
 

 حیذریٍترتت  علًم پسضکی داوطگاٌ پسضکی ي تًسعٍ آمًزش اتمرکس مطالع          
 

 يرٌفرم طرح د

                                                                                                                                                                            

 تکنولوژی جراحی ارتوپدی : نام درس
 واحد 2 واحد: تعداد

  رشته تحصیلی:
 عول اتاق

  هقطع تحصیلی دانشجویاى:
 کارشناسی

 هحل برگزاری: 
 4ساختواى شواره 

  هدرس:
دکتر فالح، 

 اربابی جهاى

 6971-79تحصیلی  دومنیوسال 

 
 آى آشنا گردد.هربوط به عضالنی ، پاتولوژی ها و تکنیک های جراحی -دانشجو با آناتوهی و فیزیولوژی سیستن اسکلتی :هدف کلی درس

 
 

ضمارٌ 

 جلسٍ
 تاریخ جلسٍ

اَذاف میاوی  )رئًض 

 مطالة(

اَذاف يیصٌ )تر اساض سٍ حیطٍ اَذاف آمًزضی: ضىاختی، 

 عاطفی، ريان حرکتی(

 حیطٍ

 اَذاف

 ريش یاددَی

 یادگیری

مًاد ي يسایل 

 آمًزضی
 زمان جلسٍ

 ي يظایف تکالیف

 داوطجً
 ارزضیاتیوحًٌ

1  

آًااوَهی ٍ  آشٌایی باا  
فیزیَلااَ س سیماا ن  

 ًیعضال-اسکل ی

 داًشجَ ب َاًد: 
 حیطه شٌاخ ی:

 سد.عضالًی را ثیبهَ -آًبتَهی سیستن اسکلتی -1

 عضالًی را ثیبهَسد. -یستن اسکلتیفیشیَلَصی س -2

 حیطه عاظفی:
 ثب دقت ثِ درس گَش دّذ. -1

 ًوبیذ.شزکت ثب اشتیبق در هجبحث کالس  -2

-ضىاختی

 عاطفی

سخىراوی، 

مثاحثٍ ای، 

گريَی 

 کًچک

يایت ترد، 

 ماشیک، يیذئً، 

کتاب، مقالٍ ي 

ورم افسار 

 پايرپًیىت

 

پرسص ي پاسخ 

در اوتُای 

 -کالض

آمادگی ترای 

 جلسٍ آیىذٌ.

 آغازیه

2  

ورهیٌَلااَ س آهااَ    
 سیم ن اروَپدس

 هطالعات پاراکلیٌیکی،
اًَاع ، وصَیر بردارس ها

 حیطه شٌاخ ی:
 

 اصطالحبت هزثَط ثِ سیستن ارتَپذی را ثذاًذ. -1

تالت سیستن ارتَپذی را رٍش ّبی تشخیصی اختال -2

-اختیضى

 عاطفی

سخىراوی، 

 مثاحثٍ ای

يایت ترد، 

 ماشیک، يیذئً، 

کتاب، مقالٍ ي 

 

پرسص ي پاسخ 

در اوتُای 

 -کالض

 تکًیىی

                                                 

 گردش علمی، آزمبیطی  –پرسص و پبسخ  –حل مسئله  –گروهی کوچک، نمبیطی  –ای توانذ ضبمل: سخنرانی، مببحثهی مییبدگیر –روش یبددهی   


یب تراکمی )پبیبن یک دوره یب مقطع آموزضی بب هذف قضبوت در مورد تسلط  نینطجویبن( و آزمون پبیبای یب تکوینی )در فراینذ تذریس بب هذف ضنبسبیی قوت و ضعف داتواننذ به صورت آزمون ورودی )آگبهی از سطح آمبدگی دانطجویبن( مرحلههب بر اسبس اهذاف میآزمون  

 دانطجویبن( برگسار گردد.
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 ثذاًذ. یشکم گ

 هزاقجت ّبیی تالسم در تصَریز ثزداری را ثذاًذ. -3

 اًَاع شکستگی ّب را شزح دّذ. -4

 اًَاع گچ ٍ رٍش ّبی گچ گیزی را ثذاًذ. -5

 .فیکسبسیَى خبرجی ٍ ٍسبیل تالسم ثِ آى را ثذاًذ -6

 حیطه عاظفی:
 ثب دقت ثِ درس گَش دّذ. -1

 .ذیدر هجبحث کالس شزکت ًوب بقیثب اشت -2

ورم افسار 

 پايرپًیىت

آمادگی ترای 

 .جلسٍ آیىذٌ

3  

اًاَاع ٍ رٍ   فراگیرس 
ٍ  رسیااهاااس گاا  گ 

 یخارج َىیکماسیف

 حیطه شٌاخ ی:
 اًَاع شکستگی ّب را شزح دّذ. -1

 ٍش ّبی گچ گیزی را ثذاًذ.اًَاع گچ ٍ ر -2

 فیکسبسیَى خبرجی ٍ ٍسبیل تالسم ثِ آى را ثذاًذ -3

 حیطه عاظفی:
 ثب دقت ثِ درس گَش دّذ. -1

 ..ذیدر هجبحث کالس شزکت ًوب بقیثب اشت -2

 

-ضىاختی

 عاطفی

سخىراوی، 

 مثاحثٍ ای

يایت ترد، 

 ماشیک، يیذئً، 

کتاب، مقالٍ ي 

ورم افسار 

 پايرپًیىت

 

پرسص ي پاسخ 

در اوتُای 

 -کالض

آمادگی ترای 

 جلسٍ آیىذٌ.

 تکًیىی

 1 آ هَى کَئیز  4

 حیطه شٌاخ ی:
را شزح  عضالًی-آًبتَهی ٍ فیشیَلَصی سیستن اسکلتی -1

 دّذ.

هطبلعووبت پووبراکلیٌیکی، ، تزهیٌَلووَصی سیسووتن ارتَپووذی -2

 را شزح دّذ. یاًَاع شکستگتصَیز ثزداری ّب، 
را  یخوبرج  َىیکسبسو یٍ ف زییو اًَاع ٍ رٍش ّبی گوچ گ  -3

 ح دّذ.شز

 

  آزمًن پرسص ي پاسخ ضىاختی

پاسخ تٍ 

 -آزمًن

آمادگی ترای 

 جلسٍ آیىذٌ.

 تکًیىی

5  

هااس   کیا وکٌآهَ   
هاااس هاا    یجراحاا

 دست،اًگش اى ،ساعد،

 حیطه شٌاخ ی:
 .را ثذاًذ تکٌیک ّبی جزاحی هچ دست -1

 .را ثذاًذ تکٌیک ّبی جزاحی اًگشتبى -2

 .را ثذاًذ تکٌیک ّبی جزاحی سبعذ -3

-ضىاختی

 عاطفی

سخىراوی، 

 مثاحثٍ ای

يایت ترد، 

 ماشیک، يیذئً، 

کتاب، مقالٍ ي 

ورم افسار 

 

پرسص ي پاسخ 

در اوتُای 

 -کالض

آمادگی ترای 

 تکًیىی
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 حیطه عاظفی:
 ب دقت ثِ درس گَش دّذ.ث -1

 .ذیدر هجبحث کالس شزکت ًوب بقیثب اشت -2

 جلسٍ آیىذٌ. پايرپًیىت

6  

هااس   کیا وکٌآهَ   
هاااس ،بااا ٍ ٍ  یجراحاا

 شاًه

 شٌاخ ی: حیطه
 را ثذاًذ. تکٌیک ّبی جزاحی ثبسٍ -1

 .را ثذاًذ تکٌیک ّبی جزاحی شبًِ -2

 حیطه عاظفی:
 ثب دقت ثِ درس گَش دّذ. -1

 .ذیدر هجبحث کالس شزکت ًوب بقیثب اشت -2

-ضىاختی

 عاطفی

سخىراوی، 

 مثاحثٍ ای

يایت ترد، 

 ماشیک، يیذئً، 

کتاب، مقالٍ ي 

ورم افسار 

 پايرپًیىت

 

پرسص ي پاسخ 

در اوتُای 

 -کالض

آمادگی ترای 

 جلسٍ آیىذٌ.

 تکًیىی

7  

هااس   کیا وکٌآهَ   
هاس  یدر جراح یجراح

 ه  پا، کف پا، اًَ

 حیطه شٌاخ ی:
 را ثذاًذ. تکٌیک ّبی جزاحی هچ پب -1

 را ثذاًذ. تکٌیک ّبی جزاحی کف پب -2

 .را تَضیح دّذ تکٌیک ّبی جزاحی ساًَ -3

 حیطه عاظفی:
 ثب دقت ثِ درس گَش دّذ. -1

 .ذیًوب در هجبحث کالس شزکت بقیثب اشت -2

-ضىاختی

 عاطفی

سخىراوی، 

 مثاحثٍ ای

يایت ترد، 

 ماشیک، يیذئً، 

کتاب، مقالٍ ي 

ورم افسار 

 پايرپًیىت

 

پرسص ي پاسخ 

در اوتُای 

 -کالض

آمادگی ترای 

 جلسٍ آیىذٌ.

 تکًیىی

8  

هااس   کیا وکٌآهَ   

 هاس یدر جراح یجراح
 ساق پا

 حیطه شٌاخ ی:
 تیجیب کٌیک ّبی جزاحی ّبی هزثَط ثِ استخَاى ت -1

 .ثذاًذ

تکٌیک ّبی جزاحی هزثَط ثِ استخَاى فیجَتال را  -2
 ثذاًذ.

 حیطه عاظفی:
 ثب دقت ثِ درس گَش دّذ. -1

 .ذیدر هجبحث کالس شزکت ًوب بقیثب اشت -2

-ضىاختی

 عاطفی

سخىراوی، 

 مثاحثٍ ای

يایت ترد، 

 ماشیک، يیذئً، 

کتاب، مقالٍ ي 

ورم افسار 

 پايرپًیىت

 

پرسص ي پاسخ 

در اوتُای 

 -کالض

مادگی ترای آ

 جلسٍ آیىذٌ.

 تکًیىی

9  

هااس   کیا وکٌآهَ   
هاس  یدر جراح یجراح
 ٍ لگي پیه

 حیطه شٌاخ ی:
 .را ثذاًذ تکٌیک ّبی جزاحی لگي -1

 .را ثذاًذ تکٌیک ّبی جزاحی  ّیپ -2

 حیطه عاظفی:

-ضىاختی

 عاطفی

سخىراوی، 

 مثاحثٍ ای

يایت ترد، 

 ماشیک، يیذئً، 

کتاب، مقالٍ ي 

 

پرسص ي پاسخ 

در اوتُای 

 -کالض

 تکًیىی
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 ثب دقت ثِ درس گَش دّذ. -1

 .ذیدر هجبحث کالس شزکت ًوب بقیثب اشت -2
ورم افسار 

 پايرپًیىت

آمادگی ترای 

 جلسٍ آیىذٌ.

11  

هااس   کیا وکٌآهَ   
هاس  یدر جراح یجراح

 فوَر وٌه 

 حیطه شٌاخ ی:
در جزاحی ّبی تٌِ پالک گذاری جزاحی   تکٌیک -1

 را ثذاًذ. فوَر

 ر تٌِ فوَر را ثذاًذ.تکٌیک ًیل گذاری د -2

 حیطه عاظفی:
 ثب دقت ثِ درس گَش دّذ. -1

 .ذیدر هجبحث کالس شزکت ًوب بقیثب اشت -2

 

-ضىاختی

 عاطفی

سخىراوی، 

 مثاحثٍ ای

يایت ترد، 

 ماشیک، يیذئً، 

کتاب، مقالٍ ي 

ورم افسار 

 پايرپًیىت

 

پرسص ي پاسخ 

در اوتُای 

 -کالض

آمادگی ترای 

 جلسٍ آیىذٌ.

 تکًیىی

 2َئیزآ هَى ک  11

 حیطه شٌاخ ی:
را  ی فَقوبًی  تکٌیک ّبی جزاحی هزثَط ثِ اًذام ّب -1

 شزح دّذ.

تکٌیک ّبی جزاحی هزثَط ثِ اًذام ّبی تحتوبًی  را   -2
 شزح دّذ.

 حیطه عاظفی:
 ثب دقت ثِ درس گَش دّذ. -1

 .ذیدر هجبحث کالس شزکت ًوب بقیثب اشت -2

-ضىاختی

 عاطفی
  آزمًن پرسص ي پاسخ

پاسخ تٍ 

 -آزمًن

رای آمادگی ت

 جلسٍ آیىذٌ.

 تکًیىی

12  

هراقبت هااس  فراگیرس 
ٍ  يیپرس ارس قبل ٍ ح

 یبعد ا  عول در جراحا 
 هاس اروَ پدس

 حیطه شٌاخ ی:
هزاقجت ّبی پزستبری قجل اس اعوبل ارتَپذی را  -1

 ثذاًذ.

 هزاقجت ّبی پزستبری حیي اعوبل ارتَپذی را ثذاًذ. -2

 ًذ.هزاقجت ّبی پزستبری ثعذ اس اعوبل ارتَپذی را ثذا -3

 

 حیطه عاظفی:
 ثب دقت ثِ درس گَش دّذ. -1

 .ذیدر هجبحث کالس شزکت ًوب بقیثب اشت -2

-ضىاختی

 عاطفی

سخىراوی، 

 مثاحثٍ ای

يایت ترد، 

 ماشیک، يیذئً، 

کتاب، مقالٍ ي 

ورم افسار 

 پايرپًیىت

 

پرسص ي پاسخ 

در اوتُای 

 -کالض

آمادگی ترای 

 جلسٍ آیىذٌ.

 تکًیىی

 تکًیىیپرسص ي پاسخ  يایت ترد، سخىراوی، -ضىاختی حیطه شٌاخ ی:وکٌاَ   فیٍظاا آهَ     13
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در  یجراحاا مااتیلَ 
 سهاس اروَپد یجراح

 اًذ.ستبر سیبر در اعوبل ارتَپذی را ثذٍظیفِ پز -1

 ٍظبیف پزستبر اسکزاة در اعوبل ارتَپذی را ثذاًذ. -2

 حیطه عاظفی:
 ثب دقت ثِ درس گَش دّذ. -1

 .ذیدر هجبحث کالس شزکت ًوب بقیثب اشت -2

 ذئً، ماشیک، يی مثاحثٍ ای عاطفی

کتاب، مقالٍ ي 

ورم افسار 

 پايرپًیىت

در اوتُای 

 -کالض

آمادگی ترای 

 جلسٍ آیىذٌ.

14  

 یهاااا ٍ شکمااا گورٍ
 زسیجوجوااه ٍ خااًَر 

 ؛ هغزس کیمکویهاس ا

 حیطه شٌاخ ی:
 اًَاع شکستگی ّبی جوجوِ را شزح دّذ. -1

ثب خًَزیشی ّبی هغشی، تصَیز ثزداری جوجوِ آشٌب  -2
 گزدد.

 طه عاظفی:حی
 ثب دقت ثِ درس گَش دّذ. -1

 .ذیدر هجبحث کالس شزکت ًوب بقیثب اشت -2

 

-ضىاختی

 عاطفی

سخىراوی، 

 مثاحثٍ ای

يایت ترد، 

 ماشیک، يیذئً، 

کتاب، مقالٍ ي 

ورم افسار 

 پايرپًیىت

 

پرسص ي پاسخ 

در اوتُای 

 -کالض

آمادگی ترای 

 جلسٍ آیىذٌ.

 تکًیىی

 3آ هَى کَئیز  15

 حیطه شٌاخ ی:
ی پزستبری اتبق عول را ث هزثَط ثِ هزاقجت ّبهجبح -1

 شزح دّذ.

در اعوبل ارتَپوذی را  ، ٍظبیف تکٌَلَصیست جزاحی  -2
 شزح دّذ.

 تزٍهبی جوجوِ را شزح دّذ.هجبحث هزثَط ثِ  -3

 حیطه عاظفی:
 ثب دقت ثِ درس گَش دّذ. -1

 .ذیدر هجبحث کالس شزکت ًوب بقیثب اشت -2

  آزمًن پرسص ي پاسخ ضىاختی

پاسخ تٍ 

 -آزمًن

آمادگی ترای 

 جلسٍ آیىذٌ.

 تکًیىی

16  
جوع بٌدس کلی هطالب 

 ٍ رفع هشکل

 حیطه شٌاخ ی

 ذ.ُ در طَل تزم را تَضیح جبهع دّهطبلت ارائِ شذ -1

 هسبئل هختلف طَل تزم را ثبسگَ کٌذ. -2

ّذف اس ارائِ ٍاحذ درسی را ثبسگَ ًوبیذ ٍ ثزای  -3
 آسهَى پبیبى تزم آهبدُ شَد.

 حیطه عاظفی:

-ضىاختی

 عاطفی

سخىراوی، 

 مثاحثٍ ای

يایت ترد، 

 ماشیک، يیذئً، 

کتاب، مقالٍ ي 

ورم افسار 

 پايرپًیىت

 

پرسص ي پاسخ 

در اوتُای 

 -کالض

آمادگی ترای 

 جلسٍ آیىذٌ.

 پایاوی



 

 حیذریٍترتت  علًم پسضکی داوطگاٌ پسضکی ي تًسعٍ آمًزش اتمرکس مطالع          
 

 گَش دّذ. ثب دقت ثِ درس -1

 .ذیدر هجبحث کالس شزکت ًوب بقیثب اشت -2

 اه حاى پایاى ورم  17

 داًشجَ ب َاًد 
 هسبئل هختلف ارائِ شذُ در طَل تزم را حل ًوبیذ. .1
را ثِ خَثی درک کزدُ ّذف اس ارائِ ایي ٍاحذ درسی  .2

 ثبشذ.
 ثب اًگیشُ ٍ اشتیبق در اهتحبى پبیبى تزم شزکت کٌذ. .3

-شٌبختی
 عبطفی

 121 ---- حل هسئلِ
حل هسبئل دادُ  

 شذُ
 آزمًن پایاوی

 

 وحًٌ ارزضیاتی:

 گردد. مبنذه در امتحبن پبیبن ترم محبسبه می% ببقی00ستفبده از کوئیس و % کل نمره بب ا20ارزضیببی به صورت کتبی که 
 

 وحًٌ محاسثٍ ومرٌ کل:

 % کل نمره00   آزمون پبیبن ترم
 % کل نمره20  کوئیس و تکبلیف درسی
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