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 پیشگفتار 

وسایل کمکی بخصوص انواع  و ساختدر طراحی  کند یمکمک  کیومکانیبآزمایشگاه    

یک معیار کمی یکسان و قابل استناد و فراگیر  ایجاد شود یمو بریس مطرح  انواع ارتز

برای بررسی صحت  نانیمورداطمم برای تجویز و در مرحله دوم فراهم کردن یک سیست

بیمار حتی  ازیموردنو بیان نقاط ایراد و یا تغییرات  شده ساختهدرمان ارتوتیک و وسیله 

بان واحد برای ارتباط زیجاد یک ا. باشد یمدرمانگر  دید صالحدر طی روند درمان بنا به 

 ها درماناین  تا حد زیادی از بروز خطا در ارائه تواند یمبین درمانگر و ارتوتیست 

  .را بیشتر نماید ها آنجلوگیری کرده و اثربخشی 

 صورت به یربرداریتصوپاراکلینیکی و  یها روشاستفاده از  که ییازآنجااز سوی دیگر    

پیشرفت و یا اثربخشی درمان بخصوص برای  مستمر برای پیگیری وضعیت بیمار و میزان

 ازلحاظحتی عضالنی عصبی چه  سیستم اسکلتی عضالنی و یبخش توان یها درمان

 ریپذ امکان شود یمکه به بیمار تحمیل  ییها نهیهز ازنظرخطراتی که برای بیمار دارد چه 

بیومکانیکال و با رویکرد آنالیز حرکتی و موقعیت  یها یابیارزباشد لذا ورود به حیطه  می

ماران زیابی مستمر بیاراین امکان را برای  تواند یمسنجی  سنجی و حتی توان

 یافزارها نرممجهز به  ها ستمیستوتمی این  که ییازآنجاجسمی فراهم نماید و  یبخش توان

قابلیت استناد را داشته و بر اساس نوع سیستم  باشند یمو تحلیل  یریگ اندازهاستاندارد 

و در سایه چنین  زبان مشترکی را بین تیم درمانی ایجاد نماید تواند یم افزار نرمو یا 

درمان  یاثربخشفرایند پژوهش و تحقیق را در میزان  توان یممستندی  یها یابیارز

ستون فقرات اسکنرهای  یبعد سهاسکن کردن کامپیوتری  یها کیتکن .گسترش داد

و  یدوبعد یها نیدوربکمک ه آنالیز حرکتی ب یها ستمیسفشاری اندام تحتانی و نیز 

  . این موارد است  ازجمله یبعد سه

راه ، فنی برای ارزیابی اختالالت راه رفتن کودکان شامل چرخش پا به داخلارتوپدی    

همچنین انحرافات  ،زانو پرانتزی ،زانو ضربدری ،کف پای صاف ، رفتن روی پنجه کودکان

رافات قدامی یا کایفوزیس در حان ،ستون فقرات شامل انحرافات جانبی یا اسکولیوزیس 

از آزمایشگاه  یریگ بهرهبا  ساالن بزرگدر گودی کمر زیاد ،کودکان و نوجوانان 

نیز  ،ستون فقرات  یبعد سه اسکنربا  بیومکانیک خود که شامل اسکنر فشاری کف پا 

و  دهد یممراجعین را مورد ارزیابی دقیق بیومکانیک قرار  باشد یمسیستم آنالیز حرکت 
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تراش  یها اهدستگدر صورت نیاز طراحی و ساخت وسایل کمکی را نیز با استفاده از 

 .کامپیوتری صورت خواهد داد 
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