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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     نظری د:نوع واح    1      تعداد واحد: وسايل کمکینام درس: 

 كالس ارتوپدی گروه ارتز و پروتز   مکان برگزاری:  11  :ساعت    دوشنبه  :زمان برگزاری كالس: روز
 بهشید فرهمندمدرسین )به ترتیب حروف الفبا(:        بهشید فرهمند  مسئول درس: 15 تعداد دانشجویان:

 )لطفا شرح دهید(   شرح دوره:
یادگیری اصووول اراحو و كاربرد انواع ع ووا ک واكر ک صووندلو  رودار  و وسووایی انتبا و  هت این درس به منظور 

 ارائه مو گردد.  فعالیتهای روزمرهک وسایی ارتبااو و كمکو معلولین
 

 )لطفا شرح دهید(هدف کلی:  
ايل کمکی و تکنولو  وا یرا ی و تیويز وـس ته ارتز و پروتز با کاربرد ص اـ  یويان رـش نايی دانـش ی های آـش

 جديد برای کمک به معلولین
 

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

 آشنایو با كلیات درس وسایی كمکو  •
 معرفو انواع وسایی كمکو  •
 نکات مهم در تجویز و انتخاب انواع وسایی كمکو  •
 مسائی روانشناوتو در تجویز و استفاده از وسایی كمکو  •
 و نحوه تجویز و آموزش راه رفتن   (cane)آشنایو با انواع ع ا •
 و نحوه تجویز و آموزش راه رفتن   آشنایو با انواع كراچ و •
 آشنایو با انواع واكر و و نحوه تجویز و آموزش راه رفتن  •
 آشنایو با انواع ویلچر  •
 معرفو ا زای مختلف ویلچر و كاربرد هر یک  •
 ز ویلچر نحوه تجویز ویلچر و نکات مهم در استفاده او نگهداری ا •
 آشنایو با انواع وسایی كمکو در فعالیتهای روزمره زندگو  •
 نحوه تجویز و كاربرد وسایی كمکو فعالیتهای روزمره زندگو  •
 وسایی كمکو ویژه فعالیتهای ورزشو و تفریحو  •
 آشنایو با وسایی كمکو اگزواسکلتال اندام فو انو و تحتانو •
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 های تدريس:شیوه

 ■ پرسش و پاسخ   برنامه ریزی شدهسخنرانو    ■ سخنرانو
 (TBLیادگیری مبتنو بر تیم)  (PBLیادگیری مبتنو بر حی مسئله)  بحث گروهو

 ----------------- )لتفاً نام ببرید( سایر موارد
 

 
 

 )لطفا شرح دهید(   وظايف و تکالیف دانشیو:
پاسخهای کالسی مشارکت نموده و دانشیو موظف است ضمن شرکت در جلسات  تدريس ص در پرسش و 

در زمینه های مطرح شده در جلسات مربویه با جستیو در مطالب  ایالعات خود را افزايش داده و در 
 کالس با ساير دوستان به اشتراک بگذارد.

 
 

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

 انواع وسایی كمکو مانند انواع ع ا ک كراچ ک ویلچر و ....  ببرید( لتفاً نام)  سایر موارد
 

 )از نمره کل(  :در د 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 لتفسایر موارد )

 
 نوع آزمون

  غلط -صحیح  ور كردنو           ای ندگزینه       ■ پاسخ كوتاه      ■ تشریحو
 ----------- )لتفا نام ببرید( سایر موارد
  

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

 چاپی ✓

1. Webster JB, Murphy DP. AAOS atlas of orthoses and 

assistive devices: Elsevier Health Sciences; 2018. 

 
 اينترنتی ✓

 
 

 منابع فارسی: 
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 چاپی ✓

 
 

 اينترنتی ✓

 

 
 جدوا هفتگی  کلیات    ارائهی درس 

 استاد مربوط عنوان مطالب جلسه
 بهشید فرهمند آشنایو با كلیات درس وسایی كمکو 1
 بهشید فرهمند معرفو انواع وسایی كمکو 2
 بهشید فرهمند نکات مهم در تجویز و انتخاب انواع وسایی كمکو 3
 بهشید فرهمند مسائی روانشناوتو در تجویز و استفاده از وسایی كمکو 4
 بهشید فرهمند و نحوه تجویز و آموزش راه رفتن   (cane)شنایو با انواع ع اآ 5
 بهشید فرهمند و نحوه تجویز و آموزش راه رفتن آشنایو با انواع كراچ و 6
 بهشید فرهمند آشنایو با انواع واكر و و نحوه تجویز و آموزش راه رفتن 7
 بهشید فرهمند آشنایو با انواع ویلچر   8
 بهشید فرهمند معرفو ا زای مختلف ویلچر و كاربرد هر یک 9
 بهشید فرهمند ز ویلچر و نگهداری انحوه تجویز ویلچر و نکات مهم در استفاده ا  10
 بهشید فرهمند آشنایو با انواع وسایی كمکو در فعالیتهای روزمره زندگو  11
 بهشید فرهمند نحوه تجویز و كاربرد وسایی كمکو فعالیتهای روزمره زندگو 12
 بهشید فرهمند تفریحووسایی كمکو ویژه فعالیتهای ورزشو و   13
 بهشید فرهمند آشنایو با وسایی كمکو اگزواسکلتال اندام فو انو و تحتانو  14
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