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 واحد نظری    3تعداد واحد:             تکنولوژی جراحی در جراحی های اعصاب و ارتوپدیعنوان درس : 

  ریزه وندیمدرس : خانم کارشناسی ناپیوسته اتاق عمل                            2مخاطبان: دانشجویان  ترم 
                                و فیزیولوژی           ، بافت شناسی پیش نیاز: تشریح 

 هفته دوم( 8)  01-02ساعت هفته( و  01)  8-01شنبه ها ساعت دو: ارایه درس زمان
 02-01دوشنبه ها ساعت پاسخگویی به سواالت فراگیر: 

 

.در جراحی های ارتوپدی و اعصاب تکنولوژی جراحی : آشنایی باهدف کلی دوره  

توصیف کلی دوره : در این درس دانشجو با مراقبت های قبل و بعد و همچنین تکنیک های جراحی در 

 اعمال جراحی ارتوپدی و مغز و اعصاب آشنا خواهد شد.

:اهداف کلی جلسات  

 آشنایی با آناتومی فیزیولوژی مغز و اعصاب -0

 ی مغز و اعصابپاتولوژی مرتبط با جراحآشنایی با  -2

 آشنایی با اقدامات تشخیصی در نوروسرجری -3

 تکنولوژی جراحی مغز و اعصابآشنایی با  -1

 تکنولوژی جراحی های اسپاینالآشنایی با  -5

 جراحی های اعصاب محیطیآشنایی با  -1

 مغز و اعصاب  اورژانس هایآشنایی با  -7

 آناتومی و فیزیولوژی ارتوپدیآشنایی با  -8

 قبل از عمل جراحی ارتوپدیشنایی با آمادگی های آ  -9

 آشنایی با تجهیزات مورد نیاز جهت اعمال ارتوپدی -01

 آشنایی با انواع شکستگی -00

 ی با جراحی آرتروپالستیآشنای -02

 آشنایی با جراحی آرتروسکوپی -03

 جراحی ترمیم تاندون آشنایی با پوشیدن  -01

 آشنایی با آمپوتاسیون اندام -05

 آشنایی با انواع در رفتگی و درمان آن  -01



 اورژانس های ارتوپدیبا  آشنایی -07

 

:به تفکیک اهداف کلی هر جلسه اهداف ویژه   

 آشنایی با آناتومی فیزیولوژی مغز و اعصابهدف کلی جلسه اول:  

 اهداف ویژه جلسه اول:

 در پایان دانشجو قادر باشد:

 ه را به صورت کلی بیان نماید.مساختار و آناتومی جمج 0 -0

 به صورت کلی بیان نماید. ساختار و آناتومی ستون فقرات را 0 -2

 اعصاب مغزی و نخاعی را شرح دهد. 0 -3

 خونرسانی سیستم عصبی مرکزی را به صورت کلی توضیح دهد. 0 -1

 آشنایی با پاتولوژی مرتبط با جراحی مغز و اعصابهدف کلی جلسه دوم: 

 اهداف ویژه جلسه دوم:

 در پایان دانشجو قادر باشد:

 ای را شرح دهد.بیماری دژنراتیو دیسک بین مهره  2 -0

 تومورهای سیستم عصبی مرکزی و محیطی را بیان نماید.2 -2

 آسیب های وارد به سر ، مغز و طناب نخاعی را شرح دهد.2 -3

 تفاوت بین کما و مرگ مغزی را بیان نماید.2 -1

 آشنایی با پاتولوژی مرتبط با جراحی مغز و اعصابهدف کلی جلسه سوم: 

 اهداف ویژه جلسه سوم:

 دانشجو قادر باشد:در پایان 

 و اقدامات درمانی مرتبط به آن را شرح دهد. ICPمسائل مربوط به افزایش  3 -0

 را شرح دهد.  AVMآنوریسم داخل جمجمه ای و  3 -2



 ویژگی های سکته مغزی و انفارکتوس طناب نخاعی را شرح دهد.3 -3

 آشنایی با پاتولوژی مرتبط با جراحی مغز و اعصابهدف کلی جلسه چهارم: 

 اهداف ویژه جلسه چهارم:

 در پایان دانشجو قادر باشد:

 در مورد انسفالیت و مننژیت توضیحات کلی دهد.1 -0

 در مورد سردرد، سرگیجه و صرع  توضیحات کلی دهد.1 -2

 در مورد اسکولیوز و کیفوز توضیحات کلی دهد.1 -3

 نوروسرجریآشنایی با اقدامات تشخیصی در هدف کلی جلسه پنجم: 

 پنجم: اهداف ویژه جلسه

 در پایان دانشجو قادر باشد:

 اقدامات تشخیصی در نوروسرجری را شرح دهد.5 -1

 کردن و موارد اندیکاسیون آن را بیان نماید.  LPطریقه  5 -2

 آشنایی با تکنولوژی جراحی مغز و اعصابهدف کلی جلسه ششم: 

 اهداف ویژه جلسه ششم:

 در پایان دانشجو قادر باشد:

 بعد از اعمال داخل جمجمه ای را توضیح دهد.مراقبت های کلی قبل و  1 -0

 نحوه آماده سازی بیمار را جهت انجام اعمال کرانیال بیان نماید. 1 -2

 کرانیوتومی، کرانیکتومی و کرانیوپالستی را بیان نماید. 1 -3

 درمان های جراحی در هیدروسفالی را بیان نماید. 1 -1

 عمل هیپوفیزکتومی ترانس اسفنوئیدال را شرح دهد. 1 -5

 اعمال جراحی استریوتاکسی را به صورت کلی تعریف کند. 1 -1



 .آشنایی با تکنولوژی جراحی های اسپاینال هدف کلی جلسه هفتم:

 اهداف ویژه جلسه هفتم

 در پایان دانشجو قادر باشد:

 پوزیشن های مورد استفاده برای بیماران در جراحی های ستون فقرات را شرح دهد. 7  -0

به ستون فقرات در جراحی های مربوط به ستون فقرات را بیان انواع روش های دسترسی  7 -2

 نماید.

 عمل جراحی المینکتومی را توضیح دهد. 7 -3

 .اسپاینالآشنایی با تکنولوژی جراحی های  هدف کلی جلسه هشتم:

 اهداف ویژه جلسه هشتم:

 در پایان دانشجو قادر باشد:

 دهد.اعمال جراحی دیسککتومی و المینوپالستی را توضیح  8 -0

 انوع شکستگی های ستون فقرات و درمان های مربوط به آن ها را توضیح دهد. 8 -2

 

 آشنایی با جراحی های اعصاب محیطی هدف کلی جلسه نهم:

 اهداف ویژه جلسه نهم:

 در پایان دانشجو قادر باشد:

 پال تونل را توضیح دهد.ش جراحی اصالح سندرم کاررو 9 -0

 اولنار را از طریق جراحی بیان نماید.نحوه اصالح جابه جایی عصب  9 -2

 مداخله جراحی در اصالح سندرم خروجی قفسه سینه را بیان کند. 9 -3

 

 آشنایی با جراحی های اعصاب محیطی هدف کلی جلسه دهم:

 اهداف ویژه جلسه دهم:



 در پایان دانشجو قادر باشد:

 مداخله جراحی در ضایعات عصب سیاتیک را شرح دهد. 01 -0

 سمپاتکتومی، نوروتومی و نورکتومی را توضیح دهد.روش های  01 -2

 را شرح دهد. neurexeresisنورولیز  ، نورورافی و  01 -3

 آشنایی با اورژانس های مغز و اعصاب  هدف کلی جلسه یازدهم:

 اهداف ویژه جلسه یازدهم:

 در پایان دانشجو قادر باشد:

 .نحوه ارزیابی بیمار با ترومای مغز و اعصاب را بداند 00 -0
 هماتوم اپی دورال را توضیح دهد. 00 -2

 آشنایی با اورژانس های مغز و اعصاب  هدف کلی جلسه دوازدهم:

 اهداف ویژه جلسه دوازدهم:

 در پایان دانشجو قادر باشد:

 هماتوم ساب آراکنویید را توضیح دهد.02 -0

 هماتوم اپی دورال را توضیح دهد.02 -2

 فیزیولوژی ارتوپدیآشنایی با آناتومی و  هدف کلی جلسه سیزدهم:

 اهداف ویژه جلسه سیزدهم:

 در پایان دانشجو قادر باشد:

آناتومی سیستم اسکلتی بدن شامالستخوان ها، غضروف ها، مفاصل، رباط ها و تاندون ها را  03 -0

 شرح دهد.

 وظایف دستگاه اسکلتی را نام ببرد. 03 -2

 ساختار استخوان را توضیح دهد. 03 -3

 انواع مفصل را نام ببرد. 03 -1



 تقسیم بندی مفاصل سینوویال را ذکر نماید. 03 -5

 بخش های مختلف اسکلت جانبی را شرح دهد. 03 -1

 آشنایی با آمادگی های قبل از عمل جراحی ارتوپدی هدف کلی جلسه چهاردهم:

 اهداف ویژه جلسه چهاردهم:

 در پایان دانشجو قادر باشد:

 روش های تشخیصی در جراحی ارتوپدی را نام ببرد. 01 -0

 اقدامات مراقبتی جهت افزایش ایمنی پرسنل در هنگام جراحی ارتوپدی را بیان نماید. 01 -2

 ارتوپدی را نام ببرد.از عمل در بیماران کاندید جراحی  قبل مراقبت های 01 -3

 عوارض شایع در جراحی ارتوپدی را نام ببرد. 01 -1

 مراقبت های بعد از عمل در جراحی های ارتوپدی را توضیح دهد. 01 -5

 واع پوزیشن های جراحی ارتوپدی را با یکدیگر مقایسه نماید.ان 01 -1

 آشنایی با تجهیزات مورد نیاز جهت اعمال ارتوپدی هدف کلی جلسه پانزدهم:

 اهداف ویژه جلسه پانزدهم:

 در پایان دانشجو قادر باشد:

 تجهیزات به کار گرفته شده در جراحی ارتوپدی را نام ببرد. 05 -0

 دستگاه های به کار گرفته شده در جراحی ارتوپدی توضیح دهد.در مورد کاربرد  05 -2

 در مورد ابزار جراحی به کار گرفته شده در جراحی ارتوپدی را توضیح دهد. 05 -3

 وسایل برنده برقی و بادی را با یکدیگر مقایسه نماید. 05  -1

 انواع پیچ های به کار رفته در جراحی ارتوپدی را با یکدیگر مقایسه نماید. 05 -5

 را بیان نماید. DHS و DCSتفاوت روش  05 -1

 انواع فیکساتور های داخلی و خارجی را توضیح دهد. 05 -7

 

 آشنایی با انواع شکستگی هدف کلی جلسه شانزدهم:



 اهداف ویژه جلسه شانزدهم:

 در پایان دانشجو قادر باشد:

 انواع  شکستگی را با یکدیگر مقایسه نماید. 01 -0

 نام ببرد.عوارض ناشی از شکستگی را  01 -2

 فیزیولوژی ترمیم استخوان را بیان نماید 01 -3

 انواع روش های درمانی در شکستگی ها را با یکدیگر مقایسه نماید 01 -1

 شکستگی استخوانی در کودکان و بزرگساالن را با یکدیگر مقایسه نماید. 01 -5

 پوکی استخوان و مراقبت های مربوط به آن را توضیح دهد.01 -1

 آشنایی با جراحی آرتروپالستی هدف کلی جلسه هفدهم:

 اهداف ویژه جلسه هفدهم:

 در پایان دانشجو قادر باشد:

 .آرتروپالستی را تعریف نماید07 -0

 نکات مراقبتی در حین انجام آرتروپالستی را شرح دهد.07 -2

 مراحل انجام آرتروپالستی کامل مفصل زانو را شرح دهد.07 -3

 شرح دهد.مراحل انجام آرتروپالستی کامل مفصل هیپ را 07 -1

 مراحل انجام آرتروپالستی کامل مفصل شانه را شرح دهد.07 -5

 مراحل انجام آرتروپالستی کامل مفصل متاکارپوفالنژیال را شرح دهد.07 -1

 

 آشنایی با جراحی آرتروسکوپی هدف کلی جلسه هجدهم:

 اهداف ویژه جلسه هجدهم

 دانشجو در پایان قادر باشد:

 آرتروسکوپی را تعریف نماید.08 .0

 موارد به کار گیری آرتروسکوپی را بیان نماید.08 .2



 توضیحات الزم در انجام آرتروسکوپی را ذکر نماید.08 .3

 مراحل انجام آرتروسکوپی زانو را توضیح دهد.08 .1

 در مورد انجام پارگی منیسک توضیح دهد.08 .5

 مراحل انجام آرتروسکوپی مفصل شانه را شرح دهد.08 .1

 جراحی ترمیم تاندون  آشنایی با هدف کلی جلسه نوزدهم:

 اهداف ویژه جلسه نوزدهم

 دانشجو در پایان قادر خواهد بود:

 عوامل موثر در پارگی تاندون را نام ببرد.09 -0

 عالیم پارگی تاندون را بیان نماید.09 -2

 جراحی ترمیم تاندون آشنایی با هدف کلی جلسه بیستم :

 اهداف  ویژه جلسه بیستم

 :دانشجو در پایان قادر خواهد بود

 مراحل انجام ترمیم پارگی روتاتور کاف را توضیح دهد.  0-21

 مراحل انجام ترمیم پارگی تاندون آشیل را شرح دهد. 21 -3

 آشنایی با تراکشن استخوان و پوستی هدف کلی جلسه بیست و یکم:

 اهداف ویژه جلسه بیست و یک

 دانشجو در پایان قادر خواهد بود:

 بیان نماید. انواع به کارگیری تراکشن را 0-20

 انواع تراکشن پوستی و تراکشن استخوانی و نیز مراقبت های مربوط به آنها را توضیح دهد. 2-20



 : آشنایی با آمپوتاسیون اندام22هدف کلی جلسه 

 اهداف ویژه جلسه بیست و دوم

 دانشجو در پایان قادر خواهد بود:

 علل انجام آمپوتاسیون را نام ببرد. 0-22

 ختلف یک عضو آمپوته شده را توضیح دهد.بخش های م 2-22

 را در آمپوتاسیون مقایسه نماید.  Myoplasty و   Myodesisروش  3-22

 عوارض ناشی از آمپوتاسیون را شرح دهد. 1-22

 مراقبت بعد از آمپوتاسیون را توضیح دهد. 5-22

 انواع آمپوتاسیون در اندام های مختلف را با یکدیگر مقایسه نماید. 1-22

 آشنایی با انواع در رفتگی و درمان آن دف کلی جلسه بیست و سوم:ه

 اهداف ویژه جلسه بیست و سوم

 دانشجو در پایان قادر خواهد بود:

 انواع دررفتگی را با یکدیگر مقایسه نماید. 0-23

 عوارض ناشی از دررفتگی را بیان نماید. 2-23

 ها را با یکدیگر مقایسه نماید.انواع درمان های به کار گرفته شده در درفتگی  3-23
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:روش تدریس  
 سخنرانی

 پرسش و پاسخ

 بحث گروهی

 نمایش فیلم

  

 وایت برد، فیلم، اسالید، وسایل آموزشی: 

 

 ساعت تاریخ سهم از نمره کل روش آزمون

در بین جلسات  01 آزمون کتبی کوئیز
 کالس

 8-01دوشنبه 

 01-03دوشنبه  21/8/98 02 آزمون کتبی آزمون میان دوره

آزمون کتبی و  آزمون پایان دوره
 عملی

32 20/01/98 01/02 -01/00 

حضور فعال در 
 کالس

   2 ارزشیابی استاد

   2 ارزشیابی استاد تکالیف دانشجو

 

 مقررات کالس و انتظارات از دانشجو:

 س كال در فعال به موقع و  حضور -



 قبل از جلسه درس اصطالحات مربوط به هر درسمطالعه  -

 مطالعه خالصه هر درس قبل از جلسه بعدی -

  مطالعات بر استناد با كالس گروهي هاي بحث در شركت و -

 آموزشي محوله تكالیف انجام -
 



 دانشکده: EDOفرشته جاللوندی             نبم و امضبی مسئول نبم و امضبی مدرس:  پریسب ریزه وندی           نبم و امضبی مدیر گروه : 

                        

 تبریخ ارسبل                                               32/6/89تبریخ ارسبل                                  32/6/89تبریخ تحویل                

  خیر              تدوین شده است؟ بله   آیب طرح درس برای اولین ببر 

  تبیید مدیرگروه و امضب  

-  
 جدول زمانبندی درس )نظری(

 جلسه 

 

 تاریخ مدرس موضوع هر جلسه

0 
 1/7/98 ریزه وندی آشنایی با آناتومی فیزیولوژی مغز و اعصاب

2 

آشنایی با پاتولوژی مرتبط باجراحی مغز و 

 اعصاب

 

 8/7/98 ریزه وندی

0 
آشنایی با پاتولوژی مرتبط با جراحی مغز و 

 اعصاب

 15/7/98 ریزه وندی

آشنایی با پاتولوژی مرتبط با جراحی مغز و  1

  اعصاب

 22/7/98 ریزه وندی

2 
 آشنایی با اقدامات تشخیصی در نوروسرجری

 

 29/7/98 ریزه وندی

 6/8/98 ریزه وندی  آشنایی با تکنولوژی جراحی مغز و اعصاب 3



7 
 .آشنایی با تکنولوژی جراحی های اسپاینال

 

 13/8/98 ریزه وندی

 20/8/98 ریزه وندی .آشنایی با تکنولوژی جراحی های اسپاینال 8

 20/8/98 ریزه وندی  آشنایی با جراحی های اعصاب محیطی 9

 27/8/98 ریزه وندی  آشنایی با جراحی های اعصاب محیطی 01

00 
 و اعصاب آشنایی با اورژانس های مغز

 

 27/8/98 ریزه وندی

02 
 آشنایی با اورژانس های مغز و اعصاب

 

 4/9/98 ریزه وندی

 4/9/98 ریزه وندی  آشنایی با آناتومی و فیزیولوژی ارتوپدی 00

01 

آشنایی با آمادگی های قبل از عمل جراحی 

 ارتوپدی

 

 11/9/98 ریزه وندی

 01/9/98 ریزه وندی  ارتوپدیآشنایی با تجهیزات مورد نیاز جهت اعمال  02

 18/9/98 ریزه وندی  آشنایی با انواع شکستگی 03

07 
 آشنایی با جراحی آرتروپالستی

 

 18/9/98 ریزه وندی

 25/9/98 ریزه وندی  آشنایی با جراحی آرتروسکوپی 08

09 
 25/9/98 ریزه وندی آشنایی با جراحی ترمیم تاندون

21 
 2/10/98 ریزه وندی تاندونآشنایی با جراحی ترمیم 



20 
 2/10/98 ریزه وندی آشنایی با تراکشن استخوان و پوستی

22 
 9/10/98 ریزه وندی آشنایی با آمپوتاسیون اندام

20 
 9/10/98 ریزه وندی آشنایی با انواع در رفتگی و درمان آن

21 
 21/10/98 ریزه وندی آزمون نهایی

 

 


