
و   یمصنوع یاش ساخت اعضا فهیاست که وظ یتوانبخش ی رشته ها یاز شاخه ها ی ک ی یمصنوع یاعضا یرشته 

.هر  دهندیسالم را انجام م یاندام ها تیاز فعال%۷۰ساخته شده  یمصنوع یُارتز و پروتز( است.اعضا ری)نظ یکمک  لیوسا

 نیبر شمار معلول یلیعالوه در کشور ما جنگ تحم به شوندیدچار قطع عضو م ابتیتصادفات و د لیساله هزاران نفر به دل

. هدف  شودیرشته در کشور باال است و روز به روز بر تعداد آن افزوده م نیبه ا ازمندانیشمار ن نیا نیافزوده است.بنابرا

  یبرا ی مصنوع ی، به ساخت اعضا یو پزشک  یبر اصول مهندس ییاست که با آشنا یافراد متخصص تیرشته، ترب نیاز ا

 .افراد معلول بپردازند

 

 :خالصه کرد نهیدر سه زم توانیرا م یمصنوع یاعضا  یرشته  تیفعال

 

 ها  ی(اصالح ناهنجارالف

 

 و ناتوان بدن فیضع ی از اعضا تی (حماب

 

 عضو از دست رفته   یبرا ی(ساخت اندام مصنوعج

 

و بعد از نحوه  شوندیبدن آشنا م یولوژیزیو ف یآناتوم ،ی، پزشک  یمهندس ی  هیرشته ابتدا باعلوم پا نیا انیواقع دانشجو در

است که در خارج از بدن به موازات  یکمک  ی لهی. ارتز وسرندیگ ی)ارتز و پروتز( را فرامیمصنوع یساخت اعضا  ی

عضو از دست رفته   نیگزیاست که جا یا لهی. اما پروتز وسبخشدی آن را بهبود م تیو فعال ردیگ یعضو از کار افتاده قرار م

 .شودیم

 

  یرشته ساخت و طراح نیا  النیفارغ التحص ی فهیوظ  کنندیرشته دارند و فکر م ن یاز ا یاز داوطلبان تصور غلط  یبعض

 یها ستمیو ساخت س  یرشته به طراح نیا النیکه فار غالتحص یاست. در حال یک یو الکترون یوتریکامپ  یها ستمیس

ذکر   ریرا در ز یپزشک  یو مهندس یمصنوع یاعضا یدو رشته  یتفاوت ها شتر،یب حیتوض ی.براپردازندیم  یک یمکان 

 :میکنیم

 

 ینیدست ، پا ، چشم و ب ریخارج از بدن نظ یمصنوع  یو اعضا یکمک  لیبه ساخت وسا یمصنوع یاعضا ی رشته

  یولوژیمختلف راد یدستگاه ها رینظ  یپزشک  زاتیساخت تجه ،یپزشک  یمهندس یرشته   ی فهیکه وظ یدر حال پردازدیم

که رشته   یسروکار دارد، در حال یک یومکانیب و یک یالکتر یها  ستمیبا س شتریب یپزشک  یو ..است. مهندس ی، عکس بردار

خارج از   یعالوه بر اعضا ،یپزشک  یمهندس ی. رشته پردازدیم  یک یمکان  یها ستمیبه ساخت س یمصنوع یاعضا ی

 فهیاما وظ پردازدیم  یک یبرنتیو دست س یداخل قلب یپروتز ها ریداخل بدن نظ یمصنوع  یبدن، به ساخت بافت و اعضا

 .ساخت قطعات ساده خارج بدن که با دست قابل ساخت هستند، است یعمصنو یاعضا یرشته 

 

تهران رشته  یو توانبخش یست یگاه علوم بهزاصفهان و دانش ران،یا یو خدمات درمان یعلوم پزشک  یاکنون دانشگاه ها هم

 .دهندیم ه یرا ارا یمصنوع یاعضا ی



 

 یمصنوع یاعضا  یرشته  یلیتحص دروس

 

  هیفوق الذکر ارا یدر دانشگاه ها وستهیارشد ناپ یو کارشناس وستهیپ  یدر مقاطع کارشناس  یمصنوع یاعضا ی رشته

  نیسال است.دروس ا ۴رشته  نیا یواحد و طول مقطع کارشناس ۱۲۸ ی. تعدا د کل واحد ها در مقطع کارشناسگرددیم

  ی( و دروس تخصصیپزشک  ی هیو دروس پا یمهندس ی هی )دروس پا هیبه دو بخش دروس پا توانیرا م یلیتحص یرشته 

 .کرد یبند میتقس

 

 .است قیو آمار و روش تحق یرسم فن ،یقطعه ساز ک یتکن  ک،یچون:استات یشامل موارد یمهندس ی هیدروس پا که

 

 ن،یمعلول  یروانشناس ،یو تحتان یاندام فوقان ی، آناتوم ینورولوژ ،یچون: ارتوپد یشامل موارد یپزشک  ی هیدروس پا و

 .ستون فقرات و… است یو آناتوم یاصول توانبخش

 

پروتز   یو ستون فقرات، طراح یاندام تحتان یارتز ها یطراح ،یاندام فوقان یارتز ها یشامل :طراح یدروس تخصص و

 و ستون فقرات و…است یاندام تحتان ،یاندام فوقان یها

 

 یمصنوع یاعضا یدر رشته   لیتحص یبرا ازیمورد ن یها مهارت

 

و  یارتباط کالم یبرقرار ییتوانا دیاست که با یهیبد نیسرو کار دارد بنابرا نیبا معلول یمصنوع یاعضا ی رشته

  النیفارغ التحص رایرشته است ز نیدر ا تیموفق یمناسب الزمه  یروان یروح یبا آنها را داشته باشد. آمادگ یهمدرد

 .را در آنها زنده نگه دارند یو زندگ دیروح ام دیبا وافراد جامعه سروکار دارند  نیرشته با دردمند تر نیا

 

مانند مجسمه  انیدانشجو نیا  رایمناسب است. ز یو مهارت دست یبدن ییرشته ، توانا نیانتخاب ا گریشرط د نیبر ا عالوه

 .سر و کار دارند نیسنگ  یو قالب ها  ی، گچ کار یو با فلز کار پردازندیم یمصنوع یساز ها به ساخت و پرداخت اعضا

 

  رایز شودیرشته م نیدر ا تیباعث موفق رستانیاز دوران دب یشناس ستیز نیوهمچن کیزیو ف اتیاضیبر دروس ر تسلط

 یشده است. از دروس دوران دانشگاه یگذار هیبدن پا ی و آناتوم یاضیاصول ر ی هیبر پا یمصنوع یاعضا یرشته 

در   تیسبب موفق یاضیو اصول ر یمصنوع یاعضا یطراح ی وهیبا ش ییمختلف بدن، آشنا یبخش ها یتسلط بر آناتوم

 .گرددیرشته م نیا

 



 ازین ن یصورت ا یاعضا یدر طراح ییبایز ی نهیفراوان دارد به خصوص در زم ینوآور یرشته جا نیذکر است ا قابل

 نیدر ا نینو یها وهیو پژوهش باشد تا بتواند به ابداع ش قیاهل تحق دیرشته با نیا یدانشجو نی. بنابراخوردیبه چشم م

 .رشته بپردازد

 

 ی مصنوع یااعض  یرشته   یلیو تحص یشغل ی ندهیآ

 

 یخاص شیگرا ی. در مقطع کارشناسگرددیم هیارشد ارا یو کارشناس  یرشته در مقاطع کارشناس نیکه ذکر شد ا همانطور

 یرشته  یمقطع کارشناس النی. فارغ التحصباشدیُارتز و پروتز م شیدو گرا یارشد دارا  یندارد اما در مقطع کارشناس

 :دهند لیادامه تحص ریز یها  هارشد در رشت یمجازند در مقطع کارشناس یمصنوع ی اعضا

 

 ( کی والکتریمواد و ب ستی)ز یپزشک  یمهندس-

 

 ی پزشک  ینانوتکنولوژ-

 

 ی پزشک  کیزیف-

 

 ی توانبخش تیریمد یرشته -

 

 یکمک  لیو وسا یمصنوع یاعضا-

 

 ی پزشک  یفناور ستیز-

 

 ادیسازمان هالل احمر، بن ،یستیبه کار در آن مشغول شوند شامل:سازمان بهز توانندی م النیکه فارغ التحص یمراکز

 .است یقاتیتحق -یمراکز پژوهش نیو همچن  انیدانشجو سیدر آموزش و تدر تیجانبازان، فعال

 

کردن   ریاز دا توانندپسیم النیاست. فارغ التحص یخصوص یرشته مربوط به بخش ها ن یدر ا تیفعال یاصل ی طهیح

در  ینوآور ی نهیزم نیدهند.همچن هیدارند خدمت ارا یکه مشکالت ارتوپد یمعلول و افراد یبه افراد  یمراکز خصوص

 .رشته فراهم است نیا یبرا ییبایز یپروتز ها یعرصه 


