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 توانبخشی
22220947: تلفن  

 دانشکده علوم توانبخشی
 دانشگاه علوم پزشکی ایران

اتاق معاینه 

 کارگاه طراحی و ساخت
 ارتوز

 کارگاه طراحی و ساخت
 پروتز

 
      کارگاه طراحی و ساخت

 کفی و کفش

          کارگاه قالب گیري و
 اصالح قالب

کارگاه فلزکاري 

 

 
کارگاه ماشین افزار 

آزمایشگاه بیومکانیک 

         طراحی و ساخت اعضاي
 )Prostheses(مصنوعی 

         طراحی و ساخت وسایل
 )Orthoses(کمکی 

طراحی و ساخت پروتزهاي زیبایی 
      ساخت و اصالح کفی و کفش

 هاي طبی
    تحقیق و پژوهش 
تولید قطعات 

  پروتز   -تأسیس کلینیک ارتوز
 به صورت خصوصی

پروتز سازمانهاي وابسته  -فعالیت در مراکز ارتوز 

هاي موقعیت 
 شغلی آتی

 پروتزو ارتوز کلینیک هاي بخش 

  

 بیشتراطالعات 

  http://www.isaop.ir انجمن علمی ارتوز و پروتز ایران

  http://www.ispoint.org انجمن بین المللی ارتوز و پروتز

دانشکده علوم توانبخشی دانشگاه 
 علوم پزشکی ایران

rehab.iums.ac.ir 

دانشکده علوم توانبخشی دانشگاه 
 علوم پزشکی اصفهان

http://rehab.mui.ac.i 

گروه ارتوپدي فنی دانشگاه علوم 
 بهزیستی و توانبخشی

http://techorthopedic.
uswr.ac.i 



 
 

مدیر گـروه ارتـوز و           -محمد علی جوانشیر
 m-javanshir@iums.ac.ir         پروتز

 
 
 
 

 دکتر مریم جاللی
marjalali@gmail.com 
 
 
 

 بهنام حاجی آقایی
Hajiaghaei.b@iums.ac.ir 

 
 
 

 دکتر حسن سعیدي
saeedi.h@iums.ac.ir  
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farahmandb1@yahoo.com 

  
 
 
 
 

   دکتر مجتبی کامیاب
mojtaba.kamyab@gmail.com 

که )  ارتوز(و وسایل کمکی      )  پروتز(رشته اعضاي مصنوعی      
در مرکز    1340ارتوپدي فنی نیز نامیده می شود، در سال             

با آموزش تعدادي تکنسین براي       )  هالل احمر (صلیب سرخ    
، دانشکده  1356در سال   .  اولین بار در ایران راه اندازي شد        

توانبخشی و رفاه اجتماعی سابق اقدام به تأسیس این رشته             
پس از انقالب فرهنگی، عمر این رشته به درازا نینجامید           .  نمود

اما با شروع جنگ تحمیلی و احساس نیاز به وجود افراد                  
 1361متخصص در این رشته، دانشکده توانبخشی در سال             

اقدام به        
تأسیس این    
رشته و جذب   
دانشجو در     
مقطع کاردانی 
نمود و سپس   

 1366از سال   
در حال حاضر دانشگاه    .  در مقطع کارشناسی دانشجو پذیرفت     

دانشگاه علوم  :  هاي پذیرنده دانشجو در این رشته عبارتند از         
پزشکی ایران، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، دانشگاه            
علوم پزشکی اصفهان و مؤسسه آموزش عالی هالل ایران               

 .وابسته به جمعیت هالل احمر
، سه دانشگاه علوم پزشکی ایران، اصفهان و علوم        1379از سال 

بهزیستی و توانبخشی در مقطع کارشناسی ارشد دانشجو می           
دو دانشگاه علوم پزشکی ایران و           1387پذیرند و از سال       

دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی اقدام به جذب دانشجو در           
 .مقطع دکتراي تخصصی نموده اند

پروتز دانشکده علوم توانبخشی ایران با بیش از سی  -گروه ارتوز
فعالیت  سال     

بالینی،   -علمی
نخستین گروه    

آموزشی 
ارتوپدي فنی    
در کشور        

باشد که در     می
این رشته به عنوان یک تخصص        .  شد تاسیس    1356سال  
کمکی و یا طراحی       -فنی در ایجاد تغییرات اصالحی       -علمی

 -اندامهاي حرکتی بویژه در بیماریهاي ارتوپدي و عصبی              
روند فعلی فعالیتهاي آموزشی و درمانی       .  عضالنی کاربرد دارد  

در این گروه تاکید بر آموزش و پژوهشهاي کاربردي و استفاده            
از تکنولوژي هاي جدید جهت رفع نیازهاي بیماران مراجعه            

 . باشد هاي توانبخشی می کننده در کنار سایر رشته

وسیله اي که جایگزین       :  پروتز
 .   اندام از دست رفته بدن می شود

وسیله اي که همراه با        :   ارتوز
اندام به منظور حمایت از اندام،        

ممانعت از پیشرفت ناهنجاري، اصالح       
ناهنجاري یا بهبود عملکرد اندام مورد        

 .استفاده قرار می گیرد

 )حروف الفباترتیب به (اساتید گروه  تعاریف

 معرفی رشته

 معرفی گروه


