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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

 -  یش نیاز:پ   عملی -نظری  د:نوع واح      2  تعداد واحد: وسايل کمکی و اندامهای مصنوعینام درس:

 گروه ارتز و پروتز   مکان برگزاری:                   13:  ساعت             شنبه4  :زمان برگزاری كالس: روز
-پوراحمدیمحمد رضا  مدرسین )به ترتیب حروف الفبا(:              -  مسئول درس: 22 تعداد دانشجویان:

  هشید فرهمندب
 )لطفا شرح دهید(   دوره:شرح  
 نواع ارتوز و پروتز و وسايل کمکی و نکات تجويزی هريک ، همچنین کاربرد و تکنیکهای کینزوتیپ ا  اين درس با در دانشجو
 .  شودآشنا می

 
 )لطفا شرح دهید(هدف کلی:  
آشنايی و در بیماريهای مختلف و ستون فقرات  بااليیاندام پايینی و   ی هاارتوزانواع منظور يادگیری نحوه تجويز  اين درس به

 دانشجويان با اصول صحیح تجويز هريک آشنايی الزم را  داشته باشند.  بااليی ارائه گرديده کهپروتز های اندام پايینی و   با انواع 
 
 

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

 برای تجويز ارتز و پروتز  معاينه و ارزيابی بیماران آموزش نحوه   •

 انواع ارتزهای اندام فوقانی و اسپلینتهای دست آشنايی با  •

 انواع ارتزهای اندام تحتانی و اسپلینتهای پا آشنايی با  •

 آشنايی با انواع ارتزهای ستون فقرات  •

 آشنايی با انواع ارتز و پروتز در کودکان  •

 تز ورزشی آشنايی با انواع ارتز و پرو •

 آشنايی با ارتزهای سوختگی  •

 آشنايی با انواع پروتز های اندام تحتانی  •

 آشنايی با انواع پروتزهای اندام فوقانی  •

   (ADL)آشنايی با وسايل کمک حرکتی و وسايل کمکی فعالیتهای روزمره  •
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 های تدريس:شیوه
 ■ پرسش و پاسخ  سخنرانی برنامه ریزی شده    ■  سخنرانی

یااادگایاری ماباتانای بار   (PBLیادگیری مبتنی بر حل مسئله)   گروهیبحث 
 (TBLتیم)

 انجام فعالیتهای عملی بر اساس چک لیست ها  )لطفاً نام ببرید( سایر موارد
 

 )لطفا شرح دهید(   وظايف و تکالیف دانشجو:
 ايد.مشارکت نمکالسی  فعالیتهای عملی  ، در  کالس دانشجو موظف است ضمن شرکت در جلسات   

 
 وسايل کمک آموزشی:   

   ■  پروژكتور اسالید  ■ خته و گچت  ■ وایت برد
 .....  ببرید( لطفاً نام)  سایر موارد

 )از نمره کل(  :درصد نمرهنحوه ارزشیابی و 
 نمره درصد ------آزمون پایان ترم ■    نمره درصد ------آزمون میان ترم 

  
 نمره درصد -----شركت فعال در كالس ■      نمره درصد -----انجام تکالیف ■ 

  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 ✓

✓ - Goldberg B, HSV JD, Atlas of Orthotics and Assistive Devices, 

Louis ST: Mosby, last edition 

✓ 2- The American Academy Of Orthopedic Surgeon, Atlas Of limb 

Prosthetics, Mosby, last edition 

 

 
 اينترنتی ✓

 
 

 منابع فارسی: 
 یچاپ ✓

 اينترنتی ✓
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 جدول هفتگی  کلیات    ارائهی درس 

 استاد مربوط عنوان مطالب جلسه
آموزش نحوه معاينه و ارزيابی بیماران برای تجويز ارتز و   1

 پروتز 

 

 فرهمندبهشید

 آشنايی با انواع ارتزهای اندام فوقانی و اسپلینتهای دست  2

 
 بهشید فرهمند

 اسپلینتهای پا آشنايی با انواع ارتزهای اندام تحتانی و  3

 
 

 هشید فرهمندب

 بهشید فرهمند آشنايی با انواع ارتزهای ستون فقرات  4
 آشنايی با انواع ارتز و پروتز در کودکان  5

 
 

 آشنايی با انواع ارتز و پروتز ورزشی  6

 

 بهشید فرهمند

 آشنايی با ارتزهای سوختگی  7

 
 بهشید فرهمند

 اندام تحتانی آشنايی با انواع پروتز های  8

 
 بهشید فرهمند

 آشنايی با انواع پروتز های اندام فوقانی 9

 
 بهشید فرهمند

10  

آشنايی با وسايل کمک حرکتی و وسايل کمکی فعالیتهای  
 (ADL)روزمره 

 محمدرضا پوراحمدی 

 محمدرضا پوراحمدی  Tapingآشنایی با روشهای   11
12  

 Tapingآشنایی با روشهای  
 پوراحمدی محمدرضا 

 Tapingآشنایی با روشهای   13

 
 

 

 محمدرضا پوراحمدی 

 Tapingآشنایی با روشهای   14
 

 محمدرضا پوراحمدی 
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