورت آزمون ورودی (آگبهی از سطح آمبدگی دانطجویبن) مرحلهبی یب تکوینی (در فراینذ تذریس بب هذف ضنبسبیی قوت و ضعف دانطجویبن) و آزمون پبیبنی یب تراکمی (پبیبن یک دوره یب مقطع آموزضی بب هذف قضبوت در مورد تسلط
دانطجویبن) برگسار گردد.

ػالئن هْن ؿىؼتگی ّب ٍ دس سفتگی ّبسا ًبم ثجشد.
 ػالئن هْن تَهَس ّبی اػىلتی سا ًبمثجشد.
 ػالئن هْن ػفًَتْبی ػیؼتن اػىلتی ساثیبى وٌذ.

ٍیذئَ

ؿىؼتگی ٍ دس سفتگی ٍ ظبیؼبت

-ػصت گیشی ػعالت اصلی فَق الزوش سا

لیگوبًْب ٍ صاًَ – ؿىؼتگی ٍ

ًبم ثجشد.

دسسفتگی هج پب  ،پب ٍ ػبق پب

 -تؼت تشًذ لٌجشي سا اٍظیح دّذ ٍ دٍ

پشٍطوتَس

ػلت اصلی آًشا ًبم ثجشد.

وبهپیَتش

 -حشوبت فلىـي ٍ اوؼتٌـي صاًَ ٍ

ٍایت ثشد

داهٌِ حشوت طجیؼی آًشا تَظیح دّذ.
 ػعالت اصلی فلىؼَس ٍ اوتؼبًؼَس صاًَسا ثب ػصت گیشی اًْب ًبم ثجشد.
5

اهتحبى تئَسی

 -حشوبت فلىـي ٍ دٍسػی فلىؼَس هچ

ػخٌشاًی

پب ٍ داهٌِ طجیؼی اًْب سا تَظیح دّذ/.

هجبحثِ

 ػعالت اصلی فلىؼَس ٍ دٍسػیفلىؼَس هچ پب ٍ ػصت گیشی اًْب سا ًبم
ثجشد.
 حشوبت  Inversion ٍEversionسادس  Footساتَظیح دّذ.
 ػعالت اصلی invertor ٍ Evertorسا ًبم ثجشد.
 -ػعالت فلىؼَس ٍ اوؼتبًؼَس اًگـتبى پب

هطبلؼِ هٌبثغ

هیبى دٍسُ ٍ
پبیبى دٍسُ

سا ًبم ثجشد.

6

ؿىؼتگی ّبی لگي – ؿىؼتگی

-طجمِ ثٌذی  Fxلگي سا تؼشیف وٌذ.

ّب ٍ دس سفتگی ّبی هفصل ٍ

 -ػالئن ثبلیٌی ٍ یبفتِ ّبی پبساولیٌیه

اػتخَاى ساى

ٍیذئَ
اهتحبى تئَسی

ثیوبسی سا تَظیح دّذ.

ػخٌشاًی

پشٍطوتَس

 -ػَاهل هؼتؼذ وٌٌذُ  ،تـخیص افتشالی

هجبحثِ

وبهپیَتش

ٍ ػَاسض ثیوبسی سا تَظیح دّذ.

هطبلؼِ هٌبثغ

هیبى دٍسُ ٍ
پبیبى دٍسُ

ٍایت ثشد

 الذاهبت دسهبًی آًشا ثیبى وٌذ.ًىشٍص آػپتیه ػش اػتخَاى ساى

-ػلل هْن ػفًَت هفصل ثبلغیي سا ثیبى

دسیچِ ّب  ،اػتئَآستشیت هفصل

ًوبیذ.

ساى دس ثبلغیي

 -ػالین ثبلیٌی ٍ آصهبیـگبّی ػفًَت

7

ٍیذئَ
پشٍطوتَس

هفصل سا ثیبى ًوبیذ.

ػخٌشاًی

وبهپیَتش

 -اًذیىبػیَى جشاحی دس ػفًَت هفصل

هجبحثِ

ٍایت ثشد

اهتحبى تئَسی
هطبلؼِ هٌبثغ

هیبى دٍسُ ٍ
پبیبى دٍسُ

سا ثیبى ًوبیذ.
 -دسهبى طجی ػفًَت هفصل سا روش وٌذ.

8

ػبیشًبٌّجبسی ّبی هبدسصادی

تؼشیف  ،اپیذهیَلَطی ،اًَاع ،ػالئن ،پیؾ

اػتخَاى ٍ

آگْی دسهبى ٍػَاسض ػبیشًبٌّجبسی

ٍیذئَ
اهتحبى تئَسی

هفبصل،اؿپشیٌگل،ػیٌذاوتیلی،

ّبی هبدسصادی اػتخَاى ٍ

ػخٌشاًی

پشٍطوتَس

پَلی داوتیلی،

هفبصل،اؿپشیٌگل،ػیٌذاوتیلی،

هجبحثِ

وبهپیَتش

هبوشٍ داوتیلی

پَلی داوتیلی،

هطبلؼِ هٌبثغ

هیبى دٍسُ ٍ
پبیبى دٍسُ

ٍایت ثشد

هبوشٍ داوتیلی سا ؿشح دّذ
9

ؿىؼتگی ٍ دس سفتگی هچ دػت ،

داًـجَ ثبیذ ثتَاًذ ؿشح حبل ثیوبسی ّبی

اػتخَاًْبی ػبػذ ثبصٍ ٍ ؿبًِ

ؿبًِ سا ثیبى وٌذ.
ؿىل ػبدی ثَدى ٍ غیش ػبدی ثَدى ؿبًِ

ػخٌشاًی
هجبحثِ

اهتحبى تئَسی

ٍیذئَ
هطبلؼِ هٌبثغ
پشٍطوتَس

هیبى دٍسُ ٍ
پبیبى دٍسُ

سا ثیبى وٌذ.

وبهپیَتش

دٍ هَسد اص ثیوبسی ّبی اطشاف ؿبًِ سا

ٍایت ثشد

ثیبى وٌذ.
دٍ ػذد ثَسع اطشاف ؿبًِ سا ثیبى وٌذ.
ؿشح حبل ٍ هؼبیٌِ هچ دػت سا ثیبى وٌذ.
ؿىلْبی طجیؼی ٍ غیش طجیؼی هچ دػت سا
ثیبى وٌذ.
ًبم اػتخَاًْبی هچ دػت سا ثیبى وٌذ.
هحل اًفیِ دادى ٍ اّویت آى سا ؿشح
دّذ.
داهٌِ طجیؼی حشوبت هچ دػت سا ثیبى
ًوبیذ .هفبصل دػت سا ًـبى دّذ.
دفَسهیتی هبلت فیٌگش ٍ گشدى لَ سا دس
اًگـتبى ًـبى دّذ.

10

ظبیؼبت اطشاف ؿبًِ،ؿبًِ

تؼشیف  ،اپیذهیَلَطی ،اًَاع ،ػالئن ،پیؾ

هٌجوذ،آسًج تٌیغ ثبصاى-اػتئَ

آگْی دسهبى ٍػَاسض

وٌذسیت دیؼىبى ،دسسفتگی

ؿبًِ هٌجوذ،

پشٍطوتَس

هبدسصادی

آسًج تٌیغ ثبصاى،

وبهپیَتش

وـىه،اػىٍَؿالتشاػتئَآستشیت

اػتئَوًَذسیت دیؼىبًت

ػخٌشاًی

صاًَ

دسسفتگی هبدسصادی وـىه

هجبحثِ

اػىٍَؿالتشاػتئَآستشیت صاًَ
سا ؿشح دّذ

ٍیذئَ

ٍایت ثشد

اهتحبى تئَسی
هطبلؼِ هٌبثغ

هیبى دٍسُ ٍ
پبیبى دٍسُ

11

اًَاع آهپَتبػیَى ٍػبئل

-ػلل هْن آهپَتبػیَى سا ثیبى وٌذ.

هشثَطِ،ػٌذسن ووپبستوٌت

 -ػَاسض ثؼذ ػول آهپَتبػیَى ساثیبى

لذاهی ٍخلفی ػبق-وبسپبل

ًوبیذ.
 -هشالجت ّبی ثؼذ ػول آهپَتبػیَى سا

ٍیذئَ
ػخٌشاًی
هجبحثِ

پشٍطوتَس

ؿشح دّذ.
ػلت ٍ هىبًیؼن ایجبد ػفًَتْبی

-ػفًَت حبد اػتخَاى سا تؼشیف وٌذ.

ٍیذئَ

اػتخَاًی  ،هفصل ،اػتئَهیلیت

 -ػالین ثبلیٌی ٍ یبفتِ ّبی پبساولیٌیه

حبد ٍهضهي  ،آستشیت چشوی ػل

ثیوبسی سا تَظیح دّذ.

پشٍطوتَس

اػتخَاى ٍ هفبصل  ،ػیفلیغ

 -ػَاهل هؼتؼذ وٌٌذُ  ،تـخیص افتشالی

وبهپیَتش

اػتخَاى ٍ هفبصل

ٍ ػَاسض ثیوبسی سا تَظیح دّذ.

ٍایت ثشد
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الذاهبت دسهبًی آًشا ثیبى وٌذ. -ساُ ّبی تـخیص ٍ ػالئن ولیٌیىی ػل

هجبحثِ

هطبلؼِ هٌبثغ

وبهپیَتش
ٍایت ثشد

ػخٌشاًی

اهتحبى تئَسی
هیبى دٍسُ ٍ
پبیبى دٍسُ

اهتحبى تئَسی
هطبلؼِ هٌبثغ

هیبى دٍسُ ٍ
پبیبى دٍسُ

ػیؼتن اػىلتی سا ًبم ثجشد.
صهبى ٍ اًذیىبػیَى ّبی جشاحی ػل
ػیؼتن اػىلتی سا ؿشح دّذ
اّویت ػل ػتَى هْشُ ّب ٍ ػَاسضًخبػی سا ًبم ثجشد.
هؼبیٌِ هفبصل اػتخَاًْب ٍ

ػالین ؿبیغ دسسفتگی ّب سا ًبم ثجشد.

ثشسػی ثیوبس اص ًظش استَپذی

هَاسد اٍسطاًغ دسهبى دسسفتگی ّب سا ًبم

ٍیذئَ

ثجشد.
13

پشٍطوتَس

اّویت آتل گزاسی دس دسفتگی ّب سا ًب

ػخٌشاًی

وبهپیَتش

ثجشد.

هجبحثِ

ٍایت ثشد

ثشخَسد اٍلیِ ثب یه ؿىؼتگی سا ًبم ثجشد.
ثی حشوت وشدى ؿىؼتگی ّبی اًذام
تحتبًی سا اًجبم دّذ .تؼذاد اػصبة

اهتحبى تئَسی
هطبلؼِ هٌبثغ

هیبى دٍسُ ٍ
پبیبى دٍسُ

هحیطی دػت ٍ پب سا ًبم ثجشد.
هؼبیٌِ ػعالت هشثَغ ثِ حلك ٍ ػصت اًشا
ثگَیذٍ هؼبیٌِ وٌذ.
ثشخَسد اٍلیِ ثب لطغ اػصبة سا اص لحبظ
حؼی ٍ حشوتی ثگَیذ
ساُ ّبی ثشسػی لطغ اػصبة سا ًبم ثجشد.
ٍ...
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ٍیذئَ

هىبًیؼن ثْجَد اػتخَاى تبًذٍى

 Dislocation ,subluxation-سا

ٍ لیگوبى _ ؿىؼتگی ثبص  ،ػلت ٍ

تؼشیف ٍ ػالین اًَاع آًْب سا ثیبى وٌذ.

دسهبًْبی اٍلیِ

 -ػٌبصش ًگْذاسًذُ هفصل سا ًبم ثجشد.

پشٍطوتَس

 -ػلل ٍ ػالین دس سفتگی لذاهی ٍ خلفی

وبهپیَتش

ؿبًِ سا ثیبى وٌذ.

ػخٌشاًی

ػلل ٍػالین ٍ ػَاسض دس سفتگی آسًج ،

هجبحثِ

صاًَ ّ ٍ ،یپ ٍهتبوبسپَفبسًىغ سا ثیبى
وٌذ.
طشص ثشخَسد ثب ّش یه اص دس سفتگی ّبسا ؿشح دّذ.

ٍایت ثشد

اهتحبى تئَسی
هطبلؼِ هٌبثغ

هیبى دٍسُ ٍ
پبیبى دٍسُ

