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  فیزیوتراپی  -کارشناسی تحصیلی: یرشتهمقطع و    فیزیوتراپی گروه آموزشی:   علوم توانبخشی دانشکده:

  نظری نوع واحد:                2  تعداد واحد:      فیزیوتراپی در جراحینام درس: 

 جراحی عمومی یش نیاز:پ

 مکان برگزاری:                      ساعت:              زمان برگزاری كالس: روز: 

   كجباف واالمهرنازدكتر  مسئول درس:                                          تعداد دانشجویان:

 دكتر افسانه نیکجوی – كجباف واالمهرنازدكتر  ترتیب حروف الفبا(: )به مدرسین

 شرح دوره: )لطفا شرح دهید(

 ری ازبافت نرم در اثر عوامل مختلف دچار آسیب می شود كه در بعضی موارد جراحی الزم است. در بسیا

ان بیمار جهت پیشگیری و درمان عوارض و بهبود عملکردموارد قبل و بعد از جراحی فیزیوتراپی نقش مهمی 

 دارد لذا آموزش این درس ضرورت دارد.

 

 ساعت( 34واحد،  2رئوس مطالب: نظری 

انواع  -ناشی از جراحی و فیزیوتراپی آن عوارض معمول -اهداف و نکات اساسی قبل و بعد از جراحیها

تی، ی پوسسوختگیها، فیزیوتراپی در انواع پیوندها سوختگیها، عوارض ناشی از سوختگیها، فیزیوتراپی در

 -ر بیماریهای زنان و زایماندفیزیوتراپی  -یزیوتراپی آنقطع عضو و ف -فیزیوتراپی بعد از جراحی پالستیک

ر جراحیهای دفیزیوتراپی  -فیزیوتراپی درجراحیهای قفسه سینه و توراكس -فیزیوتراپی در جراحیهای شکم

 ون فقراتاپی در جراحیهای كرانیال و ستفیزیوتر -قلب و عروق

 هدف كلی: )لطفا شرح دهید(

 .حی هاآشنایی دانشجو با ارزیابی و فیزیوتراپی در جراحیهای بافت نرم و عوارض ناشی از جرا

 

 های تدریس:شیوه

 پرسش و پاسخ   سخنرانی برنامه ریزی شده   سخنرانی

 (TBLیادگیری مبتنی بر تیم)  (PBLیادگیری مبتنی بر حل مسئله)      ■نمایشی  

و  شجو وی دانررت های عملی توسط مدرس بر افیلم های آموزشی، اجرای مه : پخشسایر موارد )لطفاً نام ببرید(

 .تایان با الگوبرداری از مدرساجرای مهارت ها توسط دانشجویان بر روی هم

 وظایف و تکالیف دانشجو: )لطفا شرح دهید(

  جلسات  یدر تمام مستمرحضور مرتب و 
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 پاسخ دادن به سواالت مطرح و اظهار اشکاالت دیگر افراد در صورت پرسش 

  پرهیز از هر گونه رفتار و گفتاری خارج از شان محیط آموزشی 

  جلسه آینده درسو مرور  جلسات قبل مطالبمطالعه 

  عاتاطالو عمق بخشیدن به غنی سازی جستجو در کتاب ها و منابع الکترونیکی معتبر جهت مطالعه و 

  دریافتی

 مشارکت در بحثهای گروهی 

 وسایل كمک آموزشی:  

  :سایر موارد )لطفاً نام ببرید( پروژکتور اسالیدویدئو تخته و گچ وایت برد

 نحوه ارزشیابی و درصد نمره: )از نمره كل(

 ارزشیابی 

نمره4 :ترم  های طولآزمون    نمره 15:ترم پایان کتبی آزمون  :نمره 1شرکت فعال در کالس 

موثر است. نمره پایان ترم  در درکالس های تئوری و عملیغیر موجه  هر گونه غیبت 

 نوع آزمون

آزمون چک  غلط -صحیح جور کردنی ایچندگزینه       پاسخ کوتاه     تشریحی

 عملی  لیست

 :منابع پیشنهادی برای مطالعه

 منابع اصلی درس :

 فارسی:

 انگلیسی:

 -  Cash text book of Surgical Conditions for Physiotherapists 

     (Dawnie    ) 

 - Therapeutic Exercise function & techniques  

     (Kisner   ) 

 - Tidy’s Physiotherapy 

 - Physical Rehabilitation 

 - Lawrence Surgery  

 Women’s Health in Physical Therapy  

 Physiotherapy in Obstetrics and Gynaecology 
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 ی درسجدول هفتگی كلیات  ارائه

 استاد مربوط عنوان مطالب جلسه

ی انواع برشها -ها انواع جراحی -یهدف از جراح -اصول کلی و عوارض جراحی  1

 راحیجفیزیوتراپی قبل و بعد از  -بل و بعد از عملمرحله ق -جراحی

 مهرناز کجباف واال

 مهرناز کجباف واال  عوارض بعد از جراحی 2

 مهرناز کجباف واال انواع جراحیهای شکمی و فیزیوتراپی آن 3

فیزیوتراپی در جراحی  –عوارض جراحی  –راحیهای قلب ج -تکنیکهای جراحی قلب 4

 در پیوند قلب فیزیوتراپی -یزیوتراپی در جراحی قلب بازف -قلب بسته 

 مهرناز کجباف واال

 مهرناز کجباف واال جراحی وریدها –جراحی عروق  5

 مهرناز کجباف واال ینه و توراکسجراحیهای قفسه س 6

 واال مهرناز کجباف فیزیوتراپی در جراحیهای قفسه سینه و توراکس 7

 مهرناز کجباف واال 1آمپوتاسیون  –امتحان میان ترم  8

 مهرناز کجباف واال فیزیوتراپی درآمپوتاسیون  9

 مهرناز کجباف واال جراحیهای کرانیال و فیزیوتراپی آن 10

 مهرناز کجباف واال راحی دیسک کمر و فیزیوتراپی آنج -جراحی دیسک گردن و فیزیوتراپی آن 11

 مهرناز کجباف واال کاراس -تراپیاهداف فیزیو -دسته بندی ودرجه بندی سوختگی -پوست 12

 مهرناز کجباف واال هیدروتراپی –اسپلینت  -ضعیت دهیو -دالیتیم -تمرین درمانی در سوختگی 13

فیزیوتراپی  -گرفت انواع فلپ و -پوست انواع پیوند -روشهای جراحی در سوختگی 14

 بعد از پیوند پوست

 مهرناز کجباف واال

 افسانه نیکجوی وم(مشخصات  دوران بارداری در سه ماهه اول تا سوم ومراحل زایمان )اول تا س 15

حم امل رشتغییرات آناتومیکی وفیزیولوژیکی در دوران بارداری)در ارگان های مختلف  16

 کم،بافت همبند ،سیستم تنفسی وریوی ، قلبی وعروقی، عضالنی اسکلتی،عضالت ش

 وکف لگن(

 افسانه نیکجوی

 دراریااختالت عملکرد کف لگن حین بارداری وبعد از زایمان  شامل ؛ بی اختیاری  17

ی رد هاومدفوعی، یبوست، احتباس ادرار،عوارض اپیزوتومی، پروالپس ها، اسپاسم ود

 پی درکف لگن بعد از بارداری، دیاستازیس رکتی )معاینه ودرمان(. نقش فیزیوترا

 رانی  دعملکردهای کف لگن  در دوران بارداری وبعد از زایمان، تمرین درماختالل 

 زایمان. از وبعد بارداری دوران

 افسانه نیکجوی

 


