
  

 
 

 

  (COURSE PLAN)وره طرح د

 

 معرفی درس:

از  مراقبت نیازمند عمل جراحی، مقدمات عمل ، پروسیجر ها و اصولارتوپدی در این درس دانشجو با پاتولوژی های 

  .شود می آشنا عمل از بعد و حین قبل، مرحله سه در بیمار

 

 عناوين كلی اين درس شامل موارد زير می باشد :
 یفوقان یاسکلت-یعضالن ستمیس یولوژیزیو ف یجراح یآناتوم 

 یتحتان یاسکلت-یعضالن ستمیس یولوژیزیو ف یجراح یآناتوم 

 کنترل عفونت،  ،یارتوپد یهموستاز در جراح ،یده شنیپوز مار،یو بعد از عمل)حمل و نقل ب نیقبل، ح مراقبت

 پانسمان(

 یشکستگ یپاتولوژ 

 یانواع شکستگ یبند طبقه 

 یشکستگ میترم 

 استخوان میترم یولوژیزیف 

 كارشناسی پیوسته اتاق عملمقطع و رشته تحصیلی:                       اتاق عملگروه آموزشی:        پرستاریدانشکده :  

تکنولوژی اتاق عمل ارتوپدی و مراقبت های      :  نام درس

 آن

 ۲ :  تعداد واحد

 نظری نوع واحد :

و  ۲پیشنیاز و یا همزمان با تشریح  -1فیزیولوژی   پیش نیاز:

 آسیب شناسی

 1۱-1۱شنبه ها سه روز و ساعت برگزاری کالس:  

 دانشکده پرستاری حضرت زینب)س( مکان برگزاری:

                                              آقای کاویمسئول برنامه :  

 kavi.esmaeil@gmail.comآدرس پست الکترونیکی:                         ۲۲0-۲۲0۱222:  دانشکده شماره تماس

                      جناب آقای کاوی-سرکار خانم سوخک-سرکار خانم ایزانلو الفبا(:مدرسین) به ترتیب حروف 

 آقای کاویتهیه و تنظیم : 

 1021شهریور بازنگری: تدوین/ تاریخ

 دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی الرستان

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 واحد برنامه ریزی درسی و آموزشی

 
گروه اتاق عمل     

 



 یاندام فوقان یها یشکستگ  

 یاندام تحتان یها یشکستگ 

 آنها یو مراقبت ها یو انواع آن در ارتوپد یو تحتان یاندام فوقان یریگ گچ 

 آنها یو مراقبت ها زاتیکردن گچ، تجه باز 

 آتل انواع 

 یدر ارتوپد یو استخوان یبا انواع تراکشن پوست ییآشنا 

 یدر ارتوپد زاتیابزار و تجه ،یتکنولوژ 

 یها یمورد استفاده در جراح یابزارها Hand 

 یمورد استفاده در جراح یابزارها Tibia 

 یمورد استفاده در جراح یابزارها Femur 

 یارتوپد یها مپلنتیا انواع 

 یارتوپد یها چیپ انواع 

 یها در ارتوپد تیپل انواع 

 لین انواع (Nailا )یدر ارتوپد ینترامدوالری 

 میس انواع (ها و کابل هاWiresدر ارتوپد )ی 

 یمفاصل در ارتوپد ضیتعو یها مپلنتیا 

 یدر ارتوپد یاستخوان مانیگرافت و س انواع 

 آنها یها ونیکاسیو اند کساتوریاکسترنال ف انواع 

 آنها یاستخوان هومروس و مراقبت ها یها یدر شکستگ یجراح درمان 

 آنها یآرنج و ساعد و مراقبت ها یها یدر شکستگ یانواع جراح درمان 

 آنها یمچ دست و انگشتان و مراقبت ها یها یدر شکستگ یجراح درمان 

 آنها یاستخوان فمور و مراقبت ها یها یدر شکستگ یجراح  درمان 

 یجراح کیتکن Intramedullary Nailing  آن یها و مراقبت ها ونیکاسیفمور، اند یها یدر شکستگ 

 خارج کردن  کیتکنIntramedullary Nail آن یاز استخوان فمور و مراقبت ها 

 آنها یو مراقبت ها بوالیو ف ایبیاستخوان ت یها یدر شکستگ یجراح درمان 

 یجراح کیتکن Intramedullary Nailing  آن یها و مراقبت ها ونیکاسیاند ا،یبیت یها یدر شکستگ 

 خارج کردن  کیتکنIntramedullary Nail آن یو مراقبت ها ایبیاز استخوان ت 

 آن یلگن و مراقبت ها یها یدر شکستگ یجراح درمان 

 آن یو مراقبت ها پیمفصل ه یآرتروپالست یجراح 

 

  



 ف كلیاهدا 

 ها، آشنایی با کلیات و مفاهیم و تکنیک های جراحی ارتوپدیآشنایی با کلیات و مفاهیم بیماری 
 

  اهداف اختصاصی 

 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

 ی و تحتانی را شرح دهد.فوقان یاسکلت-یعضالن ستمیس یولوژیزیو ف یجراح یآناتوم 

 کنترل عفونت،  ،یارتوپد یهموستاز در جراح ،یده شنیپوز مار،یو بعد از عمل)حمل و نقل ب نیقبل، ح مراقبت

 را توضیح دهد. پانسمان(

 را شرح دهد. استخوان میترم یولوژیزیفی و انواع شکستگ یبند طبقهی، پاتولوژ 

 یها یمورد استفاده در جراح یابزارهای) در ارتوپد زاتیابزار و تجه ،ی های جدید تکنولوژ Hand، Tibia  وFemur 

 را شناخته و کاربرد هر یک را توضیح دهد.

 ارتوپد یها مپلنتیا انواع (لین انواعی، ها در ارتوپد تیپلو  چیپ انواعی (Nailا )را شناخته و کاربرد هر نترامدوالری )ی

 یک را شرح دهد.

 میس انواع (ها و کابل هاWires ).و کاربرد انها در جراحی ارتوپدی را شرح دهد 

 ی را نام برده و کاربرد هر یک را شرح دهد.مفاصل در ارتوپد ضیتعو یها مپلنتیا 

 ی را نام برده و توضیح دهد.در ارتوپد یاستخوان مانیگرافت و س انواع 

 را شرح دهد. آنها یو مراقبت ها یو انواع آن در ارتوپد یو تحتان یاندام فوقان یریگ گچ 

 را توضیح دهد. آنها یو مراقبت ها زاتیکردن گچ، تجه باز 

 را نام برده و کاربرد هر یک را توضیح دهد. آتل انواع 

   ی را شناخته و در مورد هر یک توضیح دهد.در ارتوپد یو استخوان یانواع تراکشن پوست 

 را توضیح دهد. آنها یها ونیکاسیو اند کساتوریاکسترنال ف انواع 

 دهد. ی و مراقبت های آن را شرحدر ارتوپد یآرتروسکوپ یجراح 

 ی را نام برده و کاربرد هر یک از آنها را توضیح دهد.آرتروسکوپ زاتیتجه 

 یآرتروسکوپ یجراح (زانوACL  وPCLو شانه )  را به تفکیک توضیح داده و نقش تکنولوژیست جراحی را در آنها بیان

 کند.

 را توضیح دهد. آنها یاستخوان هومروس و مراقبت ها یها یدر شکستگ یجراح درمان 

 را توضیح دهد. آنها یآرنج و ساعد و مراقبت ها یها یدر شکستگ یانواع جراح درمان 

 را توضیح دهد. آنها یمچ دست و انگشتان و مراقبت ها یها یدر شکستگ یجراح درمان 

 را توضیح دهد. آنها یاستخوان فمور و مراقبت ها یها یدر شکستگ یجراح  درمان 

 یجراح کیتکن Intramedullary Nailing  را توضیح  آن یها و مراقبت ها ونیکاسیفمور، اند یها یدر شکستگ

 دهد.

 خارج کردن  کیتکنIntramedullary Nail را توضیح دهد. آن یاز استخوان فمور و مراقبت ها 

 را توضیح دهد. آنها یو مراقبت ها بوالیو ف ایبیاستخوان ت یها یدر شکستگ یجراح درمان 

 یجراح کیتکن Intramedullary Nailing  را توضیح  آن یها و مراقبت ها ونیکاسیاند ا،یبیت یها یدر شکستگ

 دهد.

 خارج کردن  کیتکنIntramedullary Nail را توضیح دهد. آن یو مراقبت ها ایبیاز استخوان ت 

 را توضیح دهد آن یلگن و مراقبت ها یها یدر شکستگ یجراح درمان 

 را توضیح دهد. آن یمفصل شانه و مراقبت ها یآرتروپالست یجراح 

 را توضیح دهد. آن یو مراقبت ها پیمفصل ه یآرتروپالست یجراح 

 را توضیح دهد. آن یمفصل زانو و مراقبت ها یآرتروپالست یجراح 



 را توضیح دهد و...( لیتاندون)روتاتور کاف، آش یپارگ میترم 

 را توضیح دهد. ها یدررفتگ انواع 

 را توضیح دهد. سیآرترودز 

 .وظایف تکنولوژیست جراحی اسکراب و سیار را در هر یک ار اعمال جراحی ارتوپدی به تفصیل بیان کند 

  ست های جراحی عمومی و تخصصی در اعمال جراحی ارتوپدی را نام برده و در رابطه با هر ابزار و کاربرد ان توضیح

 دهد.

 

 روش آموزش 
 

 حضوری                   مجازی                                 تركیبی                            

 شرايط اجراء

 

 امکانات آموزشی:  
  و با استفاده از نرم افزارهایی شامل سامانه نوید و کامپیوتر ویدوئو پروژکتور ،اسالید پروژکتور 

 

 

 

  منابع درسی:  

 خیر   بلی  در نظر دارید؟ درسی برای معرفی به دانشجویان به عنوان منبع خاصی/مقاله آیا کتاب 

 در صورت وجود جدول زیر را تکمیل کنید:

 مشخصات کتاب شامل عنوان، نویسندگان،مترجمین، انتشارات، سال و نوبت چاپ
های مشخص صفحات و  فصل

 مطالعهشده برای 

1. ALEXANDER’S CARE OF THE PATIENT IN SURGERY, 11th  EDITION, 5111 

5. Surgical Technology for the Surgical Technologist, A Positive Care Approach 

4th Edition, 5114 

3. Surgical Technology, PRINCIPLES AND PRACTICE, 6TH Edition, Joanna 

Kotcher Fuller, 5112 

 

لیال ساداتی، تکنولوژی جراحی در جراحی های ارتوپدی. انتشارات دانشگاه علوم پزشکی  .0

 1۱20دوم تهران، چاپ 

 

 اناتومی عمومی شمایلی یگانه ، آخرین چاپ، انتشارات جامعه نگر
 

 

 

 

 



 مشخصات مقاله شامل عنوان، نویسندگان، مجله، سال و شماره انتشار و صفحات
به نحوه دسترسی دانشجویان 

 مقاله

 

 

 

 

 

 

 

 

  در صورتی که در نظر دارید جزوه یا هر نوع محتوای دیگری )مانند فیلم، مجموعه اسالید و ...( عالوه بر

، مشخصات آن را ذکر کنید و به دانشجویان معرفی کنید منبع درسیکتاب فوق یا به تنهایی به عنوان 

 آن را ضمیمه نمایید: فایل

 
 و ... است. های دیگر دانشگاهروی سامانهبر اری شده ذمحتوای بارگ، آموزشیجزوه، فیلم اسالید پاور پوینت، منظور  *

 

  منبع در صورتی که در نظر دارید محتوای دیگری )مانند کتاب، مجموعه اسالید، جزوه و ...( را به عنوان

ه برای ، مشخصات کامل آن را ذکر کنید. )در سامانه قسمتی جداگانبه دانشجویان معرفی کنید مطالعه بیشتر

 این موارد در نظر گرفته شده است.(

.  
 مشخصات آن متعاقبا اعالم خواهد شد1

 آزمون های خود ارزيابی

 خیر  بلی   اید؟آزمون در نظر گرفته . آیا برای درس خود1

 ها را ذکر کنید.در صورت وجود تعداد و نوع خودآزمون 

 *نوع محتوا
 مشخصات شامل عنوان و مؤلفین/

 کنندگانتهیه
 توضیحات

آماده بودن فایل برای 

 ** اریذبارگ

  مشخصات آن متعاقبا اعالم خواهد شد  

    

    

    

    



دانشجویانمهلت پاسخ دادن  نوع آزمون عنوان آزمون شماره فمهلت ارائه بازخورد به تکالی   

     

    
 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 های دانشجويانتکالیف و پروژه 

 طول ترم فیتکال 

 

 

 پروژه درسی 

 خیر   بلی   اید؟در نظر گرفته/میان ترم . آیا برای درس خود پروژه پایان ترم 1

 شماره
عنوان 

 تکلیف
 شرح تکلیف

مهلت پاسخ 

دادن 

 دانشجویان

 مهلت فیدبک

 دادن مدرس

هدف از ارائه 

 تکلیف

      

      

      

      



 در صورت پاسخ مثبت شرح مختصر و هدف از ارائه آن را بنویسید:           

 

 

 یریادگي یها تیفعال ريسا 

مباحثه دقت  تیو هدا ی(، وجود دارد. اگر در طراحرهمزمانیاتاق بحث )غ یدر سامانه امکان فعال ساز

به  لی. در صورت تمادینما یادیکمک ز انیدر دانشجو یتواند به پرورش تفکر انتقاد-یانجام شود م یکاف

 :دیینما لیرا تکم ریامکان موارد ز نیاستفاده از ا

 )اتاق بحث )فورم 

 مشخصات آن متعاقبا اعالم خواهد شدبحث:  موضوع

 ارزشیابی دانشجويان

 بارم نمره موارد ارزشیابی

 2 آزمون میان ترم

 11 آزمون پایان ترم

 1 شرکت فعال در کالس و حضور و غیاب

 

 مقررات 

  

                    

 آن یومراقبت ها ارتوپدیاتاق عمل  یتکنولوژ درس زمانبندی جدول

تاریخ 

 ارائه

-11سه شنبه 

13 

خانم 

 ایزانلو

  و فیزیولوژی سیستم جراحی آناتومی

 فوقانی اسکلتی-عضالنی

 

 

 

 کامپویتر -وایت برد

 

 امتحان میان ترم
 تکلیف

 آزمون پایانی

-11سه شنبه 

خانم  13

 ایزانلو

  و فیزیولوژی سیستم جراحی آناتومی

 تحتانی اسکلتی-عضالنی

 

ترکامپوی -وایت برد حضوری   

 امتحان میان ترم

 تکلیف
 آزمون پایانی



 

-11سه شنبه 

13 
خانم 

 سوخک

  مراقبت قبل، حین و بعد از عمل)حمل و

نقل بیمار، پوزیشن دهی، هموستاز در 

جراحی ارتوپدی، کنترل عفونت، 

 پانسمان(

ترکامپوی -وایت برد حضوری  
 

 امتحان میان ترم

 تکلیف

 آزمون پایانی

-11سه شنبه 

13 
خانم 

 سوخک

 پاتولوژی شکستگی 

 طبقه بندی انواع شکستگی 

 ترمیم شکستگی 

 فیزیولوژی ترمیم استخوان 

ترکامپوی -وایت برد حضوری  
 امتحان میان ترم

 تکلیف

 آزمون پایانی

-11سه شنبه 

خانم  13

 سوخک

  شکستگی های اندام فوقانی 

 شکستگی های اندام تحتانی 

ترکامپوی -وایت برد حضوری   

 امتحان میان ترم
 تکلیف

 آزمون پایانی

-11سه شنبه 

13 

خانم 

 سوخک

  گچ گیری اندام فوقانی و تحتانی و انواع

 آن در ارتوپدی و مراقبت های آنها

  باز کردن گچ، تجهیزات و مراقبت های

 آنها

  آتلانواع 

  آشنایی با انواع تراکشن پوستی و

 در ارتوپدی استخوانی

 

 

ترکامپوی -وایت برد حضوری  

 

 امتحان میان ترم

 تکلیف
 آزمون پایانی

-11سه شنبه 

13 

خانم 

 سوخک

 تکنولوژی، ابزار و تجهیزات در ارتوپدی 

  ابزارهای مورد استفاده در جراحی های
Hand 

  ابزارهای مورد استفاده در جراحیTibia 

  ابزارهای مورد استفاده در جراحی
Femur 

ترکامپوی -وایت برد حضوری   

 امتحان میان ترم
 تکلیف

 آزمون پایانی

-11سه شنبه 

13 
آقای 

 کاوی

 انواع ایمپلنت های ارتوپدی 

 انواع پیچ های ارتوپدی 

 انواع پلیت ها در ارتوپدی 

 

ترکامپوی -وایت برد حضوری  
 امتحان میان ترم

 تکلیف

 آزمون پایانی

-11سه شنبه 

13 
آقای 

 کاوی

 ( انواع نیلNail ) اینترامدوالری در

 ارتوپدی

 (انواع سیم ها و کابل هاWires)  در

 ارتوپدی

ترکامپوی -وایت برد حضوری  
 

 امتحان میان ترم

 تکلیف

 آزمون پایانی

-11سه شنبه 

آقای  13

 کاوی

 ایمپلنت های تعویض مفاصل در ارتوپدی 

  انواع گرافت و سیمان استخوانی در

 ارتوپدی

ترکامپوی -وایت برد حضوری  
 امتحان میان ترم

 تکلیف
 آزمون پایانی

-11سه شنبه 

آقای  13

 کاوی

  انواع اکسترنال فیکساتور و اندیکاسیون

 های آنها

 

ترکامپوی -وایت برد حضوری   
 امتحان میان ترم

 تکلیف

 آزمون پایانی



-11سه شنبه 

خانم  13

 سوخک
 درمان شکستگی در اندام فوقانی  

ترکامپوی -وایت برد حضوری   
 امتحان میان ترم

 تکلیف
 آزمون پایانی

-11سه شنبه 

آقای  13

 کاوی

  جراحی در شکستگی های استخوان فمور

 و مراقبت های آنها

 

ترکامپوی -وایت برد حضوری   

 امتحان میان ترم
 تکلیف

 آزمون پایانی

-11شنبه سه 

13 
آقای 

 کاوی

 Intramedullary Nailing  در

، اندیکاسیون و تیبیا  شکستگی های فمور

  ها و مراقبت های آنها

 

ترکامپوی -وایت برد حضوری  
 

 امتحان میان ترم

 تکلیف
 آزمون پایانی

-11سه شنبه 

آقای  13

 کاوی

  جراحی در شکستگی های استخوان تیبیا

 آنهاو فیبوال و مراقبت های 

ترکامپوی -وایت برد حضوری   

 امتحان میان ترم
 تکلیف

 آزمون پایانی

-11سه شنبه 

آقای  13

 کاوی

  جراحی در شکستگی های لگن و مراقبت

 های آن

ترکامپوی -وایت برد حضوری   
 امتحان میان ترم

 تکلیف

 آزمون پایانی

-11سه شنبه 

آقای  13

 کاوی

 جراحی آرتروپالستی مفصل هیپ و 

 مراقبت های آن

ترکامپوی -وایت برد حضوری   

 امتحان میان ترم
 تکلیف

 آزمون پایانی

 


