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 1400نیمسال دوم                                                                       

     

ارتز و  -دکتری تحصیلی: یرشتهمقطع و   ارتز و پروتز گروه آموزشی:         توانبخشیعلوم  دانشکده:

 پروتز

یش پ   نظری نوع واحد:   2       تعداد واحد: راه رفتن نرمال و پاتولوژيکنام درس: 

 کینزيولوژی و بیومکانیک اندام تحتانینیاز:
 دپارتمان ارتز و پروتزمکان برگزاری:   10الی  8 ساعت:  -----چهارشنبه --زمان برگزاری کالس: روز:

 جاللی  مدرسین )به ترتیب حروف الفبا(:   مسئول درس: 4 تعداد دانشجويان:

 شرح دوره: )لطفا شرح دهید(

 

 شوند.در اين درس دانشجويان با مشخصات راه رفتن طبیعی و غیرطبیعی آشنا می

 

 

 هدف کلی: )لطفا شرح دهید(

 

 به ويژه هنگام استفاده از ارتزهامعاينه و ارزيابی نحوه راه رفتن بیماران و بررسی میزان انحراف آن از وضعیت طبیعی 

 

 

 

 

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

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

 

 پوسچر و کنترل پوسچر را تعريف کند.- 

نام ببرد و تفاوت شرايط به کارگیری آنها را توضیح دهد )با ذکر را  ايستادههای کنترل پوسچراستراتژی

 .مثال(

 دهد.وظايف فانکشنال اصلی سیکل گیت و ساب فازهای مرتبط را شرح -

 فعالیت عضالت در هر مرحله از سیکل گیت را توضیح دهد.-

 اثر ضعف و فلج گروههای عضالنی بر راه رفتن را شرح دهد.-

 العمل زمین در هر ساب فاز راه رفتن را بیان کند.نیروی عکس-

 زوايای مفاصل در هر ساب فاز راه رفتن را توضیح دهد.-

 تعريف کند.مکانی راه رفتن را -پارامترهای زمانی-

 کننده، انحرافات جبرانی و زمان احتمالی وقوع آنها رايج، فاکتورهای مشارکتالگوهای راه رفتن پاتولوژيک -

 را تشريح کند.

 علل احتمالی انحرافات هر يک از مفاصل بر راه رفتن را تحلیل کند.-

 بینی کند.هر يک از مفاصل بر راه رفتن را پیشاثر انحرافات -
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 راه رفتن بیمار علل احتمالی انحرافات را تشخیص دهد. با مشاهده-

 راه رفتن بیمار را ارزيابی کند.-

 

 

 

 های تدريس:شیوه

 ■ پرسش و پاسخ   سخنرانی برنامه ريزی شده   ■ سخنرانی

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

 ----------------- ساير موارد )لطفاً نام ببريد(

 

 

 

 وظايف و تکالیف دانشجو: )لطفا شرح دهید(

 سب موردحیشین بر پطالعات محضور در کالس، شرکت در بحث، مطالعه منابع معرفی شده، مرور 

 

 وسايل کمک آموزشی:  

   ■ پروژکتور اساليد  تخته و گچ  ■ وايت برد

 در صورت امکان با قابلیت اتصال به اينترنت ساير موارد  )لطفاً نام ببريد( کامپیوتر يا لپ تاپ

 

 نحوه ارزشیابی و درصد نمره: )از نمره کل(

   درصد نمره 60آزمون پايان ترم■   درصد نمره ------آزمون میان ترم 

 درصد نمره 20س شرکت فعال در کال■   درصد نمره  20انجام تکالیف ■

 ساير موارد )لطفاً نام ببريد( 

 

 نوع آزمون

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

 ساير موارد )لطفا نام ببريد( 

  

 منابع پیشنهادی برای مطالعه: )لطفا نام ببريد(:

 :منابع انگلیسی -

                                                                                                             چاپی

Kinesiology of the Musculoskeletal System: Foundations for Rehabilitation, Donald A. Neumann, 

Mosby, 3rd Edition 

Orthotics and prosthetics in rehabilitation, Elsevier 

Atlas of orthoses and assistive devices, Elsevier 

 

https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=Donald+A.+Neumann+PT++Ph.D.++FAPTA&text=Donald+A.+Neumann+PT++Ph.D.++FAPTA&sort=relevancerank&search-alias=books
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 اينترنتی 
 

 

 منابع فارسی:

 چاپی 

 

 

 اينترنتی 

 

 

 

 

 

 

 جدول هفتگی کلیات  ارائهی درس

 استاد مربوط عنوان مطالب جلسه

 جاللی آشنايی با مفاهیم و اصطالحات 1

 جاللی پوسچر 2

 جاللی راه رفتن طبیعی 3

 جاللی کینماتیک و کینتیک راه رفتن  4

 جاللی کینماتیک و کینتیک راه رفتن 5

 جاللی کینماتیک و کینتیک راه رفتن 6

 جاللی فعالیت عضالت در راه رفتن طبیعی 7

 جاللی اثر ضعف و فلج عضالت بر راه رفتن 8

 جاللی انحرافات راه رفتن در مجموعه مچ و پا 9

 جاللی انحرافات راه رفتن در مجموعه زانو 10

 جاللی انحرافات راه رفتن در مجموعه هیپ و لگن 11

 جاللی انواع راه رفتن پاتولوژيک 12

 جاللی انحرافات راه رفتن در بیماران فلج مغزی و تاثیر درمان ارتزی 13

 جاللی انحرافات راه رفتن در بیماران سکته مغزی و تاثیر درمان ارتزی 14

  آزمون نهايی 15

16   

17   

 


