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 اهداف آموزشی

آشنایی با کلیاتی در مورد اورتوزها، اعضای مصنوعی و وسایل کمکی و استفاده عملی از آن ها در فعالیت های روزمره زندگی   هدف کلی:

 ن و بزرگساالن کودکا

 در پایان برنامه آموزشی، انتظار می رود فراگیران قادر باشند: اهداف اختصاصی )رفتاری(:

 :حیطه شناختی 

  آنها را شرح دهد.  و اجزای تشکیل دهنده آنها و همچنین نحوه ساخت اورتز های رایج تنهانواع 

  نوع اورتز را پیشنهاد دهد. در مورد مشکالت و ناهنجاری های مختلف ستون فقرات مناسب ترین 

  اورتز های رایج اندام فوقانی و اجزای تشکیل دهنده آنها و همچنین نحوه ساخت آنها را شرح دهد. انواع 

  .در مورد مشکالت و ناهنجاری های مختلف اندام فوقانی مناسب ترین نوع اورتز را پیشنهاد دهد 

  ل دهنده آنها و همچنین نحوه ساخت آنها را شرح دهد. اورتز های رایج اندام تحتانی و اجزای تشکیانواع 

  .در مورد مشکالت و ناهنجاری های مختلف اندام تحتانی مناسب ترین نوع اورتز را پیشنهاد دهد 

 را شرح دهد. انواع رایج پروتزهادر اندام ها و اجزای تشکیل دهنده آنها و همچنین نحوه ساخت 

 یماران مختلف پیشنهاد دهد. مناسب ترین نوع پروتز را در مورد ب 

 را توضیح دهد.  نحوه استفاده از انواع وسایل کمکی و اندام مصنوعی 

  را بیان کند.  وسایل کمکی و اندام مصنوعیو نگهداری  مالحضات مهم در استفاده و تجویز 

 :حیطه روانی حرکتی 

  ن جهت آموزش نشان دهداجرا کرده و به دیگرارا  انواع اورتز های تنه پوشیدن و در آوردننحوه . 

  .نحوه پوشیدن و در آوردن انواع اورتز های اندام فوقانی را اجرا کرده و به دیگران جهت آموزش نشان دهد 

  .نحوه پوشیدن و در آوردن انواع اورتز های اندام تحتانی را اجرا کرده و به دیگران جهت آموزش نشان دهد 

 ی اندام فوقانی را اجرا کرده و به دیگران جهت آموزش نشان دهد. نحوه پوشیدن و در آوردن انواع پروتز ها 
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  .نحوه پوشیدن و در آوردن انواع پروتز های اندام تحتانی را اجرا کرده و به دیگران جهت آموزش نشان دهد 

 

 

  عاطفیحیطه: 

 

 روش های تدریس

 ایفای نقش بحث گروهی پرسش و پاسخ سخنرانی

 پانل PBL نمایش عملی کارگاه آموزشی 

 گروه کوچک              جورنال کالب                گزارش صبحگاهی                    گردش علمی

Bedside teaching Grand Round Case Based  Discussion بیمار شبیه سازی شده 

 سایر روش های تدریس:

 

 مواد و وسایل آموزشی

 نمودار/ چارت بروشور کاتالوگ/ / عکستصویر وایت بورد پاورپوینت جزوه کتاب

 بیمار واقعی بیمار استاندارد شده اشیاء و لوازم واقعی ماکت نرم افزار فیلم آموزشی فایل صوتی

 دیتا پروژکتور، نمونه وسایل کمکی و اعضای مصنوعی سایر مواد و وسایل آموزشی:

 مکان برگزاری آموزش

 کالس 
 سایت

 اینترنت 

سالن 

 کنفرانس

 سالن

 آمفی تأتر 

 سالن 

 موالژ
 Media آزمایشگاه

Lab 

Skill 

Lab 

درمانگاه/ 

 بخش بالینی

 عرصه

 بهداشت
 جامعه

   :مکان های آموزشیسایر 

 تجارب یادگیری )مرتبط با استاد(
کتب و منابع موجود  و معتبر  با استفادهبا انواع وسایل کمکی و  اندام مصنوعی ، جنس و اجزای تشکیل دهنده آن ها آشنایی آموزش فراگیر جهت 

 و همچنین بصورت مشاهده در مراکز ارتوپدی فنی بصورت عملی

 تکالیف یادگیری) مرتبط با فراگیر(
قادر به شناخت صحیح وسایل کمکی و اندام فراگیرنده موظف خواهد بود تکالیف مربوطه را به صورت صحیح و به موقع انجام داده و در نهایت 

   .های مصنوعی باشد

 ضوابط آموزشی و سیاست های مدرس
حضور به موقع و فعال در کالس، رعایت کامل نظم و انضباط، انجام به موقع تکالیف، حضور به موقع در جلسه آزمون در انتظارات: 

 حین ترم و پایان ترم

 ورود و خروج از کالس : مجازها



4 
 

 و آشامیدن ضبط صدا و تصویر، استفاده از تلفن همراه، خوردن محدودیتها:

  

 (/بالینی/عرصههای ایمنی )دروس عملی/آزمایشگاهیتوصیه
 احتیاط در حین آموزش با پروژکتورهای برقی و اجتناب از خطر برق گرفتگی

نین در هنگام بازدید از مراکز ارتوپدی فنی می بایست به توصیه های مسئول مرکز عمل نموده و از هرگونه استفاده از وسایل و تجهیزات و همچ

 دستگاه های موجود بدون اخذ مجوز از مسئول مربوطه اجتناب نمود. 

 فهرست منابع درسی
 Michelle M Lusardi, Orthotics and prosthetics in rehabilitation. Elsevier, Last version 
 Pedretti LW., Early MB, Occupational therapy: Practice skills for physical dysfunction, St- 

Louis: Mosby, Last version 
 Lusardi M. Nielsen C. Orthotics and prosthetics in rehabilitation, Butterworth. Last 

version  
 Sanders G. Lower limb Amputations: A guide to rehabilitation, Philadelphia, F. A. Davis 

company, Last version 
 
 

 روش ارزشیابی

 مصاحبه چک لیست صحیح / غلط جورکردنی چند گزینه ای کوته پاسخ سترده پاسخگ

Key Feature OSCE Short Case Long Case Mini CEX DOPS 
Clinical Work 

Sampling 

Log Book 0 360 Portfolio PUZZLE  PMP SCT CRP 

 سایر روش های ارزشیابی:

 ( 3ره،  عملی:  نم  13 نمره: نظری 13) از بارم بندی نمره 

 کار عملی: ...... نمره نمره 4: تکالیف کالسی نمره 1: حضور و مشارکت فعال

 نمره 13  :/ دورهامتحان پایان ترم نمره 5 :/ دورهامتحان میان ترم نمره 1 کوئیز:

 سایر موارد:
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 برنامه نظریترتیب و توالی عناوین جدول 

شماره 

 جلسه
 مالحظات عنوان جلسه 

  یی با مفاهیم کلی در ارتوز ها و پروتز ها و طبقه بندی آنهاآشنا 1

  اهداف درمانی و لستفاده از انواع کفش و کفی طبی 2

  آشنایی با اورتز های ستون فقرات در انواع انحرافات مربوط به آن 3

  اورتوز های اندام تحانیآشنایی با  4

  اانواع قطع عضو و علل آن در اندام هآشنایی با  5

  پروتز های اندام هاآشنایی با  6

  قبل و بعد از دریافت پروتزتوانبخشی  7

  آزمون پایان ترم 8

9   

11   

11   

12   

13   

14   

15   

16   

17   

توسط مسؤول درس/ کارشناس آموزش، به اطالع  پایان، در زمان آغاز برنامه آموزشی،تاریخ شروع و *توجه: 

 نیده خواهد شد.فراگیران رسا
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 جدول ترتیب و توالی عناوین برنامه عملی

شماره 

 جلسه
 مالحظات عنوان جلسه 

  بازدید از مرکز ارتوپدی فنی 1

  نکات الزم در تجویز اورتوز و پروتز 2

  Back slapساخت  3

  اصول نحوه استفاده از وسایل کمکی )عصا، واکر، ویلچر،...( 4

5   

6   

7   

8   

9   

11   

11   

12   

13   

14   

15   

16   

17   

توسط مسؤول درس/ کارشناس آموزش، به اطالع  پایان، در زمان آغاز برنامه آموزشی،تاریخ شروع و *توجه: 

 فراگیران رسانیده خواهد شد.
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 جدول ارائه برنامه کارآموزی/کارورزی 

 *طول دوره
 مدرس )مدرسان(  مکان ارائه عنوان برنامه آموزشی

 ماه روز ساعت

      

      

      

      

      

توسط مسؤول درس/ کارشناس آموزش، به اطالع  پایان، در زمان آغاز برنامه آموزشی،تاریخ شروع و *توجه: 

  فراگیران رسانیده خواهد شد.

 

 


