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 بسمه تعالی 

 

 دانشکده پرستاری و مامايی 

 دانشگاه آزاد اسالمی واحد نجف آباد    

 1044-1041سال تحصيلی       اولنيمسال 

:مقدمه  

پالستيک،ترميمی  دانشجويان با انواع سوختگی ها،درمان ها،مراقبت ها،همچنين با انواع جراحی هایدر اين واحد درسی 

 ،پيوند و آناتومی و ابزارها و وسايل مورد نياز برای اين جراحی ها آشنا می شوند.

 

تکنيک های جراحی آشنايی با کليات و مفاهيم بيماری ها، آشنايی با کليات و مفاهيم و :ای از هدف کلی درسخال صه

 پوست و سوختگی،ترميمی و پالستيک و پيوند

درس:  شرح   

در اين درس دانشجو بيماری های پوست را که نيازمند جراحی است، می شناسد و با اعمال جراحی مربوط به پوست و 

 و بعد از عمل آشنا می شود. پيوند و مراقبت های قبلترميمی و پالستيک سوختگی ، 

تکنولوژی جراحی در جراحی های پوست  نام درس: 

  سوختگی،ترميمی و پيوند

 واحد  2 : تعداد واحد

 نظری نوع واحد:

  تکنولوژی اتاق عملکارشناسی مقطع و رشته تحصيلی: 

 -:  دروس همزمان

 ۲۸۵۲: مدير گروه داخلی دفترتلفن 

 ساعات حضور در دفتر: 
 

 خانم نیک نژادمدرس : 

Email  : 

 903شماره  کالسمکان کالس :  

 دوشنبهروز کالس : 

 55:51-51:51:ساعت کالس 

  72/50/5500تاريخ امتحان پايان ترم:
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 اهداف رفتاری:        
 
 

  از دانشجويان  انتظار می رود در پايان اين دوره:

با تکنيک های جراحی گرافت برداری )گرافت های آزاد پوستی، ترکيبی، گرافت های آزاد اومنتال، فالپ ها(،  -1

اهدای اعضای انواع سوختگی ها، دبريدمان، اسکارکتومی، اسکاروتومی، فاشيوتومی، انواع پيوند، اهدای عضو، 

 چندگانه، نگهداری از ارگان پيوندی آشنا شوند.

با تکنيک های جراحی ترميمی و پالستيک در ناحيه ی پستان، بينی،چانه،صورت،فک،گوش،دست و اعمال  -۲

 ميکروسرجری و  ...آشنا شوند.

 با نقش کمک اول )اسکراب( در هريک از جراحی های فوق آشنا شوند. -3

 ها و اقالم مصرفی در اعمال فوق آشنا شود. با ابزار،تجهيزات،دستگاه  -0

 با مراقبت های قبل و بعد هريک از اين جراحی ها آشنا شوند. -۸

 

 

بورد، اورهد، نمایش فیلم، با استفاده از وسایل کمک آموزشی وایت تدریس به صورت سخنرانی و پرسش و پاسخ :روش تدريس

00000اسالید و   power point     شود.انجام می 

 

 فعاليتهای فراگيران:

 حضور به موقع در کالس.  .5

 های کالسی.شرکت فعاالنه در بحث .7

 ارائه تکالیف محوله با نظر استاد مربوطه درس حداکثر تا دو نمره. .9

 

 :روش ارزشيابی  

  درصد50حضور فعال در کالس 

  درصد 70حضور و غیاب  و انضباط 

 درصد90آزمون میان ترم 

  درصد 50آزمون پایان ترم 
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 سياست ها وقوانين درس: 

رعایت اصول اخالق اسالمی، حرفه ای و حضور به موقع در کالس الزامی است.) مواردی مانند تاخیر در حضور در کالس، ترک کالس 

 بدون اجازه و عدم بازگشت به کالس، صحبت کردن ، خوردن و آشامیدن، روزنامه خواندن و... باعث اخراج دانشجو از کالس می شود.( 

غیبت در جلسات در تا سقف مشخص شده در آیین نامه آموزشی مربوطه در صورتی مجاز خواهد بود و مشمول کسر نمره نخواهد شد -

 که با ارائه مدارک مستند و گواهی معتبر و تایید شده و با تشخیص معاون محترم آموزشی دانشکده مربوطه مجاز شناخته شود.

نشجو در کالس درس تا سقف مجاز به شرح زیر می باشد:نحوه برخورد با غیبت غیر موجه دا-  

71/0یک جلسه غیبت غیر موجه             -  

نمره 5دوجلسه عیبت غیر موجه              کسر  -  

نمره 71/7سه جلسه غیبت غیر موجه            کسر  -  

 نمره 5جلسه غیبت غیر موجه           کسر  چهارچه -     

 

 

 

 

 درس:منابع اصلی 

 فهرست منابع 1

 
1. Surgical Technology for the surgical technologist: A positive care approach/ Association 

of surgical technologists/ Cengage Learning; 4 edition/ ISBN: 7951111119879 

 

2. Berry and Kohn's Operating Room Technique/ Nancymarie Phillips (Author) Mosby; 12 

edition/ ISBN: 7951121191858 

 

1. Alexander's surgical procedures/ Jane C. Rothrock PhD RN CNOR FAAN (Author), 

Sherri Alexander CST (Author) / Mosby; 1 edition/ ISBN: 7951121198885 

 

4. Surgical Instrumentation: An Interactive Approach/ Renee Nemitz CST RN AAS 

(Author)/ Saunders; 2 edition/ ISBN: 795- 1488919178. 
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5. Differentiating Surgical Equipment and Supplies/ Collen Rutherford/ F.A.Davis 

Company; 1 SPI edition/ ISBN: 795-1511718924. 

 
در اتاق عمل کوهن و بری( ترجمه ساداتی  نانسی ماری، اصول کار در اتاق عمل )جلد دوم از تکنيک های کار .6

 1333ليال، گلچينی احسان و ديگران، انتشارات جامعه نگر، 

 

احسان، تکنولوژی جراحی در جراحی های پالستيک ترميمی. انتشارات جامعه نگر.  -ليال، گلچينی -ساداتی .2

 133۲1333تهران. 

 
 

 جدول زمان بندی

 تكنولوژي جراحي در جراحي هاي پوست سوختگي و پيوند درسئه ي ارابندن ماول زجد
 اولجلسه 

 
 دوم جلسه 

 
 جلسه سوم

 
 جلسه چهارم

 جلسه پنجم
 

 جلسه ششم
 

 جلسه هفتم
 

 جلسه هشتم
 

 جلسه نهم
 جلسه دهم

 
 جلسه يازدهم

 
 جلسه دوازدهم

 
 جلسه سيزدهم

 
 مجلسه چهارده

 

 با قوانين،مقررات و قوانين و سرفصل های اين واحد درسی آشنا شود.دانشجو -
 
پوست سوختگي و پيوند و انواع دانشجو بتواند آناتومي ، اصطالحات مربوط به جراحي هاي -

 سوختگی و درمان آن ها را شرح دهد
دانشجو با مراقبت های مورد نظر در زخم های فشاری،پای ديابتی و انواع سرطان پوست -

 آشنا شود.
 
 برداري و فلپ را شرح دهد.هاي گرافتانواع تكنيكدانشجو بتواند -
ها و مراقبت های جراحی های اتساع بافت،اسکارکتومی،اسکارو انواع تكنيكدانشجو بتواند -

 تومی،فاشيوتومی را توضيح دهد.
 .شرح دهد را هاي پيونديهاي اهداي عضو چندگانه و نگهداري از بافتدانشجو بتواند روش-
 
دانشجو بتواند مالحظات مربوط به آمادگی های الزم قبل از عمل در جراحی های پالستيک -

 و ترميمی را  نام ببرد.
دانشجو انواع ابزار و وسايل مورد نياز در جراحی های پالستيک و ترميمی نام برده و -

 توضيح دهد
 امتحان ميان ترم-
 
 مراقبت های جراحی را در اعمال جراحی پستان توضيح دهدها و انواع تكنيكدانشجو بتواند -
 هاي جراحی ليپو ساکشن، فيس ليفت وبلفاروپالستی را شرح دهد.انواع روش دانشجو بتواند-
 
در اعمال جراحی  و مراقبت های جراحی دانشجو بتواند مراقبت ها و انواع روش های-

 شرح دهد.  زيبايی فک و صورت
 هاي جراحی زيبايی بينی و مراقبت های آن را توضيح دهد.روش انواعدانشجو بتواند -
 
  هاي جراحی اتوپالستی و منتو پالستی ومراقبت های آن را توضيح دهدروش دانشجو بتواند-



5 
 

 جلسه پانزدهم
 جلسه شانزدهم

 
 جلسه هفدهم

 
 

 هاي جراحی لب و کام شکافدار ومراقبت های آن را شرح دهدروش دانشجو بتواند-
 
هاي جراحی پالستيک و ترميمی و مراقبت های آن در اعمال ميکرو روش دانشجو بتواند-

 سرجری و دست را توضيح دهد. 
هاي جراحی پالستيک و ترميمی و مراقبت های آن در اعمال ميکرو روش دانشجو بتواند -

  سرجری و دست را توضيح دهد
 مقررات: رعايت قوانين آموزشی دانشگاه و سايلنت بودن گوشی  الزامی است

 

 


