
 
 

 

  

 
 

 

  ترکیبی(lesson Planروزانه )طرح درس 

 جلسه اول

 :کارشناسی اتاق عملمقطع / رشته تحصیلی:    اتاق عمل              گروه آموزشیپرستاری              :دانشکده

 32/6/100تاريخ ارائه درس : 100-104سال تحصیلی  :  

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

 ۵۱-۵۱شنبه                ساعت:سه روز:   

 نوع واحد:
 نظری

 ۵۱تعداد دانشجويان  :

 مسئول درس:خانم ايزانلو 3تعداد واحد:

 مدرس: خانم ايزانلو دقیقه 10مدت کالس: 

 100شهريور بازنگری:تدوين /  تاريخ
 

 تحتانی اسکلتی-و فیزیولوژی سیستم عضالنیجراحی آناتومی  عنوان جلسه :

 تحتانی اسکلتی-و فیزیولوژی سیستم عضالنیجراحی آناتومی آشنایی با :   هدف کلی جلسه

 اهداف اختصاصی :  دانشجو در پايان دوره بتواند:

 آناتومی لگن، استخوان فمور را توضیح دهد 

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

 انواع رباط و تاندون های موجود در اندام فوقانی و تحتانی را بیان کند 

 ترکیبی       /     مجازی        حضوری         /    روش آموزش :  

 سامانه نوید –نرم افزار های مجازی سازی  امکانات آموزشی : 

 فعالیت آموزشی :   تکلیف          /          پروژه        /        تاالر گفتگو

 عنوان و نوع آزمون : متعاقبا اعالم خواهد شد

 آخرین چاپ -نشر جامعه نگر -آناتومی عمومی ایمان شمایلی یگانهمنبع درس : 
 ۷۹۳۱سال  -چاپ اول -انتشارات حیدری -آناتومی دستگاه های بدن دکتر فریدون نگهدار

 دقیقه5      :مدت زمان (جهت کالس های حضوری تکمیل گردد.صرفا )اين قسمت :    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه 45مدت زمان :   

 دقیقهمدت زمان :    

 دقیقه  45مدت زمان:    

  دقیقه  5مدت زمان :   جمع بندی و نتیجه گیری 

 دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی الرستان

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 واحد برنامه ريزی درسی و آموزشی

 
 گروه اتاق عمل

 



 
 

 دومجلسه 

 :کارشناسی اتاق عملمقطع / رشته تحصیلی:    اتاق عمل              گروه آموزشیپرستاری              :دانشکده

 20/6/100تاريخ ارائه درس  100-104سال تحصیلی  :  

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

 ۵۱-۵۱روز:   سه شنبه                ساعت:

 نوع واحد:
 نظری

 ۵۱تعداد دانشجويان  :

 مسئول درس:خانم ايزانلو 3تعداد واحد:

 مدرس: خانم ايزانلو دقیقه 10مدت کالس: 

 100شهريور بازنگری: تاريخ تدوين /
 

 فوقانی اسکلتی-و فیزیولوژی سیستم عضالنیجراحی آناتومی :  عنوان جلسه

 

 فوقانی اسکلتی-و فیزیولوژی سیستم عضالنیجراحی آناتومی آشنایی با :   هدف کلی جلسه

 

 

 

 اهداف اختصاصی : 

 دانشجو در پايان تدريس بتواند: 
  کند.تقسیم بندی سیستم اسکلتی را بیان 

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

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

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

 روش آموزش :  حضوری         /       مجازی         /        ترکیبی

 سامانه نوید –نرم افزار های مجازی سازی امکانات آموزشی :  

 فعالیت آموزشی :   تکلیف          /          پروژه        /        تاالر گفتگو

 عنوان و نوع آزمون : متعاقبا اعالم خواهد شد

 آخرین چاپ -نشر جامعه نگر -آناتومی عمومی ایمان شمایلی یگانهمنبع درس : 
 ۷۹۳۱سال  -چاپ اول -انتشارات حیدری -دکتر فریدون نگهدارآناتومی دستگاه های بدن 

    : دقیقه5مدت زمان:       )اين قسمت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد.(مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه 45مدت زمان :   

 مدت زمان :    دقیقه

 دقیقه  45مدت زمان:    

  دقیقه  5مدت زمان :   جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 
 
 
 
 
 
 



 جلسه سوم

 :کارشناسی اتاق عملمقطع / رشته تحصیلی:    اتاق عمل              گروه آموزشیپرستاری              :دانشکده

 6/7تاريخ ارائه درس : 100-104سال تحصیلی  :  

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

 ۵۱-۵۱روز:   سه شنبه                ساعت:

 نوع واحد:
 نظری

 ۵۱تعداد دانشجويان  :

 مسئول درس:خانم ايزانلو 3تعداد واحد:

 اسدیمدرس: خانم  دقیقه 1۰مدت کالس: 

 100شهريور تاريخ تدوين / بازنگری:
 

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

 پانسمان(

 

آشنایی با مراقبت قبل، حین و بعد از عمل)حمل و نقل بیمار، پوزیشن دهی، هموستاز در جراحی ارتوپدی، :   هدف کلی جلسه

 کنترل عفونت، پانسمان(
  اهداف اختصاصی : 

 دانشجو در پايان تدريس بتواند: 
 مراقبت های قبل از عمل جراحی ارتوپدی را توضیح دهد 

 مراقبت های حین عمل جراحی ارتوپدی را توضیح دهد 

 مراقبت های بعد از عمل جراحی ارتوپدی را توضیح دهد 

 انواع پوزيشن ها جهت جراحی ارتوپدی را توضیح دهد 

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

 روشهای کنترل عفونت و پانسمان محل جراحی را شرح دهد 

 مجازی            آموزش : روش 

 سامانه نوید –نرم افزار های مجازی سازی امکانات آموزشی :  

 فعالیت آموزشی :   تکلیف          

 عنوان و نوع آزمون : متعاقبا اعالم خواهد شد

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

2. Surgical Technology for the Surgical Technologist, A Positive Care Approach 4th Edition, 2014 

3. Surgical Technology, PRINCIPLES AND PRACTICE, 6TH Edition, Joanna Kotcher Fuller, 2018 

 

 4231دوم لیال ساداتی، تکنولوژی جراحی در جراحی های ارتوپدی. انتشارات دانشگاه علوم پزشکی تهران، چاپ  .1

    : دقیقه5مدت زمان:       )اين قسمت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد.(مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه 45مدت زمان :   

 مدت زمان :    دقیقه

 دقیقه  45مدت زمان:    

  دقیقه  5مدت زمان :   جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 
 
 
 
 



 جلسه چهارم
 

 :کارشناسی اتاق عملمقطع / رشته تحصیلی:    اتاق عمل              گروه آموزشیپرستاری              :دانشکده

 42/7درس :تاريخ ارائه  100-104سال تحصیلی  :  

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

 ۵۱-۵۱روز:   سه شنبه                ساعت:

 نوع واحد:
 نظری

 ۵۱تعداد دانشجويان  :

 مسئول درس:خانم ايزانلو 3تعداد واحد:

 اسدیمدرس: خانم  دقیقه 10مدت کالس: 

 100شهريور تاريخ تدوين / بازنگری:
 

 انواع شکستگی بر اساس نحوه و خط شکستگیعنوان جلسه : 

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

 
 اهداف اختصاصی : 

 دانشجو در پایان تدریس بتواند: 
 تقسیم بندی شکستگی بر اساس نوع تروما را توضیح دهد 

  نحوه و خط شکستگی را نام ببردتقسیم بندی انواع شکستگی بر اساس 

 تقسیم بندی انواع شکستگی از لحاظ گستردگی را توضیح دهد 

 فیزیولوژی ترمیم شکستگی را توضیح می دهد 

 روش آموزش :  مجازی  

 سامانه نوید –نرم افزار های مجازی سازی امکانات آموزشی :  

 تکلیففعالیت آموزشی :   

 اعالم خواهد شدعنوان و نوع آزمون : متعاقبا 

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

6. Surgical Technology for the Surgical Technologist, A Positive Care Approach 4th Edition, 2014 

7. Surgical Technology, PRINCIPLES AND PRACTICE, 6TH Edition, Joanna Kotcher Fuller, 2018 

 
 4231دوم لیال ساداتی، تکنولوژی جراحی در جراحی های ارتوپدی. انتشارات دانشگاه علوم پزشکی تهران، چاپ 

    : دقیقه5مدت زمان:       )اين قسمت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد.(مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه 45مدت زمان :   

 مدت زمان :    دقیقه

 دقیقه  45مدت زمان:    

  دقیقه  5مدت زمان :   جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 جلسه پنجم

 :کارشناسی اتاق عملمقطع / رشته تحصیلی:    اتاق عمل              گروه آموزشیپرستاری              :دانشکده

 متعاقبا اعالم می شودتاريخ ارائه درس : 100-104سال تحصیلی  :  

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

 ۵۱-۵۱روز:   سه شنبه                ساعت:

 نوع واحد:
 نظری

 ۵۱تعداد دانشجويان  :

 مسئول درس:خانم ايزانلو 3تعداد واحد:

 اسدیمدرس: خانم  دقیقه 1۰مدت کالس: 

 100شهريور تاريخ تدوين / بازنگری:
 

 شکستگی های اندام فوقانی و تحتانیعنوان جلسه : 

  شکستگی های اندام فوقانی و تحتانیآشنایی با انواع هدف کلی جلسه : 

 

 اهداف اختصاصی : 
 دانشجو در پایان تدریس بتواند: 

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

 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 

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

 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 

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

 

 حضوری       روش آموزش :  

 وايت برد -pptامکانات آموزشی :  

 تکلیف          /          پروژه        /        تاالر گفتگوفعالیت آموزشی :   

 عنوان و نوع آزمون : متعاقبا اعالم خواهد شد.

 منبع درس :

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

9. Surgical Technology for the Surgical Technologist, A Positive Care Approach 4th Edition, 2014 

10. Surgical Technology, PRINCIPLES AND PRACTICE, 6TH Edition, Joanna Kotcher Fuller, 2018 

 
 4231دوم لیال ساداتی، تکنولوژی جراحی در جراحی های ارتوپدی. انتشارات دانشگاه علوم پزشکی تهران، چاپ 

    : دقیقه5مدت زمان:       )اين قسمت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد.(مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه 45مدت زمان :   

 مدت زمان :    دقیقه

 دقیقه  45مدت زمان:    

  دقیقه  5مدت زمان :   جمع بندی و نتیجه گیری 

 



 
 

 جلسه ششم

 :کارشناسی اتاق عملمقطع / رشته تحصیلی:    اتاق عمل              گروه آموزشیپرستاری              :دانشکده

 37/7تاريخ ارائه درس : 100-104سال تحصیلی  :  

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

 ۵۱-۵۱روز:   سه شنبه                ساعت:

 نوع واحد:
 نظری

 ۵۱تعداد دانشجويان  :

 مسئول درس:خانم ايزانلو 3تعداد واحد:

 اسدیمدرس: خانم  دقیقه 1۰مدت کالس: 

 100شهريور تاريخ تدوين / بازنگری:
 
 

 گچ گیری و آتل گیری، تراکشن پوستی و استخوانیعنوان جلسه : 

 گچ گیری و آتل گیری، تراکشن پوستی و استخوانیآشنایی با انواع هدف کلی جلسه :  

 اهداف اختصاصی : 
 دانشجو در پايان تدريس بتواند: 

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

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

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

 انواع تراکشن پوستی و استخوانی در ارتوپدی را شرح دهد. 

 روش آموزش :  مجازی         

 سامانه نوید –نرم افزار های مجازی سازی امکانات آموزشی :  

 فعالیت آموزشی :   تکلیف        

 عنوان و نوع آزمون : متعاقبا اعالم خواهد شد

 منبع درس : 

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

12. Surgical Technology for the Surgical Technologist, A Positive Care Approach 4th Edition, 2014 

13. Surgical Technology, PRINCIPLES AND PRACTICE, 6TH Edition, Joanna Kotcher Fuller, 2018 

 4231دوم لیال ساداتی، تکنولوژی جراحی در جراحی های ارتوپدی. انتشارات دانشگاه علوم پزشکی تهران، چاپ 

    : دقیقه5مدت زمان:       )اين قسمت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد.(مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه 45مدت زمان :   

 مدت زمان :    دقیقه

 دقیقه  45مدت زمان:    

  دقیقه  5مدت زمان :   جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 
 
 



 
 جلسه هفتم

 :کارشناسی اتاق عملمقطع / رشته تحصیلی:    اتاق عمل              گروه آموزشیپرستاری              :دانشکده

 متعاقبا اعالم می شودتاريخ ارائه درس : 100-104سال تحصیلی  :  

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

 ۵۱-۵۱روز:   سه شنبه                ساعت:

 نوع واحد:
 نظری

 ۵۱دانشجويان  :تعداد 

 مسئول درس:خانم ايزانلو 3تعداد واحد:

 مدرس: آقای کاوی دقیقه 10مدت کالس: 

 100شهريور تاريخ تدوين / بازنگری:
 

 آشنایی با تکنولوژی، ابزار و تجهیزات در ارتوپدیعنوان جلسه : 

 ارتوپدیآشنایی با انواع تکنولوژی ها، ابزار و تجهیزات در جراحی هدف کلی جلسه :  

 
 اهداف اختصاصی : 

 بتواند:  سيتدر انيدانشجو در پا

 را نام ببرد. یارتوپد یبه کارگرفته شده در جراح زاتیتجه 

 دهد. حیتوض یارتوپد یبه کار گرفته شده در جراح یدر مورد کاربرد دستگاه ها 

 دهد حیتوض یارتوپد یجنرال به کارگرفته شده در جراح یارتوپد یجراح یدر مورد ابزارها. 

 کند. سهيمقا گريکديرا با  یو باد یبرنده برق ليوسا 

 حضوری       روش آموزش :  

 وايت برد -pptامکانات آموزشی :  

 تکلیف          /          پروژه        /        تاالر گفتگوفعالیت آموزشی :   

 عنوان و نوع آزمون : متعاقبا اعالم خواهد شد.

 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 

4231دوم لیال ساداتی، تکنولوژی جراحی در جراحی های ارتوپدی. انتشارات دانشگاه علوم پزشکی تهران، چاپ   

    : دقیقه5مدت زمان:       )اين قسمت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد.(مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه 45مدت زمان :   

 مدت زمان :    دقیقه

 دقیقه  45مدت زمان:    

  دقیقه  5مدت زمان :   جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 جلسه هشتم

 :کارشناسی اتاق عملمقطع / رشته تحصیلی:    اتاق عمل              گروه آموزشیپرستاری              :دانشکده

 44/8درس : تاريخ ارائه 100-104سال تحصیلی  :  

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

 ۵۱-۵۱روز:   سه شنبه                ساعت:

 نوع واحد:
 نظری

 ۵۱تعداد دانشجويان  :

 مسئول درس:خانم ايزانلو 3تعداد واحد:

 مدرس: آقای کاوی دقیقه 10مدت کالس: 

 100شهريور تاريخ تدوين / بازنگری:

 انواع ایمپلنت در ارتوپدیعنوان جلسه : 

 آشنایی با انواع پیچ و پالک در ارتوپدیهدف کلی جلسه :  

 
 اهداف اختصاصی : 

 دانشجو در پايان تدريس بتواند: 

 را نام ببرد یارتوپد یبه کار رفته در جراح یها چیانواع پ. 

 کند. سهيمقا گريکديرا با  یارتوپد یبه کار رفته در جراح یها چیپ انواع 

 را نام ببرد. یارتوپد یبه کار رفته در جراح یها تیپل انواع 

 کند. سهيمقا گريکديرا با  یارتوپد یبه کار رفته در جراح یتهایپل انواع 

 دهد. حیرا توض یارتوپد یدر جراح ريو وا میانواع س کاربرد 
 

 روش آموزش :  مجازی    

 سامانه نوید –امکانات آموزشی :  نرم افزار های مجازی سازی 

 فعالیت آموزشی :   تکلیف

 عنوان و نوع آزمون : مجازی در پایان ترم

 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 

4231دوم لیال ساداتی، تکنولوژی جراحی در جراحی های ارتوپدی. انتشارات دانشگاه علوم پزشکی تهران، چاپ   

    : دقیقه5مدت زمان:       کالس های حضوری تکمیل گردد.()اين قسمت صرفا جهت مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه 45مدت زمان :   

 مدت زمان :    دقیقه

 دقیقه  45مدت زمان:    

  دقیقه  5مدت زمان :   جمع بندی و نتیجه گیری 

  
 
 
 
 
 
 
 



 جلسه نهم

 :کارشناسی اتاق عملمقطع / رشته تحصیلی:    اتاق عمل              گروه آموزشیپرستاری              :دانشکده

 35/8تاريخ ارائه درس : 100-104سال تحصیلی  :  

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

 ۵۱-۵۱روز:   سه شنبه                ساعت:

 نوع واحد:
 نظری

 ۵۱تعداد دانشجويان  :

 مسئول درس:خانم ايزانلو 3تعداد واحد:

 مدرس: آقای کاوی دقیقه 10مدت کالس: 

 100شهريور تاريخ تدوين / بازنگری:
 

 )ادامه(انواع ایمپلنت در ارتوپدیعنوان جلسه : 

 )ادامه(آشنایی با انواع پیچ و پالک در ارتوپدیهدف کلی جلسه :  

 
 اهداف اختصاصی : 

 دانشجو در پايان تدريس بتواند: 

 را نام ببرد یارتوپد یبه کار رفته در جراح یها چیانواع پ. 

 کند. سهيمقا گريکديرا با  یارتوپد یبه کار رفته در جراح یها چیپ انواع 

 را نام ببرد. یارتوپد یبه کار رفته در جراح یها تیپل انواع 

 کند. سهيمقا گريکديرا با  یارتوپد یبه کار رفته در جراح یتهایپل انواع 

 دهد. حیرا توض یارتوپد یدر جراح ريو وا میانواع س کاربرد 
 

 روش آموزش :  مجازی    

 سامانه نوید –امکانات آموزشی :  نرم افزار های مجازی سازی 

 فعالیت آموزشی :   تکلیف

 ترمعنوان و نوع آزمون : مجازی در پایان 

 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 

4231دوم لیال ساداتی، تکنولوژی جراحی در جراحی های ارتوپدی. انتشارات دانشگاه علوم پزشکی تهران، چاپ   

    : دقیقه5مدت زمان:       )اين قسمت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد.(مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه 45مدت زمان :   

 مدت زمان :    دقیقه

 دقیقه  45مدت زمان:    

  دقیقه  5مدت زمان :   جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 
 
 
 
 
 



 جلسه دهم

 :کارشناسی اتاق عملمقطع / رشته تحصیلی:    اتاق عمل              گروه آموزشیپرستاری              :دانشکده

 متعاقبا اعالم می شود تاريخ ارائه درس : 100-104سال تحصیلی  :  

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

 ۵۱-۵۱روز:   سه شنبه                ساعت:

 نوع واحد:
 نظری

 ۵۱تعداد دانشجويان  :

 مسئول درس:خانم ايزانلو 3تعداد واحد:

 مدرس: آقای کاوی دقیقه 10مدت کالس: 

 100شهريور تاريخ تدوين / بازنگری:
 

 ایمپلنت های تعویض مفاصل و گرافت و سیمان استخوانی در ارتوپدیعنوان جلسه : 

 آشنایی با انواع ایمپلنت های تعویض مفاصل اندام فوقانی و تحتانیهدف کلی جلسه :  

 

 اهداف اختصاصی : 
 دانشجو در پايان تدريس بتواند: 

  را نام ببرد. یارتوپد یمفاصل در جراح ضيتعوانواع پروتز ها در 

 مختلف آن را نام ببرد. یزانو و قسمت ها پروتز 

 مختلف آن را نام ببرد. یران و قسمت ها پروتز 

 مختلف آن را نام ببرد. یشانه و قسمت ها پروتز 

 را نام ببرد. یارتوپد یدر جراح یاستخوان مانیگرافت و س انواع 

 حضوری       روش آموزش :  

 وايت برد -pptامکانات آموزشی :  

 تکلیف          /          پروژه        /        تاالر گفتگوفعالیت آموزشی :   

 عنوان و نوع آزمون : متعاقبا اعالم خواهد شد.

 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 

4231دوم چاپ  لیال ساداتی، تکنولوژی جراحی در جراحی های ارتوپدی. انتشارات دانشگاه علوم پزشکی تهران،  

    : دقیقه5مدت زمان:       )اين قسمت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد.(مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه 45مدت زمان :   

 مدت زمان :    دقیقه

 دقیقه  45مدت زمان:    

  دقیقه  5مدت زمان :   جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 جلسه يازدهم

 

 :کارشناسی اتاق عملمقطع / رشته تحصیلی:    اتاق عمل              گروه آموزشیپرستاری              :دانشکده

 متعاقبا اعالم می شود تاريخ ارائه درس : 100-104سال تحصیلی  :  

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

 ۵۱-۵۱روز:   سه شنبه                ساعت:

 نوع واحد:
 نظری

 ۵۱تعداد دانشجويان  :

 مسئول درس:خانم ايزانلو 3تعداد واحد:

 مدرس: آقای کاوی دقیقه 10مدت کالس: 

 100شهريور تاريخ تدوين / بازنگری:
 

 اندیکاسیون های آنهاانواع اکسترنال فیکساتور و عنوان جلسه : 

 آشنایی با انواع اکسترنال فیکساتور و اندیکاسیون های آنهاهدف کلی جلسه :  

 

 اهداف اختصاصی : 
 دانشجو در پايان تدريس بتواند: 

 آن را نام ببرد. یايکند و مزا فيرا تعر یخارج یثابت ساز 

 را نام ببرد. یخارج ونیکساسیف یریبه کارگ یها ونیکاسياند 

 را نام ببرد. یخارج یکساتورهایف انواع 

 را شرح دهد. یخارج یکساتورهایقرار دادن ف جریپروس 

 حضوری       روش آموزش :  

 وايت برد -pptامکانات آموزشی :  

 تکلیف          /          پروژه        /        تاالر گفتگوفعالیت آموزشی :   

 اعالم خواهد شد.عنوان و نوع آزمون : متعاقبا 

 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 

4231دوم لیال ساداتی، تکنولوژی جراحی در جراحی های ارتوپدی. انتشارات دانشگاه علوم پزشکی تهران، چاپ   

    : دقیقه5مدت زمان:       )اين قسمت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد.(مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه 45مدت زمان :   

 مدت زمان :    دقیقه

 دقیقه  45مدت زمان:    

  دقیقه  5مدت زمان :   جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 
 
 
 
 
 



 جلسه دوازدهم
 

 :کارشناسی اتاق عملمقطع / رشته تحصیلی:    اتاق عمل              گروه آموزشیپرستاری              :دانشکده

 3/3تاريخ ارائه درس : 100-104سال تحصیلی  :  

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

 ۵۱-۵۱روز:   سه شنبه                ساعت:

 نوع واحد:
 نظری

 ۵۱تعداد دانشجويان  :

 مسئول درس:خانم ايزانلو 3تعداد واحد:

 کاویمدرس: آقای  دقیقه 10مدت کالس: 

 100شهريور تاريخ تدوين / بازنگری:
 

 درمان شکستگی در اندام فوقانیعنوان جلسه : 

 آشنایی با نحوه درمان انواع شکستگی ها در اندام فوقانیهدف کلی جلسه :  

 
 اهداف اختصاصی : 

 دانشجو در پايان تدريس بتواند: 
  را توضیح دهد.درمان در شکستگی های استخوان هومروس و مراقبت های آنها 

 .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 

 .وظايف فرد سیار و اسکراب را توضیح دهد 

 روش آموزش :  مجازی    

 سامانه نوید –امکانات آموزشی :  نرم افزار های مجازی سازی 

 فعالیت آموزشی :   تکلیف

 عنوان و نوع آزمون : مجازی در پایان ترم

 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 

4231دوم لیال ساداتی، تکنولوژی جراحی در جراحی های ارتوپدی. انتشارات دانشگاه علوم پزشکی تهران، چاپ   

    : دقیقه5مدت زمان:       کالس های حضوری تکمیل گردد.()اين قسمت صرفا جهت مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه 45مدت زمان :   

 مدت زمان :    دقیقه

 دقیقه  45مدت زمان:    

  دقیقه  5مدت زمان :   جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 جلسه سیزدهم

 :کارشناسی اتاق عملمقطع / رشته تحصیلی:    اتاق عمل              گروه آموزشیپرستاری              :دانشکده

 46/3تاريخ ارائه درس : 100-104سال تحصیلی  :  

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

 ۵۱-۵۱روز:   سه شنبه                ساعت:

 نوع واحد:
 نظری

 ۵۱تعداد دانشجويان  :

 مسئول درس:خانم ايزانلو 3تعداد واحد:

 مدرس: آقای کاوی دقیقه 10مدت کالس: 

 100شهريور تاريخ تدوين / بازنگری:
 
 

 درمان در شکستگی های استخوان فمور و مراقبت های آنهاعنوان جلسه : 

 فمور و مراقبت های آنهاآشنایی با درمان در شکستگی های استخوان هدف کلی جلسه :  

 

 اهداف اختصاصی : 
 دانشجو در پايان تدريس بتواند: 

 دهد. حیمربوط به آنها را توض یدرمان یمربوط به استخوان فمور و راه ها یها یانواع شکستگ 

 استخوان فمور را نام ببرد. یها یشکستگ یها یاز جراح کيهر  یجهت جراح ازیمورد ن یابزارها 

 دهد. حیفمور را توض یها یدر شکستگ یارتوپد یالزم در اعمال جراح یها مراقبت 

 را شرح دهد. یارتوپد یاتاق عمل در جراح دمانیچ  

 .وظايف فرد سیار و اسکراب را توضیح دهد 

 روش آموزش :  مجازی    

 سامانه نوید –امکانات آموزشی :  نرم افزار های مجازی سازی 

 فعالیت آموزشی :   تکلیف

 عنوان و نوع آزمون : مجازی در پایان ترم

 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 

4231دوم لیال ساداتی، تکنولوژی جراحی در جراحی های ارتوپدی. انتشارات دانشگاه علوم پزشکی تهران، چاپ   

    : دقیقه5مدت زمان:       )اين قسمت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد.(مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه 45مدت زمان :   

 مدت زمان :    دقیقه

 دقیقه  45مدت زمان:    

  دقیقه  5مدت زمان :   جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 
 
 
 
 



 
 جلسه چهاردهم

 :کارشناسی اتاق عملمقطع / رشته تحصیلی:    اتاق عمل              گروه آموزشیپرستاری              :دانشکده

 32/3تاريخ ارائه درس : 100-104سال تحصیلی  :  

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

 ۵۱-۵۱روز:   سه شنبه                ساعت:

 نوع واحد:
 نظری

 ۵۱تعداد دانشجويان  :

 مسئول درس:خانم ايزانلو 3تعداد واحد:

 مدرس: آقای کاوی دقیقه 10مدت کالس: 

 100شهريور تاريخ تدوين / بازنگری:
 

 در شکستگی های فمور و تیبیا ، اندیکاسیون ها و مراقبت های آنها Intramedullary Nailingعنوان جلسه : 

ها و مراقبت  ونیکاسی، اندو تیبیا فمور یها یدر شکستگ Intramedullary Nailing: آشنایی با هدف کلی جلسه :  
 آنها یها

 
 اهداف اختصاصی : 

 بتواند:  سيتدر انيدانشجو در پا

 را شرح دهد یارتوپد یاتاق عمل در جراح دمانیچ 

 یجهت جراح ازیمورد ن یابزارها Intramedullary Nailing را نام ببرد. و تیبیا فمور یها یدر شکستگ 

 یجراح کیتکن Intramedullary Nailing را شرح دهد.و تیبیافمور  یها یدر شکستگ 

 خروج   یجراح کیتکنIntramedullary Nailing را شرح دهد.و تیبیا فمور  یها یدر شکستگ 

 در  یارتوپد یالزم در اعمال جراح یمراقبت هاIntramedullary Nailing را و تیبیافمور  یها یدر شکستگ

 دهد. حیتوض

 و اسکراب را در  اریفرد س فيوظاIntramedullary Nailing دهد. حیتوض و تیبیا را فمور یها یدر شکستگ 

 روش آموزش :  مجازی    

 سامانه نوید –امکانات آموزشی :  نرم افزار های مجازی سازی 

 فعالیت آموزشی :   تکلیف

 عنوان و نوع آزمون : مجازی در پایان ترم

 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 

4231دوم ، تکنولوژی جراحی در جراحی های ارتوپدی. انتشارات دانشگاه علوم پزشکی تهران، چاپ لیال ساداتی  

    : دقیقه5مدت زمان:       )اين قسمت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد.(مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه 45مدت زمان :   

 زمان :    دقیقهمدت 

 دقیقه  45مدت زمان:    

  دقیقه  5مدت زمان :   جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 
 
 



 جلسه پانزدهم

 :کارشناسی اتاق عملمقطع / رشته تحصیلی:    اتاق عمل              گروه آموزشیپرستاری              :دانشکده

 20/3تاريخ ارائه درس : 100-104سال تحصیلی  :  

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

 ۵۱-۵۱روز:   سه شنبه                ساعت:

 نوع واحد:
 نظری

 ۵۱تعداد دانشجويان  :

 مسئول درس:خانم ايزانلو 3تعداد واحد:

 مدرس: آقای کاوی دقیقه 10مدت کالس: 

 100شهريور تاريخ تدوين / بازنگری:

 درس : درمان در شکستگی های استخوان های تیبیا و فیبوال و مراقبت های آنهاعنوان 

 آنها یو مراقبت ها بوالیو ف ایبیت یاستخوان ها یها یدرمان در شکستگهدف کلی درس : آشنایی با 

 اهداف اختصاصی : 
 بتواند:  سيتدر انيدانشجو در پا

 دهد. حیمربوط به آنها را توض یدرمان یو راه ها بوالیو ف ایبیمربوط به استخوان ت یها یانواع شکستگ 
 را نام ببرد. بوالیو ف ایبیاستخوان ت یها یشکستگ یها یاز جراح کيهر  یجهت جراح ازیمورد ن یابزارها 
 دهد. حیرا توض بوالیو ف ایبیت یها یدر شکستگ یارتوپد یالزم در اعمال جراح یمراقبت ها 
 را شرح دهد.  یارتوپد یاتاق عمل در جراح دمانیچ 
 دهد. حیو اسکراب را توض اریفرد س فيوظا 

 روش آموزش :  مجازی    

 سامانه نوید –امکانات آموزشی :  نرم افزار های مجازی سازی 

 فعالیت آموزشی :   تکلیف

 عنوان و نوع آزمون : مجازی در پایان ترم

 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 

4231دوم دی. انتشارات دانشگاه علوم پزشکی تهران، چاپ لیال ساداتی، تکنولوژی جراحی در جراحی های ارتوپ  

    : دقیقه5مدت زمان:       )اين قسمت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد.(مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه 45مدت زمان :   

 مدت زمان :    دقیقه

 دقیقه  45مدت زمان:    

  دقیقه  5مدت زمان :   جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 جلسه شانزدهم

 :کارشناسی اتاق عملمقطع / رشته تحصیلی:    اتاق عمل              گروه آموزشیپرستاری              :دانشکده

 7/40تاريخ ارائه درس : 100-104سال تحصیلی  :  

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

 ۵۱-۵۱روز:   سه شنبه                ساعت:

 نوع واحد:
 نظری

 ۵۱تعداد دانشجويان  :

 مسئول درس:خانم ايزانلو 3تعداد واحد:

 مدرس: آقای کاوی دقیقه 10مدت کالس: 

 100تاريخ تدوين / بازنگری:شهريور 

 شکستگی های لگن و مراقبت های آنهاعنوان درس : درمان جراحی در 

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

 اهداف اختصاصی : 
 بتواند:  سيتدر انيدانشجو در پا

 لگن را نام ببرد. یها یدر شکستگ یجهت جراح ازیمورد ن یابزارها 
 لگن را شرح دهد. یها یدر شکستگ یجراح کیتکن 
 دهد. حیلگن را توض یها یدر شکستگ یارتوپد یالزم در اعمال جراح یمراقبت ها 
 لگن را  شرح دهد.  یها یشکستگ یرا در عمل جراح یارتوپد یاتاق عمل در جراح دمانیچ 
 دهد. حیلگن توض یها یو اسکراب را در شکستگ اریفرد س فيوظا 

 روش آموزش :  مجازی    

 سامانه نوید –امکانات آموزشی :  نرم افزار های مجازی سازی 

 فعالیت آموزشی :   تکلیف

 عنوان و نوع آزمون : مجازی در پایان ترم

 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 

4231دوم لیال ساداتی، تکنولوژی جراحی در جراحی های ارتوپدی. انتشارات دانشگاه علوم پزشکی تهران، چاپ   

    : دقیقه5مدت زمان:       کالس های حضوری تکمیل گردد.()اين قسمت صرفا جهت مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه 45مدت زمان :   

 مدت زمان :    دقیقه

 دقیقه  45مدت زمان:    

  دقیقه  5مدت زمان :   جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 جلسه هفدهم

 :کارشناسی اتاق عملمقطع / رشته تحصیلی:    اتاق عمل              گروه آموزشیپرستاری              :دانشکده

 41/40تاريخ ارائه درس : 100-104سال تحصیلی  :  

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

 ۵۱-۵۱روز:   سه شنبه                ساعت:

 واحد:نوع 
 نظری

 ۵۱تعداد دانشجويان  :

 مسئول درس:خانم ايزانلو 3تعداد واحد:

 مدرس: آقای کاوی دقیقه 10مدت کالس: 

 100تاريخ تدوين / بازنگری:شهريور 

 عنوان درس : آرتروپالستی مفصل هیپ و مراقبت های آن

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

 اهداف اختصاصی : 
 بتواند:  سيتدر انيدانشجو در پا

 آن را شرح دهد. یها ونیکاسيو اند پیمفصل ه یآرتروپالست 
 دهد. حیرا توض پیمفصل ه یمورد استفاده در آرتروپالست زاتیابزار و تجه 
 دهد. حیرا توض پیمفصل ه یدر آرتروپالست یجراح کیتکن 
 دهد. حیرا توض پیه یارتروپالست یدر جراح یارتوپد یالزم در اعمال جراح یمراقبت ها 
 را  شرح دهد.  پیمفصل ه یآرتروپالست یرا در عمل جراح یارتوپد یاتاق عمل در جراح دمانیچ 
 دهد. حیتوض پیمفصل ه یو اسکراب را در آرتروپالست اریفرد س فيوظا 

 روش آموزش :  مجازی    

 سامانه نوید –امکانات آموزشی :  نرم افزار های مجازی سازی 

 فعالیت آموزشی :   تکلیف

 عنوان و نوع آزمون : مجازی در پایان ترم

 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 

4231دوم لیال ساداتی، تکنولوژی جراحی در جراحی های ارتوپدی. انتشارات دانشگاه علوم پزشکی تهران، چاپ   

    : دقیقه5مدت زمان:       )اين قسمت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد.(مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه 45مدت زمان :   

 مدت زمان :    دقیقه

 دقیقه  45مدت زمان:    

  دقیقه  5مدت زمان :   جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 
 


