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 بسمه تعالی

 
 آموزش مجازیطرح درس 

 

 اول :)شماره جلسه( تاريخ ارائه درس 98-99 سال تحصيلي:

 و عملی نظری نوع درس: پردیس دانشکده:

 فیزیوتراپی-شناسیرکا :مقطع / رشته
 مریم عباس زاده امیردهیدکتر  :نام مدرس

Email : abbaszadeh_m@alumnus.tums.ac.ir 

وسایل کمکی و اندامهای  :داد واحدو تع )واحد( نام درس

 واحد عملی( 1واحد نظری،  1) واحد 2-مصنوعی
 12 تعداد دانشجو:

 ساعت 2  :جلسه زمان مدت                                                                                          98-99نیمسال دوم تحصیلی  :ترم

 

 ارتز و پروتز و مراحل ساخت آن آشنایی فراگیر با مفاهیم  :جلسه اهداف کلی درس در پایان

  :جلسهپایان در  اهداف ویژه

 جلسه بتواند: این فراگیر در پایانانتظار می رود 

 .ارتز و پروتز را تعریف کند 

 .موارد استفاده ارتزها را بیان نماید 

 .مراحل ساخت یک ارتز یا پروتز را توضیح دهد 

 ورودی :  پیش بینی رفتار

 ـ ارزشیابی آغازین(: جلسهآمادگی الزم دانشجو قبل از شروع )
 نوید LMSدر اولیه پرسش و پاسخ 

 موارد استفاده ارتزها، مراحل ساخت  ارتز و پروتز ارتز و پروتز، تعریف :کلیات درس 

 پرسش و پاسخ )در صورت برگزاری کالس همزمان آنالین(:: ارزشیابی در حین تدریس
 

 بندی و نتیجه گیری: جمع

 الل موزشی مورد نظرآارائه خالصه مطالب در فایل 

 : روش تدریس
 ( نوید(LMSآموزش مجازی )از طریق سامانه مدیریت یادگیری الکترونیکی )

 : وسایل  کمك آموزشی

  ، فایل صوتیالکترونیک هجزو

  فعالیت فراگیران:

 نوید LMSدر مشاهده و مطالعه محتواها و منابع آموزشی 

 نوید LMSدر  تکلیف در موعد مقرر رائها

 نوید LMSدر  پاسخ به پیام های ارسالی

  :)در پایان جلسه( ارزشیابی پایانی

 نوید LMSفعال کردن تیک مطالعه محتوا و منابع آموزشی در 
 نوید LMSارائه تکالیف در 
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 نوید LMSارسال پیام در 

  منابع اصلی درس:

1. Lusardi M, Orthotics & Prosthetics in Rehabilitation , Elsevier, last edition 

2. Orthotics in functional rehabilitation of lower limb, last edition 

3. Sunders S, Manual of physical therapy, last edition 

 

  :منابع و سایتهای کمك کننده

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 بسمه تعالی

 
 طرح درس آموزش مجازی

 

 دوم تاريخ ارائه درس )شماره جلسه(: 98-99 يلي:سال تحص

 نظری و عملی نوع درس: پردیس دانشکده:

 فیزیوتراپی-کارشناسی مقطع / رشته:
 دکتر مریم عباس زاده امیردهی نام مدرس:

Email : abbaszadeh_m@alumnus.tums.ac.ir 

وسایل کمکی و اندامهای  نام درس )واحد( و تعداد واحد:

 واحد عملی( 1واحد نظری،  1احد )و 2-مصنوعی
 12 تعداد دانشجو:

 ساعت 2  زمان جلسه: مدت                                                                                          98-99نیمسال دوم تحصیلی  ترم:

 

 پا بدون وزن اندازی معاینه بیومکانیکی آشنایی فراگیر با  اهداف کلی درس در پایان جلسه:

  در پایان جلسه: اهداف ویژه

 انتظار می رود فراگیر در پایان این جلسه بتواند:

 .اجزای عملکردی پا را بشناسد 

  با نحوه معاینه بیومکانیکیrearfoot .بدون وزن اندازی آشنا شود 

  با نحوه معاینه بیومکانیکیforefoot .بدون وزن اندازی آشنا شود 

 فتار ورودی : پیش بینی ر

 جلسه ـ ارزشیابی آغازین(:آمادگی الزم دانشجو قبل از شروع )

 نوید LMSمطالعه محتوای آموزشی جلسه قبلی در 

 forefootبدون وزن اندازی، معاینه بیومکانیکی  rearfootاجزای عملکردی پا، معاینه بیومکانیکی  :کلیات درس 

 بدون وزن اندازی

 پرسش و پاسخ - )در صورت برگزاری کالس همزمان آنالین(:: ارزشیابی در حین تدریس
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 جمع بندی و نتیجه گیری:

 ارائه خالصه مطالب در فایل آموزشی مورد نظر

 : روش تدریس

 ( نوید(LMSآموزش مجازی )از طریق سامانه مدیریت یادگیری الکترونیکی )

 : وسایل  کمك آموزشی

 جزوه الکترونیک، فایل صوتی

  گیران:فعالیت فرا

 نوید LMSدر مشاهده و مطالعه محتواها و منابع آموزشی 

 نوید LMSدر ارائه تکلیف در موعد مقرر 

 نوید LMSدر شرکت در آزمون تشریحی موجود 

 

  نوید LMSدر پاسخ به پیام های ارسالی 

  ارزشیابی پایانی )در پایان جلسه(:

 نوید LMSفعال کردن تیک مطالعه محتوا و منابع آموزشی در 
 نوید LMSارائه تکلیف در 
 نوید LMSارائه آزمون در 
 نوید LMSارسال پیام در 

 منابع اصلی درس: 

1. Lusardi M, Orthotics & Prosthetics in Rehabilitation , Elsevier, last edition 

2. Orthotics in functional rehabilitation of lower limb, last edition 

3. Sunders S, Manual of physical therapy, last edition 

 

  :منابع و سایتهای کمك کننده

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 بسمه تعالی

 
 طرح درس آموزش مجازی

 

 سوم تاريخ ارائه درس )شماره جلسه(: 98-99 سال تحصيلي:

 نظری و عملی نوع درس: پردیس دانشکده:

 فیزیوتراپی-کارشناسی مقطع / رشته:
 عباس زاده امیردهیدکتر مریم  نام مدرس:

Email : abbaszadeh_m@alumnus.tums.ac.ir 
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وسایل کمکی و اندامهای  نام درس )واحد( و تعداد واحد:

 واحد عملی( 1واحد نظری،  1واحد ) 2-مصنوعی
 12 تعداد دانشجو:

 ساعت 2  زمان جلسه: مدت                                                                                          98-99نیمسال دوم تحصیلی  ترم:

 

 معاینه بیومکانیکی پا با وزن اندازیآشنایی فراگیر با   اهداف کلی درس در پایان جلسه:

  در پایان جلسه: اهداف ویژه

 انتظار می رود فراگیر در پایان این جلسه بتواند:

 

 در صفحه فرونتال آشنا شود.  با نحوه معاینه بیومکانیکی پا با وزن اندازی 

  .با نحوه معاینه بیومکانیکی پا با وزن اندازی در صفحه ساژیتال آشنا شود 

  .با نحوه معاینه بیومکانیکی پا با وزن اندازی در صفحه ترنسورس آشنا شود 

 پیش بینی رفتار ورودی : 

 جلسه ـ ارزشیابی آغازین(:آمادگی الزم دانشجو قبل از شروع )

 نوید LMSمحتوای آموزشی جلسه قبلی در  مطالعه

 معاینه بیومکانیکی پا با وزن اندازی در صفحه فرونتال، ساژیتال، و ترنسورس :کلیات درس 

 پرسش و پاسخ )در صورت برگزاری کالس همزمان آنالین(:: ارزشیابی در حین تدریس
 

 جمع بندی و نتیجه گیری:

 اری، نوشتاری در فایل آموزشی مورد نظرارائه خالصه مطالب بصورت دیداری، شنید

 : روش تدریس

 ( نوید(LMSآموزش مجازی )از طریق سامانه مدیریت یادگیری الکترونیکی )

 : وسایل  کمك آموزشی

 جزوه الکترونیک، فایل صوتی

  فعالیت فراگیران:

 نوید LMSدر مشاهده و مطالعه محتواها و منابع آموزشی 

 نوید LMSدر ر ارائه تکلیف در موعد مقر

 نوید LMSدر پاسخ به پیام های ارسالی 

  ارزشیابی پایانی )در پایان جلسه(:

 نوید LMSفعال کردن تیک مطالعه محتوا و منابع آموزشی در 
 نوید LMSارائه تکلیف در 
 نوید LMSارسال پیام در 

 منابع اصلی درس: 

1. Lusardi M, Orthotics & Prosthetics in Rehabilitation , Elsevier, last edition 

2. Orthotics in functional rehabilitation of lower limb, last edition 

3. Sunders S, Manual of physical therapy, last edition 

  :منابع و سایتهای کمك کننده
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 بسمه تعالی

 
 طرح درس آموزش مجازی

 

 چهارم )شماره جلسه(:تاريخ ارائه درس  98-99 سال تحصيلي:

 نظری و عملی نوع درس: پردیس دانشکده:

 فیزیوتراپی-کارشناسی مقطع / رشته:
 دکتر مریم عباس زاده امیردهی نام مدرس:

Email : abbaszadeh_m@alumnus.tums.ac.ir 

وسایل کمکی و اندامهای  نام درس )واحد( و تعداد واحد:

 عملی(واحد  1واحد نظری،  1واحد ) 2-مصنوعی
 12 تعداد دانشجو:

 ساعت 2  زمان جلسه: مدت                                                                                          98-99نیمسال دوم تحصیلی  ترم:

 

 آنالیز دینامیک گیتآشنایی فراگیر با    اهداف کلی درس در پایان جلسه:

  لسه:در پایان ج اهداف ویژه

 بتواند: درس این گذراندن از پس فراگیرنده می رود انتظار

 .مراحل یک سیکل گیت را بشناسد 

 .با انواع گیت های پاتولوژیک آشنا شود 

 

 پیش بینی رفتار ورودی : 

 جلسه ـ ارزشیابی آغازین(:آمادگی الزم دانشجو قبل از شروع )

 نوید LMSمطالعه محتوای آموزشی جلسات قبلی در 

 سیکل گیت، گیت های پاتولوژیک :یات درس کل

 - )در صورت برگزاری کالس همزمان آنالین(:: ارزشیابی در حین تدریس
 

 جمع بندی و نتیجه گیری:

 در فایل آموزشی مورد نظرارائه خالصه مطالب 

 : روش تدریس

 ( نوید(LMSآموزش مجازی )از طریق سامانه مدیریت یادگیری الکترونیکی )

 : کمك آموزشیوسایل  

 جزوه الکترونیک، فایل صوتی

  فعالیت فراگیران:

 نوید LMSدر مشاهده و مطالعه محتواها و منابع آموزشی 

 نوید LMSدر ارائه تکلیف در موعد مقرر 

 نوید LMSدر پاسخ به پیام های ارسالی 

  ارزشیابی پایانی )در پایان جلسه(:

 نوید LMSشی در فعال کردن تیک مطالعه محتوا و منابع آموز
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 نوید LMSارائه تکلیف در 
 نوید LMSارسال پیام در 

 منابع اصلی درس: 

1. Lusardi M, Orthotics & Prosthetics in Rehabilitation , Elsevier, last edition 

2. Orthotics in functional rehabilitation of lower limb, last edition 

3. Sunders S, Manual of physical therapy, last edition 

 

  :منابع و سایتهای کمك کننده

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 بسمه تعالی

 
 طرح درس آموزش مجازی

 

 چهارم تاريخ ارائه درس )شماره جلسه(: 98-99 سال تحصيلي:

 نظری و عملی نوع درس: پردیس دانشکده:

 فیزیوتراپی-کارشناسی مقطع / رشته:
 یدکتر مریم عباس زاده امیرده نام مدرس:

Email : abbaszadeh_m@alumnus.tums.ac.ir 

وسایل کمکی و اندامهای  نام درس )واحد( و تعداد واحد:

 واحد عملی( 1واحد نظری،  1واحد ) 2-مصنوعی
 12 تعداد دانشجو:

 ساعت 2  زمان جلسه: مدت                                                                                          98-99نیمسال دوم تحصیلی  ترم:

 

 کفش مناسب و اصالح کننده های آنآشنایی فراگیر با   اهداف کلی درس در پایان جلسه:

  در پایان جلسه: اهداف ویژه

 بتواند: درس این گذراندن از پس فراگیرنده می رود انتظار

ی باردار، اصالح کننده های کفش، مشخصات کفش مناسب، کفش مناسب در کودکان، سالمندان و خانمها

 کفشهای مورد استفاده در دفورمیتی های پا

 .اجزای کفش را بشناسد 

 .مشخصات یک کفش مناسب را بداند 

  کفش های مناسب در کودکان، سالمندان و خانمهای باردار آشنا شود.با 

 .انواع اصالح کننده های کفش را بشناسد و کاربرد آنرا بداند 

 

 ار ورودی : پیش بینی رفت

 جلسه ـ ارزشیابی آغازین(:آمادگی الزم دانشجو قبل از شروع )
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 نوید LMSمطالعه محتوای آموزشی جلسات قبلی در 

 مشخصات یک کفش مناسب در افراد مختلف، اصالح کننده های کفشاجزای کفش،  :کلیات درس 

 - )در صورت برگزاری کالس همزمان آنالین(:: ارزشیابی در حین تدریس
 

 جمع بندی و نتیجه گیری:

 ارائه خالصه مطالب در فایل آموزشی مورد نظر

 : روش تدریس

 ( نوید(LMSآموزش مجازی )از طریق سامانه مدیریت یادگیری الکترونیکی )

 : وسایل  کمك آموزشی

 جزوه الکترونیک، فایل صوتی

  فعالیت فراگیران:

 نوید LMSدر مشاهده و مطالعه محتواها و منابع آموزشی 

 نوید LMSدر شرکت در آزمون تا موعد مقرر 

 نوید LMSدر پاسخ به پیام های ارسالی 

  ارزشیابی پایانی )در پایان جلسه(:

 نوید LMSفعال کردن تیک مطالعه محتوا و منابع آموزشی در 
 نوید LMSارائه آزمون در 
 نوید LMSارسال پیام در 

 منابع اصلی درس: 

1. Lusardi M, Orthotics & Prosthetics in Rehabilitation , Elsevier, last edition 

2. Orthotics in functional rehabilitation of lower limb, last edition 

3. Sunders S, Manual of physical therapy, last edition 

  :منابع و سایتهای کمك کننده

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 بسمه تعالی

 
 طرح درس آموزش مجازی

 

 ششم تاريخ ارائه درس )شماره جلسه(: 98-99 تحصيلي:سال 

 نظری و عملی نوع درس: پردیس دانشکده:

 فیزیوتراپی-کارشناسی مقطع / رشته:
 دکتر مریم عباس زاده امیردهی نام مدرس:

Email : abbaszadeh_m@alumnus.tums.ac.ir 
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وسایل کمکی و اندامهای  نام درس )واحد( و تعداد واحد:

 واحد عملی( 1واحد نظری،  1واحد ) 2-مصنوعی
 12 تعداد دانشجو:

 ساعت 2  زمان جلسه: مدت                                                                                          98-99نیمسال دوم تحصیلی  ترم:

 

 forefootاختالالت ناحیه مشخصات کفش در آشنایی فراگیر با   اهداف کلی درس در پایان جلسه:

  در پایان جلسه: اهداف ویژه

 بتواند: درس این گذراندن از پس فراگیرنده می رود انتظار

  ناحیه  اختالالتانواعforefoot .را بشناسد 

  .مشخصات کفش در متاتارسالژیا را بداند 

  .مشخصات کفش در سزاموئیدیتیس را بداند 

 ند. مشخصات کفش در سندرم مورتون را بدا 

  .مشخصات کفش در هالوکس ریجیدوس را بداند 

  .مشخصات کفش در هالوکس  والگوس را بداند 

  را بداند. اختالالت انگشتان پا مشخصات کفش در 

 پیش بینی رفتار ورودی : 

 جلسه ـ ارزشیابی آغازین(:آمادگی الزم دانشجو قبل از شروع )

 نوید LMSمطالعه محتوای آموزشی جلسات قبلی در 

 و مشخصات کفش در اختالالت این ناحیه forefootاختالالت ناحیه  :کلیات درس 

 - )در صورت برگزاری کالس همزمان آنالین(:: ارزشیابی در حین تدریس
 

 جمع بندی و نتیجه گیری:

 ارائه خالصه مطالب در فایل آموزشی مورد نظر

 : روش تدریس

 ( نوید(LMSری الکترونیکی )آموزش مجازی )از طریق سامانه مدیریت یادگی

 : وسایل  کمك آموزشی

 جزوه الکترونیک، فایل صوتی

  فعالیت فراگیران:

 نوید LMSدر مشاهده و مطالعه محتواها و منابع آموزشی 

 نوید LMSدر شرکت در آزمون تا موعد مقرر 

 نوید LMSدر پاسخ به پیام های ارسالی 

  ارزشیابی پایانی )در پایان جلسه(:

 نوید LMSل کردن تیک مطالعه محتوا و منابع آموزشی در فعا
 نوید LMSارائه آزمون در 
 نوید LMSارسال پیام در 

 منابع اصلی درس: 

1. Kisner C, Colby La: Therapeutic Exercise, foundation and techniques, last 

edition 

2. Dawine. P.A. Cash textbook of general medical and surgical conditions for 

physiotherapist 
 

  :منابع و سایتهای کمك کننده
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 بسمه تعالی

 
 طرح درس آموزش مجازی

 

 هفتم تاريخ ارائه درس )شماره جلسه(: 98-99 سال تحصيلي:

 نظری و عملی نوع درس: پردیس دانشکده:

 فیزیوتراپی-کارشناسی مقطع / رشته:
 اده امیردهیدکتر مریم عباس ز نام مدرس:

Email : abbaszadeh_m@alumnus.tums.ac.ir 

وسایل کمکی و اندامهای  نام درس )واحد( و تعداد واحد:

 واحد عملی( 1واحد نظری،  1واحد ) 2-مصنوعی
 12 تعداد دانشجو:

 ساعت 2  زمان جلسه: مدت                                                                                          98-99نیمسال دوم تحصیلی  ترم:

 

  rearfootو  midfootبا مشخصات کفش در اختالالت ناحیه آشنایی فراگیر با   اهداف کلی درس در پایان جلسه:

  در پایان جلسه: اهداف ویژه

 بتواند: درس این گذراندن از پس فراگیرنده می رود انتظار

 

  انواع اختالالت ناحیهmidfoot .را بشناسد 

  انواع اختالالت ناحیهrearfoot .را بشناسد 

  

  .مشخصات کفش در صافی کف پا را بداند 

  .مشخصات کفش در پس پالنوس را بداند 

  .مشخصات کفش در پس اکواینوس را بداند 

  .مشخصات کفش در پس کیووس را بداند 

  .مشخصات کفش در پالنتارفاشیاتیس را بداند 

 رترودزیس را بداند. مشخصات کفش در آ 

 .مشخصات کفش در تاندونیت آشیل و دفورمیتی هاگالند را بداند 

 .مشخصات کفش در آرتریت را بداند 

 مشخصات کفش افراد دیابتی را بداند 
 

 پیش بینی رفتار ورودی : 

 جلسه ـ ارزشیابی آغازین(:آمادگی الزم دانشجو قبل از شروع )

 نوید LMSدر مطالعه محتوای آموزشی جلسات قبلی 

 و مشخصات کفش در اختالالت این ناحیه rearfootو midfootاختالالت ناحیه  :کلیات درس 
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 - )در صورت برگزاری کالس همزمان آنالین(:: ارزشیابی در حین تدریس
 

 جمع بندی و نتیجه گیری:

 ارائه خالصه مطالب در فایل آموزشی مورد نظر

 : روش تدریس

 ( نوید(LMSق سامانه مدیریت یادگیری الکترونیکی )آموزش مجازی )از طری

 : وسایل  کمك آموزشی

 جزوه الکترونیک، فایل صوتی

  فعالیت فراگیران:

 نوید LMSدر مشاهده و مطالعه محتواها و منابع آموزشی 

 نوید LMSدر شرکت در آزمون تا موعد مقرر 

 نوید LMSدر پاسخ به پیام های ارسالی 

  )در پایان جلسه(:ارزشیابی پایانی 

 نوید LMSفعال کردن تیک مطالعه محتوا و منابع آموزشی در 
 نوید LMSارائه آزمون در 
 نوید LMSارسال پیام در 

 منابع اصلی درس: 

1. Lusardi M, Orthotics & Prosthetics in Rehabilitation , Elsevier, last edition 

2. Orthotics in functional rehabilitation of lower limb, last edition 

3. Sunders S, Manual of physical therapy, last edition 

 

  :منابع و سایتهای کمك کننده

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 بسمه تعالی

 
 طرح درس آموزش مجازی

 

 هشتم تاريخ ارائه درس )شماره جلسه(: 98-99 سال تحصيلي:

 نظری و عملی نوع درس: پردیس دانشکده:

 فیزیوتراپی-کارشناسی مقطع / رشته:
 دکتر مریم عباس زاده امیردهی نام مدرس:

Email : abbaszadeh_m@alumnus.tums.ac.ir 

وسایل کمکی و اندامهای  نام درس )واحد( و تعداد واحد:

 واحد عملی( 1واحد نظری،  1واحد ) 2-مصنوعی
 12 تعداد دانشجو:

 ساعت 2  زمان جلسه: مدت                                                                                          98-99نیمسال دوم تحصیلی  ترم:
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 AFO ارتزهای اندام تحتانیآشنایی فراگیر با    اهداف کلی درس در پایان جلسه:

  در پایان جلسه: اهداف ویژه

 بتواند: درس این گذراندن از پس فراگیرنده می رود انتظار

  شخصات ارتز ایده ال آشنا شود.مبا 

 .سیستمهای کنترلی در طراحی ارتزها را بشناسد 

  با انواع مختلف ارتزهایAnkle Foot Orthosis (AFO .آشنا شود ) 

 پیش بینی رفتار ورودی : 

 جلسه ـ ارزشیابی آغازین(:آمادگی الزم دانشجو قبل از شروع )

 دنوی LMSمطالعه محتوای آموزشی جلسات قبلی در 

 AFOسیستمهای کنترلی ارتزها، انواع ارتزهای ، مشخصات ارتز ایده ال :کلیات درس 

 - )در صورت برگزاری کالس همزمان آنالین(:: ارزشیابی در حین تدریس
 

 جمع بندی و نتیجه گیری:

 ارائه خالصه مطالب در فایل آموزشی مورد نظر

 : روش تدریس

 ( نوید(LMSیادگیری الکترونیکی ) آموزش مجازی )از طریق سامانه مدیریت

 : وسایل  کمك آموزشی

 پاورپوینت به همراه صوت، جزوه الکترونیک

  فعالیت فراگیران:

 نوید LMSدر مشاهده و مطالعه محتواها و منابع آموزشی 

 نوید LMSدر ارائه تکلیف تا موعد مقرر 

 نوید LMSدر پاسخ به پیام های ارسالی 

  پایان جلسه(:ارزشیابی پایانی )در 

 نوید LMSفعال کردن تیک مطالعه محتوا و منابع آموزشی در 
 نوید LMSارائه تکلیف در 
 نوید LMSارسال پیام در 

 منابع اصلی درس: 

1. Lusardi M, Orthotics & Prosthetics in Rehabilitation , Elsevier, last edition 

2. Orthotics in functional rehabilitation of lower limb, last edition 

3. Sunders S, Manual of physical therapy, last edition 

 

  :منابع و سایتهای کمك کننده

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 بسمه تعالی
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 طرح درس آموزش مجازی
 

 نهم تاريخ ارائه درس )شماره جلسه(: 98-99 سال تحصيلي:

 نظری و عملی نوع درس: پردیس دانشکده:

 فیزیوتراپی-کارشناسی مقطع / رشته:
 دکتر مریم عباس زاده امیردهی نام مدرس:

Email : abbaszadeh_m@alumnus.tums.ac.ir 

وسایل کمکی و اندامهای  نام درس )واحد( و تعداد واحد:

 واحد عملی( 1واحد نظری،  1واحد ) 2-مصنوعی
 12 تعداد دانشجو:

 ساعت 2  زمان جلسه: مدت                                                                                          98-99نیمسال دوم تحصیلی  ترم:

 

 HKAFOو KAFO ارتزهای اندام تحتانیبا  آشنایی فراگیر با   اهداف کلی درس در پایان جلسه:

  پایان جلسه:در  اهداف ویژه

 انتظار می رود فراگیر در پایان این جلسه بتواند:

 ( آشنا شود. KAFO)Ankle -Foot -Orthosis Knee-با انواع مختلف ارتزهای 

 آشنا شود. KAFOبا نحوه کنترل مفاصل مچ پا و زانو در ارتزهای 

 ( آشنا شود.HKAFO) Hip-Knee-Ankle-Foot-Orthosisاجزای ارتزهایبا 

 پیش بینی رفتار ورودی : 

 زشیابی آغازین(:جلسه ـ ارآمادگی الزم دانشجو قبل از شروع )
 نوید LMSپرسش و پاسخ اولیه در 

 HKAFOو  KAFO انواع مختلف ارتزهای :کلیات درس 

 پرسش و پاسخ )در صورت برگزاری کالس همزمان آنالین(:: ارزشیابی در حین تدریس
 

 جمع بندی و نتیجه گیری:

 ارائه خالصه مطالب در فایل آموزشی مورد نظر

 : روش تدریس
 ( نوید(LMSی )از طریق سامانه مدیریت یادگیری الکترونیکی )آموزش مجاز

 : وسایل  کمك آموزشی

 پاورپوینت به همراه صوت، جزوه الکترونیک 

  فعالیت فراگیران:

 نوید LMSدر مشاهده و مطالعه محتواها و منابع آموزشی 

 نوید LMSدر ارائه تکلیف در موعد مقرر 

 ویدن LMSدر پاسخ به پیام های ارسالی 

  ارزشیابی پایانی )در پایان جلسه(:

 نوید LMSفعال کردن تیک مطالعه محتوا و منابع آموزشی در 
 نوید LMSارائه تکالیف در 

 نوید LMSارسال پیام در 
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 منابع اصلی درس: 

1. Lusardi M, Orthotics & Prosthetics in Rehabilitation , Elsevier, last edition 

2. Orthotics in functional rehabilitation of lower limb, last edition 

3. Sunders S, Manual of physical therapy, last edition 

 

  :منابع و سایتهای کمك کننده

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 بسمه تعالی

 
 طرح درس آموزش مجازی

 

 دهم تاريخ ارائه درس )شماره جلسه(: 98-99 سال تحصيلي:

 نظری و عملی نوع درس: پردیس دانشکده:

 فیزیوتراپی-کارشناسی مقطع / رشته:
 دکتر مریم عباس زاده امیردهی نام مدرس:

Email : abbaszadeh_m@alumnus.tums.ac.ir 

وسایل کمکی و اندامهای  نام درس )واحد( و تعداد واحد:

 واحد عملی( 1واحد نظری،  1واحد ) 2-مصنوعی
 12 تعداد دانشجو:

 ساعت 2  زمان جلسه: مدت                                                                                          98-99ی نیمسال دوم تحصیل ترم:

 

 ارتزهای ناحیه هیپآشنایی فراگیر با   اهداف کلی درس در پایان جلسه:

  پایان جلسه:در  اهداف ویژه

 واند:انتظار می رود فراگیر در پایان این جلسه بت

 را بداند اندیکاسیون ارتزهای هیپ. 

  ارتزهای مورد استفاده در دررفتگی مادرزادی هیپ آشنا شود.با 

  ارتزهای بیماری پرتز آشنا شود.با 

 .ارتزهای هیپ در بزرگساالن را بشناسد 
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 پیش بینی رفتار ورودی : 

 جلسه ـ ارزشیابی آغازین(:آمادگی الزم دانشجو قبل از شروع )
 نوید LMSپاسخ اولیه در پرسش و 

اندیکاسیون ارتزهای هیپ، ارتزهای مورد استفاده در دررفتگی مادرزادی هیپ، ارتزهای مورد  :کلیات درس 

 استفاده در بیماری پرتز

 پرسش و پاسخ )در صورت برگزاری کالس همزمان آنالین(:: ارزشیابی در حین تدریس
 

 جمع بندی و نتیجه گیری:

 لب در فایل آموزشی مورد نظرارائه خالصه مطا

 : روش تدریس
 ( نوید(LMSآموزش مجازی )از طریق سامانه مدیریت یادگیری الکترونیکی )

 : وسایل  کمك آموزشی

 پاورپوینت به همراه صوت، جزوه الکترونیک 

  فعالیت فراگیران:

 نوید LMSدر مشاهده و مطالعه محتواها و منابع آموزشی 

 نوید LMSدر مقرر  ارائه تکلیف در موعد

 نوید LMSدر پاسخ به پیام های ارسالی 

  ارزشیابی پایانی )در پایان جلسه(:

 نوید LMSفعال کردن تیک مطالعه محتوا و منابع آموزشی در 
 نوید LMSارائه تکالیف در 

 نوید LMSارسال پیام در 

 منابع اصلی درس: 

1. Lusardi M, Orthotics & Prosthetics in Rehabilitation , Elsevier, last edition 

2. Orthotics in functional rehabilitation of lower limb, last edition 

3. Sunders S, Manual of physical therapy, last edition 

 

  :منابع و سایتهای کمك کننده

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 بسمه تعالی

 
 طرح درس آموزش مجازی

 

 یازدهم )شماره جلسه(: تاريخ ارائه درس 98-99 سال تحصيلي:
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 نظری و عملی نوع درس: پردیس دانشکده:

 فیزیوتراپی-کارشناسی مقطع / رشته:
 دکتر مریم عباس زاده امیردهی نام مدرس:

Email : abbaszadeh_m@alumnus.tums.ac.ir 

وسایل کمکی و اندامهای  نام درس )واحد( و تعداد واحد:

 د عملی(واح 1واحد نظری،  1واحد ) 2-مصنوعی
 12 تعداد دانشجو:

 ساعت 2  زمان جلسه: مدت                                                                                          98-99نیمسال دوم تحصیلی  ترم:

 

 ارتزهای زانو آشنایی فراگیر با  اهداف کلی درس در پایان جلسه:

 

  پایان جلسه:در  اهداف ویژه

 انتظار می رود فراگیر در پایان این جلسه بتواند:

  ارتزهای زانو را بشناسد.انواع 

  با ارتز زانویProphylactic  .و اجزای آن آشنا شود 

  با ارتز زانویRehabilitative  .و اجزای آن آشنا شود 

  با ارتز زانویFunctional  .و اجزای آن آشنا شود 

  با ارتز زانویPatellofemoral اجزای آن آشنا شود. و 

  با ارتز زانویUnloader  .و اجزای آن آشنا شود 

 

 پیش بینی رفتار ورودی : 

 جلسه ـ ارزشیابی آغازین(:آمادگی الزم دانشجو قبل از شروع )
 نوید LMSپرسش و پاسخ اولیه در 

 و اجزای آن  ارتزهای زانو انواع : کلیات درس

 پرسش و پاسخ رگزاری کالس همزمان آنالین(:)در صورت ب: ارزشیابی در حین تدریس
 

 جمع بندی و نتیجه گیری:

 ارائه خالصه مطالب در فایل آموزشی مورد نظر

 : روش تدریس
 ( نوید(LMSآموزش مجازی )از طریق سامانه مدیریت یادگیری الکترونیکی )

 : وسایل  کمك آموزشی

 پاورپوینت به همراه صوت، جزوه الکترونیک 

  راگیران:فعالیت ف

 نوید LMSدر مشاهده و مطالعه محتواها و منابع آموزشی 

 نوید LMSدر ارائه تکلیف در موعد مقرر 

 نوید LMSدر پاسخ به پیام های ارسالی 

  ارزشیابی پایانی )در پایان جلسه(:

 نوید LMSفعال کردن تیک مطالعه محتوا و منابع آموزشی در 
 نوید LMSارائه تکالیف در 

 نوید LMSام در ارسال پی
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 منابع اصلی درس: 

1. Lusardi M, Orthotics & Prosthetics in Rehabilitation , Elsevier, last edition 

2. Orthotics in functional rehabilitation of lower limb, last edition 

3. Sunders S, Manual of physical therapy, last edition 

 

  :منابع و سایتهای کمك کننده

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بسمه تعالی

 
 طرح درس آموزش مجازی

 

 دوازدهم تاريخ ارائه درس )شماره جلسه(: 98-99 سال تحصيلي:

 نظری و عملی نوع درس: پردیس دانشکده:

 فیزیوتراپی-کارشناسی مقطع / رشته:
 دکتر مریم عباس زاده امیردهی نام مدرس:

Email : abbaszadeh_m@alumnus.tums.ac.ir 

وسایل کمکی و اندامهای  م درس )واحد( و تعداد واحد:نا

 واحد عملی( 1واحد نظری،  1واحد ) 2-مصنوعی
 12 تعداد دانشجو:

 ساعت 2  زمان جلسه: مدت                                                                                          98-99نیمسال دوم تحصیلی  ترم:

 

 ارتزهای اندام فوقانیآشنایی فراگیر با   کلی درس در پایان جلسه: اهداف

  پایان جلسه:در  اهداف ویژه

 انتظار می رود فراگیر در پایان این جلسه بتواند:

 ( Cockup, Spider, Knuckle bender, Opponens, Airplane, Wilmerانواع ارتزهای اندام فوقانی )

 ,Cockup, Spider, Knuckle bender, Opponens, Airplane)ی با انواع  ارتزهای اندام فوقان

Wilmer ).آشنا شود 

 ارتزهای اندام فوقانی را دسته بندی نماید.

 

 

 پیش بینی رفتار ورودی : 

 جلسه ـ ارزشیابی آغازین(:آمادگی الزم دانشجو قبل از شروع )
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 نوید LMSپرسش و پاسخ اولیه در 

 وقانی  و دسته بندی آنارتزهای اندام ف :کلیات درس 

 پرسش و پاسخ )در صورت برگزاری کالس همزمان آنالین(:: ارزشیابی در حین تدریس
 

 جمع بندی و نتیجه گیری:

 ارائه خالصه مطالب در فایل آموزشی مورد نظر

 : روش تدریس
 ( نوید(LMSآموزش مجازی )از طریق سامانه مدیریت یادگیری الکترونیکی )

 : وزشیوسایل  کمك آم

 پاورپوینت به همراه صوت، جزوه الکترونیک 

  فعالیت فراگیران:

 نوید LMSدر مشاهده و مطالعه محتواها و منابع آموزشی 

 نوید LMSدر ارائه تکلیف در موعد مقرر 

 نوید LMSدر پاسخ به پیام های ارسالی 

  ارزشیابی پایانی )در پایان جلسه(:

 نوید LMSابع آموزشی در فعال کردن تیک مطالعه محتوا و من
 نوید LMSارائه تکالیف در 

 نوید LMSارسال پیام در 

 منابع اصلی درس: 

1. Lusardi M, Orthotics & Prosthetics in Rehabilitation , Elsevier, last edition 

2. Orthotics in functional rehabilitation of lower limb, last edition 

3. Sunders S, Manual of physical therapy, last edition 

  :منابع و سایتهای کمك کننده

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بسمه تعالی

 
 طرح درس آموزش مجازی

 

 سیزدهم تاريخ ارائه درس )شماره جلسه(: 98-99 سال تحصيلي:

 نظری و عملی نوع درس: پردیس دانشکده:

 فیزیوتراپی-کارشناسی مقطع / رشته:
 ه امیردهیدکتر مریم عباس زاد نام مدرس:

Email : abbaszadeh_m@alumnus.tums.ac.ir 
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وسایل کمکی و اندامهای  نام درس )واحد( و تعداد واحد:

 واحد عملی( 1واحد نظری،  1واحد ) 2-مصنوعی
 12 تعداد دانشجو:

 ساعت 2  زمان جلسه: مدت                                                                                          98-99نیمسال دوم تحصیلی  ترم:

 

 ارتزهای ستون فقراتآشنایی فراگیر با   اهداف کلی درس در پایان جلسه:

  پایان جلسه:در  اهداف ویژه

 انتظار می رود فراگیر در پایان این جلسه بتواند:

 .بیومکانیک اسپاین و مکانیسم ضایعات آن را بشناسد 

 یجید ناحیه سرویکال آشنا شود.با  ارتزهای نرم و ر 

 ( انواع ارتزهای سرویکوتوراسیکMinerva, SOMI, Johnson.را بشناسد ) 

 ( با انواع ارتزهای توراکولومبارCASH, Jewett.آشنا شود ) 

 ( با انواع ارتزهای لومبوساکرالChairback, Knight.آشنا شود ) 

 (ارتزهای مورد استفاده در اسکولیوزMilwaukee,  Boston, Charleston, spineCor را )

 بشناسد.

 

 

 

 

 پیش بینی رفتار ورودی : 

 جلسه ـ ارزشیابی آغازین(:آمادگی الزم دانشجو قبل از شروع )
 نوید LMSپرسش و پاسخ اولیه در 

سرویکوتوراسیک، توراکولومبار،  بیومکانیک اسپاین و مکانیسم ضایعات آن، ارتزهای سرویکال،  :کلیات درس 

 و ارتزهای مورد استفاده در اسکولیوزساکرال، لومبو

 پرسش و پاسخ )در صورت برگزاری کالس همزمان آنالین(:: ارزشیابی در حین تدریس
 

 جمع بندی و نتیجه گیری:

 ارائه خالصه مطالب در فایل آموزشی مورد نظر

 : روش تدریس
 نوید( (LMSآموزش مجازی )از طریق سامانه مدیریت یادگیری الکترونیکی )

 : وسایل  کمك آموزشی

 پاورپوینت به همراه صوت، جزوه الکترونیک 

  فعالیت فراگیران:

 نوید LMSدر مشاهده و مطالعه محتواها و منابع آموزشی 

 نوید LMSدر ارائه تکلیف در موعد مقرر 

 نوید LMSدر پاسخ به پیام های ارسالی 

  ارزشیابی پایانی )در پایان جلسه(:

 نوید LMSتیک مطالعه محتوا و منابع آموزشی در فعال کردن 
 نوید LMSارائه تکالیف در 

 نوید LMSارسال پیام در 
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 منابع اصلی درس: 

1. Lusardi M, Orthotics & Prosthetics in Rehabilitation , Elsevier, last edition 

2. Orthotics in functional rehabilitation of lower limb, last edition 

3. Sunders S, Manual of physical therapy, last edition 

 

  :منابع و سایتهای کمك کننده

 

 

 

 

 

 
 بسمه تعالی

 
 طرح درس آموزش مجازی

 

 چهاردهم تاريخ ارائه درس )شماره جلسه(: 98-99 سال تحصيلي:

 نظری و عملی نوع درس: پردیس دانشکده:

 فیزیوتراپی-کارشناسی مقطع / رشته:
 دکتر مریم عباس زاده امیردهی :نام مدرس

Email : abbaszadeh_m@alumnus.tums.ac.ir 

وسایل کمکی و اندامهای  نام درس )واحد( و تعداد واحد:

 واحد عملی( 1واحد نظری،  1واحد ) 2-مصنوعی
 12 تعداد دانشجو:

 ساعت 2  زمان جلسه: مدت                                                                                          98-99نیمسال دوم تحصیلی  ترم:

 

 پروتزهای پاآشنایی فراگیر با   اهداف کلی درس در پایان جلسه:

  پایان جلسه:در  اهداف ویژه

 انتظار می رود فراگیر در پایان این جلسه بتواند:

 .با سطوح آمپوتیشن اندام تحتانی آشنا شود 

 روتزهای پا را بداند.سطوح عملکردی پ 

 .با انواع پروتزهای پا آشنا شود 

 

 پیش بینی رفتار ورودی : 

 جلسه ـ ارزشیابی آغازین(:آمادگی الزم دانشجو قبل از شروع )
 نوید LMSپرسش و پاسخ اولیه در 

 سطوح آمپوتیشن اندام تحتانی، سطوح عملکردی پروتزهای پا، پروتزهای پاکلیات درس 

 پرسش و پاسخ )در صورت برگزاری کالس همزمان آنالین(:: ین تدریسارزشیابی در ح
 

 جمع بندی و نتیجه گیری:

 ارائه خالصه مطالب در فایل آموزشی مورد نظر
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 : روش تدریس
 ( نوید(LMSآموزش مجازی )از طریق سامانه مدیریت یادگیری الکترونیکی )

 : وسایل  کمك آموزشی

 الکترونیک پاورپوینت به همراه صوت، جزوه 

  فعالیت فراگیران:

 نوید LMSدر مشاهده و مطالعه محتواها و منابع آموزشی 

 نوید LMSدر ارائه تکلیف در موعد مقرر 

 نوید LMSدر پاسخ به پیام های ارسالی 

  ارزشیابی پایانی )در پایان جلسه(:

 نوید LMSفعال کردن تیک مطالعه محتوا و منابع آموزشی در 
 نوید LMSدر ارائه تکالیف 

 نوید LMSارسال پیام در 

 منابع اصلی درس: 

1. Lusardi M, Orthotics & Prosthetics in Rehabilitation , Elsevier, last edition 

2. Orthotics in functional rehabilitation of lower limb, last edition 

3. Sunders S, Manual of physical therapy, last edition 

 

  :و سایتهای کمك کننده منابع

 

 

 

 

 

 

 

 بسمه تعالی

 
 طرح درس آموزش مجازی

 

 پانزدهم تاريخ ارائه درس )شماره جلسه(: 98-99 سال تحصيلي:

 نظری و عملی نوع درس: پردیس دانشکده:

 فیزیوتراپی-کارشناسی مقطع / رشته:
 دکتر مریم عباس زاده امیردهی نام مدرس:

Email : abbaszadeh_m@alumnus.tums.ac.ir 

وسایل کمکی و اندامهای  نام درس )واحد( و تعداد واحد:

 واحد عملی( 1واحد نظری،  1واحد ) 2-مصنوعی
 12 تعداد دانشجو:

 ساعت 2  :زمان جلسه مدت                                                                                          98-99نیمسال دوم تحصیلی  ترم:

 

 پروتزهای اندام فوقانی و تحتانیآشنایی فراگیر با   اهداف کلی درس در پایان جلسه:

  پایان جلسه:در  اهداف ویژه
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 انتظار می رود فراگیر در پایان این جلسه بتواند:

 پروتزهای زیر زانو و اجزای آنرا بشناسد.

 با انواع تعلیق در پروتزهای زیر زانو آشنا شود.

 ای باالی زانو و اجزای آنرا بشناسد.پروتزه

 با انواع تعلیق در پروتزهای باالی زانو آشنا شود.

 با حالتهای ابنرمال در پروتزهای اندام تحتانی آشنا شود.

 با سطوح آمپوتیشن اندام فوقانی آشنا شود.

 با انواع پروتزهای اندام فوقانی و اجزای آن آشنا شود.

 

 پیش بینی رفتار ورودی : 

 جلسه ـ ارزشیابی آغازین(:آمادگی الزم دانشجو قبل از شروع )
 نوید LMSپرسش و پاسخ اولیه در 

 پروتزهای زیر زانو، پروتزهای باالی زانو، پروتزهای اندام فوقانیکلیات درس 

 پرسش و پاسخ )در صورت برگزاری کالس همزمان آنالین(:: ارزشیابی در حین تدریس
 

 :جمع بندی و نتیجه گیری

 ارائه خالصه مطالب در فایل آموزشی مورد نظر

 : روش تدریس
 ( نوید(LMSآموزش مجازی )از طریق سامانه مدیریت یادگیری الکترونیکی )

 : وسایل  کمك آموزشی

 پاورپوینت به همراه صوت، جزوه الکترونیک 

  فعالیت فراگیران:

 نوید LMSدر مشاهده و مطالعه محتواها و منابع آموزشی 

 نوید LMSدر ائه تکلیف در موعد مقرر ار

 نوید LMSدر پاسخ به پیام های ارسالی 

  ارزشیابی پایانی )در پایان جلسه(:

 نوید LMSفعال کردن تیک مطالعه محتوا و منابع آموزشی در 
 نوید LMSارائه تکالیف در 

 نوید LMSارسال پیام در 

 منابع اصلی درس: 

1. Lusardi M, Orthotics & Prosthetics in Rehabilitation , Elsevier, last edition 

2. Orthotics in functional rehabilitation of lower limb, last edition 

3. Sunders S, Manual of physical therapy, last edition 

 

  :منابع و سایتهای کمك کننده
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 بسمه تعالی

 
 طرح درس آموزش مجازی

 

 شانزدهم تاريخ ارائه درس )شماره جلسه(: 98-99 سال تحصيلي:

 نظری و عملی نوع درس: پردیس دانشکده:

 فیزیوتراپی-کارشناسی مقطع / رشته:
 دکتر مریم عباس زاده امیردهی نام مدرس:

Email : abbaszadeh_m@alumnus.tums.ac.ir 

وسایل کمکی و اندامهای  نام درس )واحد( و تعداد واحد:

 واحد عملی( 1واحد نظری،  1واحد ) 2-مصنوعی
 12 تعداد دانشجو:

 ساعت 2  زمان جلسه: مدت                                                                                          98-99نیمسال دوم تحصیلی  ترم:

 

 کینزیوتیپآشنایی فراگیر با   اهداف کلی درس در پایان جلسه:

  پایان جلسه: در اهداف ویژه

 انتظار می رود فراگیر در پایان این جلسه بتواند:

 را بشناسد.  کینزیوتیپ 

 .با انواع مختلف تیپینگ آشنا شود 

 برای کابردهای عضالنی آشنا شود. گبا تکنیکهای تیپین 

 برای کابردهای لیگامانی آشنا شود. گبا تکنیکهای تیپین 

 آشنا شود. برای کابردهای اصالحی گبا تکنیکهای تیپین 

 برای کابردهای لنفاتیکی آشنا شود. گبا تکنیکهای تیپین 

 

 

 پیش بینی رفتار ورودی : 

 جلسه ـ ارزشیابی آغازین(:آمادگی الزم دانشجو قبل از شروع )
 نوید LMSپرسش و پاسخ اولیه در 

 و کابردهای آن  کینزیوتیپ :کلیات درس 

 پرسش و پاسخ کالس همزمان آنالین(:)در صورت برگزاری : ارزشیابی در حین تدریس
 

 جمع بندی و نتیجه گیری:

 ارائه خالصه مطالب در فایل آموزشی مورد نظر

 : روش تدریس
 ( نوید(LMSآموزش مجازی )از طریق سامانه مدیریت یادگیری الکترونیکی )

 : وسایل  کمك آموزشی

 پاورپوینت به همراه صوت، جزوه الکترونیک 

  :فعالیت فراگیران

 نوید LMSدر مشاهده و مطالعه محتواها و منابع آموزشی 
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 نوید LMSدر ارائه تکلیف در موعد مقرر 

 نوید LMSدر پاسخ به پیام های ارسالی 

  ارزشیابی پایانی )در پایان جلسه(:

 نوید LMSفعال کردن تیک مطالعه محتوا و منابع آموزشی در 
 نوید LMSارائه تکالیف در 

 نوید LMSارسال پیام در 

 منابع اصلی درس: 

1. Lusardi M, Orthotics & Prosthetics in Rehabilitation , Elsevier, last edition 

2. Orthotics in functional rehabilitation of lower limb, last edition 

3. Sunders S, Manual of physical therapy, last edition 

  :منابع و سایتهای کمك کننده

 

 


