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 تعالی بسمه

 دانشکده پرستاری و مامایی

0011-99  دوم سال تحصيلی نيمسال  

 

 

 

 مقدمه:
شنا شده و همچنین پروسیجر های آارتوپدی که نیازمند انجام عمل جراحی هستند  هایسیستم هایبیماریدر این درس دانشجو با 

 .آموزدمیرا  هاآنقبل و بعد از  هایمراقبتو  آنهاجراحی مربوط به 

 

 هدف کلی:

 ارتوپدی یهایجراحجراحی در  یهاکیتکنو  هایماریببا کلیات و مفاهیم  ییآشنا
 
 
 

 

 

                     تکنولوژی جراحی در جراحی های ارتوپدی  :نام درس

 واحد 2 تعداد واحد:

 نظری   نوع واحد:

 تکنولوژی اتاق عملکارشناسی مقطع و رشته تحصیلی: 

 جراحی ارتوپدیبر تکنولوژی  یامقدمه: ازینشیپدروس 

 تلفن داخلی دفتر: 

 ساعات حضور در دفتر: 

 حسن فرهمندآقای   جناب :مسئول درس

Email    :aminior@nm.mui.ac.ir     

 آقای سعید امینی: مدرس

                                                 کارشناسی تکنولوژی اتاق عمل 4دانشجویان ترم ترم:  مقطع و ،رشته

 یکشنبه ها: کالس ای هروز

 11-5::10: کالست اساع
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 اهداف رفتاري: 
 :درس هر دانشجو قادر خواهد بود کهدر پايان اين 

 لتال را بیان نماید.ماسکواسک یآناتوم .1

 وسایل و موارد مورد استفاده مکرر در اعمال جراحی ارتوپدی را شناخته و توضیح دهد.  .2

های مربوط به اندام انتهایی از جمله اندیکاسیون های اعمال جراحی ارتوپدی، انواع شکستگی و فیکساسیون های پروسیجر  .3

 داخلی و خارجی را بیان نماید.

 پروسیجر های مفصلی را توضیح دهد. .4

 و لیگامان ها را بیان نماید. هاتاندونمکانیسم ترمیم  .5

 را توضیح دهد. آنبکارگیری گچ و انواع  .6

 (کمپارتمنت) کمپارتمان سندرم ،امبولی ازجملهپس از عمل جراحی ارتوپدی عوارض  .7

 

  دوره يهااستیس

 روش تدريس:

 آنالین  کالس برگزاری سامانه 

 روش ارزشیابی دانشجو: 

  نمره )مطابق با تاریخ تعیین شده( 155نمره از  55                                           ترمانیمامتحان 

 نمره )تاریخ امتحان مطابق با تقویم دانشگاه  155نمره از   55ابی نهايی )امتحان پايان ترم(               ارزشی

 (باشدیم

  اعتراض خود را نسبت به نمره اعالم کند. تواندیمروز پس از اعالم نمره در سایت، دانشجو  3حداکثر 

در اختیار  آنو نتایج  شودیمپزشکی در هر ترم انجام  آموزشتوسط مرکز مطالعات و توسعه  آزمونتجزیه و تحلیل سواالت 
 .ردیگیممسئول درس قرار 

 

 و قوانین درس  هااستیس
  در صورتی مجاز خواهد بود و مشمول کسر نمره نخواهد گردید  (4/17)درس تا سقف مشخص شده آنالین غیبت در جلسات

 دانشکده مجاز انتخاب شود. یآموزششده و با تشخیص معاون محترم  دیتائکه با ارائه مدارک مستند و گواهی معتبر و 

  باشدیم، دانشجو در کالس درس به شرح زیر رموجهیغبا غیبت  برخوردنحوه. 

  نمره 25/5دانشجو                رموجهیغیک جلسه غیبت      

  نمره 1کسر                           رموجهیغدو جلسه غیبت 

  نمره 25/2کسر                          رموجهیغسه جلسه غیبت 

  نمره 4کسر                         رموجهیغچهار جلسه غیبت 
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  نمره کسر نماید. 2تا سقف  تواندیمگروهی : به ازای هر جلسه استاد  صورتبه( رمجازیغ)آنالین در صورت تعطیلی کالس 

 

 منابع : 
1. Berry & Kohn’s Operating Room Technique, publisher Mosby, ISBN 

0323019803  

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

0323016227  
3. surgical technology principles and practice, Joanna Kotcher Fuller, Elsevier. 

 ین ستوده نیا، دکتر حسن قندهاری، کتاب ارجمند.اصول ارتوپدی آدامز، ترجمه دکتر عبدالحس -4
 

 ساير منابع: 
5. Pocket Guide to the Operating Room, publisher F.A. Davis, ISBN 080360033X 

 برینس. جی. پرستاری در اتاق عمل )روش و مراقبت( ترجمه دکتر قاسم مقاره دهکردی، بشری. -6
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 ارتوپدی هاییجراحژی جراحی در عنوان درس: تکنولو

 03:51-07ساعت  ایکشنبه ه زمان: 

 

 مدرس عناوین مورد بحث تاریخ جلسه

 آقای امينی ماسکلواسکلتال سيستم آناتومی 01/01/99 0

 آقای امينی معاینات فيزیکی در ارتوپدی 07/01/99 1

 آقای امينی تشخيصی در ارتوپدی هایروش 10/01/99 5

 آقای امينی جهت اعمال ارتوپدی موردنيازتجهيزات  03/0/0011 0

 آقای امينی و درمان آنها هاشکستگیانواع  11/0/0011 3

 آقای امينی و درمان آنها هاشکستگیانواع ادامه  19/0/0011 6

 آقای امينی مربوطه هایمراقبتو  هاشکستگیعوارض  3/1/0011 7

 آقای امينی مربوطه هایاقبتمرو  هاشکستگیعوارض ادامه  01/1/0011 8

 آقای امينی آشنایی با انواع پيچ و پالک 09/1/0011 9

 آقای امينی و مينيسکتومی ACL بازسازی آرتروسکوپی زانو، شانه، 16/1/0011 01

 آقای امينی آرتروپالستی زانو، هيپ و شانه 1/5/0011 00

01 9/5/0011 CTS آقای امينی 

 آقای امينی ون و عصبترميم تاند 06/5/0011 05

 آقای امينی آمپوتاسيون 15/5/0011 00

 آقای امينی بکار گيری گچ و آتل و انواع آن 51/5/0011 03

 آقای امينی پرستاری پس از اعمال ارتوپدی هایمراقبت 6/0/0011 06
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 آقای امينی کالس رفع اشکال 05/0/0011 07

 


