
  به نام خدا

  دانشگاه علوم پزشکی ایران

  دانشکده علوم توانبخشی گروه ارتوپدي فنی فرم گزارش روزانه کارآموزي

، فرم گـزارش نهـایی مبنـی    کارآموزي درسو در پایان دوره هر  دانشجو موظف است یک برگ تکمیل نماید )هر روز(براي هر جلسه 
  .به گروه ارائه دهدرا آن بخش و میزان مشارکت خود درساخت وسایل گزارشی از تعداد و نوع وسایل ساخته شده در  بر

  .................... عرصه در کارآموزي: واحد عنوان  :کارآموز خانوادگی نام و نام
  :تاریخ  :مربی نام

  :خروج ساعت  :ورود ساعت
  

  .)شود تکمیل پروتز-ارتوز فعالیت نوع به بسته(  روز این در شده انجام فعالیتهاي شرح

  :شود این قسمت توسط دانشجو تکمیل و توسط استاد بررسی می

  

  مراحل یا مرحله در دانشجو مشارکت

  □موقت پروتز  □قالب اصالح  □قالبگیري
    □نقشه اصالح  □ ... سوکت، چک قالب، پرو

    □گیري اندازه- کشی نقشه  □ساخت براي قطعات سازي وآماده طراحی
  

  ارتوز 

  □تحویل براي سازي آماده  □ریزي پالستیک  □قطعات دهی فرم
  □تعمیر  □راستا تنظیم و سوار  □ورق کشیدن

    □پرو  □نیاز صورت در تغییرات اعمال
  

  :توضیح الزم به موارد سایر

  

  



  :پروتز

 اطوي جوراب، کشیدن( ریزي پالستیک از پیش مراحل انجام  □نرم سوکت ساخت و طراحی
  □ ...) و فولیو کشیدن فولیو،

  □پرو براي سوکت سازي آماده  □ریزي پالستیک
  □لزوم صورت در تغییرات اعمال  □الزم تغییرات تعیین و سوکت پرو

  □ ...) و پنجه مفصل،( پروتز راستاي تنظیم  □پروتز نوع به بسته الزم اقدامات سایر و ریزي پدیلن
  □پرو  □ )فوقانی اندام( ژ باندا تنظیم و طراحی
  □لزوم صورت در تغییرات اعمال  □پروتز یابی عیب و وتزپر عملکرد بررسی رفتن، راه بررسی

  □تحویل            □ذکر مورد با...)  و روکش( تحویل جهت پروتز سازي آماده
  □ )شود داده توضیح( تعمیر  □ )شود داده شرح( بیمار تمرین و آموزش

  :مواردالزم به توضیح سایر

  

  امضاي دانشجو

  :شود میل میاین قسمت توسط مربی کارآموزي تک

  : ساخت در دانشجو ارکتشم نحوه

  □ مربی راهنمایی و نظارت تحت کار انجام              □ دیگر دانشجویان یا دانشجو با مشارکت                □مستقل      

  
  :  کارآموز در این روزو مشارکت نتیجه ارزیابی فعالیت 

                                                        □ضعیف           □متوسط          □ خوب          □ خیلی خوب

  
  

  .باشد موارد تکمیل شده توسط دانشجو مورد تأیید می
              

  مربی امضاي   
  

  
  

 


