ثسمو تعبني

دانشگبه عهٌو پسشكي ً خذمبت ثيذاشتي درمبني استبن ىمذان
معبًنت آمٌزشي داىؼگاه
نصكض نعالػات و تَظػً آنَزش غلَم پضػکی
فرو طرح درش نظری

ٌهکار ندتصم . . . . . . . . .
بً دلیل اٌهیت ظصح درس در آغاز فصآیيس آنَزش (بً غيَان داربعت غقلی و غلهی نسرس با فصاگیصان)  ،ایو ابضار بً غيَان یکی از ابضارٌاي اؾلی فػالیت آنَزػی نسرظیو نعصح نی باػس و در نصاكض آنَزش غالی بً
غيَان یك روش غلهی نَرد اظتفاده قصارنی گیصد  ،لشا تکهیل فصم ظصح درس بً نيظَر پیغ بیيی ظیص آنَزش و ارتقاي آن ضصوري بً ىظص نی رظس .

واخس آنَزش غلَم پضػکی و بص ىانً ریضي درظی

 )1مشخصبت مذرش( :تکهیل ٌهً ي نَارد ایو بيس ضصوري نی باػس)
-

ىام گصوه آنَزػی :كاردرناىی

-

ىام و ىام راىَادگی نسیص گصوه  :راىم نٍسیً ظیسي
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-

ىام و ىام راىَادگی نسرس ظصاح :فصزاد فصناىی

-

پعت الکتصوىیکی نسرس ظصاح و ػهاره تهاسFarmani.farzad@yahoo.com :

-

ىام و ىام راىَادگی نسرس نعئَل. :

-

پعت الکتصوىیکی نسرس نعئَل:

-

نسرظیو ٌهکار......................................................... :

 )2مشخصبت درش (تکهیل ٌهً ي نَارد ایو بيس ضصوري نی باػس)
-

غيَان درس  :وظایل كهکی و اغضاي نؿيَغی در كاردرناىی
 ىظصي  1واخس ،

 غهلی  1واخس

-

ىَع و نیضان واخس بً تفکیك:

-

رػتً و نقعع تدؿیلی داىؼجَ :كارػياظی كاردرناىی

-

تػساد داىؼجَ20 .:

-

پیؼيیاز درس :آىاتَنی اىسام ٌا ،نقسنً اي بص ارتَپسي ،بیهاري ٌاي دارلی

-

ظال تدؿیلی :

ىیهعال اول 

ىیهعال دوم

تصم تابعتاىی

* در ؾَرتیکً بیغ از یك نسرس درس فَق را تسریط نی ىهایيس  ،لعفاً نیضان واخس آنَزػی رَد را قیس ىهاییس .
 ) 3اىذاف كهي درش( :ایو اٌساف با تَجً بً اٌساف كلی نَجَد در كَریکَلَم نؿَب درس نَرد ىظص تيظیم نی گصدد /نَارد ایو بيس نی تَاىس بیؼتص یا كهتص از  2نَرد باػس).
 )1آػيایی داىؼجَیان با كلیاتی در نَرد وظایل كهکی و اغضاي نؿيَغی و كاربصد آىٍا در اىَاع بیهاریٍا و تَاىبزؼی كَدكان و بضرگعاالن
 )4جذًل زمبنجنذی رئٌش مطبنت (اىذاف مرحهو اي):
راىنمب :اٌساف نصخلً اي بص اظاس ظصفؿل آنَزػی نؿَب درس تيظیم نی گصدد .تػساد ردیف ٌاي ایو جسول بعتً بً نیضان واخس درظی كً تسریط آن را بً غٍسه داریس نی تَاىس كم یا
زیاد گصدد.
جلعات درس

اٌساف كلی ٌص جلعً ((ظصفؿل آنَزػی نؿَب درس))
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1

آػيایی داىؼجَیان با نفاٌیم اغضاي نؿيَغی و ظبقً بيسي اىَاع آىٍا

2

آػيایی داىؼجَیان با اىَاع كفی ظبی ،اٌساف درناىی و كاربصد آىٍا

3

آػيایی داىؼجَیان با اىَاع كفغ ظبی ،اٌساف درناىی و كاربصد آىٍا

4

آػيایی داىؼجَیان با اىَاع ارتَزٌاي زاىَ ،اٌساف درناىی و كاربصد آىٍا

5

آػيایی داىؼجَیان با اىَاع ارتَزٌاي لگو ،اٌساف درناىی و كاربصد آىٍا

6

آػيایی داىؼجَیان با اىَاع اىدصافات ظتَن فقصات ،اٌساف و كاربصد ارتَز ٌاي نصبَظً (ىقاط فؼار ،ػصایط
پَػیسن و كاربصد آىٍا)

7

آػيایی داىؼجَیان با اىَاع ظعَح قعع غضَ در اىسام فَقاىی و تدتاىی

8

آػيایی داىؼجَیان با غلل قعع غضَ در ظعَح نزتلف اىسام فَقاىی و تدتاىی

9

آػيایی داىؼجَیان با اىَاع و اجضاء پصوتضٌاي اىسام فَقاىی

10

آػيایی داىؼجَیان با اىَاع و اجضاء پصوتضٌاي اىسام تدتاىی

11

آػيایی داىؼجَیان با بصىانً ٌاي تَاىبزؼی قبل و بػس از دریافت غضَ نؿيَغی

12

آػيایی داىؼجَیان با اىَاع فو آوري ٌاي كهکی

13

آػيایی داىؼجَیان با اىَاع غؿا ،ویلچص ،كصاچ و كاربصد آىٍا

14

بازدیس داىؼجَیان از یك نصكض نجٍض ارتَز و پصوتض

15

بازدیس داىؼجَیان از یك نصكض نجٍض ارتَز و پصوتض

16

آػيایی داىؼجَیان با روش ظارت  SLLو S.L.S

17

آػيایی داىؼجَیان با روش ظارت  Back Kneeو Toe UP
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 )5اىذاف اجرايي ) رفتبری( جهسبت
راىنمب  :ایو اٌساف از تجضیً اٌساف نصخلً اي (بيس  )4بسظت نی آیس و بً ىدَي تسویو نی گصدد كً تَظط نسرس قابل نؼاٌسه و قابل ارزػیابی نی باػيس .تػساد ردیف ٌاي ایو جسول بعتً بً تػساد
اٌساف نصخلً اي (بيس  )4نی تَاىس كم یا زیاد گصدد.
( ( Cogخیعً ػيارتی) ( Aft ،خیعً ىگصػی) ( Psy،خیعً نٍارتی)

اٌساف رفتاري

اٌساف كلی ٌص جلعً
(بيس ) 4

خیعً یادگیصي
(دور خیعً نَرد ىظص دایصه
بکؼیس)

داىؼجَیان قادر باػيس در پایان ٌصجلعً:
ٌسف كلی جلعً:1

 -1-1تاریزچً كلی ارتَزٌا و پصوتضٌا را ػصح دٌيس.

( )Cog , Aft , Psy

آػيایی داىؼجَیان با نفاٌیم اغضاي

 -2-1نفاٌیم كلی ارتَزٌا و پصوتضٌا را ػصح دٌيس.

( )Cog , Aft , Psy

نؿيَغی و ظبقً بيسي اىَاع آىٍا

 -3-1نفاٌیم و روش ٌاي ىام گشاري ارتَزٌا را تَضیح دٌيس.

ٌسف كلی جلعً:2

 -1-2اىَاع كفی ظبی را ىام ببصىس.

( )Cog , Aft , Psy
( )Cog , Aft , Psy

آػيایی داىؼجَیان با اىَاع كفی ظبی ،اٌساف  -2-2اٌساف درناىی اىَاع كفی ظبی را ػصح دٌيس.
درناىی و كاربصد آىٍا

 -3-2كاربصد اىَاع كفی ظبی را بصاي ٌصىَع بیهاري بیان كييس.

ٌسف كلی جلعً:3

 -1-3اىَاع كفغ ظبی را ىام ببصىس

( )Cog , Aft , Psy

آػيایی داىؼجَیان با اىَاع كفغ ظبی،

 -2-3اٌساف درناىی اىَاع كفغ ظبی را ػصح دٌيس.

( )Cog , Aft , Psy

اٌساف درناىی و كاربصد آىٍا

 -3-3كاربصد اىَاع كفغ ظبی را بصاي ٌصىَع بیهاري تؼزیؽ دٌيس.

( )Cog , Aft , Psy

ٌسف كلی جلعً:4

 -1-4اىَاع ارتَزٌاي زاىَ را ىام ببصىس

( )Cog , Aft , Psy

آػيایی داىؼجَیان با اىَاع ارتَزٌاي زاىَ،

 -2-4اٌساف درناىی اىَاع ارتَزٌاي زاىَ را ػصح دٌيس.

( )Cog , Aft , Psy
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اٌساف درناىی و كاربصد آىٍا

 -3-4كاربصد اىَاع ارتَزٌاي زاىَ را بصاي ٌصىَع بیهاري تؼزیؽ دٌيس.

( )Cog , Aft , Psy

ٌسف كلی جلعً:5

 -1-5اىَاع ارتَزٌاي لگو را ىام ببصىس

( )Cog , Aft , Psy

آػيایی داىؼجَیان با اىَاع ارتَزٌاي لگو،

 -2-5اٌساف درناىی اىَاع ارتَزٌاي لگو را ػصح دٌيس.

( )Cog , Aft , Psy

اٌساف درناىی و كاربصد آىٍا

 -3-5كاربصد اىَاع ارتَزٌاي لگو را بصاي ٌصىَع بیهاري تؼزیؽ دٌيس.

( )Cog , Aft , Psy

ٌسف كلی جلعً:6

 -1-6اىَاع اىدصافات ظتَن فقصات و ارتَز ٌاي نصبَط بً آىٍا را ىام ببصىس.

( )Cog , Aft , Psy

آػيایی داىؼجَیان با اىَاع اىدصافات ظتَن

 -2-6اٌساف و نَارد كاربصد اىَاع ارتَزٌاي ظتَن فقصات را ػصح دٌيس.

( )Cog , Aft , Psy

فقصات ،اٌساف و كاربصد ارتَز ٌاي نصبَظً

 -3-6نکاىیضم غهلکصد و اجصگشاري اىَاع ارتَزٌاي ظتَن فقصات را ػصح دٌيس.

( )Cog , Aft , Psy

(ىقاط فؼار ،ػصایط پَػیسن و كاربصد آىٍا)
ٌسف كلی جلعً:7

 -1-7غلل نزتلف قعع غضَ در اىسام فَقاىی را ىام ػصح دٌيس.

( )Cog , Aft , Psy

آػيایی داىؼجَیان باغلل قعع غضَ و اىَاع

 -2-7غلل نزتلف قعع غضَ در اىسام تدتاىی را ىام ػصح دٌيس.

( )Cog , Aft , Psy

ظعَح قعع غضَ در اىسام فَقاىی و تدتاىی

 -3-7ظعَح نزتلف قعع غضَ در اىسام فَقاىی را ىام ببصىس.
 -4-7ظعَح نزتلف قعع غضَ در اىسام تدتاىی را ىام ببصىس.

ٌسف كلی جلعً:8

 -1-8اىَاع پصوتضٌاي اىسام فَقاىی را در ظعَع نزتلف قعع اىسام ىام ببصىس.

( )Cog , Aft , Psy

آػيایی داىؼجَیان با اىَاع و اجضاء پصوتضٌاي

 -2-8نکاىیضم ٌاي نزتلف غهلکصد پصوتضٌاي اىسام فَقاىی را ػصح دٌيس.

( )Cog , Aft , Psy

اىسام فَقاىی
ٌسف كلی جلعً:9

 -1-9اىَاع پصوتضٌاي اىسام فَقاىی را در ظعَع نزتلف قعع اىسام ىام ببصىس.

( )Cog , Aft , Psy

آػيایی داىؼجَیان با اىَاع و اجضاء پصوتضٌاي

 -2-9نکاىیضم ٌاي نزتلف غهلکصد پصوتضٌاي اىسام فَقاىی را تَضیح دٌيس.

( )Cog , Aft , Psy

اىسام تدتاىی
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ٌسف كلی جلعً:10

 -1-10بصىانً ٌاي نزتلف تَاىبزؼی بیهاران نبتال بً قعع غضَ اىسام فَقاىی را قبل از قبل از دریافت پصوتض ػصح دٌيس.

آػيایی داىؼجَیان با بصىانً ٌاي تَاىبزؼی

 -2-10بصىانً ٌاي نزتلف تَاىبزؼی بیهاران نبتال بً قعع غضَ اىسام فَقاىی را بػس از دریافت پصوتض ػصح دٌيس.

( )Cog , Aft , Psy
( )Cog , Aft , Psy

قبل و بػس از دریافت پصوتض

ٌسف كلی جلعً:11

 -1-11اىَاع فو آوري ٌاي كهکی را ىام ببصىس.

( )Cog , Aft , Psy

آػيایی داىؼجَیان با اىَاع فو آوري ٌاي

 -2-11نَارد كاربصد اىَاع فو آوري ٌاي كهکی را ػصح دٌيس.

( )Cog , Aft , Psy

كهکی
ٌسف كلی جلعً:12

 -1-12اىَاع نزتلف غؿا ،كصاچ و ویلچص را ىام ییصىس.

( )Cog , Aft , Psy

آػيایی داىؼجَیان با اىَاع غؿا ،ویلچص ،كصاچ

 -2-12نکاىیضم غهلکصد اىَاع ویلچص را ػصح دٌيس.

( )Cog , Aft , Psy

و كاربصد آىٍا
ٌسف كلی جلعً:13

 -1-13بزغ ٌاي نزتلف یك كارگاه ارتَز را ىام ببصىس.

( )Cog , Aft , Psy

بازدیس داىؼجَیان از یك نصكض نجٍض ارتَز و

 -2-13اىَاع تجٍیضات نَجَد در یك كارگاه ارتَز را ىام ببصىس.

( )Cog , Aft , Psy

پصوتض
ٌسف كلی جلعً:14

 -1-14بزغ ٌاي نزتلف یك كارگاه پصوتض را ىام ببصىس.

( )Cog , Aft , Psy

بازدیس داىؼجَیان از یك نصكض نجٍض ارتَز و

 -2-14اىَاع تجٍیضات نَجَد در یك كارگاه پصوتض را ىام ببصىس.

( )Cog , Aft , Psy

پصوتض
ٌسف كلی جلعً:15

 -1-15روش ظارت  SSLو  S.L.Sرا با اظتفاده از نَاد اولیً اورفیت ػصح دٌيس.

( )Cog , Aft , Psy

آػيایی داىؼجَیان با روش ظارت  SLLو

 SSL -2-15و  S.L.Sرا بعازىس.

( )Cog , Aft , Psy

S.L.S
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ٌسف كلی جلعً:16

 -1-16روش ظارت  Back Kneeو  Toe UPرا ػصح دٌيس.

( )Cog , Aft , Psy

آػيایی داىؼجَیان با روش ظارت Back

 Back Knee -2-16و  Toe UPرا بعازىس.

( )Cog , Aft , Psy

 Kneeو Toe UP

راىنمب  :مٌاردی را کو ثب رشتو ً مبىیت درش مٌرد نظر شمب انطجبق ً کبرثرد دارد انتخبة
 )6رًش آمٌزش :
 روش تسریط نبتيی بص اىتقال نعتقیم( ناىيس :روش یادظپاري ،روش ظزيصاىی ،روش ىهایغ غلهی ،روش تسریط تلفیقی و)....

ً يب قیذ نمبيیذ.

 روش تسریط نبتيی بص تػانل(ناىيس :روش پصظغ و پاظذ ،روش كارگاٌی ،روش ایفاي ىقغ ،روش كيفصاىط ،روش بدث گصوٌی ،روش یادگیصي نؼاركتی،و)...........
 روش تسریط نعئلً ندَر (ناىيس :روش گصدش غلهی ،روش اكتؼافی ،روش اقسام پژوٌی ،روش واخس ندَر ،روش نَضَع ندَر ،روش واخس ندَر ،روش پصوژه ندَرو).....
 ظایص نَارد(در ؾَرت وجَد قیس گصدد) :بازدیس از نصاكض
ً )7سبيم آمٌزشی مٌرد نیبز درش:
وظایل آنَزػی نػیاري (ایو وظایل بصاي تهصیو نٍارت اظتفاده نی ػَىس و جضئی از فصایيس یادگیصي اىس .وجَد آىٍا ىً تيٍا در ظَل آنَزش بلکً در ٌيگام ارزػیابی ىیض الزم و ضصوري اظت).
اىَاع ارتَز و پصوتض


وظایل آنَزػی تعٍیل كييسه (ایو وظایل در فصایيس آنَزش بصاي تعٍیل یادگیصي بً كار گصفتً نی ػَىس نحل پاور پَیيت ،اظالیس و)...
پاور پَیيت ،فیلم.
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 )8رًش ارزيبثی فراگیر:
ارزیابی بً كهك آزنَن ( ناىيس  :آزنَن ػفاٌی ،آزنَن ؾدیح غلط،جَر كصدىی ،آزنَن چيس گضیيً اي ،آزنَن تؼصیدی ،و آزنَن كَتاه پاظذ)... ،





ارزیابی غهلکصدي (ناىيس :آزنَن آظکی  ،ىهَىً كار ،كارپَػً و).......
ارزیابی نؼاٌسه اي
ظایص روش ٌا( در ؾَرت وجَد قیس گصدد)..............................................................................................

ً)9ظبيف فراگیر:
رفتار خصفً اي (خضَر فػال در كالس و).....

نؼاركت فػال در یادگیصي نباخث
ظایص نَارد(در ؾَرت وجَد قیس گصدد)..............................................................................................
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 )11شیٌه نمره دىی فعبنیت ىبی مٌرد انتظبر:
جسول زیص بص اظاس روش ارزیابی (بيس )8و وظایف فصاگیص (بيس )9تيظیم نی گصدد.
راىنمب:
ردیف
1

فػالیتٍاي نَرد اىتظار
بيس 9

2

نیضان انتیاز از كل

رفتار خصفً اي

2

نیضان نؼاركت در بدث ٌا و ظصح ظَال

2

ظایص نَارد ػانل:
3
4

كَئیض
بيس 8

ارائً پصوژه

4

5

انتدان نیان تصم

4

6

انتدان پایان تصم

8

7

ظایص نَارد ػانل:
20

جهع

9

:) فیلم ٌاي آنَزػی، جضوه آنَزػی، نقاالت بً روز،) منبثع اصهی درش (ػانل كتاب11
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American Academy of Orthopeadic Surgean. Atlas of Orthotics. MOSBY. 2004.
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:امضبي مذرش طراح
:امضبي مذرش مسئٌل
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