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واحدی( 2ساعتی برای یک درس  2جلسه ی  17)برای یک دوره درس کامل، برای مثال:        

 

 کارشناسی کاردرمانی  حصیلی:ت  یرشتهو  مقطع     کاردرمانی  گروه آموزشی:   علوم توانبخشی  دانشکده:

    عملی -نظری د:نوع واح  2   تعداد واحد: ساخت انواع اسپلینت نام درس: 

 یش نیاز:پ 

 دانشکده علوم توانبخشی  مکان برگزاری:  10-13    :ساعت  شنبه  :زمان برگزاری كالس: روز

 دكتر قربان تقی زاده مدرسین )به ترتیب حروف الفبا(:دكتر قربان تقی زاده    مسئول درس:  8 تعداد دانشجویان:

 )لطفا شرح دهید(   شرح دوره:

طریقه كشنیدن ، ها اهداف و كاربرد انواع اسنپلینتنت،  ه بندی و مفاهیم پایه سناخت اسنپلیطبقشننایی با تعاری  و آ

احتیاطات و نقاط فشناری انواع اسنپلینت اسناخت اسنپلینت با  ، طریقه بسنتن یا پوشنیدن و زمان آن اا، الگو و سناخت آن 

 ا و ..حلقه هز، چرم و فل، مواد ترموپالستیک، باند گچی

 

 شرح دهید()لطفا  هدف کلی:  

 كسب م ارت درساخت انواع اسپلینت ای رایج اندام فوقانی

 

 )در واقع همان اهداف کلی طرح درس است(بینابینی:اهداف 
و محورهای اصلی برنامه را نشان می است نسبت به اهداف كلی روشن تر و شفاف تر  كه است هدف كلی به اجزای تخصصی شکستنمنظور)

 (.اندكه در واقع همان اهداف رفتاری است  ویژه تری به نام اهدافقابل تقسیم شدن به اجزای اختصاصی اهداف بینابینی دهد.

 

 

 

 

 های تدريس:شیوه

 پرسش و پاسخ   سخنرانی برنامه ریزی شده   سخنرانی

 (TBLتیم)یادگیری مبتنی بر   (PBLیادگیری مبتنی بر حل مسئله)  بحث گروهی

 به صورت عملی نتساخت اسپلی:  )لطفاً نام ببرید( سایر موارد
 

 )لطفا شرح دهید(   وظايف و تکالیف دانشجو:

دانشجو بایستی بتواند به صورت نظری مطالب پس از ارائه مطالب توسط مدرس و اجرای عملی آن ا روی یک نمونه، 

 را توضیح داده و م ارت عملی خود را روی نمونه دیگر نشان دهد. 

 

 وسايل کمک آموزشی:   

   پروژكتور اسالید  خته و گچت  وایت برد

 : آموزش عملی استاد در كالس  ببرید( لطفاً نام)  سایر موارد

 



 به نام خـداوند جـان آفـرين 

 
 ایران دانشگاه علوم پزشکي 

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکي

 درسي و آموزشي  ریزیواحد برنامه

(Course Plan) دوره    حطر    

 2 

 نمره کل()از   :درصد نمرهنحوه ارزشیابی و 

   نمره درصد 50 آزمون پایان ترم       نمره درصد 30آزمون میان ترم     

 نمره درصد 10شركت فعال در كالس         نمره درصد10انجام تکالی      

 ----------ببرید(  ناماً لطفسایر موارد )

 

 نوع آزمون

  غلط -صحیح    جور كردنی           ایچندگزینه       پاسخ كوتاه     تشریحی

 ----------- )لطفا نام ببرید( سایر موارد

  

 :)لطفا نام ببريد(: منابع پیشنهادی برای مطالعه

 :منابع انگلیسی  -

 چاپی ✓

MaryLynn Jacobs and Noelle Austin. Splinting the hand and Upper Extremity: 

Principals and Process  

 

 اينترنتی ✓

 
 

 منابع فارسی: 

 چاپی ✓

 
 

 اينترنتی ✓
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 جدول هفتگی  کلیات    ارائهی درس 

 استاد مربوط عنوان مطالب جلسه

 دكتر قربان تقی زاده اسپلینت كوكاپ اهداف و كاربرد وكشبدن الگوی،  تعری  و اهداف ساخت اسپلینت 1

 دكتر قربان تقی زاده Restاهداف و كاربردو الگوی اسپلینت، اسپلینت كوكاپ ساخت 2

 ساخت، ها از نظر نوع طبقه بندی اسپلینت، كوكاپ بستن اسپلینت 3

Resting Splint 
 دكتر قربان تقی زاده

 اهداف و كاربرد وهدف،   ها از نظر طبقه بندی اسپلینت ،Restاسپلینتبستن  4

   unti-ulnar deviation اسپلینت الگوی كشیدن

 دكتر قربان تقی زاده

 كشیدن الگوی اسپلینت  اهداف و كاربرد و، از نظر هدفاسپلینت ها طبقه بندی  5

 كوكاپ سی بار و ساخت آن

 دكتر قربان تقی زاده

 اهداف و كاربرد وكشیدن الگو و-از نظر طرح اسپلینت اسپلینت ها بندیطبقه  6

 ساخت اسپلینت سی بار

 دكتر قربان تقی زاده

 اهداف و كاربرد وكشیدن الگو و ساخت، ها ترمینولوژی اسپلینت 7

 اسپلینت های داینامیک

 دكتر قربان تقی زاده

 اسپلینت ای ادامه ساخت ، شرح اصول مکانیکی در ساخت اسپلینت 8

 داینامیک 
 دكتر قربان تقی زاده

 اهداف و كاربرد و كشیدن الگو و ، های داینامیک طریقه بستن اسپلینت 9

 Thumb Spicaاسپلینت    ساخت
 دكتر قربان تقی زاده

 الگو و  اهداف و كاربرد و كشیدن ، Thumb Spica بستن اسپلینت 10

 یونیورسال كاف ناكل بندر و آپوننس و  اسپلینت    ساخت
 دكتر قربان تقی زاده

 دكتر قربان تقی زاده اهداف و كاربرد و كشیدن الگو و ساخت كوكاپ چرمی 11

 اهداف و كاربرد و ، ها، انواع و طرز كار با مواد ترموپالستیک شرح ویژگی 12

 مواد ترموپالستیک   های انگشتی با  كشیدن الگو د ساخت انواس اسپلینت
 زادهدكتر قربان تقی 

 دكتر قربان تقی زاده های انگشتی   ادامه كار با اسپلینت 13

 دكتر قربان تقی زاده مدل   2  های شست  اهداف و كاربرد و كشیدن الگو و ساخت اسپلینت 14

 دكتر قربان تقی زاده سریال سیلندریکال اسپلینت  اهداف و كاربرد و كشیدنالگو و ساخت 15

 دكتر قربان تقی زاده Arm support  ساخت انواع اسلینگ وهداف وكاربرد و طرز  ا 16

 دكتر قربان تقی زاده آزمون ن ایی 17

 


