
  

 
 

 

  ( مجازیCOURSE PLAN)طرح دوره 

 

 معرفی درس:

و مراقبت  وندیپ ،یپوست و سوختگ ک،یپالست ،یمیاتاق عمل ترم یتکنولوژدر این درس دانشجو با پاتولوژی های 

 عمل از بعد و حین قبل، مرحله سه در از بیمار مراقبت ل جراحی، مقدمات عمل ، پروسیجر ها و اصولاعما ، آن یها

و عدم امکان برگزاری کالسها به  91با توجه به شرایط به وجود آمده در خصوص شیوع بیماری کووید  .شود می آشنا

ت این درس به صورت مجازی برگزار خواهد شد. استاد مربوطه محتوای درس را  که توسط صورت حضوری،کلیه جلسا

نرم افزار های تولید محتوا آماده شده است، در سامانه نوید در بخش منابع بارگذاری می نماید. دانشجو موظف است 

مربوطه می تواند بر اساس لیست  در مدت زمان تعیین شده محتوا را مشاهده کند و تیک تایید مطالعه را بزند. استاد

حضور و غیاب و میزان پاسخ دهی دانشجویان به تکالیف، ارزیابی الزم را انجام دهد. جهت این درس چهار تکلیف 

مشخص خواهد شد که دانشجو موظف است در زمان تعیین شده توسط استاد پاسخ مناسبی را ارائه دهد، در غیر این 

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

 ک،یپالست ،یمیاتاق عمل ترم یتکنولوژ    :  نام درس

 آن یو مراقبت ها وندیپ ،یپوست و سوختگ

 ۲ :  تعداد واحد

 نظری نوع واحد :

و  2 حیهمزمان با تشر ایو  ازیشنیپ -1 یولوژیزیف پیش نیاز:

 یشناس بیآس

 روز و ساعت برگزاری کالس: 

  91-91چهارشنبه   

 91-91چهارشنبه  

 دانشکده پرستاری حضرت زینب)س( مکان برگزاری:

                                              سرکار خانم ایزانلومسئول برنامه :  

 izanloosafoura@gmail.comالکترونیکی:آدرس پست                          2245009:  دانشکده شماره تماس

 یکاو یسوخک ،آقا ،خانمییدکتر رضا یاقا  مدرسین) به ترتیب حروف الفبا(:

 سرکار خانم ایزانلوتهیه و تنظیم : 

 ۹۹ دیبازنگری: 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     

 



کسر خواهد شد. جهت این درس امتحان میان ترم در نظر گرفته شده که در جدول  صورت از نمره ارزشیابی ایشان

 زمانبندی این درس تاریخ برگزاری امتحان مشخص شده است.

 

 

 عناوين کلی اين درس شامل موارد زير می باشد :
 پوست یولوژیزیو ف یآناتوم 

 یسوختگ یولوژیات 

 یسوختگ بیبه آس کیولوژیزیف یواکنش ها انواع 

 یسطح سوختگ نییتع 

 در سه مرحله یاز فرد دچار سوختگ مراقبت 

 یپوست یگرافت ها انواع 

 یگرافت سوختگ یجراح کیتکن 

  عضو یو اهدا وندیانواع پ 

  

 ف کلیاهدا 

پوست و  ک،یپالست ،یمیترم یجراح یها کیو تکن میو مفاه اتیبا کل ییها، آشنا یماریب میو مفاه اتیبا کل ییآشنا

 آن یو مراقبت ها وندیپ ،یسوختگ

  اهداف اختصاصی 

 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

 .آناتومی و فیزیولوژی پوست را شرح می دهد 

 .انواع اتیولوژی سوختگی را شرح دهد 

 .روش های مختلف تعیین سطح سوختگی را بیان کند 

 .مراقبت از فرد دچار سوختگی را در سه مرحله احیا، حاد و نوتوانی شرح دهد 

 را نام ببرد. انواع گرافت های پوستی 

 .انواع فالبهارا بشناسد 

 .تکنیک های گرافت برداری را بشناسد 

  تکنیک های جراحی اسکارکتومی و اسکاروتومی و فاسیوتومی را بشناسد و با وظایف فرد اسکراب در طی این جراحی ها

 آشنایی داشته باشد.

 .انواع تکنیک های پیوند اعضارا بشناسد 

 اعمال جراحی پالستیک چون بلفاروپالستی و لیپوساکشن را بیان کند. تکنیک 

 .مراقبت های قبل و بعد از هر یک از جراحی ها را شرح دهد 

 

 

 روش آموزش 
 

 ترکیبی                                          مجازی                                      حضوری

 شرايط اجراء

 



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

 

 

 

  منابع درسی:  

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

 در صورت وجود جدول زیر را تکمیل کنید:

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

 مطالعهشده برای 

1. -Bronner and Sudarth. Medical Surgical Nursing. Lippincott Co. 2014 . 

2. -ALEXANDER’S CARE OF THE PATIENT IN SURGERY, 15th  EDITION, 2015 

3. -Surgical Technology for the Surgical Technologist, A Positive Care 

Approach 4th Edition, 2014 

4. -Surgical Technology, PRINCIPLES AND PRACTICE, 6TH Edition, Joanna 

Kotcher Fuller, 2018 

لیال ساداتی، . تکنولوژی جراحی در جراحی های پوست و سوختگی و پیوند. انتشارات دانشگاه علوم - .5

  0931تهران، چاپ اول  پزشکی

 اصول جراحی شوارتز- .6

 

 

 

 

 

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

 مقاله

 

 

 

 

 

 

آماده بودن فایل برای  توضیحات مشخصات شامل عنوان و مؤلفین/ *نوع محتوا



 

 

  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 دانشگاهمحتوای بارگذاری شده بر روی سامانهمنظور اسالید پاور پوینت، جزوه، فیلم آموزشی،  *

 

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

، مشخصات کامل آن را ذکر کنید. )در سامانه قسمتی جداگانه برای به 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.نوع خودآزموندر صورت وجود تعداد و 

فمهلت ارائه بازخورد به تکالی مهلت پاسخ دادن دانشجویان نوع آزمون عنوان آزمون شماره  

 مثال

ازمون مبحث 

امه نیازسنجی در برن

 درسی

تستی چهار 

 جوابی
  

 

 

 

 

   

 

 ** بارگذاری کنندگانتهیه

  مشخصات آن متعاقبا اعالم خواهد شد  

    

    

    

    



 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 های دانشجويانتکالیف و پروژه 

 شماره
عنوان 

 تکلیف
 شرح تکلیف

پاسخ  مهلت

دادن 

 دانشجویان

 مهلت فیدبک

 دادن مدرس

هدف از ارائه 

 تکلیف

ل تکلیف او

 کالسی

ارائه 

سواالت به 

صورت 

تشریحی و 

تستی 

،بارگذاری 

در ماجول 

تکلیف در 

 سامانه نوید

 در اسرع وقت در سامانه اعالم خواهد شد

حداکثر یک 

ه هفته پس از ارائ

 تکلیف

حداکثر یک 

هفته پس از 

 پاسخ دانشجو

مروری بر 

 جلسات تدریس

 شده

وم تکلیف د

 کالسی

ارائه 

سواالت به 

صورت 

تشریحی و 

تستی 

،بارگذاری 

در ماجول 

تکلیف در 

 سامانه نوید

 در اسرع وقت در سامانه اعالم خواهد شد

حداکثر یک 

ه هفته پس از ارائ

 تکلیف

حداکثر یک 

هفته پس از 

 پاسخ دانشجو

مروری بر 

 جلسات تدریس

 شده

تکلیف 

سوم 

 کالسی

ارائه 

سواالت به 

صورت 

تشریحی و 

تستی 

،بارگذاری 

در ماجول 

تکلیف در 

 در اسرع وقت در سامانه اعالم خواهد شد

حداکثر یک 

ه هفته پس از ارائ

 تکلیف

حداکثر یک 

هفته پس از 

 پاسخ دانشجو

مروری بر 

 جلسات تدریس

 شده



 طول ترم فیتکال 

 

 

 پروژه درسی 

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

 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

 7 آزمون میان ترم

 10 آزمون پایان ترم

 0.5 و حضور و غیاب شرکت فعال در کالس

 2.5 تکالیف و سایر فعالیت ها

 سامانه نوید

تکلیف 

 چهارم

 کالسی

ارائه 

سواالت به 

صورت 

و تشریحی 

تستی 

،بارگذاری 

در ماجول 

تکلیف در 

 سامانه نوید

 در اسرع وقت در سامانه اعالم خواهد شد

حداکثر یک 

ه هفته پس از ارائ

 تکلیف

حداکثر یک 

هفته پس از 

 پاسخ دانشجو

مروری بر 

 جلسات تدریس

 شده



 

 مقررات 

  

                    

 آن یو مراقبت ها وندیپ ،یپوست و سوختگ ک،یپالست ،یمیاتاق عمل ترم یجدول زمانبندی درس تکنولوژ

شماره 

 جلسه

تاریخ 

 ارائه
خانم  18119911-11

 سوخک

 آشنایی با طرح درس 

  پوستمروری بر آناتومی و فیزیولوژی 

  انواع آسیب های تروماتیک پوستی و

 بافت زیر جلدی

 انواع تومورهای پوستی 

  

رم افزار ن

 تواتولید مح

 

امتحان میان 

 ترم

 تکلیف

 آزمون پایانی

خانم  115119910-12

 سوخک

 اتیولوژی سوختگی 

  ،تأکید برانواع سوختگی ها )درجه یک

 دو و...(

 سوختگی تعیین شدت سوختگی(

 عمیق و کم عمق و عالئم آنها(

 

  

رم افزار ن

 تواتولید مح

 

امتحان میان 

 ترم

 تکلیف

 پایانیآزمون 

خانم  11-11 211199 3

 سوخک

  روش 9تعیین سطح سوختگی)قانون ،

 الند و برودر و...(

  مراقبت از فرد دچار سوختگی در سه

 مرحله

 .فوری/احیا)اصول مایع درمانی(1

.حاد)روش های دبریدمان زخم 1

 وپانسمان(

. نوتوانی)پیشگیری و درمان 3

 اسکارها(

 

  

رم افزار ن

 تواتولید مح

 

امتحان میان 

 ترم

 تکلیف

 آزمون پایانی

خانم  419119910-12

 سوخک
  نقش اسکراب در طی جراحی های

 پوست و سوختگی

  انواع گرافت های پوستی و تدابیر

درمانی حاد در گرافت های بعد از 

 سوختگی

  

رم افزار ن

 تواتولید مح

امتحان میان 

 ترم

 تکلیف

 آزمون پایانی

خانم  56119911-11

 سوخک

 انواع فالبهاو گرافت های آزاد پوستی 

 تکنیک های گرافت برداری 

 

  

رم افزار ن

 تواتولید مح

 

امتحان میان 

 ترم

 تکلیف

 آزمون پایانی



613119916-14 آقای  

 کاوی
 مقدمه ای بر پیوند   

رم افزار ن

 تواتولید مح

 

امتحان میان 

 ترم

 تکلیف

 آزمون پایانی

آقای  711119911-11

 کاوی
 اصول تهیه و حفظ ارگان ها در پیوند   

رم افزار ن

 تواتولید مح

 

امتحان میان 

 ترم

 تکلیف

 آزمون پایانی

811119916-14 آقای  

 کاوی

 ابزار و تجهیزات   

رم افزار ن

 تواتولید مح

امتحان میان 

 ترم

 تکلیف

 آزمون پایانی

آقای  917119916-14

 کاوی
 هیقرن وندیپ   

رم افزار ن

 تواتولید مح

 

امتحان میان 

 ترم

 تکلیف

 آزمون پایانی

 امتحان میانترم 11/11/ 18

111811116-14 آقای  

 کاوی

 

 پیوند کلیه 

 

 

  

رم افزار ن

 تواتولید مح

امتحان میان 

 ترم

 تکلیف

 آزمون پایانی

دکتر  111511116-14

 رضایی

 

 M  ،پالستیZ پالستی 

  دبریدمان، جراحی )اصول عمومی

اسکارکتومی، اسکاروتومی، 

 (یوتومیشفا

  

رم افزار ن

 تواتولید مح

 

امتحان میان 

 ترم

 تکلیف

 آزمون پایانی

11111116-14 آقای  

 کاوی

 پیوند کبد 

 

  

رم افزار ن

 تواتولید مح

 

امتحان میان 

 ترم

 تکلیف

 آزمون پایانی

آقای  1381116-14

 کاوی

 پیوند مغز استخوان 

 

  

رم افزار ن

 تواتولید مح

 

امتحان میان 

 ترم

 تکلیف

 آزمون پایانی

141511116-14 آقای  

 کاوی

 پیوند ریه   

رم افزار ن

 تواتولید مح

 

امتحان میان 

 ترم

 تکلیف

 آزمون پایانی



آقای  151111116-14

 کاوی
  پانکراسپیوند   

رم افزار ن

 تواتولید مح

 

امتحان میان 

 ترم

 تکلیف

 آزمون پایانی

161911116-14 آقای  

 کاوی
 لیپوساکشن   

رم افزار ن

 تواتولید مح

 

امتحان میان 

 ترم

 تکلیف

 آزمون پایانی

آقای  17531111-11

 کاوی

 بلفاروپالستی   

رم افزار ن

 تواتولید مح

 

امتحان میان 

 ترم

 تکلیف

 آزمون پایانی

"با توجه به متغیر بودن  برنامه جلسات تدریس دکتر رضایی،  تاریخ و ساعت کالس هر جلسه، متعاقبا اعالم خواهد شد"  

 


