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 1400نیمسال دوم                                                                       

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

واحدی( 2ساعتی برای یک درس   

 

 و پروتزارتز  کارشناسی تحصیلی: یرشتهمقطع و    ارتز و پروتز گروه آموزشی:    توانبخشیعلوم  دانشکده:

کینزيولوژی و یش نیاز:پ  نظری نوع واحد:   2       تعداد واحد: 1 پايینیارتزهای اندام تئوری نام درس:

 بیومکانیک اندام پايینی
 101دپارتمان ارتز و پروتز و کالس مکان برگزاری:  -------15الی  13-ساعت: چهارشنبه  زمان برگزاری کالس: روز:

  ول درس:مسئ 12 تعداد دانشجويان:

 مريم جاللی مدرسین )به ترتیب حروف الفبا(: 

 شرح دوره: )لطفا شرح دهید(

دانشجو در اين درس با انواع ارتزهای مچ پا و زير زانو و اصول تجويز آنها با توجه به ضايعات اين منطقه آشنايی پیدا 

 کند.می

 

 هدف کلی: )لطفا شرح دهید(

باشــد و اين های مربوطه میها و ناهنجاریتزهای مچ پا و زير زانو و بیماریاين درس پايه و اســاس شــناخت انواع ار

 سازد.معلومات زمینه الزم را برای گذراندن دروس عملی و کارآموزی فراهم می

 

 اهداف بینابینی:)در واقع همان اهداف کلی طرح درس است(
وشن تر و شفاف تر است و محورهای اصلی برنامه را نشان می هدف کلی به اجزای تخصصی است که نسبت به اهداف کلی ر شکستن)منظور

 تری به نام اهداف ويژه است که در واقع همان اهداف رفتاری اند.(قابل تقسیم شدن به اجزای اختصاصی دهد. اهداف بینابینی

 اهداف جزئی: 

  

 .اهداف فانکشنال )علل( تجويز ارتزهای زير زانو را نام ببرد 

  دهد.توضیح میهای مختلف ارتزهای زير زانو را و عملکرد طرحساختمان 

 شود را توضیح دهد.رای تعیین تجويز ارتز مناسب استفاده میفرآيند ارزيابی که ب 

 رح دهدشهای کنترل بیومکانیکی مفاصل توسط ارتزها را سیستم. 

  ،توضیح دهد که هر طرح ارتز چگونه موجب بهبود به پايداری در فاز استانسclearance  در

 شود.دهی اندام، طول قدم و کارايی راه رفتن میسوئینگ، وضعیت

 انش راه رفتن نرمال و پاتولوژيک، ارزيابی ضايعه و پتانسیل عملکردی را در انتخاب ارتز مناسب د

 بکار بندد.برای بیماران مختلف 

 های تدريس:شیوه

 ■ پرسش و پاسخ   نامه ريزی شدهسخنرانی بر   ■ سخنرانی

 (TBLيادگیری مبتنی بر تیم)  ■ (PBLيادگیری مبتنی بر حل مسئله)  ■ بحث گروهی

 ساير موارد )لطفاً نام ببريد(: سناريو
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 وظايف و تکالیف دانشجو: )لطفا شرح دهید(

ام تکالیف انجسب مورد، ح یشین برپطالعات محضور در کالس، شرکت در بحث، مطالعه منابع معرفی شده، مرور 

 محول شده

 

 وسايل کمک آموزشی:  

   ■ پروژکتور اساليد  تخته و گچ  ■ وايت برد

  -ساير موارد  )لطفاً نام ببريد( 

 

 نحوه ارزشیابی و درصد نمره: )از نمره کل(

   نمرهدرصد  100 آزمون پايان ترم■                            آزمون میان ترم

 )امتیاز مثبت(شرکت فعال در کالس                       ■)امتیاز مثبت(            انجام تکالیف■

 های گروهی )امتیاز مثبت(همکاری در فعالیت :ساير موارد )لطفاً نام ببريد(

 

 نوع آزمون

  غلط -صحیح جور کردنی          ■ایچندگزينه       ■پاسخ کوتاه     ■ تشريحی

 سناريو ساير موارد )لطفا نام ببريد( 

  

 منابع پیشنهادی برای مطالعه: )لطفا نام ببريد(:

 :منابع انگلیسی -

 Atlas of orthoses and assistive devices, last edition, Elsevier 

 Orthotics and prosthetics in rehabilitation, last edition, Elsevier 
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 جدول هفتگی کلیات  ارائهی درس

 استاد مربوط عنوان مطالب جلسه

 جاللیمريم  وناز ريز زترا زيوجت فادها ،لانشکناف نتفر هار یاههمزال 1

 جاللیمريم  وناز ريز یاهزترا عاونا درکلمع و نامتخاس اب یيانشآ 2

 جاللیمريم  وناز ريز یاهزترا عاونا درکلمع و نامتخاس اب یيانشآ 3

 لیجالمريم  وناز ريز یاهزترا عاونا درکلمع و نامتخاس اب یيانشآ 4

 جاللیريم م یزغم هتکس دارفا رد یناتحت مادنا یاهزترا 5

 جاللیمريم  یزغم هتکس دارفا رد یناتحت مادنا یاهزترا 6

 جاللیريم م یزغم جلف ناکدوک رد یناتحت مادنا یاهزترا 7

 جاللیريم م یزغم جلف ناکدوک رد یناتحت مادنا یاهزترا 8

 جاللیريم م یعاخن و یزغم هعياض رد یناتحت مادنا یاهزترا 9

 جاللیمريم  امورت و یشزرو تاعياض رد یناتحت مادنا یاهزترا 10

 جاللیمريم  لسوگننمولیم رد یناتحت مادنا یاهزترا 11

 جاللیريم م یتاپویم رد یناتحت مادنا یاهزترا 12

 جاللیمريم   13

 جاللیمريم   14

 جاللیمريم  آزمون نهايی 15

16   

17   

 


