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

 

کارشناسی  حصیلی:ت یرشتهو  مقطع        ارتز و پروتزگروه آموزشی:علوم توانبخشی            دانشکده:
 ارتز و پروتز

  یعمل د:نوع واح   2    واحد:تعداد  طراحی و ساخت ارتزهای اندام باالئینام درس: 
 ارتزهای اندام بااليی  یش نیاز:پ   

 گروه ارتز و پروتز   مکان برگزاري:          8  :ساعت       شنبه  :زمان برگزاري كالس: روز
 -علیرضا خاقانی مدرسین )به ترتیب حروف الفبا(:       علیرضا خاقانی  مسئول درس: 11 تعداد دانشجویان:

 فرهمندبهشید 
 )لطفا شرح دهید(   شرح دوره:

 ارائه می گردد.  ارتز و اسپلینتهاي اندام باالئی  انواعساخت این درس به منظور یادگیري اصول طراحی و 
 

 )لطفا شرح دهید(هدف کلی:  
ته ارتز و پروتز با  یويان رـش نايی دانـش اين انوار ارتزهای اندام آـش اخت وـس و  طراحی و ـس کاربرد ، اـص

 باالئی
 

 )در واقع همان اهداف کلی طرح درس است(بینابینی:اهداف 
 

 آشنایی با كلیات درس و  انواع ارتزهایی كه در طول دوره طراحی و ساخته می شوند  •
 استاتیکWHO  قالبگیري از اندام براي طراحی و ساخت ارتزهاي   •

 استاتیکWHOاصالح قالب ارتزهاي   •

 ترموپالستیک و فرم دهی و اعمال تریم الیننحوه كشیدن ورق  •
 طراحی و ساخت استرپهاي اسپلینت •

 داینامیک WHO  قالبگیري و اندازه گیري از اندام براي طراحی و ساخت ارتزهاي  •

 ساخت قطعات ارتزهاي داینامیک و فرم دهی آن بر روي اندام بیمار •

 و داینامیک  کاستاتیEO  قالبگیري از اندام براي طراحی و ساخت ارتزهاي   •

 ساخت قطعات ارتزهاي استاتیک وداینامیک آرنج  و فرم دهی آن بر روي اندام بیمار  •

 pan splint/ Thumb spica  قالبگیري از اندام براي طراحی و ساخت ارتزهاي   •

   pan splint/ Thumb spica     طراحی و ساخت ارتزهاي   •

 طراحی و ساخت ارتزهاي انگشتان  •

 شانه  طراحی و ساخت ارتزهاي •
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 های تدريس:شیوه

 ■ پرسش و پاسخ   سخنرانی برنامه ریزي شده    سخنرانی
 (TBLیادگیري مبتنی بر تیم)  (PBLیادگیري مبتنی بر حل مسئله)  بحث گروهی

 سپس انجام كار توسط دانشجواجراي ساخت و انجام كار ،   )لطفاً نام ببرید( سایر موارد
 

 )لطفا شرح دهید(   وظايف و تکالیف دانشیو:
کالسی مشارکت نموده فعالیتهای عملی  ، در  کالس عملیدانشیو موظف است ضمن شرکت در جلسات   

 را طراحی  نموده و به درستی بسازد.  شده در جلسات مربوطه   ارتزهای معرفی  و  
 

 وساين کمک آموزشی:   
    پروژكتور اسالید  خته و گچت  ■ وایت برد

و ابزار االت و دسااتگاههاي مورد نیاز براي طراحی و ساااخت انواع وسااایل    ببرید( لطفاً نام)  سااایر موارد
 ارتزهاي اندام باالئی
 )از نمره کن(  :درصد نمرهنحوه ارزشیابی و 

 نمره درصد ------آزمون پایان ترم    نمره درصد ------آزمون میان ترم 
  

 نمره درصد -----شركت فعال در كالس ■     نمره درصد -----انجام تکالیف 
 ساخت ارتزهاي مربوطه بر اساس چک لیست ببرید(  ناماً لطفسایر موارد )

 
 نور آزمون

  غلط -صحیح جور كردنی           ايچندگزینه      پاسخ كوتاه      تشریحی
 تحویل ارتزهاي ساخته شده  )لطفا نام ببرید( سایر موارد
  

 :)لطفا نام ببريد(: منابع پیشنهادی برای مطالعه
 :منابع انگلیسی  -

 چاپی ✓

  

1- Shurr DG, Prosthetics and Orthotics. Upper saddle river, NJ: Prentice, last edition  
2- Edelstein JE, Orthotics: a comprehensive approach Thorofar: SLACK, last editon 
3- Webster JB, Murphy DP., Atlas of Orthotics and Assistive Devices, Louis ST: Mosby, 

last edition.  
4- Luardi, Michelle M, Orthotics and Prosthetics in rehabilitation, Boston: Butterworth- 

Heinmann, last edition.  
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 جدو  هفتگی  کلیات    ارائهی درس 

 استاد مربوط عنوان مطالب جلسه
آشنایی با كلیات درس و  انواع ارتزهایی كه در طول دوره طراحی و  1

 شوندساخته می 
-علیرضا خاقانی 

 فرهمندبهشید
بهشید -علیرضا خاقانی  استاتیکWHO  قالبگیري از اندام براي طراحی و ساخت ارتزهاي  2

 فرهمند
بهشید -علیرضا خاقانی  استاتیک WHOاصالح قالب ارتزهاي  3

 فرهمند
بهشید -خاقانی علیرضا  نحوه كشیدن ورق ترموپالستیک و فرم دهی و اعمال تریم الین 4

 فرهمند
بهشید -علیرضا خاقانی  طراحی و ساخت استرپهاي اسپلینت 5

 فرهمند
  قالبگیري و اندازه گیري از اندام براي طراحی و ساخت ارتزهاي  6

WHOداینامیک 
بهشید -علیرضا خاقانی 
 فرهمند

بهشید -علیرضا خاقانی  طراحی و ساخت قطعات ارتزهاي داینامیک 7
 فرهمند

 فرم دهی قطعات ارتز داینامیک  بر روي اندام بیمار 8

 
بهشید -علیرضا خاقانی 
 فرهمند

و  استاتیکEO  قالبگیري از اندام براي طراحی و ساخت ارتزهاي  9
 داینامیک

بهشید -علیرضا خاقانی 
 فرهمند

بهشید -علیرضا خاقانی  ساخت قطعات ارتزهاي استاتیک وداینامیک آرنج   10
 فرهمند

بهشید -علیرضا خاقانی  فرم دهی قطعات ارتز داینامیک آرنج بر روي اندام بیمار 11
 فرهمند

 pan splint طراحی و ساخت ارتزقالبگیري و  12

 
 

بهشید -علیرضا خاقانی 
 فرهمند

  Thumb spica   ارتزطراحی و ساخت  قالبگیري و 13
 

بهشید -علیرضا خاقانی 
 فرهمند

 طراحی و ساخت ارتزهاي انگشتان  14

 
بهشید -علیرضا خاقانی 
 فرهمند

بهشید -علیرضا خاقانی  طراحی و ساخت ارتزهاي شانه 15
 فرهمند
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