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 1400نیمسال دوم                                                                       

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

 

 ارتز و پروتز کارشناسی تحصیلی: یرشتهمقطع و    ارتز و پروتز گروه آموزشی:    توانبخشیعلوم  دانشکده:
کینزيولوژی و یش نیاز:پ  نظری نوع واحد:   2       تعداد واحد: کفش و ارتزهای پاتئوری نام درس:

 بیومکانیک اندام پايینی
 مکان برگزاری:  --------ساعت:  زمان برگزاری کالس: روز:

 بهشید فرهمند مسئول درس: 12 تعداد دانشجويان:
 مريم جاللی-بهشید فرهمند مدرسین )به ترتیب حروف الفبا(: 

 شرح دوره: )لطفا شرح دهید(
 شود.ها و ضايعات پا آشنا میدانشجو در اين درس با انواع ارتزهای پا و موارد تجويز آنها با توجه به بیماری

 هدف کلی: )لطفا شرح دهید(
ــن ــجو برای گدراندن دروس عملی و ش ــاختن دانش اخت انواع ارتزهای پا و بیماريها و ناهنجاريهای مربوطه و آماده س

 کارآموزی
 

 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

 تری به نام اهداف ويژه است که در واقع همان اهداف رفتاری اند.(قابل تقسیم شدن به اجزای اختصاصی دهد. اهداف بینابینی
 اهداف جزئی: 
 مشکالت ارزيابی در و ولوژی و بیومکانیک پا در بررسی عملکرد آن کاربرد اصول و مفاهیم کینزي

 پا 

 معاينه و ارزيابی پا 

o درک و فهم(-اصول کلی معاينه و ارزيابی پا را توضیح دهد. )شناختی 

o کاربرد(-اصول ارزيابی و معاينه را در انواع مشکالت پا به کاربندد. )شناختی 

 ف پاهای مختلف ارزيابی صافی کآشنايی با روش 

o درک و فهم(-های مورد استفاده در ارزيابی وضعیت پا را توضیح دهد. )شناختیروش 

o ( اجزای ايندکس پوسچر پا (FPI-6درک و فهم(-را شرح دهد. )شناختی 

o دهی و محاسبه کند.  )شناختیبه طور مستقل ايندکس پوسچر پا را نمره-
 تبلور(-کاربرد/عاطفی

 انجام در کفش شناخت ساختمان کفش و اصالحات قابل 

o دانش(-اجزای مختلف کفش را نام ببرد. )شناختی 

o های مختلف کفش را توضیح دهد. نحوه عملکرد هر يک از اصالحات قابل انجام در بخش
 درک و فهم(-)شناختی

o های کفش مناسب در سالمندان را با ذکر داليل و شواهد علمی توصیف کند. ويژگی
 دانش و کاربرد(-)شناختی

o گداری(ارزش-را باور کند. )عاطفی اده از کفش مناسب در سالمنداناهمیت استف 

o ارزشیابی( -کفش فرد سالمند را ارزيابی کند. )شناختی 
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o های الزم را به فرد سالمند ارائه کند. )شناختیدر جهت انتخاب کفش مناسب مشاوره-
 ترکیب(

 های عملکرد آنهاهای طبی و تئوریآشنايی با انواع کفی 

o ها را توضیح دهد. عملکرد پا را نام ببرد و مبنای نظری هر يک از تئوریهای تئوری
 دانش /درک و فهم(-)شناختی

o دانش(-ها  را بیان کند. )شناختیهای هر يک از تئوریمحدوديت 

 های مادرزادی و اکتسابی پا و درمان ارتزیها و ناهنجاریآشنايی با بیماری 

o  از مشکالت پا و انگشتان را توضیح دهد. اتیولوژی، تشخیص و پاتومکانیک هر يک
 درک و فهم(-)شناختی

o درک -اهداف و اصول درمان ارتزی در هر يک از مشکالت پا را توضیح دهد. )شناختی
 و فهم(

o  علل انتخاب هر يک از اجزای ارتز يا طرح آن را )در صورت کاربرد( برای هر پاتولوژی
 تجزيه و تحلیل(-تجزيه و تحلیل کند. )شناختی

o های بالینی جديد به کار برد. گیری در مواجهه با موقعیتمفاهیم آموخته را برای تصمیم
 کاربرد(-)شناختی

 
 های تدريس:شیوه

 ■ پرسش و پاسخ   سخنرانی برنامه ريزی شده   ■ سخنرانی
 (TBLيادگیری مبتنی بر تیم)  ■ (PBLيادگیری مبتنی بر حل مسئله)  ■ بحث گروهی
 )لطفاً نام ببريد(: سناريوساير موارد 

 
 
 

 وظايف و تکالیف دانشجو: )لطفا شرح دهید(

و  سب مورد، ارائه سمینارحیشین بر پطالعات محضور در کالس، شرکت در بحث، مطالعه منابع معرفی شده، مرور 
 انجام تکالیف محول شده

 
 وسايل کمک آموزشی:  

   ■ پروژکتور اساليد  تخته و گچ  ■ وايت برد
  -ساير موارد  )لطفاً نام ببريد( 

 
 نحوه ارزشیابی و درصد نمره: )از نمره کل(

   درصد نمره 100 آزمون پايان ترم■                            آزمون میان ترم
 )امتیاز مثبت(شرکت فعال در کالس                       ■)امتیاز مثبت(            انجام تکالیف■

 های گروهی )امتیاز مثبت(همکاری در فعالیت :)لطفاً نام ببريد(ساير موارد 
 

 نوع آزمون
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  غلط -صحیح جور کردنی          ■ایچندگزينه       ■پاسخ کوتاه     ■ تشريحی
 سناريو ساير موارد )لطفا نام ببريد( 

  
 منابع پیشنهادی برای مطالعه: )لطفا نام ببريد(:

 :منابع انگلیسی -
 Atlas of orthoses and assistive devices, last edition, Elsevier 

 Orthotics and prosthetics in rehabilitation, last edition, Elsevier 

 Recent advances in orthotic therapy, Lower Extremity Review, LLC. 

 Foot problems in older people; assessment and management, Churchill 

Livingstone Elsevier 

 Clinical practice guideline: Diagnosis and treatment of adult flatfoot, The 

American College of Foot and Ankle Surgeons 

 Clinical practice guideline: Diagnosis and treatment of pediatric flatfoot, The 

American College of Foot and Ankle Surgeons 

 Prescription Custom Foot Orthoses Practice Guidelines, The American College 

of Foot & Ankle Orthopedics & Medicine 
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 جدول هفتگی کلیات  ارائهی درس

 استاد مربوط عنوان مطالب جلسه

 جاللیمريم  کفش و ساختمان آن، اصالحات کفش 1

 جاللیمريم  کفش و ساختمان آن، اصالحات کفش 2

 جاللیمريم  های کفش مناسب و ارزيابی کفش در سالمندانويژگی 3

 جاللیمريم  معاينه و ارزيابی پا 4

 جاللیمريم  ارزيابی و مديريت ارتزی صافی کف پا در بزرگساالن و کودکان 5

 جاللیمريم  در بزرگساالن و کودکانارزيابی و مديريت ارتزی صافی کف پا  6

 جاللیمريم  هاانواع ارتزهای پا و تئوريهای عملکرد کفی 7

8 Pes cavus جاللیمريم  و درمان ارتزی 

 بهشید فرهمند التهاب فاسیای کف پايی و درد پاشنه و درمان ارتزی 9

 فرهمندبهشید  فانکشنال هالوکس لیمیتوس و هالوکس والگوس و درمان ارتزی 10

 بهشید فرهمند انگشتان پا و مشکالت ساير  11

 بهشید فرهمند متاتارسالژيا و درمان ارتزی 12

 بهشید فرهمند مديريت ارتزی پاهای نوروپاتیک و مشکالت عروقی 13

 بهشید فرهمند های پا در نوزادان و کودکان و درمان ارتزیبدشکلی 14

 بهشید فرهمند کودکان و  درمان ارتزیهای پا در نوزادان و بدشکلی 15

  آزمون نهايی 16

17   
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