
 
 
 

 98-99سال تحصیلی در نیمسال اول( تکنولوژی جراحی ارتوپدی و مراقبت های آن lesson Plan)طرح درس روزانه 
 
 

 جلسه اول:
 

 98تاریخ بازنگری: شهریورماه 
 

 گروه آموزشی:    اتاق عمل              مقطع / رشته تحصیلی:کارشناسی اتاق عمل          :    پرستاریدانشکده

 26/6/98تاریخ ارائه درس : 98-99سال تحصیلی  :  

و مراقبت ارتوپدی  اتاق عمل  نام درس )واحد(  :  تکنولوژی
 های آن

 13-15ساعت:                   روز:       سه شنبه

 نوع واحد:
 نظری

 16تعداد دانشجویان  :

 مسئول درس:خانم سوخک 2تعداد واحد:

 : خانم ایزانلومدرس دقیقه 90مدت کالس: 

 
 عنوان درس : 

  فوقانی اسکلتی-و فیزیولوژی سیستم عضالنیجراحی آناتومی 

 
 هدف کلی درس : 

  فوقانی اسکلتی-و فیزیولوژی سیستم عضالنیجراحی آناتومی آشنایی با 

 
 

 اهداف جزئی : 
 دانشجو در پایان تدریس بتواند: 

 .تقسیم بندی سیستم اسکلتی را بیان کند 

 بیان کند انواع مفاصل را از نظر عملکرد و بر اساس حرکتشان 

 آناتومی دنده ها، جناغ، ترقوه، کتف را توضیح دهد 

 آناتومی هومروس، رادیوس و اولنا، مچ و دست را توضیح دهد 

                                                                                                                         موالژ وسخنرانی  ، پرسش و پاسخ  روش آموزش :       
 ( و ویدئوپروژکتور Power pvoint استفاده از برنامه  کامپیوتر )امکانات آموزشی : 

 منبع درس  :
 

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

 Surgical Technology for the Surgical Technologist, A Positive Care Approach 4th 

Edition, 2014 

 دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی الرستان

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 واحد برنامه ریزی درسی و آموزشی

 



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

Kotcher Fuller, 2018 

  دوم لیال ساداتی، تکنولوژی جراحی در جراحی های ارتوپدی. انتشارات دانشگاه علوم پزشکی تهران، چاپ

1394 

 شمایلی یگانه ، آخرین چاپ،انتشارات جامعه نگر آناتومی عمومی 

  دقیقه  10مدت زمان  مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه35مدت زمان :    

 دقیقه  15مدت زمان :    

 دقیقه   20مدت زمان:      

  دقیقه  5مدت زمان :     جمع بندی و نتیجه گیری 

 دقیقه  5مدت زمان :      ارزشیابی درس 

 
 جلسه دوم:

 

 گروه آموزشی:    اتاق عمل              مقطع / رشته تحصیلی:کارشناسی اتاق عمل    :    پرستاری                دانشکده

 27/6/98تاریخ ارائه درس : 98-99سال تحصیلی  :  

ارتوپدی و مراقبت تکنولوژی اتاق عمل  نام درس )واحد(  :  
 های آن

 13-15ساعت:                            چهارشنبهروز:  

 نوع واحد:
 نظری

 16تعداد دانشجویان  :

 مسئول درس:خانم سوخک 2تعداد واحد:

 مدرس: خانم ایزانلو دقیقه 90مدت کالس: 

 
 عنوان درس : 

  تحتانی اسکلتی-و فیزیولوژی سیستم عضالنیجراحی آناتومی 

 
 هدف کلی درس : 

  تحتانی اسکلتی-و فیزیولوژی سیستم عضالنیجراحی آناتومی آشنایی با 

 
 

 اهداف جزئی : 
 دانشجو در پایان تدریس بتواند: 

 

 آناتومی لگن، استخوان فمور را توضیح دهد 

 آناتومی مفصل زانو، استخوان تیبیا و فیبوال، مچ وپا را توضیح دهد 

  موجود در اندام فوقانی و تحتانی را بیان کندانواع رباط و تاندون های 



                                                                                                                                و موالژ سخنرانی  ، پرسش و پاسخروش آموزش :       
 ( و ویدئوپروژکتور Power pvoint استفاده از برنامه  کامپیوتر )امکانات آموزشی : 

 منبع درس  :
 ALEXANDER’S CARE OF THE PATIENT IN SURGERY, 15th  EDITION, 2015 

 Surgical Technology for the Surgical Technologist, A Positive Care Approach 4th 

Edition, 2014 

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

Kotcher Fuller, 2018 

  دوملیال ساداتی، تکنولوژی جراحی در جراحی های ارتوپدی. انتشارات دانشگاه علوم پزشکی تهران، چاپ 

 آناتومی عمومی شمایلی یگانه ، آخرین چاپ،انتشارات جامعه نگر 

  دقیقه  10مدت زمان  مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه35مدت زمان :    

 دقیقه  15مدت زمان :    

 دقیقه   20مدت زمان:      

  دقیقه  5مدت زمان :     جمع بندی و نتیجه گیری 

 دقیقه  5مدت زمان :      ارزشیابی درس 

 
 جلسه سوم:

 

 گروه آموزشی:    اتاق عمل              مقطع / رشته تحصیلی:کارشناسی اتاق عمل                :    پرستاری           دانشکده

 2/7/98تاریخ ارائه درس : 98-99سال تحصیلی  :  

تکنولوژی اتاق عمل  ارتوپدی و مراقبت نام درس )واحد(  :  
 های آن

 13-15شنبه                            ساعت: سهروز: 

 نوع واحد:
 نظری

 16تعداد دانشجویان  :

 مسئول درس:خانم سوخک 2تعداد واحد:

 مدرس: خانم سوخک دقیقه 90مدت کالس: 

 
 عنوان درس : 

  عفونت، مراقبت قبل، حین و بعد از عمل)حمل و نقل بیمار، پوزیشن دهی، هموستاز در جراحی ارتوپدی، کنترل

 پانسمان(
 هدف کلی درس : 

آشنایی با مراقبت قبل، حین و بعد از عمل)حمل و نقل بیمار، پوزیشن دهی، هموستاز در جراحی ارتوپدی، کنترل 
 عفونت، پانسمان(

 
 اهداف جزئی : 

 دانشجو در پایان تدریس بتواند: 
 



 مراقبت های قبل از عمل جراحی ارتوپدی را توضیح دهد 

  حین عمل جراحی ارتوپدی را توضیح دهدمراقبت های 

 مراقبت های بعد از عمل جراحی ارتوپدی را توضیح دهد 

 انواع پوزیشن ها جهت جراحی ارتوپدی را توضیح دهد 

 روش های هموستاز و کنترل خونریزی در جراحی های ارتوپدی را توضیح دهد 

 روشهای کنترل عفونت و پانسمان محل جراحی را شرح دهد 
                                                               سخنرانی  ، پرسش و پاسخ                                                                 روش آموزش :       
 ( و ویدئوپروژکتور Power pvoint استفاده از برنامه  کامپیوتر )امکانات آموزشی : 

 :  منبع درس
 ALEXANDER’S CARE OF THE PATIENT IN SURGERY, 15th  EDITION, 2015 

 Surgical Technology for the Surgical Technologist, A Positive Care Approach 4th 

Edition, 2014 

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

Kotcher Fuller, 2018 

 دومداتی، تکنولوژی جراحی در جراحی های ارتوپدی. انتشارات دانشگاه علوم پزشکی تهران، چاپ لیال سا  

  دقیقه  10مدت زمان  مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه35مدت زمان :    

 دقیقه  15مدت زمان :    

 دقیقه   20مدت زمان:      

  دقیقه  5مدت زمان :     جمع بندی و نتیجه گیری 

 دقیقه  5مدت زمان :      ارزشیابی درس 

 
 جلسه چهارم:

 

 گروه آموزشی:    اتاق عمل              مقطع / رشته تحصیلی:کارشناسی اتاق عمل             :    پرستاری         دانشکده

 9/7/98تاریخ ارائه درس : 98-99سال تحصیلی  :  

تکنولوژی اتاق عمل  ارتوپدی و مراقبت نام درس )واحد(  :  
 های آن

 13-15شنبه                            ساعت:سه  روز: 

 نوع واحد:
 نظری

 16تعداد دانشجویان  :

 مسئول درس:خانم سوخک 2تعداد واحد:

 مدرس: خانم سوخک دقیقه 90مدت کالس: 

 
 عنوان درس : 

  بر اساس نحوه و خط شکستگیانواع شکستگی 

 هدف کلی درس : 
 انواع شکستگی بر اساس نحوه و خط شکستگیآشنایی با 

 
 اهداف جزئی : 



 دانشجو در پایان تدریس بتواند: 
 

 تقسیم بندی شکستگی بر اساس نوع تروما را توضیح دهد 

 تقسیم بندی انواع شکستگی بر اساس نحوه و خط شکستگی را نام ببرد 

  بندی انواع شکستگی از لحاظ گستردگی را توضیح دهدتقسیم 

 فیزیولوژی ترمیم شکستگی را توضیح می دهد 
                                                               سخنرانی  ، پرسش و پاسخ                                                                 روش آموزش :       
 ( و ویدئوپروژکتور Power pvoint استفاده از برنامه  کامپیوتر )امکانات آموزشی : 

 منبع درس  :
 ALEXANDER’S CARE OF THE PATIENT IN SURGERY, 15th  EDITION, 2015 

 Surgical Technology for the Surgical Technologist, A Positive Care Approach 4th 

Edition, 2014 

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

Kotcher Fuller, 2018 

  دوملیال ساداتی، تکنولوژی جراحی در جراحی های ارتوپدی. انتشارات دانشگاه علوم پزشکی تهران، چاپ  

  دقیقه  10مدت زمان  مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه35مدت زمان :    

 دقیقه  15مدت زمان :    

 دقیقه   20مدت زمان:      

  دقیقه  5مدت زمان :     جمع بندی و نتیجه گیری 

 دقیقه  5مدت زمان :      ارزشیابی درس 

 
 جلسه پنجم:

 

 گروه آموزشی:    اتاق عمل              مقطع / رشته تحصیلی:کارشناسی اتاق عمل                :    پرستاری         دانشکده

 16/7/98تاریخ ارائه درس : 98-99سال تحصیلی  :  

تکنولوژی اتاق عمل  ارتوپدی و مراقبت نام درس )واحد(  :  
 های آن

 13-15شنبه                            ساعت: سه روز: 

 نوع واحد:
 نظری

 16تعداد دانشجویان  :

 مسئول درس:خانم سوخک 2تعداد واحد:

 مدرس: خانم سوخک دقیقه 90مدت کالس: 

 
 عنوان درس : 

 شکستگی های اندام فوقانی و تحتانی 

 هدف کلی درس : 
 شکستگی های اندام فوقانی و تحتانیانواع آشنایی با 

 
 اهداف جزئی : 



 دانشجو در پایان تدریس بتواند: 
 

 شکستگی استرنوم، دنده ها و مهره ها و اقدامات درمانی در ارتباط با آن را توضیح دهد 

 انواع شکستگی های استخوان هومروس و اقدامات درمانی در ارتباط با آن را توضیح دهد 

 انواع شکستگی های استخوان مچ دست اقدامات درمانی در ارتباط با آن را توضیح دهد 

  استخوان لگن و اقدامات درمانی در ارتباط با آن را توضیح دهدانواع شکستگی های 

 انواع شکستگی های استخوان فمور و اقدامات درمانی در ارتباط با آن را توضیح دهد 

 انواع شکستگی های استخوان تیبیا و فیبوال و اقدامات درمانی در ارتباط با آن را توضیح دهد 

 امات درمانی در ارتباط با آن را توضیح دهداقد و انواع شکستگی های استخوان مچ پا 

                                                               سخنرانی  ، پرسش و پاسخ                                                                 روش آموزش :       
 ( و ویدئوپروژکتور Power pvoint استفاده از برنامه  کامپیوتر )امکانات آموزشی : 

 منبع درس  :
 ALEXANDER’S CARE OF THE PATIENT IN SURGERY, 15th  EDITION, 2015 

 Surgical Technology for the Surgical Technologist, A Positive Care Approach 4th 

Edition, 2014 

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

Kotcher Fuller, 2018 

  دوملیال ساداتی، تکنولوژی جراحی در جراحی های ارتوپدی. انتشارات دانشگاه علوم پزشکی تهران، چاپ  

  دقیقه  10مدت زمان  مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه35مدت زمان :    

 دقیقه  15مدت زمان :    

 دقیقه   20مدت زمان:      

  دقیقه  5مدت زمان :     جمع بندی و نتیجه گیری 

 دقیقه  5مدت زمان :      ارزشیابی درس 

 
 جلسه ششم

 

 مقطع / رشته تحصیلی:کارشناسی اتاق عمل           :    پرستاری                           گروه آموزشی:    اتاق عمل   دانشکده

 23/7/98تاریخ ارائه درس : 98-99سال تحصیلی  :  

ارتوپدی و مراقبت  ام درس )واحد(  :  تکنولوژی اتاق عملن
 های آن

 13-15شنبه                            ساعت:سه روز:  

 نوع واحد:
 نظری

 16تعداد دانشجویان  :

 مسئول درس:خانم سوخک 2واحد:تعداد 



 خانم سوخکمدرس:  دقیقه 90مدت کالس: 

 
 

 عنوان درس : 
 گچ گیری و آتل گیری، تراکشن پوستی و استخوانی 

 هدف کلی درس : 
 آشنایی با انواع گچ گیری و آتل گیری در اندام تحتانی و فوقانی، انواع تراکشن پوستی و استخوانی

 
 اهداف جزئی : 

 دانشجو در پایان تدریس بتواند: 
 .انواع گچ گیری و آتل گیری در اندام فوقانی را نام ببرد 

 .انواع گچ گیری و آتل گیری در اندام تحتانی را نام ببرد 

 .باز کردن گچ، تجهیزات و مراقبت های آنها را توضیح دهد 

 .انواع تراکشن پوستی و استخوانی در ارتوپدی را شرح دهد 

                                                               سخنرانی  ، پرسش و پاسخ                                                                 :       روش آموزش 
 ( و ویدئوپروژکتور Power pvoint استفاده از برنامه  کامپیوتر )امکانات آموزشی : 

 منبع درس  :
 ALEXANDER’S CARE OF THE PATIENT IN SURGERY, 15th  EDITION, 2015 

 Surgical Technology for the Surgical Technologist, A Positive Care Approach 4th 

Edition, 2014 

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

Kotcher Fuller, 2018 

 دوم، تکنولوژی جراحی در جراحی های ارتوپدی. انتشارات دانشگاه علوم پزشکی تهران، چاپ لیال ساداتی 

  دقیقه  10مدت زمان  مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه35مدت زمان :    

 دقیقه  15مدت زمان :    

 دقیقه   20مدت زمان:      

  دقیقه  5مدت زمان :     جمع بندی و نتیجه گیری 

 دقیقه  5مدت زمان :      ارزشیابی درس 

 
 جلسه هفتم

 

 گروه آموزشی:    اتاق عمل              مقطع / رشته تحصیلی:کارشناسی اتاق عمل         :    پرستاری           دانشکده

 7/98/ 30تاریخ ارائه درس : 98-99سال تحصیلی  :  

تکنولوژی اتاق عمل  ارتوپدی و مراقبت نام درس )واحد(  :  
 های آن

 13-15شنبه                            ساعت:سه روز:  



 نوع واحد:
 نظری

 16تعداد دانشجویان  :

 مسئول درس:خانم سوخک 2تعداد واحد:

 مدرس: آقای کاوی دقیقه 90مدت کالس: 

  
 عنوان درس : 

  تکنولوژی، ابزار و تجهیزات در ارتوپدیآشنایی با 

 هدف کلی درس : 
 آشنایی با انواع تکنولوژی ها، ابزار و تجهیزات در جراحی ارتوپدی

 
 اهداف جزئی : 

 دانشجو در پایان تدریس بتواند: 
 

 .تجهیزات به کارگرفته شده در جراحی ارتوپدی را نام ببرد 

  شده در جراحی ارتوپدی توضیح دهد.در مورد کاربرد دستگاه های به کار گرفته 

 .در مورد ابزارهای جراحی ارتوپدی جنرال به کارگرفته شده در جراحی ارتوپدی توضیح دهد 

 وسایل برنده برقی و بادی را با یکدیگر مقایسه کند. 

                                                               سخنرانی  ، پرسش و پاسخ                                                                 روش آموزش :       
 ( و ویدئوپروژکتور Power pvoint استفاده از برنامه  کامپیوتر )امکانات آموزشی : 

 منبع درس  :
 ALEXANDER’S CARE OF THE PATIENT IN SURGERY, 15th  EDITION, 2015 

 Surgical Technology for the Surgical Technologist, A Positive Care Approach 4th 

Edition, 2014 

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

Kotcher Fuller, 2018 

 

  دقیقه  10مدت زمان  مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه35مدت زمان :    

 دقیقه  15مدت زمان :    

 دقیقه   20مدت زمان:      

  دقیقه  5مدت زمان :     جمع بندی و نتیجه گیری 

 دقیقه  5مدت زمان :      ارزشیابی درس 

 
 شتمجلسه ه

 

 گروه آموزشی:    اتاق عمل              مقطع / رشته تحصیلی:کارشناسی اتاق عمل           :    پرستاری             دانشکده



 14/8/98تاریخ ارائه درس : 98-99سال تحصیلی  :  

ارتوپدی و مراقبت  نام درس )واحد(  :  تکنولوژی اتاق عمل
 های آن

 13-15ساعت:     شنبه                       سه روز:  

 نوع واحد:
 نظری

 16تعداد دانشجویان  :

 مسئول درس:خانم سوخک 2تعداد واحد:

 مدرس: آقای کاوی دقیقه 90مدت کالس: 

 
 عنوان درس : 

 انواع ایمپلنت در ارتوپدی 

 هدف کلی درس : 
 آشنایی با انواع پیچ و پالک در ارتوپدی

 
 اهداف جزئی : 

 دانشجو در پایان تدریس بتواند: 
 

 انواع پیچ های به کار رفته در جراحی ارتوپدی را نام ببرد 

 .انواع پیچ های به کار رفته در جراحی ارتوپدی را با یکدیگر مقایسه کند 

 .انواع پلیت های به کار رفته در جراحی ارتوپدی را نام ببرد 

  را با یکدیگر مقایسه کند.انواع پلیتهای به کار رفته در جراحی ارتوپدی 

 .کاربرد انواع سیم و وایر در جراحی ارتوپدی را توضیح دهد 

                                                               سخنرانی  ، پرسش و پاسخ                                                                 روش آموزش :       
 ( و ویدئوپروژکتور Power pvoint استفاده از برنامه  کامپیوتر )امکانات آموزشی : 

 منبع درس  :
 ALEXANDER’S CARE OF THE PATIENT IN SURGERY, 15th  EDITION, 2015 

 Surgical Technology for the Surgical Technologist, A Positive Care Approach 4th 

Edition, 2014 

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

Kotcher Fuller, 2018 

 

  دقیقه  10مدت زمان  مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه35مدت زمان :    

 دقیقه  15مدت زمان :    

 دقیقه   20مدت زمان:      

  دقیقه  5مدت زمان :     جمع بندی و نتیجه گیری 



 دقیقه  5مدت زمان :      ارزشیابی درس 

 
 
 

 جلسه نهم
 

 گروه آموزشی:    اتاق عمل              مقطع / رشته تحصیلی:کارشناسی اتاق عمل           :    پرستاری           دانشکده

 21/8/98تاریخ ارائه درس : 98-99سال تحصیلی  :  

ارتوپدی و مراقبت  اتاق عملنام درس )واحد(  :  تکنولوژی 
 های آن

 13-15شنبه                            ساعت: سهروز: 

 نوع واحد:
 نظری

 16تعداد دانشجویان  :

 مسئول درس:خانم سوخک 2تعداد واحد:

 مدرس: آقای کاوی دقیقه 90مدت کالس: 

 
 عنوان درس : 

 در ارتوپدی)ادامه( انواع ایمپلنت 

 هدف کلی درس : 
 آشنایی با انواع پیچ و پالک در ارتوپدی

 
 اهداف جزئی : 

 دانشجو در پایان تدریس بتواند: 
 

 انواع پیچ های به کار رفته در جراحی ارتوپدی را نام ببرد 

 .انواع پیچ های به کار رفته در جراحی ارتوپدی را با یکدیگر مقایسه کند 

  های به کار رفته در جراحی ارتوپدی را نام ببرد.انواع پلیت 

 .انواع پلیتهای به کار رفته در جراحی ارتوپدی را با یکدیگر مقایسه کند 

 .کاربرد انواع سیم و وایر در جراحی ارتوپدی را توضیح دهد 

                                                               سخنرانی  ، پرسش و پاسخ                                                                 روش آموزش :       
 ( و ویدئوپروژکتور Power pvoint استفاده از برنامه  کامپیوتر )امکانات آموزشی : 

 منبع درس  :
 ALEXANDER’S CARE OF THE PATIENT IN SURGERY, 15th  EDITION, 2015 

 Surgical Technology for the Surgical Technologist, A Positive Care Approach 4th 

Edition, 2014 

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

Kotcher Fuller, 2018 

 

  دقیقه  10مدت زمان  مقدمه 



 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه35مدت زمان :    

 دقیقه  15مدت زمان :    

 دقیقه   20مدت زمان:      

  دقیقه  5مدت زمان :     جمع بندی و نتیجه گیری 

 دقیقه  5مدت زمان :      ارزشیابی درس 

 
 :جلسه دهم

 

 گروه آموزشی:    اتاق عمل              مقطع / رشته تحصیلی:کارشناسی اتاق عمل             :    پرستاری          دانشکده

 22/8/98تاریخ ارائه درس : 98-99سال تحصیلی  :  

ارتوپدی و مراقبت  اتاق عملنام درس )واحد(  :  تکنولوژی 
 های آن

 13-15ساعت:     شنبه                       چهارروز:  

 نوع واحد:
 نظری

 16تعداد دانشجویان  :

 مسئول درس:خانم سوخک 2تعداد واحد:

 مدرس: آقای کاوی دقیقه 90مدت کالس: 

 
 عنوان درس : 

 ایمپلنت های تعویض مفاصل و گرافت و سیمان استخوانی در ارتوپدی 

 هدف کلی درس : 
 اندام فوقانی و تحتانیآشنایی با انواع ایمپلنت های تعویض مفاصل 

 
 اهداف جزئی : 

 دانشجو در پایان تدریس بتواند: 
 

 .انواع پروتز ها در تعویض مفاصل در جراحی ارتوپدی را نام ببرد 

 .پروتز زانو و قسمت های مختلف آن را نام ببرد 

 .پروتز ران و قسمت های مختلف آن را نام ببرد 

  ببرد.پروتز شانه و قسمت های مختلف آن را نام 

 .انواع گرافت و سیمان استخوانی در جراحی ارتوپدی را نام ببرد 

                                                               سخنرانی  ، پرسش و پاسخ                                                                 روش آموزش :       
 ( و ویدئوپروژکتور Power pvoint استفاده از برنامه  کامپیوتر )امکانات آموزشی : 

 منبع درس  :
 ALEXANDER’S CARE OF THE PATIENT IN SURGERY, 15th  EDITION, 2015 

 Surgical Technology for the Surgical Technologist, A Positive Care Approach 4th 



Edition, 2014 

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

Kotcher Fuller, 2018 

 

  دقیقه  10مدت زمان  مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه35مدت زمان :    

 دقیقه  15مدت زمان :    

 دقیقه   20مدت زمان:      

  دقیقه  5مدت زمان :     جمع بندی و نتیجه گیری 

 دقیقه  5مدت زمان :      ارزشیابی درس 

 
 

 جلسه یازدهم
 

 گروه آموزشی:    اتاق عمل              مقطع / رشته تحصیلی:کارشناسی اتاق عمل               :    پرستاری       دانشکده

 28/8/98تاریخ ارائه درس : 98-99سال تحصیلی  :  

ارتوپدی و مراقبت م درس )واحد(  :  تکنولوژی اتاق عمل نا
 های آن

 13-15شنبه                            ساعت:سه روز:  

 نوع واحد:
 نظری

 16تعداد دانشجویان  :

 مسئول درس:خانم سوخک 2تعداد واحد:

 مدرس: آقای کاوی دقیقه 90مدت کالس: 

 
 عنوان درس : 

  فیکساتوراکسترنال 

 هدف کلی درس : 
 آشنایی با انواع اکسترنال فیکساتور و اندیکاسیون های آنها

 
 اهداف جزئی : 

 دانشجو در پایان تدریس بتواند: 
 

 .ثابت سازی خارجی را تعریف کند و مزایای آن را نام ببرد 

 .اندیکاسیون های به کارگیری فیکساسیون خارجی را نام ببرد 

  خارجی را نام ببرد.انواع فیکساتورهای 

 .پروسیجر قرار دادن فیکساتورهای خارجی را شرح دهد 



                                                               سخنرانی  ، پرسش و پاسخ                                                                 روش آموزش :       
 ( و ویدئوپروژکتور Power pvoint استفاده از برنامه  کامپیوتر )امکانات آموزشی : 

 منبع درس  :
 ALEXANDER’S CARE OF THE PATIENT IN SURGERY, 15th  EDITION, 2015 

 Surgical Technology for the Surgical Technologist, A Positive Care Approach 4th 

Edition, 2014 

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

Kotcher Fuller, 2018 

 

  دقیقه  10مدت زمان  مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه35مدت زمان :    

 دقیقه  15مدت زمان :    

 دقیقه   20مدت زمان:      

  دقیقه  5مدت زمان :     جمع بندی و نتیجه گیری 

 دقیقه  5مدت زمان :      ارزشیابی درس 

 
 جلسه دوازدهم

 گروه آموزشی:    اتاق عمل              مقطع / رشته تحصیلی:کارشناسی اتاق عمل                   :    پرستاری      دانشکده

 29/8/98:تاریخ ارائه درس  98-99سال تحصیلی  :  

ارتوپدی و مراقبت  ام درس )واحد(  :  تکنولوژی اتاق عملن
 های آن

 13-15شنبه                            ساعت:چهارروز:  

 نوع واحد:
 نظری

 16تعداد دانشجویان  :

 مسئول درس:خانم سوخک 2تعداد واحد:

 مدرس: آقای کاوی دقیقه 90مدت کالس: 

 
 عنوان درس : 

 در ارتوپدی آرتروسکوپی 

 هدف کلی درس : 
 آشنایی با جراحی و تجهیزات آرتروسکوپی  در ارتوپدی

 
 اهداف جزئی : 

 دانشجو در پایان تدریس بتواند: 
 

 .آرتروسکوپی را تعریف نماید 

 .اندیکاسیون های آرتروسکوپی را نام ببرد 

 .مزایای استفاده از آرتروسکوپی را بیان کنند 



  نیاز جهت آرتروسکوپی را فهرست نماید.وسایل و تجهیزات مورد 

 .وظایف تکنولوژیست جراحی در جراحی آرتروسکوپی را بیان نماید 

                                                               سخنرانی  ، پرسش و پاسخ                                                                 روش آموزش :       
 ( و ویدئوپروژکتور Power pvoint استفاده از برنامه  کامپیوتر )امکانات آموزشی : 

 منبع درس  :
 ALEXANDER’S CARE OF THE PATIENT IN SURGERY, 15th  EDITION, 2015 

 Surgical Technology for the Surgical Technologist, A Positive Care Approach 4th 

Edition, 2014 

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

Kotcher Fuller, 2018 

 

  دقیقه  10مدت زمان  مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه35مدت زمان :    

 دقیقه  15مدت زمان :    

 دقیقه   20مدت زمان:      

  دقیقه  5مدت زمان :     جمع بندی و نتیجه گیری 

 دقیقه  5مدت زمان :      ارزشیابی درس 

 
 جلسه سیزدهم

 

 گروه آموزشی:    اتاق عمل              مقطع / رشته تحصیلی:کارشناسی اتاق عمل                      :    پرستاری    دانشکده

 5/9/98: تاریخ ارائه درس 98-99سال تحصیلی  :  

ارتوپدی و مراقبت  ام درس )واحد(  :  تکنولوژی اتاق عملن
 های آن

 13-15شنبه                            ساعت:سه روز:  

 نوع واحد:
 نظری

 16تعداد دانشجویان  :

 مسئول درس:خانم سوخک 2تعداد واحد:

 مدرس: آقای کاوی دقیقه 90مدت کالس: 

 
 عنوان درس : 

  جراحیACL  وPCL و شانه 

 هدف کلی درس : 
 و شانه با آرتروسکوپ PCLو  ACLآشنایی با جراحی 

 
 اهداف جزئی : 

 دانشجو در پایان تدریس بتواند: 
 



 .اندیکاسیون های مورد استفاده از آرتروسکوپی در مفاصل زانو و شانه را نام ببرد 

  تکنیک جراحی در ترمیمACL  وPCL .را مختصرا شرح دهد 

  جراحی در ترمیم آرتروسکوپی شانه را توضیح دهد.تکنیک 

 .وظایف فرد سیار و اسکراب را در هر یک از جراحی های فوق بیان کند 

 .مراقبت های پس از عمل جراحی آرتروسکوپی در هر اندام را بیان کند 

                                                                                    سخنرانی  ، پرسش و پاسخ                                            روش آموزش :       
 ( و ویدئوپروژکتور Power pvoint استفاده از برنامه  کامپیوتر )امکانات آموزشی : 

 منبع درس  :
 ALEXANDER’S CARE OF THE PATIENT IN SURGERY, 15th  EDITION, 2015 

 Surgical Technology for the Surgical Technologist, A Positive Care Approach 4th 

Edition, 2014 

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

Kotcher Fuller, 2018 

 

  دقیقه  10مدت زمان  مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه35مدت زمان :    

 دقیقه  15مدت زمان :    

 دقیقه   20مدت زمان:      

  دقیقه  5مدت زمان :     جمع بندی و نتیجه گیری 

 دقیقه  5مدت زمان :      ارزشیابی درس 

 
 جلسه چهاردهم

 گروه آموزشی:    اتاق عمل              مقطع / رشته تحصیلی:کارشناسی اتاق عمل                     :    پرستاری    دانشکده

 6/9/98تاریخ ارائه درس : 98-99سال تحصیلی  :  

ارتوپدی و مراقبت م درس )واحد(  :  تکنولوژی اتاق عمل نا
 های آن

 13-15شنبه                            ساعت:چهارروز:  

 واحد:نوع 
 نظری

 16تعداد دانشجویان  :

 مسئول درس:خانم سوخک 2تعداد واحد:

 مدرس: آقای کاوی دقیقه 90مدت کالس: 

 
 عنوان درس : 

 درمان شکستگی در اندام فوقانی 

 هدف کلی درس : 



 آشنایی با نحوه درمان انواع شکستگی ها در اندام فوقانی

 
 اهداف جزئی : 

 دانشجو در پایان تدریس بتواند: 
 

 .درمان در شکستگی های استخوان هومروس و مراقبت های آنها را توضیح دهد 

 .درمان انواع شکستگی های آرنج و ساعد و مراقبت های آنها را شرح دهد 

 .درمان انواع شکستگی های مچ دست و انگشتان و مراقبت های آن ها را بیان کند 

  اسکراب را توضیح دهد.وظایف فرد سیار و 

                                                               سخنرانی  ، پرسش و پاسخ                                                                 روش آموزش :       
 ( و ویدئوپروژکتور Power pvoint استفاده از برنامه  کامپیوتر )امکانات آموزشی : 

 منبع درس  :
 ALEXANDER’S CARE OF THE PATIENT IN SURGERY, 15th  EDITION, 2015 

 Surgical Technology for the Surgical Technologist, A Positive Care Approach 4th 

Edition, 2014 

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

Kotcher Fuller, 2018 

 

  دقیقه  10مدت زمان  مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه35مدت زمان :    

 دقیقه  15مدت زمان :    

 دقیقه   20مدت زمان:      

  دقیقه  5مدت زمان :     جمع بندی و نتیجه گیری 

 دقیقه  5   مدت زمان :   ارزشیابی درس 

 
 جلسه پانزدهم

 گروه آموزشی:    اتاق عمل              مقطع / رشته تحصیلی:کارشناسی اتاق عمل                     :    پرستاری     دانشکده

 12/9/98تاریخ ارائه درس : 98-99سال تحصیلی  :  

ارتوپدی و مراقبت  ام درس )واحد(  :  تکنولوژی اتاق عملن
 های آن

 13-15شنبه                            ساعت:سه روز:  

 نوع واحد:
 نظری

 16تعداد دانشجویان  :

 مسئول درس:خانم سوخک 2تعداد واحد:

 مدرس: آقای کاوی دقیقه 90مدت کالس: 

 



 عنوان درس : 

 درمان در شکستگی های استخوان فمور و مراقبت های آنها 

 هدف کلی درس : 
 در شکستگی های استخوان فمور و مراقبت های آنها آشنایی با درمان

 
 اهداف جزئی : 

 دانشجو در پایان تدریس بتواند: 
 

 .انواع شکستگی های مربوط به استخوان فمور و راه های درمانی مربوط به آنها را توضیح دهد 

 ببرد. ابزارهای مورد نیاز جهت جراحی هر یک از جراحی های شکستگی های استخوان فمور را نام 

 .مراقبت های الزم در اعمال جراحی ارتوپدی در شکستگی های فمور را توضیح دهد 

  .چیدمان اتاق عمل در جراحی ارتوپدی را شرح دهد 

 .وظایف فرد سیار و اسکراب را توضیح دهد 

                                                                            سخنرانی  ، پرسش و پاسخ                                                    روش آموزش :       
 ( و ویدئوپروژکتور Power pvoint استفاده از برنامه  کامپیوتر )امکانات آموزشی : 

 منبع درس  :
 ALEXANDER’S CARE OF THE PATIENT IN SURGERY, 15th  EDITION, 2015 

 Surgical Technology for the Surgical Technologist, A Positive Care Approach 4th 

Edition, 2014 

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

Kotcher Fuller, 2018 

 

  دقیقه  10مدت زمان  مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه35:    مدت زمان 

 دقیقه  15مدت زمان :    

 دقیقه   20مدت زمان:      

  دقیقه  5مدت زمان :     جمع بندی و نتیجه گیری 

 دقیقه  5مدت زمان :      ارزشیابی درس 

 
 جلسه شانزدهم

 گروه آموزشی:    اتاق عمل              مقطع / رشته تحصیلی:کارشناسی اتاق عمل                 :    پرستاری     دانشکده

 13/9/98تاریخ ارائه درس : 98-99سال تحصیلی  :  

ارتوپدی و مراقبت  ام درس )واحد(  :  تکنولوژی اتاق عملن
 های آن

 13-15شنبه                            ساعت:چهارروز:  

 واحد:نوع 
 نظری

 16تعداد دانشجویان  :



 مسئول درس:خانم سوخک 2تعداد واحد:

 مدرس: آقای کاوی دقیقه 90مدت کالس: 

 
 عنوان درس : 

 Intramedullary Nailing در شکستگی های فمور، اندیکاسیون ها و مراقبت های آنها 

 هدف کلی درس : 
 در شکستگی های فمور، اندیکاسیون ها و مراقبت های آنها Intramedullary Nailingآشنایی با 

 
 اهداف جزئی : 

 دانشجو در پایان تدریس بتواند: 
 

  ابزارهای مورد نیاز جهت جراحیIntramedullary Nailing .در شکستگی های فمور را نام ببرد 

  تکنیک جراحیIntramedullary Nailing .در شکستگی های فمور را شرح دهد 

   تکنیک جراحی خروجIntramedullary Nailing .در شکستگی های فمور را شرح دهد 

   مراقبت های الزم در اعمال جراحی ارتوپددی درIntramedullary Nailing     در شکسدتگی هدای فمدور را

 توضیح دهد.

  .چیدمان اتاق عمل در جراحی ارتوپدی را شرح دهد 

  وظایف فرد سیار و اسکراب را درIntramedullary Nailing توضیح دهد. در شکستگی های فمور 

                                                               سخنرانی  ، پرسش و پاسخ                                                                 روش آموزش :       
 ( و ویدئوپروژکتور Power pvoint استفاده از برنامه  کامپیوتر )امکانات آموزشی : 

 منبع درس  :
 ALEXANDER’S CARE OF THE PATIENT IN SURGERY, 15th  EDITION, 2015 

 Surgical Technology for the Surgical Technologist, A Positive Care Approach 4th 

Edition, 2014 

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

Kotcher Fuller, 2018 

 

  دقیقه  10مدت زمان  مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه35مدت زمان :    

 دقیقه  15مدت زمان :    

 دقیقه   20مدت زمان:      

  دقیقه  5مدت زمان :     جمع بندی و نتیجه گیری 

 دقیقه  5مدت زمان :      ارزشیابی درس 

 



 جلسه هفدهم

 گروه آموزشی:    اتاق عمل              مقطع / رشته تحصیلی:کارشناسی اتاق عمل                     :    پرستاری   دانشکده

 19/9/98تاریخ ارائه درس : 98-99سال تحصیلی  :  

ارتوپدی و مراقبت  تکنولوژی اتاق عمل نام درس )واحد(  : 
 های آن

 13-15شنبه                            ساعت:سه روز:  

 نوع واحد:
 نظری

 16تعداد دانشجویان  :

 مسئول درس:خانم سوخک 2تعداد واحد:

 مدرس: آقای کاوی دقیقه 90مدت کالس: 

 
 عنوان درس : 

  شکستگی های استخوان های تیبیا و فیبوال و مراقبت های آنهادرمان در 

 هدف کلی درس : 
 آشنایی با درمان در شکستگی های استخوان های تیبیا و فیبوال و مراقبت های آنها

 
 اهداف جزئی : 

 دانشجو در پایان تدریس بتواند: 
 

  درمانی مربوط به آنها را توضیح دهد.انواع شکستگی های مربوط به استخوان تیبیا و فیبوال و راه های 

 .ابزارهای مورد نیاز جهت جراحی هر یک از جراحی های شکستگی های استخوان تیبیا و فیبوال را نام ببرد 

 .مراقبت های الزم در اعمال جراحی ارتوپدی در شکستگی های تیبیا و فیبوال را توضیح دهد 

 .چیدمان اتاق عمل در جراحی ارتوپدی را شرح دهد  

 .وظایف فرد سیار و اسکراب را توضیح دهد. 

                                                               سخنرانی  ، پرسش و پاسخ                                                                 روش آموزش :       
 ( و ویدئوپروژکتور Power pvoint استفاده از برنامه  کامپیوتر )امکانات آموزشی : 

 منبع درس  :
 ALEXANDER’S CARE OF THE PATIENT IN SURGERY, 15th  EDITION, 2015 

 Surgical Technology for the Surgical Technologist, A Positive Care Approach 4th 

Edition, 2014 

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

Kotcher Fuller, 2018 

 

  دقیقه  10مدت زمان  مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه35مدت زمان :    

 دقیقه  15مدت زمان :    

 دقیقه   20مدت زمان:      



  دقیقه  5مدت زمان :     جمع بندی و نتیجه گیری 

 دقیقه  5مدت زمان :      ارزشیابی درس 

 
 
 
 
 

 جلسه هجدهم

 گروه آموزشی:    اتاق عمل              مقطع / رشته تحصیلی:کارشناسی اتاق عمل               :    پرستاری        دانشکده

 20/9/98:تاریخ ارائه درس  98-99سال تحصیلی  :  

ارتوپدی و مراقبت  ام درس )واحد(  :  تکنولوژی اتاق عملن
 های آن

 13-15شنبه                            ساعت:چهارروز:  

 نوع واحد:
 نظری

 16تعداد دانشجویان  :

 مسئول درس:خانم سوخک 2تعداد واحد:

 مدرس: آقای کاوی دقیقه 90مدت کالس: 

 
 عنوان درس : 

 Intramedullary Nailing در شکستگی های تیبیا، اندیکاسیون ها و مراقبت های آنها 

 هدف کلی درس : 
 در شکستگی های تیبیا، اندیکاسیون ها و مراقبت های آنها Intramedullary Nailingآشنایی با 

 
 اهداف جزئی : 

 دانشجو در پایان تدریس بتواند: 
 

  ابزارهای مورد نیاز جهت جراحیIntramedullary Nailing .در شکستگی های تیبیا را نام ببرد 

  تکنیک جراحیIntramedullary Nailing .در شکستگی های تیبیا را شرح دهد 

   تکنیک جراحی خروجIntramedullary Nailing .در شکستگی های تیبیا را شرح دهد 

   مراقبت های الزم در اعمال جراحی ارتوپددی درIntramedullary Nailing     در شکسدتگی هدای تیبیدا را

 توضیح دهد.

   چیدمان اتاق عمل در جراحی ارتوپدی را در عمل جراحدیIntramedullary Nailing    در شکسدتگی هدای

 تیبیا  شرح دهد. 

  وظایف فرد سیار و اسکراب را درIntramedullary Nailing توضیح دهد. در شکستگی های تیبیا 

                                                               سخنرانی  ، پرسش و پاسخ                                                                 روش آموزش :       
 ( و ویدئوپروژکتور Power pvoint استفاده از برنامه  کامپیوتر )امکانات آموزشی : 

 منبع درس  :



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

 Surgical Technology for the Surgical Technologist, A Positive Care Approach 4th 

Edition, 2014 

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

Kotcher Fuller, 2018 

 

  دقیقه  10مدت زمان  مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه35مدت زمان :    

 دقیقه  15مدت زمان :    

 دقیقه   20مدت زمان:      

  دقیقه  5مدت زمان :     جمع بندی و نتیجه گیری 

 دقیقه  5مدت زمان :      ارزشیابی درس 

 
 جلسه نوزدهم

 گروه آموزشی:    اتاق عمل              مقطع / رشته تحصیلی:کارشناسی اتاق عمل                  :    پرستاری        دانشکده

 26/9/98تاریخ ارائه درس : 98-99سال تحصیلی  :  

ارتوپدی و مراقبت  ام درس )واحد(  :  تکنولوژی اتاق عملن
 های آن

 13-15ساعت:       شنبه                     سه روز:  

 نوع واحد:
 نظری

 16تعداد دانشجویان  :

 مسئول درس:خانم سوخک 2تعداد واحد:

 مدرس: آقای کاوی دقیقه 90مدت کالس: 

 
 عنوان درس : 

 درمان جراحی در شکستگی های لگن و مراقبت های آنها 

 هدف کلی درس : 
 آنها آشنایی با درمان جراحی در شکستگی های لگن و مراقبت های

 
 اهداف جزئی : 

 دانشجو در پایان تدریس بتواند: 
 

 .ابزارهای مورد نیاز جهت جراحی در شکستگی های لگن را نام ببرد 

  در شکستگی های لگن را شرح دهد.تکنیک جراحی 

 .مراقبت های الزم در اعمال جراحی ارتوپدی در شکستگی های لگن را توضیح دهد 

  .چیدمان اتاق عمل در جراحی ارتوپدی را در عمل جراحی شکستگی های لگن را  شرح دهد 



  توضیح دهد. در شکستگی های لگنوظایف فرد سیار و اسکراب را 

                                                               سخنرانی  ، پرسش و پاسخ                                                                 روش آموزش :       
 ( و ویدئوپروژکتور Power pvoint استفاده از برنامه  کامپیوتر )امکانات آموزشی : 

 منبع درس  :
 ALEXANDER’S CARE OF THE PATIENT IN SURGERY, 15th  EDITION, 2015 

 Surgical Technology for the Surgical Technologist, A Positive Care Approach 4th 

Edition, 2014 

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

Kotcher Fuller, 2018 

 

  دقیقه  10مدت زمان  مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه35مدت زمان :    

 دقیقه  15مدت زمان :    

 دقیقه   20مدت زمان:      

  دقیقه  5مدت زمان :     جمع بندی و نتیجه گیری 

 دقیقه  5مدت زمان :      ارزشیابی درس 

 
 جلسه بیستم

 

 گروه آموزشی:    اتاق عمل              مقطع / رشته تحصیلی:کارشناسی اتاق عمل            :    پرستاری         دانشکده

 27/9/98تاریخ ارائه درس : 98-99تحصیلی  :  سال 

ارتوپدی و مراقبت م درس )واحد(  :  تکنولوژی اتاق عمل نا
 های آن

 13-15شنبه                            ساعت:چهارروز:  

 نوع واحد:
 نظری

 16تعداد دانشجویان  :

 مسئول درس:خانم سوخک 2تعداد واحد:

 آقای کاویمدرس:  دقیقه 90مدت کالس: 

 
 عنوان درس : 

 آرتروپالستی مفصل شانه و مراقبت های آن 

 هدف کلی درس : 
 آشنایی با آرتروپالستی مفصل شانه و مراقبت های آن

 
 اهداف جزئی : 

 دانشجو در پایان تدریس بتواند: 
 
 



 .آرتروپالستی مفصل شانه و اندیکاسیون های آن را شرح دهد 

  استفاده در آرتروپالستی مفصل شانه را توضیح دهد.ابزار و تجهیزات مورد 

  در آرتروپالستی مفصل شانه را توضیح دهد.تکنیک جراحی 

 .مراقبت های الزم در اعمال جراحی ارتوپدی در آرتروپالستی مفصل شانه را توضیح دهد 

 هد. چیدمان اتاق عمل در جراحی ارتوپدی را در عمل جراحی آرتروپالستی مفصل شانه را  شرح د 

 .وظایف فرد سیار و اسکراب را در آرتروپالستی مفصل شانه توضیح دهد 

                                                               سخنرانی  ، پرسش و پاسخ                                                                 روش آموزش :       
 ( و ویدئوپروژکتور Power pvoint استفاده از برنامه  کامپیوتر )امکانات آموزشی : 

 منبع درس  :
 ALEXANDER’S CARE OF THE PATIENT IN SURGERY, 15th  EDITION, 2015 

 Surgical Technology for the Surgical Technologist, A Positive Care Approach 4th 

Edition, 2014 

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

Kotcher Fuller, 2018 

 

  دقیقه  10مدت زمان  مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه35مدت زمان :    

 دقیقه  15مدت زمان :    

 دقیقه   20مدت زمان:      

  دقیقه  5مدت زمان :     جمع بندی و نتیجه گیری 

 دقیقه  5مدت زمان :      ارزشیابی درس 

 
 جلسه بیست و یکم

 گروه آموزشی:    اتاق عمل              مقطع / رشته تحصیلی:کارشناسی اتاق عمل                  :    پرستاری       دانشکده

 3/10/98درس :تاریخ ارائه  98-99سال تحصیلی  :  

ارتوپدی و مراقبت  ام درس )واحد(  :  تکنولوژی اتاق عملن
 های آن

 13-15شنبه                            ساعت:سه روز:  

 نوع واحد:
 نظری

 16تعداد دانشجویان  :

 مسئول درس:خانم سوخک 2تعداد واحد:

 مدرس: آقای کاوی دقیقه 90مدت کالس: 

 
 عنوان درس : 

 آرتروپالستی مفصل هیپ و مراقبت های آن 



 هدف کلی درس : 
 آشنایی با آرتروپالستی مفصل هیپ و مراقبت های آن

 
 اهداف جزئی : 

 دانشجو در پایان تدریس بتواند: 
 
 

 .آرتروپالستی مفصل هیپ و اندیکاسیون های آن را شرح دهد 

  را توضیح دهد.ابزار و تجهیزات مورد استفاده در آرتروپالستی مفصل هیپ 

  در آرتروپالستی مفصل هیپ را توضیح دهد.تکنیک جراحی 

 .مراقبت های الزم در اعمال جراحی ارتوپدی در جراحی ارتروپالستی هیپ را توضیح دهد 

  .چیدمان اتاق عمل در جراحی ارتوپدی را در عمل جراحی آرتروپالستی مفصل هیپ را  شرح دهد 

  آرتروپالستی مفصل هیپ توضیح دهد.وظایف فرد سیار و اسکراب را در 

                                                               سخنرانی  ، پرسش و پاسخ                                                                 روش آموزش :       
 ( و ویدئوپروژکتور Power pvoint استفاده از برنامه  کامپیوتر )امکانات آموزشی : 

 منبع درس  :
 ALEXANDER’S CARE OF THE PATIENT IN SURGERY, 15th  EDITION, 2015 

 Surgical Technology for the Surgical Technologist, A Positive Care Approach 4th 

Edition, 2014 

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

Kotcher Fuller, 2018 

 

  دقیقه  10مدت زمان  مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه35مدت زمان :    

 دقیقه  15مدت زمان :    

 دقیقه   20مدت زمان:      

  دقیقه  5مدت زمان :     جمع بندی و نتیجه گیری 

 دقیقه  5مدت زمان :      ارزشیابی درس 

 
 جلسه بیست و دوم

 گروه آموزشی:    اتاق عمل              مقطع / رشته تحصیلی:کارشناسی اتاق عمل                    :    پرستاری  دانشکده

 4/10/98:تاریخ ارائه درس  98-99سال تحصیلی  :  

ارتوپدی و مراقبت  ام درس )واحد(  :  تکنولوژی اتاق عملن
 های آن

 13-15شنبه                            ساعت:چهارروز:  

 16تعداد دانشجویان  : نوع واحد:



 نظری

 مسئول درس:خانم سوخک 2تعداد واحد:

 مدرس: آقای کاوی دقیقه 90مدت کالس: 

 

  : عنوان درس 

 آرتروپالستی مفصل زانو و مراقبت های آن 

  : هدف کلی درس 

 آشنایی با آرتروپالستی مفصل زانو و مراقبت های آن 

 
 اهداف جزئی : 

 دانشجو در پایان تدریس بتواند: 
 
 

 .آرتروپالستی مفصل زانو و اندیکاسیون های آن را شرح دهد 

  زانو را توضیح دهد.ابزار و تجهیزات مورد استفاده در آرتروپالستی مفصل 

  در آرتروپالستی مفصل زانو را توضیح دهد.تکنیک جراحی 

 .مراقبت های الزم در اعمال جراحی ارتوپدی در جراحی ارتروپالستی زانو را توضیح دهد 

  .چیدمان اتاق عمل در جراحی ارتوپدی را در عمل جراحی آرتروپالستی مفصل زانو را  شرح دهد 

 ب را در آرتروپالستی مفصل زانو توضیح دهد.وظایف فرد سیار و اسکرا 

                                                               سخنرانی  ، پرسش و پاسخ                                                                 روش آموزش :       
 ( و ویدئوپروژکتور Power pvoint استفاده از برنامه  کامپیوتر )امکانات آموزشی : 

 منبع درس  :
 ALEXANDER’S CARE OF THE PATIENT IN SURGERY, 15th  EDITION, 2015 

 Surgical Technology for the Surgical Technologist, A Positive Care Approach 4th 

Edition, 2014 

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

Kotcher Fuller, 2018 

 

  دقیقه  10مدت زمان  مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه35مدت زمان :    

 دقیقه  15مدت زمان :    

 دقیقه   20مدت زمان:      



  دقیقه  5مدت زمان :     جمع بندی و نتیجه گیری 

 دقیقه  5مدت زمان :      ارزشیابی درس 

 
 
 

 جلسه بیست و سوم

 گروه آموزشی:    اتاق عمل              مقطع / رشته تحصیلی:کارشناسی اتاق عمل                    ستاری:    پردانشکده

 10/10/98:تاریخ ارائه درس  98-99سال تحصیلی  :  

ارتوپدی و مراقبت  :  تکنولوژی اتاق عمل نام درس )واحد( 
 های آن

 13-15شنبه                            ساعت:سه روز:  

 نوع واحد:
 نظری

 16تعداد دانشجویان  :

 مسئول درس:خانم سوخک 2تعداد واحد:

 مدرس: آقای کاوی دقیقه 90مدت کالس: 

 

  : عنوان درس 

  پارگی تاندون ها، انواع در رفتگی و آرترودزیسترمیم 

  : هدف کلی درس 

 آشنایی با ترمیم پارگی تاندون ها، انواع در رفتگی و آرترودزیس 

 
 اهداف جزئی : 

 دانشجو در پایان تدریس بتواند: 
 

 .عوامل موثر در پارگی تاندون را شرح دهد 

 .عالئم پارگی تاندون را بیان کند 

 پارگی تاندون آشیل را شرح دهد. مراحل انجام ترمیم 

 .انواع در رفتگی ها را با یکیگر مقایسه کند 

 .عوارض ناشی از در رفتگی را بیان کند 

 .انواع درمان های به کار گرفته شده در درفتگی ها را با یکدیکر مقایسه کند 

                                                                                             سخنرانی  ، پرسش و پاسخ                                   روش آموزش :       
 ( و ویدئوپروژکتور Power pvoint استفاده از برنامه  کامپیوتر )امکانات آموزشی : 

 منبع درس  :
 ALEXANDER’S CARE OF THE PATIENT IN SURGERY, 15th  EDITION, 2015 

 Surgical Technology for the Surgical Technologist, A Positive Care Approach 4th 



Edition, 2014 

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

Kotcher Fuller, 2018 

 

  دقیقه  10مدت زمان  مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه35مدت زمان :    

 دقیقه  15مدت زمان :    

 دقیقه   20مدت زمان:      

  دقیقه  5مدت زمان :     جمع بندی و نتیجه گیری 

 دقیقه  5مدت زمان :      ارزشیابی درس 

 


