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 اسب پرستاریحرکتی و ارائه ی هداخالت هن –بر فرد  و هفاهین و روش های هراقبتی و کلیات دستگاه اسکلتی  دانشجو جهت تلفیق آهوخته های قبلی خود  در زهینه اثرات بیوار های ارتوپدی آشنایی  هدف کلی درس:

ؼوبرُ 

 جلعِ

تبریخ 

 جلعِ
 اّذاف هیبًی  )رئَض هطبلت(

اّذاف ٍیصُ )ثر اظبض ظِ حیطِ اّذاف آهَزؼی: 

 ؼٌبختی، عبطفی، رٍاى حرکتی(

طجقِ ّر 

 حیطِ

 رٍغ یبددّی

 یبدگیری

هَاد ٍ ٍظبیل 

 آهَزؼی

زهبى 

 جلعِ
 ارزؼیبثیًحَُ تکبلیف داًؽجَ

1  

  ثررظیییی ٍ ؼیییٌبخت

 دظتگبُ حرکتی

 ن ؼبیع ٍ هراقجیت  عالی

ّبی پرظیتبری هجتٌیی   

 ثرتؽخیص ّبی پرظتبری

 الف:حیطه شناختی:

 دانشجو باید قادر باشد در پایان کالس:
. ساختواى ّای اغلی ٍ ػولکرد ّای سیستن ػضالنًی  1
 اسکلتی را تَضیح دّذ. –
. دربارُ اّویت تاریخچِ سنهتی جْت بررسی سنهت 2

 اسکلتی، بحث کٌذ. –ػضنًی 
یت بررسی فیسیکی را جْالت تطالخیع اخالتن      . اّو3

 اسکلتی، تطریح کٌذ. –سیستن ػضنًی 
. آزهایطالالا  تطخیػالالی هالالَرد اسالالتیادُ بالالرای بررسالالی  4

 اسکلتی را توایس دّذ. –ػولکرد ػضنًی 

 ب: حیطه عاطفی:
 دانشجو باید:

. در ٌّگام تذریس بالِ در  تَجالِ داضالتِ ٍ بالِ د الت      1
 گَش دّذ.

ؼٌبختی 

- 

 عبطفی

 –ظخٌراًی 

پرظػ ٍ پبظخ 

ٍ هجبحج 

 گرٍّی

 –ٍایت ثرد 

ٍیذئَ  –هبشیک 

ًرم  –پرٍشکتَر 

افسار پبٍر 

 . کتبةپَیٌت

 آزهَى ٍرٍدی پرظػ ٍ پبظخ ظبعت 2

                                                 

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


یب تراکمی )پبیبن یک دوره یب مقطع آموزضی بب هذف قضبوت در مورد تسلط  نیای یب تکوینی )در فراینذ تذریس بب هذف ضنبسبیی قوت و ضعف دانطجویبن( و آزمون پبیبی )آگبهی از سطح آمبدگی دانطجویبن( مرحلهتواننذ به صورت آزمون ورودهب بر اسبس اهذاف میآزمون  

 دانطجویبن( برگسار گردد.
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 طارکت داضتِ باضذ.. در هباحث هطرح ضذُ ه2
 . در هَرد هَضَع هطرح ضذُ اظْار ًظر کٌذ.3
 

 

2  

   ظبهبًذّی هراقجیت از

هذدجَیبى هجیتال  ثیِ   

ظیعتن حرکتی  اختالالت

ٍ ثبفت ّوجٌذ )صذهبت 

ی ظیعتن عضالًی، حرکت

ٍ هفبصل، ؼکعتگی ّب ٍ 

 (  اًَاع آى

 

 الف:حیطه شناختی:

 دانشجو باید قادر باشد در پایان کالس:
. ًیاز ّای آهَزضی بْذاضتی ٍ پیطگیری بیوار با  الال   1

 گچی را تَضیح دّذ.
 بت از . از فرایٌذ پرستاری بِ ػٌَاى چارچَبی برای هرا2

 بیواراى گچ گیری ضذُ استیادُ کٌذ.
. اًالَاع هختلالک کطالص ٍ اغالَ  یال  کطالص هالالَ ر را       3

 تَضیح دّذ.
ٍ پیطالگیری را در  . ًیاز ّای خاظ هرا بت پرسالتاری   4

 بیاى کٌذ. بیوار زیر کطص
. از فرایٌذ پرستاری بِ ػٌَاى چارچَبی برای هرا بت از 5

 بیواراى زیر کطص استیادُ کٌذ.
ی پرستاری بیوار بالا تؼالَیک کلالی لگالي را بالا      . ًیاز ّا6

بیواری کِ تؼَیک کلی زاًَ را اًجام دادُ است، هقایسالِ  
 کٌذ.
. از فرایٌذ پرستاری بِ ػٌَاى چارچَبی برای هرا بت از 7

بیواراًی کالِ تحالت جراحالی ارتَپالذی  الرار گرفتالِ اًالذ،        
 استیادُ ًوایٌذ.

 ب: حیطه عاطفی:
 دانشجو باید:

بالِ در  تَجالِ داضالتِ ٍ بالِ د الت      . در ٌّگام تذریس 1
 گَش دّذ.

 . در هباحث هطرح ضذُ هطارکت داضتِ باضذ.2
 . در هَرد هَضَع هطرح ضذُ اظْار ًظر کٌذ.3

ؼٌبختی 

- 

 عبطفی

 –ظخٌراًی 

پرظػ ٍ پبظخ 

ٍ هجبحج 

 گرٍّی

 –ٍایت ثرد 

ٍیذئَ  –هبشیک 

ًرم  –پرٍشکتَر 

افسار پبٍر 

، ًوبیػ پَیٌت

 فیلن آهَزؼی

 ظبعت 2
 ػ ٍ پبظخپرظ

 

 ارزؼیبثی

 تکَیٌی 
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   اخیتالالت  آؼٌبیی ثیب

َاى، هتییبثَلیکی اظییتخ

اظتئَپرٍز، ثیوبری پبشُ، 

 اظتئَهبالظی

 

 الف:حیطه شناختی:
 دانشجو باید قادر باشد در پایان کالس:

پالالاتَفیسیَلَشی، پالالاتَشًس ، پیطالالگیری ٍ درهالالاى پالالَکی . 1
 استخَاى را بیاى ًوایذ.

بالِ استوَها سالی را بیالاى     . ػلل ٍ درهاى طبی هربالَ  2
 کٌذ.
. برًاهِ دارٍ درهاًی را برای هبتنیاى بالِ بیوالاری پالاشُ    3

 تَضیح دّذ.
. از فرایٌذ پرستاری بِ ػٌَاى چارچَبی برای هرا بت از 4

 ، استیادُ ًوایٌذ. پرٍزبیواراى با استوَ

 ب: حیطه عاطفی:

 دانشجو باید:
 الت  . در ٌّگام تذریس بالِ در  تَجالِ داضالتِ ٍ بالِ د    1

 گَش دّذ.
 . در هباحث هطرح ضذُ هطارکت داضتِ باضذ.2
 . در هَرد هَضَع هطرح ضذُ اظْار ًظر کٌذ.3
 

 

ؼٌبختی 

- 

 عبطفی

 –ظخٌراًی 

پرظػ ٍ پبظخ 

ٍ هجبحج 

 گرٍّی

 –ٍایت ثرد 

ٍیذئَ  –هبشیک 

ًرم  –پرٍشکتَر 

افسار پبٍر 

، عکط پَیٌت

 ّبی آهَزؼی

 ظبعت 2

 پرظػ ٍ پبظخ

کَئیس در جلعِ 

 ُآیٌذ

ارزؼیبثی 

 تکَیٌی

4  
  کیبرثرد  ٍ اظتئَآرتریت

 فرآیٌذ پرظتبری

 الف:حیطه شناختی:
 دانشجو باید قادر باشد در پایان کالس:

از فرایٌذ پرستاری بِ ػٌَاى چارچَبی برای هرا بت از . 1
 بیواراى با استوَارتریت ، استیادُ ًوایٌذ.

. برًاهالالِ دارٍ درهالالاًی را بالالرای هبتنیالالاى بالالِ بیوالالاری   2
 ستوَارتریت تَضیح دّذ.ا
 . فرایٌذ پرستاری برای بیوار هبتن بِ استوَارتریت،3

 را ضرح دّذ.

ؼٌبختی 

- 

 عبطفی

 –ظخٌراًی 

پرظػ ٍ پبظخ 

ٍ هجبحج 

 گرٍّی

 –ٍایت ثرد 

ٍیذئَ  –هبشیک 

ًرم  –پرٍشکتَر 

افسار پبٍر 

 . کتبةپَیٌت

 پرظػ ٍ پبظخ ظبعت 2
ارزؼیبثی 

 تکَیٌی
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 ب: حیطه عاطفی:
 دانشجو باید:

. در ٌّگام تذریس بالِ در  تَجالِ داضالتِ ٍ بالِ د الت      1
 گَش دّذ.

 . در هباحث هطرح ضذُ هطارکت داضتِ باضذ.2
 . در هَرد هَضَع هطرح ضذُ اظْار ًظر کٌذ.3

 

5  
  عفًَت ّیبی  آؼٌبیی ثب

 یاظتخَاً

 الف:حیطه شناختی:

 دانشجو باید قادر باشد در پایان کالس:
تَشًس ، پیطالگیری ٍ درهالاى ػیًَالت    . پاتَفیسیَلَشی، پالا 1

 ّای استخَاى را بیاى ًوایذ.
. برًاهالالِ دارٍ درهالالاًی را بالالرای هبتنیالالاى بالالِ بیوالالاری   2

 استوَهیلیت تَضیح دّذ.
. ًیاز ّای خاظ هرا بت پرسالتاری  ٍ پیطالگیری را در   3

 بیوار ػیًَت استخَاًی را بیاى کٌذ.

 ب: حیطه عاطفی:
 دانشجو باید:

بالِ در  تَجالِ داضالتِ ٍ بالِ د الت      . در ٌّگام تذریس 1
 گَش دّذ.

 . در هباحث هطرح ضذُ هطارکت داضتِ باضذ.2
 . در هَرد هَضَع هطرح ضذُ اظْار ًظر کٌذ.3

ؼٌبختی 

- 

 عبطفی

 –ظخٌراًی 

پرظػ ٍ پبظخ 

ٍ هجبحج 

 گرٍّی

 –ٍایت ثرد 

ٍیذئَ  –هبشیک 

ًرم  –پرٍشکتَر 

افسار پبٍر 

 . کتبةپَیٌت

 پرظػ ٍ پبظخ ظبعت 2
ثی ارزؼیب

 تکَیٌی

6  

   هَرّیبی   تَآؼٌبیی ثیب

هراقجت ّبی  ٍ اظتخَاى

 ٍیصُ پرظتبری

 الف:حیطه شناختی:
 دانشجو باید قادر باشد در پایان کالس:

. از فرایٌذ پرستاری بِ ػٌَاى چارچَبی برای هرا بت از 1
 ، استیادُ ًوایٌذ.ا تَهَر ّای استخَاًیبیواراى ب

پیطالگیری را در  . ًیاز ّای خاظ هرا بت پرسالتاری  ٍ  2
 بیوار هبتن بِ تَهَراستخَاًی را بیاى کٌذ.

 ب: حیطه عاطفی:

ؼٌبختی 

- 

 عبطفی

 –ظخٌراًی 

پرظػ ٍ پبظخ 

ٍ هجبحج 

 گرٍّی

 –ٍایت ثرد 

ٍیذئَ  –هبشیک 

ًرم  –پرٍشکتَر 

افسار پبٍر 

 . کتبةپَیٌت

 پرظػ ٍ پبظخ ظبعت 2
ارزؼیبثی 

 تکَیٌی
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 دانشجو باید:
. در ٌّگام تذریس بالِ در  تَجالِ داضالتِ ٍ بالِ د الت      1

 گَش دّذ.
 . در هباحث هطرح ضذُ هطارکت داضتِ باضذ.2
 . در هَرد هَضَع هطرح ضذُ اظْار ًظر کٌذ.3

7  
  اختالالت پیب آؼٌبیی ثب ،

 ّبلَض ٍالگَض 

 الف:حیطه شناختی:

 دانشجو باید قادر باشد در پایان کالس:
بیواری ّای اًالذام ّالای تحتالاًی ٍ فرایٌالذ پرسالتاری      . 1
یواراًی را کِ تحت جراحی پا  رار هالی گیرًالذ، تَضالیح    ب

 دّذ.
. ًیاز ّای خاظ هرا بت پرسالتاری  را در بیوالار دچالار    2

 اختن   پا را بیاى کٌذ.

 ب: حیطه عاطفی:

 دانشجو باید:
. در ٌّگام تذریس بالِ در  تَجالِ داضالتِ ٍ بالِ د الت      1

 گَش دّذ.
 . در هباحث هطرح ضذُ هطارکت داضتِ باضذ.2
 َرد هَضَع هطرح ضذُ اظْار ًظر کٌذ.. در ه3

ؼٌبختی 

- 

 عبطفی

 –ظخٌراًی 

پرظػ ٍ پبظخ 

ٍ هجبحج 

 گرٍّی

 –ٍایت ثرد 

ٍیذئَ  –هبشیک 

ًرم  –پرٍشکتَر 

افسار پبٍر 

، عکط ٍ پَیٌت

 فیلن آهَزؼی

 پرظػ ٍ پبظخ ظبعت 2
ارزؼیبثی 

 تکَیٌی

8  

  اختالالت ثبفیت  ثررظی

ّوجٌیییذ، آرترییییت  

رٍهبتَئیییییذ،لَپَض 

 تَظیعتویک اریتوب

 الف:حیطه شناختی:

 دانشجو باید قادر باشد در پایان کالس:
. ًیاز ّای خاظ هرا بت پرسالتاری  را در بیوالار دچالار    1

 بیاى کٌذ. ٍ ...  یستویتواتَسیار ذ،لَپَ یرٍهاتَئ
. از فرایٌذ پرستاری بِ ػٌَاى چارچَبی برای هرا بت از 2

اسالتیادُ    یسالتو یتواتَسیار ذ،لَپَ یرٍهاتَئبیواراى با 
 ًوایٌذ.

 ب: حیطه عاطفی:

 دانشجو باید:
. در ٌّگام تذریس بالِ در  تَجالِ داضالتِ ٍ بالِ د الت      1

ؼٌبختی 

- 

 عبطفی

 –ظخٌراًی 

پرظػ ٍ پبظخ 

ٍ هجبحج 

 گرٍّی

 –ٍایت ثرد 

 ٍیذئَ –هبشیک 

ًرم  –پرٍشکتَر 

افسار پبٍر 

 . کتبةپَیٌت

 پرظػ ٍ پبظخ ظبعت 2
ارزؼیبثی 

 تکَیٌی
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 گَش دّذ.
 . در هباحث هطرح ضذُ هطارکت داضتِ باضذ.2
 . در هَرد هَضَع هطرح ضذُ اظْار ًظر کٌذ.3

9  
ٍ  جوغ بٌذی هطال  کنسی

 اهتحاى پایاى ترم

 اًتظار هی رٍد داًطجَ بتَاًذ،
ّذف از ارائِ ایي ٍاحذ درسی را بِ خَبی درک کردُ  -

 باضذ.

 با اًگیسُ ٍ اضتیاق در اهتحاى پایاى ترم ضرکت کٌذ. -

-ختیضٌا
 121 - حل هعئلِ  ػاطیی

حل هعبئل دادُ 

 ؼذُ
 آزهَى پایاًی

 

 ًحَُ ارزؼیبثی:
 گردد. مبنذه بر طبق امتحبن پبیبن ترم محبسبه می% ببقی02% کل نمره بب استفبده از تکبلیف کالسی و 02ارزضیببی به صورت کتبی که 

 ًحَُ هحبظجِ ًورُ کل:

 % کل نمره02   آزمون پبیبن ترم
 % کل نمره02  سیتکبلیف کال

 

 پرظتبری داخلی جراحی ثرًٍر ٍ ظَدارث، فیپط ٍ الکويهٌبثع: 

 


