
 

 

 بسمه تعالی 

 

 دانشکده پرستاری و مامايی
 دانشگاه آزاد اسالمی واحد نجف آباد 

سال  دومنيمسال 

 ۱401-۱۴۰۰تحصيلی 

 

 

 

 

 و ابزارها تشخيصی، اقدامات و ها تست، اصطالحاتآناتومی، با دانشجویان واحد این در مقدمه:

با این  با مرتبط های پاتولوژی و ها بيماری چنين هم. شد خواهند آشنا ارتوپدی تجهيزات

 مراقبت و جراحی های تکنيک با همراه جراحی تمداخال به نيازمند موارد گردیده، معرفی سيستم

 . شد خواهند داده شرح جراحی اعمال این از بعد و حين قبل، های

 ارتوپدیاعمال جراحی  کليات و مفاهيم بيماری ها و تکنيک های آشنائی با :هدف کلی

 2405120326کد درس: 

 خانم نظریمدرس: 

 مجازی مکان کالس: 

 (مطابق با لينک اعالم شده توسط آموزش)

 شنبه ها سه  :روز کالس نظری

 13-11:30ساعت کالس: 

پايان  تاريخ امتحان

 8:30ساعت: 16/4/1401ترم:

 

  ارتوپدی اتاق عملتکنولوژی  نام درس:

 2تعداد واحد: 

 واحد

واحد: ع نو 

 نظری 

مقطع و رشته تحصيلی: کارشناسی تکنولوژی 

 4ترم اتاق عمل 

 دروس همزمان:  

 -تلفن داخلی دفتر:  

 -ساعات حضور در دفتر:  

 



 

 

 اهداف رفتاری: 
 :در پايان اين درس هر دانشجو قادر خواهد بود که 

   .نماید بيان را ماسکلواسکلتال سيستم . آناتومی1

 دهد. شرح را ارتوپدی در تشخيصی روشهای و فيزیکی . معاینات2

 دهد. توضيح و شناخته را ارتوپدی جراحی اعمال در مکرر مورداستفاده مواد و .وسایل3 

 ارتوپدی، جراحی اعمال های اندیکاسيون ازجمله انتهایی اندام های به مربوط پروسيجرهای .4

 نماید. بيان را خارجی و داخلی های فيکساسيون و شکستگی ها انواع

 د.ده توضيح را ستیآرتروپال و آرتروسکوپی شامل مفصلی پروسيجرهای. 5

 نماید. بيان را عصب و ها تاندون ترميم مکانيسم. 6 

 .نماید بيان را تونل کارپال سندروم جراحی و تشخيص علت،. 7  

 .دهد توضيح را آن انواع و گچ کارگيری به. 8  

  .دهد توضيح را انکمپارتم سندروم و آمبولی ازجمله ارتوپدی جراحی اعمال از پس عوارض. 9  

 .دهد شرح را اندام آمپوتاسيون جراحی. 10  

 .نماید بيان را ارتوپدی جراحی اعمال از پس پرستاری های مراقبت. 11   

 

 روش تدريس:
ارائه نمايش فيلم و پرسش و پاسخ آنالين در قالب کالس مجازی، اين واحد به صورت سخنرانی -

 شد.خواهد 

 فعاليتهای فراگيران: 

 آنالينحضور به موقع در کالس  -1

 آنالينشرکت در بحث های کالس  -2

 

 روش ارزشيابی:

  :نمره 40آزمون ميان ترم ترم % 

  :نمره 60آزمون پايان ترم % 

 فعال در کالسهای نظری به موقع و حضور 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 سياست ها و قوانين درس:

مواردی مانند  )به موقع در کالس الزامی است. رعايت اصول اخالق اسالمی، حرفه ای و حضور-

تاخير در حضور در کالس ،ترک کالس بدون اجازه و عدم بازگشت به کالس، استفاده از گوشی 

همراه، صحبت کردن، خوردن و آشاميدن، خواندن  جزوه و... باعث اخراج دانشجو از کالس می 

 .(شود

ورتی مجاز خواهد بود صآموزشی مربوطه در غيبت در جلسات تا سقف مشخص شده در آيين نامه -

و مشمول کسر نمره نخواهد شد که با ارائه مدارک مستند و گواهی معتبر و تاييد شده و با 

 تشخيص معاون محترم آموزشی دانشکده مربوطه  مجاز شناخته شود.

 :دبه شرح زير می باش 17/4نحوه برخورد با غيبت غير موجه دانشجو در کالس درس از -

             25/0يک جلسه غيبت غير موجه 

  نمره 1دوجلسه عيبت غير موجه              کسر 

  نمره 25/2سه جلسه غيبت غير موجه            کسر 

  نمره 4چهار جلسه غيبت غير موجه           کسر 

 :منابع 

 قندهاری، حسن دکتر نيا، ستوده عبدالحسين دکتر ترجمه آدامز، ارتوپدی اصول .1

 ارجمند کتاب

رفصل : مطابق با جديدترين سارتوپدی کنولوژی جراحیاحسان "ت گلچينی ،ساداتی ليال .2

 .(۱۳۹۸ويرايش دوم، چاپ نشر: جامعه نگر )ارتوپدی واحد درسی جراحی 

 

 

1. Nancymarie Phillips, Anita Hornacky. Berry & Kohn's Operating Room Technique, 14e 14th Edition (2020). 

copyright by Mosby an imprint Elsevier Inc. ISBN-13: 978-0323709149,ISBN-10: 0323709149 

2. Association of Surgical Technologists .Surgical Technology for the Surgical Technologist: A Positive Care 

Approach 5th Edition. (2020)Delmar CENGAGE learning Publishers. ISBN-13: 978-1305956414,ISBN-10: 

9781305956414 

3. . Jane C. Rothrock.Alexander's Care of the Patient in Surgery, 15e 15th Edition (2019). copyright by Mosby an 

imprint Elsevier Inc. ISBN-13: 978-0323089425.ISBN-10: 0323089425 

 

 



 

 

 به نام خدا

 

 2405120326ارتوپدیتکنولوژی جراحی درس : و کد عنوان

 ۱401-۱۴۰۰سال تحصيلی:  نيمسال دوم

 -مسئول درس : 

 مطابق با لينک اعالم شده توسط آموزش مجازیکالس  مکان:

 ۱1:30-۱3:00ساعت کالس:              شنبه هاسه  : زمان

 
برنامه زمانبندی واحد کالس جدول                               

 نظری

 

 

 

 جلسه تاريخ موضوع مدرس

 

 خانم نظری
 

 سيستم ماسکواسکلتال آشنایی با آناتومی ،معرفی درس

 

1400/ 21  اول 3/

 ارتوپدی در فيزیکی معایناتآشنایی با  نظریخانم 

 

 

1400/ 21  دوم 17/

 خانم 

 نظری
 ارتوپدی در تشخيصی روشهایآشنایی با 

 سوم    1400/12/24

 خانم 

 نظری
 ارتوپدی اعمال جهت موردنياز آشنایی با تجهيزات

1140  چهارم 1/16/

 خانم 

 نظری 
  

 شکستگی ها بر مقدمه ای
1140  پنجم 1/23/

 خانم 

 نظری

 

 

 آشنایی با انواع شکستگی ها
1140  ششم 1/30/

 

 

 خانم 

 نظری
 

1140 مربوطه مراقبت های و شکستگی ها عوارض با آشنایی /2/6 
 

 هفتم



 

 

 

 خانم 

 نظری
 

مراقبت های  ادامه آشنایی با عوارض شکستگی ها و

 مربوطه
1140  هشتم 2/20/

 خانم

 نظری

 

 آشنایی با انواع پيچ و پالک
27/2/1140  نهم 

 خانم 

 نظری

  

 و ACL بازسازی شانه، زانو، آشنایی با آرتروسکوپی

 مينيسکتومی

3/3/1140  
 دهم

 خانم 

 نظری

 

 شانه و هيپ زانو، آشنایی با آرتروپالستی

01/3/1140  

 يازدهم

 خانم 

 نظری

  

CTS 

17/3/1140  

 دوازدهم

 خانم 

 نظری

 

 ترميم تاندون و عصب

24/3/1140  

 سيزدهم

 خانم 

 نظری

 

 آمپوتاسيون

31/3/1140  

 چهاردهم

 خانم 

 نظری

 

 به کار گيری گچ و آتل و انواع آن

7/4/1140  

 انزدهمپ

  خانم نظری

 ارتوپدی اعمال از پس پرستاری مراقبت های

14/4/1401  

 دهمشانز


