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 ارشذ  مقطع:           پرستبری تَاًجخشی گريٌ آمًزشی:                پرستبری ٍ هبهبیی   داوشکذٌ:

 ًذارد ًیبز:یش پػولی(   5/0-ًظری 5/1)ذ:ًَع ٍاح    2 تؼذاد ٍاحذ: پبتَفیسیَلصی هغس ٍ اػصبة    ًبم درض: 

 داًشکذُ -داًشگبُ هکبى ثرگساری:  13-15 :سبػت      شٌجِ :رٍز زهبى ثرگساری كالض

 خبًن دكتر كرین زادُ -خبًن كبشبًی ًیب هذرسیي )ثِ ترتیت حرٍف الفجب(:    خبًن كبشبًی ًیب هسئَل درض:

Kashaninia.za@iums.ac.ir 

ثب تبكیذ ثر اختالالت ػولکردی هَرد  ثر سیستن ػصجی هركسیفرآیٌذ ثیوبری ّبی هَثر  در ایي درض شرح ديرٌ:

سیستن ػصجی  ثررسی ٍ شٌبختثررسی قرار هی گیرد. ثذیي هٌظَر كست داًش ٍ هْبرت ّبی ضرٍری در زهیٌِ 

هركسی، پبتَفیسیَلصی ثیوبری ّبی هَثر ثر فؼبلیت سیستن ػصجی هركسی در چرخِ زًذگی هذدجَیبى ٍ خبًَادُ آًبى 

 ثبشذ. هذ ًظر هی

داًشجَ ثب اختالالت ػولکردی هرثَط ثِ سیستن ػصجی هركسی در چرخِ زًذگی  آشٌب ًوَدى َذف کلی:

 هذدجَیبى ٍ كست داًش ٍ هْبرت در هراقجت ٍ تَاًجخشی آًبى.

 تیىاتیىی:اَذاف 

 ػصجی هركسیآشٌبیی ٍ هرٍر آًبتَهی ٍ فیسیَلصی سیستن  .1

 سیستن ػصجی هركسی ثب تبكیذ ثر پبتَفیسیَلصی ثیوبری ّبهَثر ثر ػولکرد آشٌبیی ثب ثیوبری ّبی شبیغ  .2

 )ًبٌّجبری ّبی هبدرزادی، آسیت ّبی ًخبػی ٍ هغسی، سکتِ هغسی، ثیوبری ّبی دشًراتیَ ٍ ...(

ثب تبكیذ ثر ٍضؼیت ػولکرد سیستتن ػصتجی هركتسی ٍ ستغَ       ثررسی ٍ شٌبخت ٍضؼیت سالهت هذدجَ .3

 تَاًجخشی 

 ًشبًِ شٌبسی ٍ ػالین در اختالالت ػولکرد دستگبُ حركتی پبتَفیسیَلَشی،آشٌبیی ٍ هرٍر  .4

آشٌبیی ثب اختالالت حبصل از سیستن ػصجی هركتسی شتبهل اختتالل در فؼبلیتت ّتبی ػولکتردی ) ػتذم         .5

 تحرک، اختالل در ػولکرد هثبًِ ٍ رٍدُ، اختالل در ثلغ، اختالل در ثرقراری ارتجبط ٍ....(

 پیکری) درد ثِ ػٌَاى یک اختالل حسی( آشٌبیی ثب پبتَفیسیَلصی اختالالت حسی .6

آشٌبیی ثب پبتَفیسیَلصی اختالالت اػصبة خَد هختبر) اختتالالت ّیوَتتبالهَض، هحیغتی، ًختبػی ٍ ستبقِ       .7

   هغس(

 َای تذريس:شیًٌ

 پرسش ٍ پبسخ   سخٌراًی ثرًبهِ ریسی شذُ   سخٌراًی
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 (TBLهجتٌی ثر تین)یبدگیری   (PBLیبدگیری هجتٌی ثر حل هسئلِ) ثحث گرٍّی

 داوشجً:ي تکالیف  يظايف 

كالض شركت  یػلو یٍ در ثحث ّب بفتِیدرض حضَر  یدر كالض ّب جتیثِ عَر هٌظن، هذاٍم ٍ ثذٍى غ .1

 فؼبل داشتِ ثبشذ.

 تیتقَ یهغبلؼبت كتبثخبًِ ا قیهغبلت هرتجظ ثب درض از عر یریخَد را ثب فراگ یػلو یثٌب ریٍ ز هؼلَهبت .2

 .  ٌذیًوب

ارائِ شذُ در هجالت  یحبصل از پصٍّش ّب یّب بفتِیٍ  یػلو ذیاز هٌبثغ جذ فیتکبل يیٍ تذٍ ِیتْ در .3

  .ذیداخل ٍ خبرج كشَر استفبدُ ًوب یپرستبر یهؼتجر ٍ ػلو

 .ذیدرض ارائِ ًوب نیشذُ عجق تقَ يییتؼ یخَد را در زهبى ّب فیتکبل .4

 تکالیف داوشجً در تخش عملی:

 

یک هذدجَ ثب اختالالت سیستن ػصجی ٍ  یبثیارز ٍ یهتشبثِ ثِ ثررس ریثِ عَر هجسا ٍ غ کیّر  یبىداًشجَ   

، ثِ صَرت ًتیجِ ثررسی را یتَاًجخش یپرستبر پرداختِ ٍ ثب تبكیذ ثر ًقش درض حتَایهرتجظ ثب ه هَضَػبت

 (.ًور25ُد)ذ داارائِ خَاّ یٍ شفبّ یكتج ،Wordلیفب

 يسايل کمک آمًزشی:   

   پرٍشكتَر اسالیذ  ختِ ٍ گچت  ٍایت ثرد

 )از ومرٌ کل( :درصذ ومرٌوحًٌ ارزشیاتی ي 

   ًورُ درصذ56آزهَى پبیبى ترم  درصذ ًورُ ------آزهَى هیبى ترم 

 ًورُ درصذ 01شركت فؼبل در كالض ًورُ           درصذ 56اًجبم تکبلیف 

 ًور100ُجوغ: 

 :وًع آزمًن

  غلظ -صحیح جَر كردًی           ایچٌذگسیٌِ       پبسخ كَتبُ     تشریحی

 مىاتع پیشىُادی ترای مطالعٍ:  
 :مىاتع اوگلیسی

1. Hoeman, Shirley P. ( last edition). Rehabilitation Nursing. ST Louis: Mosby. 

2. Smith, Mike. (last edition).  Rehabilitation in Adult Nursing. Edinburgh: Churchill Livingston. 

3. W.H.O.( last edition). Disability and rehabilitation. Available: URL : 

4. http://www.who.int/ned/disability/Accessed  

 کلیٍ کتة مرتًط تٍ پاتًفیسيًلژی مغس ي اعصاب مىاتع فارسی:
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درسمحتًی  ارائٍ جذيل َفتگی  

 تاريخ استاد مرتًط عىًان مطالة جلسٍ

 96-6-25 خبًن دكتر كرین زادُ یهركس یػصج ستنیس یَلصیسیٍ ف یآًبتَه ثری هرٍر 1

 96-7-1 زادُ نیخبًن دكتر كر ی)اداهِ(هركس یػصج ستنیس یَلصیسیٍ ف یثر آًبتَه یهرٍر 2

ثر  ذیثب تبك یهركس یػصج ستنیهَثر ثر ػولکرد س غیشب یّب یوبریث 3

ٍ  یًخبػ یّب تیآس ،یهبدرزاد یّب یّب)ًبٌّجبر یوبریث یَلصیسیپبتَف

 ٍ ...( َیدشًرات یّب یوبریث ،یسکتِ هغس ،یهغس

 96-7-8 زادُ نیخبًن دكتر كر

 96-7-15 زادُ نیخبًن دكتر كر ی)اداهِ(هركس یػصج ستنیهَثر ثر ػولکرد س غیشب یّب یوبریث 4

 96-7-22 زادُ نیكرخبًن دكتر  یدر اختالالت ػولکرد دستگبُ حركت نیٍ ػال یًشبًِ شٌبس ،یَلَشیسیپبتَف 5

در اختالالت ػولکرد دستگبُ  نیٍ ػال یًشبًِ شٌبس ،یَلَشیسیپبتَف 6

 ی)اداهِ(حركت

 96-7-29 زادُ نیخبًن دكتر كر

 یّب تیشبهل اختالل در فؼبل یهركس یػصج ستنیسهرتجظ ثب اختالالت  7

) ػذم تحرک، اختالل در ػولکرد هثبًِ ٍ رٍدُ، اختالل در ثلغ،  یػولکرد

 ارتجبط ٍ....( یاختالل در ثرقرار

 96-8-6 زادُ نیخبًن دكتر كر

 96-8-13 زادُ نیخبًن دكتر كر ی)اداهِ(هركس یػصج ستنیاختالالت هرتجظ ثب س 8

 96-8-20 زادُ نیخبًن دكتر كر (یاختالل حس کی) درد ثِ ػٌَاى یکریپ یاختالالت حس یَلصیسیپبتَف 9

 وَتبالهَض،یاختالالت اػصبة خَد هختبر) اختالالت ّ یَلصیسیپبتَف 11

 (ٍ سبقِ یًخبػ ،یغیهح

 96-8-27 خبًن دكتر كرین زادُ

 96-9-4 زادُ نیخبًن دكتر كر اداهِ(اختالالت اػصبة خَد هختبر)  یَلصیسیپبتَف 11

 96-9-11 زادُ نیخبًن دكتر كر جوغ ثٌذی ٍ رفغ اشکبل 12

 96-9-18 خبًن كبشبًی ًیب ثررسی ٍ سٌجش ػولکرد ػصجی  13

ػولکرد  تیثر ٍضؼ ذیسالهت هذدجَ ثب تبك تیٍ شٌبخت ٍضؼ یثررس 14

 یٍ سغَ  تَاًجخش یهركس یػصج ستنیس

 96-9-25 بیً یخبًن كبشبً

 96-10-2 بیً یخبًن كبشبً ثررسی اختالالت سیستن ػصجی هركسی 15

 96-10-9 بیً یخبًن كبشبً ػصجی -حركتی اختالالت یثررس 16

 96-10-16 بیً یخبًن كبشبً ثررسی اػصبة خَدهختبر 17

 96-10-23 بیً یخبًن كبشبً ثررسی درد  18

 


