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

 :اهداف کلی جلسات

 آشنا شود. آناتومی و فیزیولوژی ارتوپدیبا   -1

 را شرح دهد. آمادگی های قبل از عمل جراحی ارتوپدی   -2

 آشنا شود. با تجهیزات مورد نیاز جهت اعمال ارتوپدی  -3

 اندام فوقانی آشنا شود. با انواع شکستگی  -4

 ا شود.با انواع شکستگی اندام تحتانی آشن -5

 آشنا شود. و درمان آن اندام فوقانی با انواع در رفتگی -6

 آشنا شود. و درمان آن تانیاندام تح با انواع در رفتگی -7

 با گچگیری و انواع آتل آشنا شود -8

 آشنایی با آناتومی و فیزیولوژی ارتوپدی -1



 در پایان دانشجو قادر باشد:

الستخوان ها، غضروف ها، مفاصل، رباط ها و تاندون ها را شرح  آناتومی سیستم اسکلتی بدن شام -1 -1

 دهد.

 وظایف دستگاه اسکلتی را نام ببرد. -1 -2

 ساختار استخوان را توضیح دهد. -1 -3

 انواع مفصل را نام ببرد. -1 -4

 تقسیم بندی مفاصل سینوویال را ذکر نماید. -1 -5

 بخش های مختلف اسکلت جانبی را شرح دهد. -1 -6

 آشنایی با آمادگی های قبل از عمل جراحی ارتوپدی -2

 در پایان دانشجو قادر باشد:

 روش های تشخیصی در جراحی ارتوپدی را نام ببرد. -2 -1

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

 ارتوپدی را نام ببرد.از عمل در بیماران کاندید جراحی  قبل مراقبت های -2 -3

 عوارض شایع در جراحی ارتوپدی را نام ببرد. -2 -4

 بعد از عمل در جراحی های ارتوپدی را توضیح دهد.مراقبت های  -2 -5

 انواع پوزیشن های جراحی ارتوپدی را با یکدیگر مقایسه نماید. -2 -6

 آشنایی با تجهیزات مورد نیاز جهت اعمال ارتوپدی -3

 در پایان دانشجو قادر باشد:

 تجهیزات به کار گرفته شده در جراحی ارتوپدی را نام ببرد. -3 -1

 در مورد کاربرد دستگاه های به کار گرفته شده در جراحی ارتوپدی توضیح دهد. -3 -2



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

 وسایل برنده برقی و بادی را با یکدیگر مقایسه نماید. -3 -4

 مقایسه نماید.انواع پیچ های به کار رفته در جراحی ارتوپدی را با یکدیگر  -3 -5

 را بیان نماید. DHS و DCSتفاوت روش  -3 -6

 انواع فیکساتور های داخلی و خارجی را توضیح دهد. -3 -7

 اندام فوقانی آشنایی با انواع شکستگی -4

 در پایان دانشجو قادر باشد:

 را با یکدیگر مقایسه نماید. اندام فوقانی انواع  شکستگی -4 -1

 را نام ببرد. اندام فوقانی عوارض ناشی از شکستگی -4 -2

 فیزیولوژی ترمیم استخوان را بیان نماید -4 -3

 را با یکدیگر مقایسه نمایداندام فوقانی  انواع روش های درمانی در شکستگی ها  -4 -4

 شکستگی استخوانی در کودکان و بزرگساالن را با یکدیگر مقایسه نماید.  -4 -5

 آشنایی با انواع شکستگی اندام تحتانی -5

 پایان دانشجو قادر باشد:در 

 را با یکدیگر مقایسه نماید. تحتانیاندام  انواع  شکستگی -5  -1

 را نام ببرد. اندام تحتانی عوارض ناشی از شکستگی -5 -2

 .را با یکدیگر مقایسه نمایدتحتانی اندام  انواع روش های درمانی در شکستگی ها  -5 -3

 .توضیح دهدپوکی استخوان و مراقبت های مربوط به آن را  -4-5

  و درمان آن اندام فوقانی با انواع در رفتگی آشنایی -6

 در پایان دانشجو قادر باشد:



 را با یکدیگر مقایسه نماید. اندام فوقانی انواع دررفتگی -1-6

 را بیان نماید.اندام فوقانی عوارض ناشی از دررفتگی  -2-6

 را با یکدیگر مقایسه نماید. اندام فوقانیی انواع درمان های به کار گرفته شده در درفتگی ها -3-6

  و درمان آن تحتانیاندام  با انواع در رفتگی آشنایی -7

 

 در پایان دانشجو قادر باشد:   

 را با یکدیگر مقایسه نماید. تحتانیاندام  انواع دررفتگی -1-7

 را بیان نماید. اندام تحتانیعوارض ناشی از دررفتگی  -2-7

 را با یکدیگر مقایسه نماید. ی اندام تحتانیبه کار گرفته شده در درفتگی هاانواع درمان های  -3-7

 آشنایی با انواع گچ گیری و آتل -8

 در پایان دانشجو قادر باشد:

 با انواع گچ گیری در اندام فوقانی و تحتانی آشنا شود. -1-8

 با انواع آتل در اندام فوقانی و تحتانی آشنا شود. -2-8
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 سنجش و ارزشیابی دانشجویان

 

سهم از نمره  روش آزمون

 کل

 ساعت تاریخ

در بین جلسات  10 آزمون کتبی کوئیز

 کالس

 16-18یک شنبه 

 16-18شنبه یک 18/2/1401 15 آزمون کتبی آزمون میان دوره

طبق برنامه ریزی  65 کتبی و عملیآزمون  آزمون پایان دوره

 دانشکده

- 

حضور فعال در 

 کالس

 16-18شنبه یک - 5 ارزشیابی استاد



 16-18شنبه یک - 5 ارزشیابی استاد تکالیف دانشجو

 

 مقررات کالس و انتظارات از دانشجو:

 سكال 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 گروهی های بحث در شركت و -

 آموزشی محوله تكالیف انجام -

 

    نام و امضای مدرس:  پریسا ریزه وندی        -

         سمیرا فتاحینام و امضای مدیر گروه :   -

-  

     

 :دانشکده EDOام و امضای مسئول ن

 

 11/11/1400:تاریخ ارسال               8/11/1400تاریخ تحویل    -

 خیرآیا طرح درس برای اولین بار تدوین شده است؟ بله    -

 تایید مدیرگروه و امضا   -

 



 

 

  



 جلسه 

 

 تاریخ مدرس موضوع هر جلسه

 17/11/1400 ریزه وندی ارتوپدیآشنایی با آناتومی فیزیولوژی  1

قبل از عمل جراحی ارتوپدی آشنایی با آمادگی  2

 ارتوپدی

 24/11/1400 ریزه وندی

3 
 1/12/1400 ریزه وندی تجهیزات مورد نیاز اعمال جراحیآشنایی با 

 8/12/1400 ریزه وندی انواع شکستگی اندام فوقانیآشنایی با  4

 15/12/1400 ریزه وندی  انواع شکستگی اندام تحتانیآشنایی با  5

 22/12/1400 ریزه وندی دررفتگی اندام فوقانیانواع آشنایی با  6

 14/1/1401 ریزه وندی انواع دررفتگی اندام تحتانیآشنایی با  7

 21/1/1401 ریزه وندی گچگیری و انواع آتلآشنایی با  8

 

 


