
  توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسالمی واحد علی آباد کتول دفتر دانشكده علوم پزشكي
 دانشکده علوم پزشکی واحد علی آباد کتول

 طرح درس نظری 

         اتاق عملتکنولوژی  رشته:واحد نظری               2تعداد واحد:                و مراقبت های آن  تکنولوژی ارتوپدیعنوان درس: 

/آسيب شناسی و 2فيزیولوژیپيش نياز:                    11-10دوم : نيمسال:                                          پيوسته          مقطع: کارشناسی

                     22/11/10تاریخ پایان کالس:   22/00/11 تاریخ شروع کالس:                 10کددرس:                              /تشریحبافت شناسی

                     12/12/10تاریخ آزمون:            8-01  ساعت کالس:                                                         شنبهیکروزکالس: 

             علوم پزشکی محل اجرا: دانشکده        آموزشی: اسالید/ پروژکتور رسانه                                 روش تدریس: سخنرانی/بحث گروهی 

  کيا خانممدرس:                                                                   نفر    تعداد:

 

 :  شرح درس

انجام عمل جراحی هستند آشنا شده و همچنين پروسيجرهای  ددر این درس دانشجو با بيماری های سيستم ارتوپدی که نيازمن

 آموزد.های قبل و بعد از عمل آنها را میجراحی مربوط به آنها و مراقبت 

 

  :کلی هدف

با کليات و مفاهيم بيماری ها، کليات و مفاهيم و تکنيک های جراحی در جراحی های اعصاب و مراقبت های قبل و بعد از  دانشجو

 گردد.می جراحی آشنا 

 

 :رفتاری اهداف

 : که بود خواهد قادر دانشجو هر درس این پایان در

 .نماید بيان را ماسلواسکلتال سيستم آناتومی. 0

 .دهد توضيح و شناخته را ارتوپدی جراحی اعمال در مکرر استفاده مورد مواد و وسایل. 2

 و فيکساسيون های شکستگی ها انواع ارتوپدی، جراحی اعمال اندیکاسيونهای جمله از انتهایی اندامهای به مربوط پروسيجرهای. 1

 .نماید بيان را خارجی و داخلی

 .دهد توضيح را مفصلی پروسيجرهای. 2

 .نماید بيان را ليگامان ها و ها تاندون ترميم مکانيسم. 5

 .دهد توضيح را آن انواع و گچ گيری کار به. 6
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 .دهد توضيح را کمپارتمنت سندرم و آمبولی جمله از ارتوپدی جراحی اعمال از پس عوارض. 7

 

  :تدریس روش

 -اورهد -پروژکتور از استفاده با و کوچک گروه تشکيل و دهنده سازمان پيش سخنرانی، های روش از استفاده با درس این

 .شد خواهد تدریس نياز حسب بر کامپيوتر و ویدئوپروژکتور

 

 :دانشجو ارزشيابی روش

 نمره2نمره                  ميان ترم 06پایان ترم ازمون 

 . کند اعمال نمره به نسبت را خود اعتراض تواند می دانشجو سایت در نمره اعمال از پس روز 5 حداکثر

 مسئول اختيار در آن نتایج و شود می انجام ترم هر در پزشکی آموزش توسعه و مطالعات مرکز توسط آزمون سوااالت وتحليل تجزیه

 درس

 .گيرد می قرار

 

 :درس قوانين و ها سياست

 .است الزامی کالس در موقع به حضور و ای حرفه ،اسالمی اخالق اصول رعایت

 

 :اصلی منابع

0. Berry & Kohn’s Operating Room Technique, publisher Mosby, Last published 

2. Alexander’s Care of the Patient in Surgery, by Rothrock. publisher Mosby, Last published 

1. Pocket Guide to the Operating Room, publisher F.A. Davis. Last published 

ليال سادادانی، احسان گلچينی، سحر کرمی، تکنولوژی جراحی ارتوپدی، تشر جامعه نگر ، اخرین چاپ. 2  
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:جلساتتاریخ برگزاری   

 نام استاد عنوان ساعت تاریخ جلسه

 خانم کيا اناتومی و فيزیولوژی 8-01 22/00/11 0

2 10/02/11 8-01 معاینات فيزیکی و روش های تشخيصی  

 درارتوپدی

 خانم کيا

1 18/02/11 8-01  خانم کيا تشخيص مشکالت ارتوپدی 

2 05/02/11 8-01  خانم کيا آشنایی باپروسيجرهای جراحی ارتوپدی 

5 22/02/11 8-01  خانم کيا وسایل و تجهيزات اعمال جراحی ارتوپدی 

6 22/02/11 8-01  خانم کيا آشنایی با انواع پيچ و پليت 

7 20/10/10 8-01 شکستگی و عوارض ان و درمان انواع شکستگی  

 ها

 خانم کيا

8 28/10/10 8-01  خانم کيا بکارگيری گچ گيری و انواع آن 

2 12/12/10 8-01  کياخانم  آزمون ميانترم 

01 00/12/10 8-01 عوارض و مراقبت های پرستاری بعد از اعمال  

 جراحی )استئوميليت، استئوارتریت...(

 خانم کيا

00 08/12/10 8-01 پروسيجرهای مفصلی زانو، شانه، هيپ،  

 اراتروسکوپی

 خانم کيا

02 25/12/10 8-01 پروسيجرهای مفصلی زانو، شانه، هيپ،  

 اراتروسکوپی

 خانم کيا

01 10/11/10 8-01  خانم کيا مکانيسم ترميم تاندون و ليگامان ها 

02 18/11/10 8-01 ،  ACL/PCLانواع عمل های جراحی  

ORIF/ELIZROF 

 خانم کيا

05 05/11/10 8-01  خانم کيا تعطيلی رسمی 

06 22/11/10 8-01  خانم کيا انواع عمل های جراحی تعویض مفصل زانو و ران 

07 22/11/10 8-01  خانم کيا انواع عمل های جراحی تعویض مفصل زانو و ران 
 


