اعضاء مصنوعي

ديجبچِ :
رضتِ اػضبي هػٌَػي ٍ ٍسبيل كوكي يكي از زيرضبخِّبي تَاًجخطي است كِ در آى عريقِ عراحي ٍ سبخت
اػضبي هػٌَػي ٍ ٍسبيل كوكي ثراسبس اغَل هٌْذسي ٍ هٌغجق ثب آًبتَهي ثذى آهَزش دادُ هيضَد .در ٍاقغ
درٍس ايي رضتِ هدوَػِاي از ػلَم هٌْذسي ٍ ػلَم پسضكي است.هتخػع اػضبي هػٌَػي در سِ زهيٌِ حوبيت
ثذى،سبختاًذامهػٌَػيثرايػضَازدسترفتٍِاغالحًبٌّدبريّبفؼبليتهيكٌذٍ
ازاػضبيضؼيفًٍبتَاى 
ثذى ،ػلل ًبٌّدبريّبٍ ثيوبريّبياًذامّبيهَرد ًظر
تخػع،درٍسپبيِهثل آًبتَهي 

ثراي ثِ دست آٍردى ايي
را هغبلؼِ كردُ ٍ سپس ًحَُ سبخت اُرتسّب ٍ پرٍتسّبي هختلف را فرا هيگيرد.گفتٌي است كِ ارتس ٍسيلِاي كوكي
استكِدرهَازات اًذامفلحيبضؼيف ثِكبر ثردُ ضذٍُ ثِ آىكوكهيكٌذتبكبرايي ثْتريداضتِ ثبضذٍضبهل
فَقبًي،ستَىفقراتٍسرٍگردىهيضَد.پرٍتسًيسػضَهػٌَػياستكِ

تحتبًي،اًذام

توبماًذامّبازخولِاًذام
خبًطيي ػضَ عجيؼيضذٍُدراهتذادػضَعجيؼي قرارهيگيرد.ثرايهثبل فرديكِ دچبرثيوبري فلح اعفبل ضذُ
است ثب استفبدُ از ارتسّبي كوك كٌٌذُ هيتَاًذ سرپب ايستبدُ ٍ ثِ فؼبليتّبي زًذگي خَد ثِ غَرت هستقل اداهِ
دّذ.تفبٍتاييرضتِثبهٌْذسيپسضكيدرايياستكِرضتِهٌْذسيپسضكي؛درزهيٌِالكترًٍيكٍثيَهكبًيك
كبرثردي كل تدْيسات پسضكي فؼبليت هيكٌذ يؼٌي عراحي يك دستگبُ راديَلَشي يب فيسيَتراپي ًيس در حيغِ كبر
هٌْذسي پسضكي قرار هيگيرد ،در حبلي كِ رضتِ اػضبي هػٌَػي ثِ عراحي ٍ سبخت ٍسبيل كوكي ٍ اػضبي
هػٌَػي هيپردازد ٍ اػضبي هػٌَػي قبثل سبخت در ايي رضتِ ًيس اػضبي هػٌَػي خبرج از ثذى هثل دست ،پب،
چطن ٍ ثيٌي است.از ّويي خب هيتَاى ثِ يكي ديگر از تفبٍتّبي هَخَد ثيي ايي دٍ رضتِ پي ثرد چَى
فبرؽالتحػيل هٌْذسي پسضكي ػالٍُ ثر اػضبي هػٌَػي خبرج از ثذى ،پرٍتسّبي داخلي هثل قلت هػٌَػي يب
اػضبي پيچيذُ الكترًٍيكي ٍ هكبًيكي هثل دست سيجرًتيكي را ًيس عراحي هيكٌذ ،اهب فبرؽالتحػيل اػضبي
هػٌَػي ،قغؼبت سبدُتري كِ ثب اثسار دستي ًيس قبثل سبخت است هثل پبي هػٌَػي ػبدي يب اًَاع ثريسّب را
عراحيكردٍُهيسبزد.
تواناييهايالزم:
داًطدَيرضتِ اػضبيهػٌَػيٍ ٍسبيلكوكيهثليكهدسوِسبز ثبيذ ثب گچهدسوِسبزيكبركٌذٍقبلتّبي
تراضكبري،

خَضكبري،

دستً ،ينتٌِ يب سر ٍ گردى ثسبزد ٍ هثل يك ًدبر ،آٌّگر ٍ كفبش ثبيذ ثِ

گچي از پب،
ارُّكبري ،فلسكبري ٍ چرمكبري ثپردازد .ثِ ػجبرت ديگر هتخػع ايي رضتِ ثبيذ از دستّبيي تَاًب ثرخَردار ٍ ثِ
كبرّبيفٌيٍغٌؼتيػالقِهٌذثبضذ.درضويداًطدَياييرضتِثبيذدارايخسنٍرٍحيسبلنٍتَاًوٌذثبضذتب
در اًدبم كبرّبي سٌگيي ايي رضتِ هثل فلسكبري يب كبر ثب گچ ٍ قبلتّبي سٌگيي دچبر هطكل ًطَد ٍ ثتَاًذ ثؼضي
از اٍقبت چْبر سبػت سرپب ثبيستذ ٍ كبر كٌذ .آهبدگي رٍحي ثراي ثرخَرد ثب ثيوبراى ٍ رٍاثظ اختوبػي خَة ًيس در

آى ثبيذ ثب
ايي رضتِ ثسيبر ضرٍري است چَى رضتِ اػضبي هػٌَػي يك رضتِ خذهبتي است ٍ فبرؽالتحػيل 
دردهٌذتريياػضبيخبهؼِدرارتجبطثبضذ.
موقعيتشغليدرايران:
فبرؽالتحػيل ايي رضتِ هيتَاًذ در دٍ ثخص دٍلتي ٍ خػَغي فؼبليت كٌذ كِ ثخص دٍلتي ضبهل سبزهبى
ثْسيستيّ ،الل احور ،ثٌيبد خبًجبزاى ٍ ثيوبرستبىّبي داراي هراكس ارتَپذي فٌي است .اهب حيغِ اغلي فؼبليت

فبرؽالتحػيالى ايي رضتِ ثخص خػَغي است چَى رضتِ اػضبي هػٌَػي خسٍ هؼذٍد رضتِّبي تَاًجخطي است
الزم ،هركس خػَغي داير كردُ ٍ ثِ افراد فلح يب افرادي كِ اًَاع
كِ فبرؽالتحػيل آى هيتَاًذ پس از كست تدرثِ 
ثذضكليّبي هختلف ٍ هطكالت ارتَپذي دارًذ ،افرادي كِ ثيوبريّبي سبدُ هثل غبفي كف پب داضتِ ٍ احتيبج ثِ
كفصعجيدارًذٍكسبًيكِدچبرقغغػضَّستٌذ،خذهبتخَدراارائِدّذ.درضوياگرداًطدَيياّلتحقيق
ٍ هغبلؼِ ثبضذ ،در ايي رضتِ زهيٌِ ًَآٍري ثسيبر زيبد است .ثخػَظ در زهيٌِ پرٍتسّبي زيجبيي؛ يؼٌي سبخت
چطن،گَشٍثيٌيهػٌَػيكًِيرٍيكبرهتخػعدرايراىثسيبركناست.

درسهاياينرشتهدرطولتحصيل:
كبرگبُ ،ريبضيبت پبيِ ٍ هقذهبت آهبر،

آًبتَهي اًسبًي  ،رسن فٌي  ،كوكّبي اٍليِ  ،ايوٌي ٍ پيطگيري از سَاًح در
تكٌيكّبي فلسكبري  ،تكٌيك ارتَپذي فٌي  ،اغَل تَاًجخطي  ،خَاظ هَاد( ػلَم فلسات) ،خَاظ هَاد( هَاد
هكبًيك ،تكٌَلَشي چَة  ،تكٌيك قغؼِسبزي ،تئَري پرٍتس  ،تئَري ارتس ،

هػٌَػي) ،ثْذاضت ػوَهي  ،ارتَپذي ،
هؼلَليي ،آًبتَهي ٍ فيسيَلَشي اػػبة  ،فيسيك  ،تكٌَلَشي درٍدگري  ،آضٌبيي ثب

غٌؼتي ،رٍاًطٌبسي

هذيريت
عراحي ٍ سبخت ارتسّبي اًذام فَقبًي  ،آضٌبيي ثب عراحي ٍ سبخت پرٍتسّبي زيرزاًَ ،آضٌبيي ثب عراحي ٍ سبخت
فقرات ،آضٌبيي ثب عراحيٍسبختپرٍتسّبي اًذام

تحتبًي ،آضٌبيي ثب عراحيٍسبخت ارتسّبيستَى

ارتسّبي اًذام
كبردرهبًي ،ارزضيبثي ٍاًذازُگيري

فَقبًي ،آضٌبيي ثب عراحي ٍ سبخت پرٍتسّبي ثبالي زاًَ ،اغَل فيسيَتراپي ٍ

ػضالت ،آًبتَهي سغحي  ،هقبٍهت هػبلح  ،اغغالحبت پسضكي  ،راديَلَشي  ،تكٌيك چرهكبري  ،آهبر ٍ رٍش

فٌيًَ ،رٍلَشي  ،كيٌسيَلَشي ٍثيَهكبًيك  ،كبرآهَزي در ػرغِ ارتسّبي زيرزاًَ،
تحقيق ،هذيريت هركس ارتَپذي 

كبرآهَزي در ػرغِ ارتسّبي پب ،كبرآهَزي در ػرغِ ارتسّبي ثبالي زاًَ ،كبرآهَزي در ػرغِ ارتسّبي ستَى فقرات ،
كبرآهَزي در ػرغِ ارتسّبي اًذام فَقبًي  ،كبرآهَزي در ػرغِ پرٍتسّبي هچ پب ٍ پٌدِ  ،كبرآهَزي در ػرغِ
آرًح ،كبرآهَزي در ػرغِ پرٍتسّبي زيرزاًَ ،كبرآهَزي در
پرٍتسّبي ثبالي 

پرٍتسّبي زيرآرًح  ،كبرآهَزي در ػرغِ
ػرغِپرٍتسّبيثباليزاًَ،كبرآهَزيدرػرغِپرٍتسّبيلگي.

