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 داوشکذٌ تُذاشت ي پیراپسشکی

 گريٌ آمًزشی کاردرماوی

  Course Plan ديرٌطرح 

 مشخصات فراگیران مشخصات درس

 کاردرهاًی رضتِ تحصیلی:  ساخت اوًاع اسپیلىت ػٌَاى ٍاحذ درسی:

 کارضٌاسیهقطغ تحصیلی:  اجباری -اختصاصیًَع ٍاحذ درسی: 

 ترم تحصیلی:   ی:کارٍرز کارآهَزی:  1ػولی:  1ًظری:  2 ٍاحذ

 ،ساػت

 هاُیا رٍز

ًظری: 

11 
 تخص: سال: کارآهَز  کارٍرزی: کارآهَزی:  34ػولی: 

کذ 

 درس:

41 

 پیطٌیاز: 

بیماری َای ارتًپذی کذ 

کیىسیًلًشی ي ي  31

 26کذ  2بیًمکاویک

 جذیذتریي تاریخ تصَیة

ترًاهِ آهَزضی تَسط 

ٍزارت تْذاضت: 

12/12/1331 

 تخص: سال: کارٍرز 

 تخص: سال: دستیار

 سایر: سایر:

 مشخصات مسؤل درس

 کاردرهاًی رضتِ تحصیلی:   ضیریي هلکی ًام ٍ ًام خاًَادگی: 

 هرتیرتثِ ػلوی:  کارضٌاسی ارضذ هقطغ تحصیلی:  

                                پست الکترًٍیک: 02433112032 ضوارُ تواس: 
Shirinmaleki142@zums.ac.ir 

 زًجاى تلَار پرٍیي اػتصاهی داًطکذُ تْذاضت ٍ پیراپسرضکی گرٍُ کاردرهاًی   هحل کار: آدرس

 ًام ٍ ًام خاًَادگی سایر هذرساى:  

 تاریخ تذٍیي طرح درس: رٍش ترگساری ترًاهِ:

01/01/1331 
 تازًگری تر اساس ًیاز جاهؼِ:

 ترکیبی مجازی حضَری
 تاریخ تصَیة

 :EDCتَسط ضَرای  

00/00/1331 

 ضوارُ جلسات

 تاریخ تأییذ  تازًگری ضذُ:

 :EDOتَسط ضَرای 

00/00/1331 
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 اَذاف آمًزشی

   ّذف کلی:

 دانشجویان با ساخت انواع اسپیلنت و اصول ساخت آن ها و کسب مهارت های اجرایی ساخت اسپیلنتآشنایی 

 اگیران قادر باضىذ:در پایان بروامٍ آمًزضی، اوتظار می ريد فر اّذاف اختصاصی )رفتاری(:

 :حیطِ ضٌاختی 

 .افَل هکبًیکبل عبخت اًَاع اعپیلٌت را ؽزح دٌّذ 

 .اّذاف عبخت اعپیلٌت را تَضیح دٌّذ 

 .ثب عجقِ ثٌذی اعپیلٌت ّب اؽٌبیی داؽتِ ثبؽٌذ 

 .هَاد ٍ تدْیشات اعپیلٌت عبسی را ؽٌبختِ ٍ ؽزح دٌّذ 

 .ًحَُ عبخت اًَاع اعپیلٌت را تَضیح دٌّذ 

  فیشیَلَصی اًذام ّب را ثیبى ًوبیٌذ.ثِ اعپیلٌت عبسی ثب در ًظز گزفتي آًبتَهی ًکبت هزثَط ٍ 

  افشایؼ ػولکزد را ؽزح دٌّذ. خْت پیؾگیزی یب افالح تغییز ؽکل ّبًکبت اعپیلٌت عبسی  ٍ 

  کبّؼ درد، یب التیبم عبختبرّبی تزهین ؽذُ ثب  فحیح ثزایٍضؼیت دّی ًحَُ عبخت اعپیلٌت را ثِ هٌظَر

 تَضیح دٌّذ. ذ ثز اعپیلٌت ّبی اًذام فَقبًی تبکی

  ًحَُ اعتفبدُ اسArm device  .را تَضیح دٌّذ 

 

 :حیطِ رٍاًی حرکتی 

 گَّبی هختلف اعپیلٌت )ثب تبکیذ ثز اعپیلٌت ّبی اًذام فَقبًی( را ثزای ثیوبراى هختلف عزاحی کٌٌذ.ال 

 ٌٌذ.سٍایب ٍ ٍضؼیت هفبفل را در عبخت اعپیلٌت ّبی هختلف لحبػ ک 

 .سهبى هٌبعت ثزای اعتفبدُ اس ّز اعپیلٌت را ثب تَخِ ثِ ؽزایظ ثیوبر  در ًظز ثگیزًذ 

  در عبخت اعپیلٌت، رٍػ ّبی ػولی هٌبعت را ثِ کبر ثگیزًذ ثِ فَرتی کِ اعپیلٌت عبختِ ؽذُ ثزاعبط

 آًبتَهی ثذى ثیوبر عبختِ ؽذُ ثبؽذ.

 اًدبم دٌّذ ٍ اعپیلٌت هتٌبعت ثب اٍ را تدَیش ًوبیٌذ. ارسیبثی ثیوبر ٍ ؽزایظ ثیوبری اٍ را ثِ عَر هٌبعجی 

 

 :حیطِ ػاطفی 

  .اعپیلٌت عبختِ ؽذُ را ثؼذ اس عبخت، در دعت ثیوبر اهتحبى کزدُ ٍ ٍاکٌؼ ثیوبر ثِ آى را هَرد تَخِ قزار دٌّذ

گ ّبی هَخِ ثِ ػٌَاى هثبل اگز ثیوبر کَدک اعت، ثْتز اعت اس عزح ّبی ؽبد ٍ رًگی ٍ اگز ثشرگغبل اعت اس رً

 تز اعتفبدُ ؽَد.
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 ريش َای تذریس

 ایفای وقص بحث گريَی پرسص ٍ پاسخ سخٌراًی

 پاول PBL ًوایص ػولی کارگاٌ آمًزضی 

 گريٌ کًچک              جًروال کالب                گسارش صبحگاَی             گردش علمی                  

Bedside teaching Grand Round Case Based  Discussion ُتیوار ضثیِ سازی ضذ 

 سایر رٍش ّای تذریس:

 مًاد ي يسایل آمًزشی

 ومًدار/ چارت بريضًر کاتالًگ/ تصَیر/ ػکس ٍایت تَرد پاٍرپَیٌت جسٍُ کتاب

 بیمار ياقعی بیمار استاوذارد ضذٌ اضیاء ٍ لَازم ٍاقؼی ماکت ورم افسار فیلن آهَزضی فایل صًتی

ٍعبیل عبخت اعپیلٌت اس قجیل دعتگبُ اعپیلٌت عبسی، اٍرفیت، گچ، کبتز، اًجزدعت، دم ثبریک،   ٍسایل آهَزضی: سایر هَاد ٍ

 عؾَار فٌؼتی، ٍلکزٍ، فٌز اعپیلٌت، کؼ اعپیلٌت عبسی، تیَة، اٍرفیکغت
 مکان ترگساری آمًزش

 کالس 
 سایت

 ایىتروت 
 ساله کىفراوس

 ساله

آمفی  

 تأتر

 ساله 

 مًالش
 Media Lab ٌآزمایطگا

Skill 

Lab 

درماوگاٌ/ 

 بخص

 بالیىی

 عرصٍ

 بُذاضت
 جامعٍ

 اتاق اسپیلٌت  :هکاى ّای آهَزضیسایر 

 تجارب یادگیری )مرتثط تا استاد(

 

ٍ ًحَُ عبخت اعپیلٌت ّبی  اعتفبدُ اس اًَاع هَاد ٍ ٍعبیل اتبق اعپیلٌت در خقَؿ  آؽٌبیی ػولی فزاگیز تَعظ هذرط،

 وبری ّب ٍ ؽزایظ هختلف ثیوبراىهختلف ثب تَخِ ثِ ثی

 تکالیف یادگیری) مرتثط تا فراگیر(

 

 عزاحی الگَّبی کبغذی عبخت اعپیلٌت اعپیلٌت ّبی دایٌبهیک ٍ اعتبتیک 

 عبخت ػولی اًَاع اعپیلٌت ّب ثب تبکیذ ثز اعپیلٌت ّبی اًذام فَقبًی 

 ب آى ّبٍ ًحَُ کبر ث آؽٌبیی ثب اًَاع هَاد ٍ ٍعبیل هزتجظ ثب اعپیلٌت عبسی 

  ًِحَُ ساٍیِ دّی ٍ پَسیؾي  ٍ ؽزایظ هختلف، ثیوبری ّباعپیلٌت ّبی هزتجظ ثب دفتزچِ حبٍی ًبم ٍ تَضیحبت ارائ ٍ

 دّی ٍ احتیبعبت در عبخت اعپیلٌت ّب ثزای افزاد ثب تؾخیـ ّبی هختلف
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 ضًاتط آمًزشی ي سیاست َای مذرس

پَؽیذى لجبط کبر یب رٍپَػ  حضَر کبهل در خلغبت ػولی،  حضَر ثِ هَقغ ٍ کبهل در هحل ثزًبهِ آهَسؽی، انتظارات:

غبت هٌبعت در حیي خلغبت ػولی، رػبیت کبهل ًظن ٍ اًضجبط، عبخت اعپیلٌت ّبیی ثب ظبّز ٍ کبرثزد هٌبعت در عی خل

هزتجظ ثِ آهَسػ، اًدبم ثِ هَقغ ٍ هٌبعت تکبلیف  بحث آهَسؽی، عزح عَاالت ٍ اثْبهبتػولی، ؽزکت فؼبل ٍ پَیب در هج

 آهَسؽی تؼییي ؽذُ

 ٍرٍد ٍ خزٍج اس کالط  مجازها:

 خَردى ٍ آؽبهیذى، فحجت کزدى ثب هَثبیل محدودیتها:

 (/تالیىی/عرصٍَای ایمىی )دريس عملی/آزمایشگاَیتًصیٍ

 

 احتیبط در اعتفبدُ اس کبتزّب ٍ دعتگبُ اعپیلٌت عبسی 

 عبخت اعپیلٌت رٍی دعت ّن گزٍّی ثب هَاد اٍرفیت ثِ دلیل گزهب احتیبط در حیي 

 

 فُرست مىاتع درسی
 Jacobs, MaryLynn A., Noelle Austin, and Noelle M. Austin, eds. Splinting the hand and upper 

extremity: principles and process. Lippincott Williams & Wilkins, 2003. 

 Trombly, C. A., Radomski, M. V., Trombly, C. A., & Radomski. (2002). Occupational therapy for 

physical dysfunction 

 Pedretti, L. W., & Early, M. B. (Eds.). (2001). Occupational therapy: Practice skills for physical 

dysfunction (pp. 3-12). St. Louis, MO: Mosby.  

 Coppard, Brenda M., and Helene Lohman. Introduction to splinting. Elsevier Health Sciences, 2008. 

 

 ريش ارزشیاتی

 گستردُ پاسخ
کَتِ 

 پاسخ
 مصاحبٍ چک لیست صحیح / غلط جَرکردًی چٌذ گسیٌِ ای

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

Sampling 

Log Book 360
 0

 Portfolio PUZZLE  PMP SCT CRP 

 سایر ريش َای ارزشیاتی:

 (  10ًورُ،  ػولی:  ،  10 ًورُ: ًظری  20) از تارم تىذی ومرٌ 

 ًورُ 5کار ػولی:  ًورُ 2:تکالیف کالسی ًورُ 1: حضَر ٍ هطارکت فؼال

 ًورُ 10  :/ دٍرُاهتحاى پایاى ترم ًورُ 2 :/ دٍرُاهتحاى هیاى ترم ..... ًورُ کَئیس:

 سایر هَارد:
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 تروامٍ وظریترتیة ي تًالی عىايیه جذيل 

شماره 

 جلسه
 مالحظات عنوان جلسه 

  آؽٌبیی ثب تؼبریف، اًَاع، هفبّین، هَاد ٍ افَل عبخت اعپیلٌت 1

  آؽٌبیی ثب اًَاع اعپیلٌت ّبی اعتبتیک، ٍیضگی ّب ٍ کبرثزدّبی آى ّب 2

  یکی عبخت اعپیلٌت ٍ عیغتن ًیزٍّبآؽٌبیی ثب افَل ثیَهکبً 3

  Arm deviceآؽٌبیی ثب تزهیٌَلَصی عبخت اعپیلٌت ٍ آؽٌبیی ثب  4

  آؽٌبیی ثب ضبیؼبت اػقبة هحیغی ٍ اعپیلٌت ّبی رایح در ایي ضبیؼبت 5

  آؽٌبیی ثب ضبیؼبت تبًذًٍی، ٍ اعپیلٌت ّبی رایح در ایي ضبیؼبت 6

  اهتحبى هیبى تزم اس هجبحث تئَری 7

  آؽٌبیی ٍ ًحَُ کؾیذى الگَی اعپیلٌت ّبی چزهی ٍ آؽٌبیی ثب کبرثزد آى ّب 8

تَسط هسؤٍل درس/ کارضٌاس آهَزش، تِ اطالع فراگیراى رساًیذُ  پایاى، در زهاى آغاز ترًاهِ آهَزضی،تاریخ ضرٍع ٍ *تَجِ: 

 خَاّذ ضذ.
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 جذيل ترتیة ي تًالی عىايیه تروامٍ عملی

 هالحظات جلسِ ػٌَاى  ضوارُ جلسِ

3 
 cock up ،resting ،webآؽٌبیی ًحَُ کؾیذى الگَی اعپیلٌت ّبی 

spacer عبیز اعپیلٌت ّبی اعتبتیک ٍ آؽٌبیی ثب کبرثزد آى ّب ٍ 

 

  cock upخلغِ ػولی عبخت اعپیلٌت  2

  resting     خلغِ ػولی عبخت اعپیلٌت  1

  web spacer    خلغِ ػولی عبخت اعپیلٌت  4

  لغِ ػولی عبخت اعپیلٌت آًتی اعپبعتجک دعتخ 5

  خلغِ ػولی عبخت اعپیلٌت ّبی ضذ دفزهیتی اًگؾتبى 6

  whale designخلغِ ػولی عبخت اعپیلٌت  7

  آًتی رٍهبتَییذخلغِ ػولی عبخت اعپیلٌت  8

  پبلوبر دٍرعبلخلغِ ػولی عبخت اعپیلٌت  9

31 
دایٌبهیک ٍ آؽٌبیی ثب آؽٌبیی ٍ ًحَُ کؾیذى الگَی اعپیلٌت ّبی 

 کبرثزد آى ّب ثِ فَرت ػولی

 

  خلغِ ػولی عبخت اعپیلٌت دایٌبهیک دٍرعبل 33

  خلغِ ػولی عبخت اعپیلٌت دایٌبهیک پبلوبر 32

   wrist extension خلغِ ػولی عبخت اعپیلٌت 31

  خلغِ ػولی عبخت اعپیلٌت دایٌبهیک آًتی ثَتًَیز ٍ آًتی عَاى ًک 34

  cock upچزهی ولی عبخت اعپیلٌت خلغِ ػ 35

36 
 mp flexor  ٍuniversalّبی چزهی  خلغِ ػولی عبخت اعپیلٌت

cuff 

 

  آپًٌَظچزهی خلغِ ػولی عبخت اعپیلٌت  37

تَسط هسؤٍل درس/ کارضٌاس آهَزش، تِ اطالع فراگیراى رساًیذُ  پایاى، در زهاى آغاز ترًاهِ آهَزضی،تاریخ ضرٍع ٍ *تَجِ: 

 .خَاّذ ضذ
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 جذيل ارائٍ تروامٍ کارآمًزی/کاريرزی 

 *طَل دٍرُ
 هذرس )هذرساى(  هکاى ارائِ ػٌَاى ترًاهِ آهَزضی

 هاُ رٍز ساػت

      

      

      

      

      

رساًیذُ تَسط هسؤٍل درس/ کارضٌاس آهَزش، تِ اطالع فراگیراى  پایاى، در زهاى آغاز ترًاهِ آهَزضی،تاریخ ضرٍع ٍ *تَجِ: 

  خَاّذ ضذ.

 

 


