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  -98ورودی  کارشناسی تحصیلی: یرشتهمقطع و   فیزیوتراپی گروه آموزشی:علوم توانبخشی  دانشکده:

  فیزیوتراپی

  نظری نوع واحد:                2  تعداد واحد:        عمومی جراحینام درس: 

 ندارد  یش نیاز:پ

 مکان برگزاری:  زمان برگزاری كالس:

   كجباف واالمهرنازدكتر  مسئول درس:   تعداد دانشجویان:

 مهدی دادگودكتر  – كجباف واالمهرنازدكتر  ترتیب حروف الفبا(: )به مدرسین

 شرح دوره: )لطفا شرح دهید(

آشنایی با جراحیهای بافت نرم و عوارض مربوط برای ارزیابی و فیزیوتراپی بیماران قبل و بعد از جراحی 

 ضروری است. 

 

 ساعت( 34واحد،  2رئوس مطالب: نظری 

وظایف پوست، آسیبهای پوست، زخم و التیام آن، برشهای معمول جراحی، اهداف و نکات اساسی قبل و بعد 

ل ناشی از جراحی، عوارض شایع جراحی، جراحیهای شکم، جراحیهای قفسه سینه، از جراحیها، عوارض معمو

جراحیهای زنان و زایمان، انواع سوختگی ها، التیام و درمان آنها، انواع پیوندهای پوستی، قطع عضو، 

 جراحیهای ترمیمی

 هدف كلی: )لطفا شرح دهید(

 با جراحیهای بافت نرم و عوارض ناشی از آنهاآشنایی 

 

 های تدریس:شیوه

 پرسش و پاسخ   سخنرانی برنامه ریزی شده   سخنرانی

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

و  رت های عملی توسط مدرس بر روی دانشجو 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 حضور مرتب و مستمر •

 پاسخ دادن به سواالت مطرح و اظهار اشکاالت دیگر افراد در صورت پرسش •
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 پرهیز از هر گونه رفتار و گفتاری خارج از شان محیط آموزشی  •

 جلسه آینده درسو مرور  جلسات قبل مطالب مطالعه  •

 اطالعاتو 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:

 

 منابع: 

 

 برونرسودارث -جراحی داخلی -1

 جراحی الرنس -2
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 ی درسجدول هفتگی کلیات  ارائه

 استاد مربوط عنوان مطالب جلسه

 وظایف پوست:  1

  -اعمال پوست  -مروری بر آناتومی پوست 

 مهرناز کجباف واال

 زخم و التیام آن: –آسیبهای پوست  2

طبقه   -زخممراحل ترمیم  -فیزیولوژی ترمیم زخم-بررسی ضایعات پوستی 

درمان عمومی  -عوامل موثر در ترمیم زخم -بندی زخم های در حال ترمیم

 زخم

 مهرناز کجباف واال

 مهرناز کجباف واال برشهای معمول جراحی 3

 اهداف و نکات اساسی قبل و بعد از جراحی ها 4

 عوارض شایع جراحی ها

 ارزیابی قبل و بعد از عمل

 مهرناز کجباف واال   

 مهرناز کجباف واال جراحی وریدها –عروق قلب و جراحی  5

 مهرناز کجباف واال ینه و توراکسجراحیهای قفسه س 6

 مهرناز کجباف واال جراحیهای شکمی 7

 مهرناز کجباف واال التیام و درمان آن -انواع سوختگی 8

  جراحیهای ترمیمی 9

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

 مهرناز کجباف واال

 مهرناز کجباف واال قطع عضو  10

 مهدی دادگو جراحیهای زنان و زایمان 11

12   

13   

14   

 


