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 . احی در جراحی های ارتوپدیتکنولوژی جر آشنایی با هدف کلی دوره:

 اهداف کلی جلسات:

 آشنا شود. با جراحی آرتروپالستی -1

 آشنا شود. با جراحی آرتروسکوپی  -2

 آشنا شود.جراحی ترمیم تاندون کلیات   با -3

 جراحی ترمیم تاندون آشیل و روتاتور کاف آشنا شود.با  -4

 با انواع تراکشن آشنا شود -5

 .آشنا شود  آمپوتاسیون اندامکلیات با   -6

 با عوارض و انواع آمپوتاسیون آشنا شود. -7

 آشنا شود. جراحی های اورژانسی ارتوپدیبا انواع   -8

 

 با جراحی آرتروپالستیآشنایی -1

 در پایان دانشجو قادر باشد:



 .آرتروپالستی را تعریف نماید -1-1

 نکات مراقبتی در حین انجام آرتروپالستی را شرح دهد. -1-2

 مراحل انجام آرتروپالستی کامل مفصل زانو را شرح دهد. -1-3

 مراحل انجام آرتروپالستی کامل مفصل هیپ را شرح دهد. -1-4

 مراحل انجام آرتروپالستی کامل مفصل شانه را شرح دهد. -1-5

 مراحل انجام آرتروپالستی کامل مفصل متاکارپوفالنژیال را شرح دهد. -1-6

 

 آشنایی با جراحی آرتروسکوپی -2

 دانشجو در پایان قادر باشد:

 آرتروسکوپی را تعریف نماید. -1-2

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

 نماید.توضیحات الزم در انجام آرتروسکوپی را ذکر  -3-2

 مراحل انجام آرتروسکوپی زانو را توضیح دهد. -4-2

 در مورد انجام پارگی منیسک توضیح دهد. -5-2

 مراحل انجام آرتروسکوپی مفصل شانه را شرح دهد. -6-2

 جراحی ترمیم تاندون کلیات  آشنایی با -3

 دانشجو در پایان قادر خواهد بود:

 ببرد.عوامل موثر در پارگی تاندون را نام  -3-1

 عالیم پارگی تاندون را بیان نماید. -3-2



 ترمیم تاندون جراحی آشنایی با-4

 دانشجو در پایان قادر خواهد بود:

 مراحل انجام ترمیم پارگی روتاتور کاف را توضیح دهد. - -4-1

 مراحل انجام ترمیم پارگی تاندون آشیل را شرح دهد. -4-2

 آشنایی با تراکشن استخوان و پوستی -5

 دانشجو در پایان قادر خواهد بود:

 انواع به کارگیری تراکشن را بیان نماید.  -5-1

 انواع تراکشن پوستی و تراکشن استخوانی و نیز مراقبت های مربوط به آنها را توضیح دهد. - 5-2

 اندامآمپوتاسیون کلیات آشنایی با  -6

 دانشجو در پایان قادر خواهد بود:

 علل انجام آمپوتاسیون را نام ببرد. -6-1

 بخش های مختلف یک عضو آمپوته شده را توضیح دهد.  -6-2

 را در آمپوتاسیون مقایسه نماید.  Myoplasty و   Myodesisروش   -6-3

 آشنایی با عوارض و انواع آمپوتاسیون -7

 :دانشجو در پایان قادر خواهد بود

 عوارض ناشی از آمپوتاسیون را شرح دهد. -1-7

 مراقبت بعد از آمپوتاسیون را توضیح دهد. -2-7



 انواع آمپوتاسیون در اندام های مختلف را با یکدیگر مقایسه نماید. -3-7

 جراحی اورژانسی ارتوپدیآشنایی با  -8

 دانشجو در پایان قادر خواهد بود:

 را شرح دهد.جراحی های اورژانسی ارتوپدی انواع  -1-8

 فاشیوتومی آشنا شود.با جراحی  -2-8

 .عوارض جراحی های اورژانسی را شرح دهد -3-8

 منابع:

1- TTTTTT TT, TTTTT T, TTTTTT T, TTTT T. FFFFFFFFFFFF FF FFFFFFF: FFF 

Art and Science of Nursing. Care 7th  edition. Philadelphia: Lippincott 

Williams & Wilkins; 2014. 

2- TTTTTT T. TTTTT T. FFFFFFFF FFFFFFF FFFFFF : FFFFF FF FFFFFFFF - 6TT 

edition. 2004. Pearson, prentice publisher. 

 

2014، ترجمه گروه مترجمین دانشگاه تهران، اصول و فنون پرستاریپوتر و پری -3  

1390. اورژانس های ارتوپدینوبهار منیر،  -4  

1394. انتشارات جامعه نگرتکنولوژی جراحی ارتوپدی. گلچینی احسانساداتی لیال ،  -6  
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 سنجش و ارزشیابی دانشجویان

 

 ساعت تاریخ سهم از نمره کل روش آزمون

جلسات در بین  10 آزمون کتبی کوئیز

 کالس

 8-10شنبه ها

 8-10شنبه ها 24/2/1401 15 آزمون کتبی آزمون میان دوره

آزمون کتبی و  آزمون پایان دوره

 عملی

طبق برنامه ریزی  65

 دانشکده

---- 

حضور فعال در 

 کالس

 8-10شنبه ها - 5 ارزشیابی استاد

 ------ - 5 ارزشیابی استاد تکالیف دانشجو

 

 انتظارات از دانشجو:مقررات کالس و 

 سکال 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 کالس گروهی های بحث در شرکت و -

 آموزشی محوله تکالیف انجام -

 

 



 

 دانشکدهEDOنام و امضای مدرس: سمیرا فتاحی    نام و امضای مدیر گروه:سمیرا فتاحی                        نام و امضای مسئول 

 تاریخ ارسال:                                      15/11/1400 تاریخ ارسال:          15/11/1400تاریخ تحویل:

                       

 تایید مدیرگروه و امضا            ⃝خیر                ⃝⃝ح درس برای اولین بار تدوین شده   بلهآیا طر

                                                                                    

 

  



 جلسه 

 

 تاریخ مدرس موضوع هر جلسه

 27/1/1401 فتاحی جراحی آرتروپالستیآشنایی با  1

 10/2/1401 فتاحی جراحی آرتروسکوپیآشنایی با  2

 17/2/1401 فتاحی آشنایی با ترمیم تاندون 3

 24/2/1401 فتاحی آشنایی با ترمیم تاندون 4

 31/2/1401 فتاحی انواع تراکشنآشنایی با  5

 7/3/1401 فتاحی آمپوتاسیون اندامآشنایی با  6

 14/3/1401 فتاحی اندامآمپوتاسیون  عوارضآشنایی با 7

8 
 جراحی های اورژانسی ارتوپدیآشنایی با 

 

 21/3/1401 فتاحی

 

 


