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

 

کارشناسی    حصیلی:ت یرشتهو  مقطع   اعضای مصنوعی  گروه آموزشی:علوم توانبخشی       دانشکده:

 رشته اعضای مصنوعی

  2کانیک  بیوم   یش نیاز:پ  تئوری     د:نوع واح  2  تعداد واحد: 1تئوری پروتز نام درس: 

 دپارتمان اعضای مصنوعی   مکان برگزاری:  10-8  :ساعت    شنبه  دو:زمان برگزاری كالس: روز

  دكتر سعیدی مسئول درس:نفر  13تعداد دانشجویان:

 )لطفا شرح دهید(   شرح دوره:

 آن ها آشنا خواهد شد. کیومکانیپنجه و ب م،یزانو و سا ریدرس دانشجو با انواع پروتزهای ز نیدر ا

 

 )لطفا شرح دهید(ف کلی:  هد

دانشــجو  و پنجه ارائه گرديده تا  طراحی و ساخت انواع پروتز زير زانو اصولاين درس به منظور يادگیری 

 را کسب نمايد.کارورزی  دروس عملی و  معلومات گذرانیدن

 

 )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 ستا 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.

 

 را بداند و قسمتی پا  و سایم زانو  ریز ونیو انواع آمپوتاس فیتعر خچه،یتار

 مراحل توانبخشی بعد از قطع عضو را بداند

 را بشناسد و بانداژ پانسمانانواع 

 پروتز های موقت و دائمی بشناسد

 آشنایی داشته باشد میسا قسمتی پا و  انواع پروتزهایبا 

 آشنایی داشته باشدزانو  ریبا انواع پروتزهای ز

 را آشنایی داشته باشد قیهای تعل ستمیسبا انواع 

 آشنایی داشته باشدزانو  ریپروتزهای ز پنجه های ا انواعب

 را بداند  یالیدردهای خ نه،یو معا یابیارز

 آشنایی داشته باشد( ییجابجا ن،یتمر ت،ی)وضع ینیهای تمر برنامهبا 

 را بداندآمپوته  یروانشناس

 را بداند زانو  ریز میپروتزهای سا کیاستات میتنظ

 آشنایی داشته باشد سایم وزانو  ریز تیانحرافات گ با

 را بداند زانو  ریپروتزهای ز کیومکانیب

 نقائص مادرزادی را بشناسد

 پروتز های ورزشی را بشناسد
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 های تدريس:شیوه

 پرسش و پاسخ  سخنرانی برنامه ریزی شده   سخنرانی

 يــــادگیری  (PBL)يادگیری مبتنی بر حل مسئله  بحث گروهی ✓

 (TBLمبتنی بر تیم)

   )لطفاً نام ببرید( سایر موارد

 
 

 )لطفا شرح دهید(   وظايف و تکالیف دانشجو:
 

 در کالس ، مشارکت در کالس و شرکت در بحث گروهی و انجام سمینار حضور منظم و فعال

 وسايل کمک آموزشی:   

   پروژکتور اساليد  خته و گچت  وایت برد

 یوسایل كمک آموزش ببرید( لطفاً نام)  سایر موارد

 

 )از نمره کل(  :درصد نمرهنحوه ارزشیابی و 

 نمره درصد 50آزمون پایان ترم   نمره درصد 25آزمون میان ترم   

 نمره درصد -10- شرکت فعال در کالس    نمره درصد15انجام تکالیف  ✓

 –ببرید(  ناماً لطفسایر موارد )

 

 نوع آزمون

  غلط -صحیح ر كردنیجو   ایچندگزینه      پاسخ كوتاه     تشریحی

   )لطفا نام ببرید( سایر موارد

  

 :)لطفا نام ببريد(: منابع پیشنهادی برای مطالعه

 :منابع انگلیسی  -

 Atlas of Limb Prosthetics: Surgical, Prosthetic, and Rehabilitation چاپی ✓

Principles 2 Sub Edition 

✓  

✓ l (EditorJohn H. Bowker (Author),    John W. Michae 
 

 اينترنتی ✓

 
 

 منابع فارسی: 

 چاپی ✓
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 اينترنتی ✓

 

 

 جدول هفتگی  کلیات    ارائهی درس 

 استاد مربوط عنوان مطالب جلسه

   زانو  ریز ونیو انواع آمپوتاس فیتعر خچه،یتار 1

  مراحل توانبخشی بعد از قطع عضو  2

  مراحل توانبخشی بعد از قطع عضو 3

   و بانداژ پانسمانانواع  4

  پروتز های موقت و دائمی  5

   میسا قسمتی پا و  انواع پروتزهای  6

  زانو  ریانواع پروتزهای ز  7

   قیهای تعل ستمیسانواع   8

  زانو  ریپروتزهای ز پنجه های انواع  9

    یالیدردهای خ نه،یو معا یابیارز 10

  (ییجابجا ن،یتمر ت،ی)وضع ینیهای تمر برنامه  11

  آمپوته  یوانشناسر 12

   زانو  ریز میپروتزهای سا کیاستات میتنظ 13

  و سایم آشنایی زانو  ریز تیانحرافات گ 14

   زانو  ریپروتزهای ز کیومکانیب 15

  نقائص مادر زادی و پروتز های آن 16

  پروتز های ورزشی 17

 


