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 بسمه تعالی

 

 جف آبادن اسالمی واحدآزاد دانشگاه 

 

 

 

مقدمه:در این واحد درسی دانشجویان با انواع سوختگی ها،درمان ها،مراقبت ها،همچنین با انواع جراحی 

 جراحی ها آشنا می شوند. پالستیک،ترمیمی ،پیوند و آناتومی و ابزارها و وسایل مورد نیاز برای این های

 

پوست و كلیات و مفاهیم بیماري ها، آشنایي با كلیات و مفاهیم و تكنیك هاي جراحي آشنایی با هدف كلي :

 و پیوند ،ترمیمی و پالستیکسوختگي

 درس: شرح
نیازمند جراحي است، مي شناسد و با اعمال جراحي مربوط  پوست را كهدر این درس دانشجو بیماري هاي 

 و بعد از عمل آشنا مي شود. و مراقبت هاي قبل پیوند ترمیمی و پالستیک ،پوست و سوختگي به 

 
 
 

 تكنولوژي جراحي در جراحي هاي نام درس :
  و پیوند ،ترمیمیپوست سوختگي

 کارشناسی  اتاق عمل  مقطع :

  واحد نظری 2: تعداد و نوع واحد

 11808:درسکد 

 آسیب شناسي -فیزیولوژي -تشریح پيش نياز :

 سعید جزینی :نام مدرس

EMAIL:saeedjazinid@yahoo.com 

 15:30-13 شنبهزمان کالس:

 99مهر تحصیلینیمسال 

 دانشکده ی پرستاری و مامایی
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 اهداف اختصاصی:

 از دانشجويان  انتظار می رود در پايان اين دوره:

گرافت برداري )گرافت هاي آزاد پوستي، تركیبي، گرافت هاي آزاد اومنتال، با تكنیك هاي جراحي  -1

ها، دبریدمان، اسكاركتومي، اسكاروتومي، فاشیوتومي، انواع پیوند،  فالپ ها(، انواع سوختگي

 آشنا شوند. اهداي عضو، اهداي اعضاي چندگانه، نگهداري از ارگان پیوندي

با تكنیك هاي جراحي ترمیمی و پالستیک در ناحیه ی پستان، بینی،چانه،صورت،فک،گوش،دست  -2

 د.نو اعمال میکروسرجری و  ...آشنا شو

 ( در هریك از جراحي هاي فوق آشنا شوند.اسكراباول ) با نقش كمك -3

 با ابزار،تجهیزات،دستگاه ها و اقالم مصرفی در اعمال فوق آشنا شود.  -4

 با مراقبت هاي قبل و بعد هریك از این جراحي ها آشنا شوند. -5

 

 راهبردهای تدريس

 سخنرانی، بحث گروهی 

 نمایش فیلم و تصویر 

 جدول زمان بندی

 پوست سوختگي و پيوندتكنولوژي جراحي در جراحي هاي  درسئه اراي بندن ماول زجد

 (5/7 )اولجلسه 
 

 (12/7)دوم جلسه 
 

 (19/7)جلسه سوم
 

 (3/8)جلسه چهارم
 (10/8)جلسه پنجم

 
 (17/8)جلسه ششم

 
 (1/9)جلسه هفتم

 
 (15/9)جلسه هشتم

 
 

 و سرفصل های این واحد درسی آشنا شود. با قوانین،مقررات و قوانین دانشجو-
 
و  پوست سوختگي و پیونداصطالحات مربوط به جراحي هاي  ، آناتومي دانشجو بتواند-

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

 آشنا شود.
 .را شرح دهدو فلپ  برداريهاي گرافتانواع تكنیكدانشجو بتواند -
بافت،اسکارکتومی،اسکارو ها و مراقبت های جراحی های اتساع انواع تكنیكدانشجو بتواند -

 تومی،فاشیوتومی را توضیح دهد.
را شرح  هاي پیونديهاي اهداي عضو چندگانه و نگهداري از بافتدانشجو بتواند روش-

 .دهد
دانشجو بتواند مالحظات مربوط به آمادگی های الزم قبل از عمل در جراحی های پالستیک -

 و ترمیمی را  نام ببرد.
و وسایل مورد نیاز در جراحی های پالستیک و ترمیمی نام برده و  دانشجو انواع ابزار-

 توضیح دهد
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 (22/9)جلسه نهم
 

 (29/9)جلسه دهم
 
 

 (6/10)جلسه یازدهم
 

 جلسه دوازدهم
 (جبرانی درتاریخ های فوق)

 
 جلسه سیزدهم

 (جبرانی درتاریخ های فوق)
 

 جلسه چهاردهم
 (جبرانی درتاریخ های فوق)

 
 جلسه پانزدهم

 (جبرانی درتاریخ های فوق)
 

 جلسه شانزدهم
 (جبرانی درتاریخ های فوق)

 
 
 

 میان ترمامتحان -
 
ها و مراقبت های جراحی را در اعمال جراحی پستان توضیح انواع تكنیكدانشجو بتواند -

 دهد
 
فیس لیفت وبلفاروپالستی را شرح  لیپو ساکشن، هاي جراحیانواع روش دانشجو بتواند-

 دهد.
 
 در اعمال جراحی و مراقبت های جراحی مراقبت ها و انواع روش های دانشجو بتواند-

  شرح دهد. فک و صورت زیبایی
 هاي جراحی زیبایی بینی و مراقبت های آن را توضیح دهد.انواع روشدانشجو بتواند -
 
 
هاي جراحی اتوپالستی و منتو پالستی ومراقبت های آن را توضیح روش دانشجو بتواند-

  دهد
 
 .هاي جراحی لب و کام شکافدار ومراقبت های آن را شرح دهدروش دانشجو بتواند-
 
اعمال میکرو  هاي جراحی پالستیک و ترمیمی و مراقبت های آن درروش دانشجو بتواند-

 دست را توضیح دهد.  سرجری و
 
 
 

 الزامی است مقررات: رعايت قوانين آموزشی دانشگاه و سايلنت بودن گوشی 

 

 سیاست ها وقوانین 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.( 

مشخص شده در آیین نامه آموزشی مربوطه در صورتی مجاز خواهد بود و  غیبت در جلسات در تا سقف-

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.

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

 25/0یک جلسه غیبت غیر موجه             -

 نمره 1دوجلسه عیبت غیر موجه              کسر  -



4 

 

 نمره 25/2سه جلسه غیبت غیر موجه            کسر  -

 نمره 4چهار جلسه غیبت غیر موجه           کسر  -

 

 

 

 نحوه ارزشيابي

 درصد10 در کالس فعال حضور 

  درصد 20حضور و غیاب  و انضباط 

 درصد30ترم میان آزمون 

  درصد 40آزمون پایان ترم 
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2. Berry and Kohn's Operating Room Technique/ Nancymarie Phillips 

(Author) Mosby; 12 edition/ ISBN: 9780323073585 

 

3. Alexander's surgical procedures/ Jane C. Rothrock PhD RN CNOR FAAN 

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

9780323075558 

 

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

AAS (Author)/ Saunders; 2 edition/ ISBN: 978- 1455707195. 

 

5. Differentiating Surgical Equipment and Supplies/ Collen Rutherford/ 

F.A.Davis Company; 1 SPI edition/ ISBN: 978-0803615724. 

 
از تکنیک های کار در اتاق عمل کوهن و بری(  دومنانسی ماری، اصول کار در اتاق عمل )جلد  .6
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