
 بسمه تعالی 

 لرستان  دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی

 88-89طرح درس نیمسال اول 

 phD:آخرین مدرک                      جهانگیر نوری نام و نام خانوادگی مدرس:

  فیزیولوژی رشته تحصیلی:

 سال 3 سابقه آموزشی:                                      عملگروه آموزشی:   اتاق                         استادیار رتبه دانشگاهی:

  سال 1سابقه تدریس درس مورد نظر:

 

 نفر 02تعداد فراگیران:         2   ترم:             ناپیوسته مقطع:   کارشناسی اتاق عمل               :رشته تحصیلی فراگیران 

   ارتوپدی و اعصاب تکنولوژی جراحیعنوان درس به طور کامل: 

 3تعداد واحد:                              □کار آموزی                                        تئورینوع درس:           

  ساعت 3مدت زمان هرجلسه :  

                        بر اساس برنامه اعالم شده توسط دانشکده پیراپزشکیپایان ترم:

 

 *تکوینی                   *مرحله ای                                   مراحل ارزشیابی                 

 درصد از نمره نهایی01فعالیت دانشجو انجام تکالیف حضور و غیاب 

 ................درصد از نمره نهایی01امتحان میان ترم................

 ...............درصد از نمره نهایی01شده...............کوئیزهای انجام 

 درصد از نمره نهایی 01امتحان پایان ترم

  □جور کردنی                 □صحیح و غلط            *چند گزینه ای                     *تشریحی             □نوع امتحان میان ترم        شفاهی 

   □جور کردنی               □صحیح و غلط              * چند گزینه ای                   *تشریحی             □شفاهی     نوع امتحان پایان ترم    

 

 

 هدف کلی درس :

 آشنایی دانشجویان با تکنولوژی جراحی ارتوپدی و اعصاب 

  



  اول جلسه*

 جهانگیر نوری نام مدرس:   

 مقدمه ای بر سیستم اسکلتیو  سیستم عصبی آناتومی عنوان مبحث:   

  : دانشجو در پایان درس بایستی قادر باشد:اهداف اختصاصي  

 وظایف دستگاه اسکلتی را شرح دهد. -0

 انواع استخوان را نام ببرد -0

 انواع مفصل را نام ببرد. -3

 بخشهای مختلف دستگاه اسکلتی را شرح دهد. -4

 .کند بیان را جمجمه آناتومی و ساختار

 .کند رابیان فقرات ستون آناتومی و ساختار

 .دهد توضیح را نخاعی و مغزی اعصاب

 .دهد توضیح را مرکزی عصبی سیستم خونرسانی

0-  

     

 سخنرانی وبحث و گفتگو روش آموزشي:          

 : کامپیوترو ویدئو پروژکتور          وایت بردو ماژیکوسیله كمك آموزشي         

 دوم*جلسه 

 جهانگیر نوری  مدرس:م ان

 سیستم عصبی ترمینولوژی و  آمادگی جهت جراحی ارتوپدی عنوان مبحث:

 : دانشجو در پایان درس بایستی قادر باشداهداف اختصاصي

 روش های تشخیصی در جراحی ارتوپدی را نا ببرید. -0

 مراقبت های کلی قبل از عمل جراحی ارتوپدی را توضیح دهد. -0

 .دهد توضیح را ارتوپدی جراحی عمل از بعد کلی های مراقبت

 .کند تعریف را اعصاب جراحی در رایج های واژه

 .کند تعریف را نورولوژی در رایج های واژه

 .کند بیان را نوروسرجری در رفته کار به اختصارهای

 

 

 سخنرانی وبحث و گفتگو روش آموزشي:

 بردو ماژیک: کامپیوترو ویدئو پروژکتور          وایت وسیله كمك آموزشي

 سوم*جلسه 

 جهانگیر نوری  نام مدرس:

 و پاتولوژی های مرتبط با جراحی اعصاب تجهیزات مورد نیاز جهت اعمال ارتوپدی عنوان مبحث:

 : دانشجو در پایان درس بایستی قادر باشد:اهداف اختصاصي

 تجهیزات بکار رفته در جراحی ارتوپدی را توضیح دهد. -0

 به کار گرفته شده در جراحی ارتوپدی توضیح دهد.در مورد کاربرد دستگاههای  -0

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

 کندوسایل برنده برقی و بادی را با یکدیگر مقایسه  -4

 انواع فیکساتورهای داخلی و خارجی را توضیح دهید. -5

 .کند بیان را ای مهره بین دیسک دژنراتیو بیماریهای

 .دهد توضیح را محیطی و مرکزی عصبی سیستم تومورهای

 .دهد توضیح را مغز و سر به وارده های آسیب

 .کند بیان را مغزی مرگ و کما بین تفاوت



0-  

 

 سخنرانی وبحث و گفتگو روش آموزشي:

 : کامپیوترو ویدئو پروژکتور          وایت بردو ماژیکوسیله كمك آموزشي

 

 چهارمجلسه 

 جهانگیر نوری  نام مدرس:

 و پاتولوژی های مرتبط با جراحی اعصاب مقدمه ای بر شکستگی  عنوان مبحث:

 

 : دانشجو در پایان درس بایستی قادر باشد:اهداف اختصاصي  

 انواع شکستگی را توضیح دهید.

 عوارض شکستگی را توضیح دهد.

 مراحل ترمیم استخوان را بیان کند.

 شکستگی را توضیح دهد.انواع روش های درمانی  در 

 را بیان کند. ICPمسائل مربوط به 

 را بیان کند. ICP درمان های مربوط به 

 آنوریسم های داخل جمجمه ای را بیان کند.

 

 سخنرانی وبحث و گفتگو روش آموزشي:

 : کامپیوترو ویدئو پروژکتور          وایت بردو ماژیکوسیله كمك آموزشي

 

  پنجمجلسه 

 جهانگیر نوری  نام مدرس:

 و  بیماریهای مربوط به مغز و اعصاب انواع شکستگی  عنوان مبحث:

 : دانشجو در پایان درس بایستی قادر باشد:اهداف اختصاصي

 انواع شکستگی قفسه سینه،کالویکل و اسکاپوال را توضیح دهید. -0

 انواع شکستگی اندام فوقانی را شرح دهد. -0

 دهد.انواع شکستگی اندام تحتانی را شرح  -3

 .کند بیان را مغزی سکته به مربوط ویژگیهای

 .دهد توضیح آنسفالیت و مننژیت مورد در

 .دهد توضیح صرع و ،سرگیجه سردرد مورد در

 .دهد توضیح کیفوز و مغزی،اسکلیوز هرنی مورد در

0-  

 

 سخنرانی وبحث و گفتگو روش آموزشي:          

 پروژکتور          وایت بردو ماژیک: کامپیوترو ویدئو وسیله كمك آموزشي         

  ششم *جلسه

 جهانگیر نوری  نام مدرس:   



 اقدامات تشخیصی در نوروسرجری و آرتروسکوپی  عنوان مبحث:   

 

 : دانشجو در پایان درس بایستی قادر باشد:اهداف اختصاصي  

 نکات مراقبتی در حین انجام آرترسکوپی را شرح دهد. -0

 کامل مفصل زانو را شرح دهد.مراحل انجام آرتروسکوپی  -0

 .دهد شرح را هیپ مفصل کامل آرتروسکوپی انجام مراحل

 .دهد شرح را شانه مفصل کامل آرتروسکوپی انجام مراحل

 موارد به کار گیری آرتروسکوپی را بیان نماید.

 در مورد پارگی  مینیسک توضیح دهید.

 اقدامات تشخیصی در نوروسرجری را توضیح دهد. -3

 کردن و موارد استفاده از آن را توضیح دهد. LP طریقه  -4

 

 

 سخنرانی وبحث و گفتگو روش آموزشي:          

 : کامپیوترو ویدئو پروژکتور          وایت بردو ماژیکوسیله كمك آموزشي         

 هفتم *جلسه

 جهانگیر نوری  نام مدرس:   

 و  تجهیزات و وسایل مورد استفاده در نورسرجری ترمیم تاندون  عنوان مبحث:   

 : دانشجو در پایان درس بایستی قادر باشد:اهداف اختصاصي  

 موثر در پارگی تاندون را نام ببرد.عوامل  -0

 عالئم پارگی تاندون را بیان کند. -0

 مراحل انجام ترمیم پارگی روتاتورکاف  را توضیح  دهد. -3

 رح دهید.مراحل انجام ترمیم پارگی آشیل را ش -4

 .کند بیان را نورسرجری در استفاده مورد تجهیزات

 .کند بیان را نورسرجری در استفاده مورد رایج ابزارهای

0-  

 

           

 سخنرانی وبحث و گفتگو روش آموزشي:          

 : کامپیوترو ویدئو پروژکتور          وایت بردو ماژیکوسیله كمك آموزشي         

 

 هشتم *جلسه

 جهانگیر نوری  نام مدرس:   

 و  جراحی های مغز تراکشنعنوان مبحث:   

 : دانشجو در پایان درس بایستی قادر باشد:اهداف اختصاصي

 دالیل به کارگیری تراکشن را بیان کند.

 انواع تراکشن پوستی و تراکشن استخوانی و نیز مراقبت های مربوط با آنها را توضیح دهد.

 بعد از اعمال جراحی مغز را توضیح دهد.مراقبت های کلی قبل و 

 نحوه آماده سازی بیمار را جهت انجام اعمال کرانیال بیان کند.

 کرانیوتومی،کرانوپالستی و کرانیکتومی را شرح دهد.

 

 



 سخنرانی وبحث و گفتگو روش آموزشي:          

  بردو ماژیک: کامپیوترو ویدئو پروژکتور          وایت وسیله كمك آموزشي         

 

 نهم جلسه

 جهانگیر نوری  نام مدرس:   

 و  جراحی های مغز آمپوتاسیونعنوان مبحث:    

 : دانشجو در پایان درس بایستی قادر باشد:اهداف اختصاصي

 علل انجام آمپوتاسیون را نام ببرد.

 بخش های مختلف یک عضو آمپوته شده را توضیح دهد.

 دهد. عوارض ناشی از آمپوتاسیون را شرح

 مراقبت بعد از آمپوتاسیون را توضیح دهد.

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

 درمان های جراحی را در هیدروسفالی توضیح دهد.

 عمل هیپوفیزکتومی ترانس اسفنوئیدال را توضیح دهد.

 اعمال جراحی استریوتاکسی را توضیح دهد.

 

 سخنرانی وبحث و گفتگو آموزشي:روش           

 : کامپیوترو ویدئو پروژکتور          وایت بردو ماژیکوسیله كمك آموزشي         

 

 

 

 دهم جلسه

 جهانگیر نوری  نام مدرس:   

 و  جراحی ستون فقرات دررفتگیعنوان مبحث:    

 : دانشجو در پایان درس بایستی قادر باشد:اهداف اختصاصي

 ها را با یکدیگر مقایسه نمایید.انواع دررفتگی  -0

 عوارض ناشی از دررفتگی را بیان نماید. -0

 انواع درمان های به کار گرفته شده در دررفتگی ها را با یکدیگر مقایسه نماید. -3

 .دهد توضیح را فقرات ستون جراحی در استفاده مورد های پوزیشن

 .دهد توضیح فقرات ستون جراحی در را فقرات ستون به دسترسی های روش انواع

 

 سخنرانی وبحث و گفتگو روش آموزشي:          

 : کامپیوترو ویدئو پروژکتور          وایت بردو ماژیکوسیله كمك آموزشي         

 یازدهم جلسه

 جهانگیر نوری  نام مدرس:   

 و جراحی ستون فقرات سایر اعمال جراحی ارتوپدی عنوان مبحث:   

 دانشجو در پایان درس بایستی قادر باشد:: اهداف اختصاصي  

 موارد کاربرد آرترودزیس را در جراحی ارتوپدی شرح دهد. -0

 روش های انجام آرترودزیس را با یکدیگر مقایسه نماید. -0

 موارد کاربرد و انواع گرافت استخوانی را نام ببرد. -3



 

 

 

 

 موارد نیاز به استئوتومی و مراحل انجام آن را بیان نماید. -4

 .دهد توضیح را المینوپالستی و ،دیسککتومی المینکتومی یجراح اعمال

 .کند بیان را آنها به مربوط های درمان و فقرات ستون شکستگی انواع

0-  

 

           

 سخنرانی وبحث و گفتگو روش آموزشي:          

 : کامپیوترو ویدئو پروژکتور          وایت بردو ماژیکوسیله كمك آموزشي         

 

 

 دوازدهم جلسه*

 جهانگیر نوری  نام مدرس:   

 و  جراحی های اعصاب محیطی آرتروپالستی    عنوان مبحث:   

 : دانشجو در پایان درس بایستی قادر باشد:اهداف اختصاصي  

 .دهد شرح را آرتروپالستی انجام حین در مراقبتی نکات

 .دهد شرح را زانو مفصل کامل  آرتروپالستی  انجام مراحل

 .دهد شرح را هیپ مفصل کامل  آرتروپالستی  انجام مراحل

 .دهد شرح را شانه مفصل کامل  آرتروپالستی  انجام مراحل

 .نماید بیان را  آرتروپالستی  گیری کار به موارد

 روش جراحی کارپال تونل را توضیح دهد.

 نحوه اصالح جابه جایی عصب اولنار را از طریق جراحی بیان کند.

 ضایعات عصب سیاتیک را بیان کند. مداخله جراحی در

 روش های سمپاتکتومی،نوروتومی و نورولیز را توضیح دهد. 

 

 

           

 سخنرانی وبحث و گفتگو روش آموزشي:          

 : کامپیوترو ویدئو پروژکتور          وایت بردو ماژیکوسیله كمك آموزشي         

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


