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 ورهفرم طرح د

                                                                                                                                                                            
و  کیپالست م،یترم یتکنولوژ : نام درس

 مراقبت
 1 واحد: تعداد

  رشته تحصیلی:
 اتاق عمل

  مقطع تحصیلی دانشجویان:
 کارشناسی

 محل برگزاری: 
 ساختمان کالسی

  مدرس:
 اربابی جهان

 9398-99تحصیلی  اولنیمسال 

 
 : دانشجو با آناتومی و فیزیولوزی پوست، سوختگی ها، ترمیم ان ها و روش های جراحی مربوط به پوست و زیبایی آشنا شود.هدف کلی درس

 
 

شماره 

 جلسه
 اهداف میانی  )رئوس مطالب( خ جلسهتاری

اهداف ویژه )بر اساس سه حیطه اهداف آموزشی: 

 شناختی، عاطفی، روان حرکتی(

 حیطه

 اهداف

 روش یاددهی

 یادگیری

مواد و وسایل 

 آموزشی
 زمان جلسه

 و وظایف تکالیف

 دانشجو
 ارزشیابینحوه

9 91/8/98 
مروری بر آناتومی و 

 فیزیولوژی پوست

 ند:دانشجو بتوا
 حیطه شناختی:

 .بیان کندآناتومی پوست و ضمائم آن را  -1

بیان فیزیولوژی پوست و ضمائم آن را  -2
 .کند

 حیطه عاطفی: 
 با دقت به درس گوش دهد. -1

 در مباحث کالسی شرکت نماید. -2

-شناختی

 عاطفی

سخنرانی، 

مباحثه ای، 

 گروهی

وایت برد، 

ماژیک، ویدئو، 

فیلم، کتاب، 

مقاله و 

 پاورپوینت

99 

و پاسخ و  پرسش

آمادگی برای 

 جلسه آینده

 آغازین

 مروری بر سوختگی     22/8/98 2

 دانشجو بتواند:
 حیطه شناختی:

 بیان کند.انواع سوختگی ها را  -1

-شناختی

 عاطفی

سخنرانی، 

مباحثه ای، 

وایت برد، 

ماژیک، ویدئو، 
99 

پرسش و پاسخ و 

آمادگی برای 
 آغازین

                                                 
  گردش علمی، آزمایشی  –پرسش و پاسخ  –حل مسئله  –گروهی کوچک، نمایشی  –ای تواند شامل: سخنرانی، مباحثهیادگیری می –یاددهی  روش 

  یا تراکمی )پایان یک دوره یا مقطع آموزشی با هدف قضاوت در مورد تسلط  نیایی قوت و ضعف دانشجویان( و آزمون پایاای یا تکوینی )در فرایند تدریس با هدف شناستوانند به صورت آزمون ورودی )آگاهی از سطح آمادگی دانشجویان( مرحلهها بر اساس اهداف میآزمون
 دانشجویان( برگزار گردد.
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 بیان کند.عمق سوختگی ها را  -2

 بیان کند.درصد سوختگی ها را  -3

اقدامات اولیه در مراقبت از سوختگی را  -4
 بیان کند.

 
  :یعاطف طهیح
 .درس گوش دهد با دقت به -1
 دیشرکت نما یدر مباحث کالس -2

فیلم، کتاب،  گروهی

مقاله و 

 پاورپوینت

 جلسه آینده

 ابزار و تجهیزاتآشنایی با   29/8/98 3

 دانشجو بتواند:
  حیطه شناختی:

ابزار مورد استفاده در پوست و انواع  -1
 بیان کند.ترمیمی و زیبایی را 

 بیان کند.نحوه کار و مراقبت از ابزار را  -2

  :یعاطف طهیح
 .با دقت به درس گوش دهد -1
 دیشرکت نما یدر مباحث کالس -2

-شناختی

 عاطفی

سخنرانی، 

مباحثه ای، 

 گروهی

وایت برد، 

ماژیک، ویدئو، 

فیلم، کتاب، 

مقاله و 

 نتپاورپوی

99 

پرسش و پاسخ و 

آمادگی برای 

 جلسه آینده

 تکوینی

 گرافت پوست آشنایی با 6/9/98 1

 دانشجو بتواند:
 حیطه شناختی:

 بیان کند. انواع گرافت ها را  -1

 بیان کند. روش جراحی گرافت گذاری را  -2
  :یعاطف طهیح
 .با دقت به درس گوش دهد -1
 دیشرکت نما یدر مباحث کالس -2

-شناختی

 عاطفی

خنرانی، س

مباحثه ای، 

 گروهی

وایت برد، 

ماژیک، ویدئو، 

فیلم، کتاب، 

مقاله و 

 پاورپوینت

99 

پرسش و پاسخ و 

آمادگی برای 

 جلسه آینده

 تکوینی

 فلپ پوستآشنای  با   93/9/98 5

 دانشجو بتواند:
 حیطه شناختی:

 بیان کند. انواع فلپ  ها را  -1

 بیان کند. روش جراحی فلپ گذاری را  -2
  :یعاطف طهیح

-شناختی

 عاطفی

سخنرانی، 

مباحثه ای، 

 گروهی

وایت برد، 

ماژیک، ویدئو، 

فیلم، کتاب، 

مقاله و 

 پاورپوینت

99 

پرسش و پاسخ و 

آمادگی برای 

 جلسه آینده

 تکوینی
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 .با دقت به درس گوش دهد -1
 دیشرکت نما یدر مباحث کالس -2

6 29/9/98 

اسننرارتومی و آشنننایی بننا 
فاشیوتومی، اکسیزن کیست 

 ای پوستی، ناخن در گوشته

 دانشجو بتواند:
 حیطه شناختی:

 بیان کند. روش جراحی اسکاروتومی و فاشیوتومی را 
 بیان کند. روش جراحی اکسیژن پوست را 

 بیان کند. روش جراحی ترمیم  ناخن در گوشت را 
  :یعاطف طهیح
 .با دقت به درس گوش دهد -1
 دیشرکت نما یدر مباحث کالس -2

-شناختی

 عاطفی

سخنرانی، 

مباحثه ای، 

 گروهی

وایت برد، 

ماژیک، ویدئو، 

فیلم، کتاب، 

مقاله و 

 پاورپوینت

99 

پرسش و پاسخ و 

آمادگی برای 

 جلسه آینده

 تکوینی

7 27/9/98 
جراحنی تنرمی    آشنایی بنا  

 پستان و ژنیرو ماستی

 دانشجو بتواند:
 حیطه شناختی:

 بیان کند. روش جراحی ترمیم پستان را  -1

استفاده از فلپ ها برای ترمیم پستان را  -2
 بیان کند. 

استفاده از اکسپندر ها و کاربردشان را در  -3
 بیان کند. تریمم پستان 

  :یعاطف طهیح
 .با دقت به درس گوش دهد -1
 دیشرکت نما یدر مباحث کالس -2

-شناختی

 عاطفی

سخنرانی، 

مباحثه ای، 

 گروهی

وایت برد، 

ماژیک، ویدئو، 

فیلم، کتاب، 

مقاله و 

 پاورپوینت

99 

پرسش و پاسخ و 

آمادگی برای 

 جلسه آینده

 تکوینی

8 1/99/98 

بلفاروپالسننتی، آشنننایی بننا 
لیفنننت ابنننرو و  نننورت و 

 ایمپلنت های  ورت

 دانشجو بتواند:
 حیطه شناختی:

روش جراحی بلفاروپالستی و هدف ان را  -1
 بیان کند.

بیان روش جراحی لیفت ابرو و هدف ان را  -2
 کند.

راحی لیفت صورت و هدف ان را روش ج -3
 بیاموزد.

-شناختی

 عاطفی

سخنرانی، 

مباحثه ای، 

 گروهی

وایت برد، 

ماژیک، ویدئو، 

فیلم، کتاب، 

مقاله و 

 پاورپوینت

99 

پرسش و پاسخ و 

برای  آمادگی

 جلسه آینده

 تکوینی
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 بیان کند.انواع ایمپلنت های صورت را  -4
  :یعاطف طهیح
 .با دقت به درس گوش دهد -1
 دیشرکت نما یدر مباحث کالس -2

9 5/99/98 
ترمی  گوش، سپتو آشنایی با 

 و رینوپالستی و لیپوساکشن

 دانشجو بتواند:
 حیطه شناختی:

 بیان کند.جراحی اتوپالستی و هدف آن  -1

بیان جراحی سپتو پالستی و هدف آن   -2
 کند.

جراحی رینو پالستی و هدف آن  بیان  -3
 کند.

 کند.بیان جراحی لیپوساکشن و هدف آن   -4
  :یعاطف طهیح
 .با دقت به درس گوش دهد -1
 دیشرکت نما یدر مباحث کالس -2

-شناختی

 عاطفی

سخنرانی، 

مباحثه ای، 

 گروهی

وایت برد، 

ماژیک، ویدئو، 

فیلم، کتاب، 

مقاله و 

 پاورپوینت

 

پرسش و پاسخ و 

آمادگی برای 

 جلسه آینده

 تکوینی

  امتحان پایان ترم  99
-شناختی

 عاطفی
 دقیقه 79 --- حل مسئله

حل مسائل داده 

 شده
 آزمون پایانی

 نحوه ارزشیابی:

 گردد. مانده در امتحان پایان ترم محاسبه میباقی %00کل نمره با استفاده از کوئیز و  %20ارزشیابی به صورت کتبی که 
 

 نحوه محاسبه نمره کل:

 کل نمره %00   آزمون پایان ترم
 کل نمره %20  کوئیز و تکالیف درسی

 

 منابع:
 69 ، انتشارات جامعه نگریاسالم دیدکتر جمش - ییرضا مایفاط - یشرف نیحس کتاب پوست و سوختگی و پیوند ، وندیو پ یپوست و سوختگ یها یجراح یتکنولوژ . 

 69 ، انتشارات جامعه نگریرامیب رضای، عل ینی، احسان گلچ یسادات الیل، یمیو ترم کیپالست یجراح یتکنولوژ . 
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