بسوِ تؼبلي

داًشگبُ ػلَم پسشكي ٍ خدهبت بْداشتي درهبًي استبى اصفْبى
داًشكدُ پرستبري ٍ هبهبئي

شٌبسٌبهِ درس
گرٍُ آهَزشي اتبق ػول
ػٌَاى درض :تىٌَلَشی جراحی در جراحی ّبی پَظت ٍ ظَختگی ٍ پیًَذ

ؼوبرُ درض (وذ درض در ـَرت لسٍم )615415 :

ًَع درضً :ظری
ًیوعبل :اٍل

تؼذاد ٍاحذٍ1 :احذ

تؼذاد داًؽجَیبى ً02 :فر

رؼتِ ،همغغ ٍ ترم داًؽجَ :وبرؼٌبظی اتبق ػول ترم ًبپیَظتِ 5
درٍض پیػ ًیبز :فیسیَلَشي ٍ تشریح

اظبهی هذرظیي:

زهبى :ؼٌجِ ّب 5-7

هعٍَل درض :خبًن غالهي
تلفي توبض هعٍَل درض 37927614:

هىبى :والض ؼوبرُ

ظبػبت حضَر در دفتر  :ثر عجك ثرًبهِ ًفت ؼذُ ثر رٍی درة دفتر
Email: gholami@ nm.mui.ac.ir

همدهِ ٍ شرح درس:
در ایي درض داًؽجَ ثب اػوبل جراحی هرثَط ثِ پَظت ٍ ظَختگی ٍ پیًَذ ٍ هرالجت ّبی لجل ٍ ثؼذ از ػول آؼٌب هی ؼَد.

اّداف كلي:
آؼٌبیی ثبولیبت ٍ هفبّین ثیوبریْب ٍ تىٌیه ّبی جراحی پَظت ٍ ظَختگی ٍ پیًَذ

اّداف رفتبري:
در پبیبى ایي درس ّر داًشجَ لبدر خَاّد بَد كِ :
 – 1لعوتْبی هختلف پَظت را ثؽٌبظذ .
 -0جراحی پالظتیه ٍ ترهیوی را ثذاًذ .
ٍ -4یصگی ّبی خبؾ جراحی پالظتیه ٍ ترهیوی را ثیبى ًوبیذ .
 -5هالحظبت ػوَهی در جراحی پالظتیه را ثذاًذ .

 - 6حوبیت فیسیَلَشیه از ثیوبراى تحت ػول جراحی پالظتیه ٍ ترهیوی را ؼرح دّذ .
 -7اًَاع گرافت پَظتی ٍ ثبفتی را ثذاًذ .
 -8ثب تىٌیه ّبی گرافت ثرداری آؼٌب ثبؼذ .
 -9درهبتَم ٍ گرافت هػ را ثؽٌبظذ .
 -:تَجْبت ػوَهی در اتَگرافت ّبی پَظتی را ثذاًذ .
 -12اًَاع پَؼؽْبی ثیَلَشیه را ثؽٌبظذ .
 -11رٍغ اتعبع ًؽجی راؼرح دّذ .
 -10اًَاع ظَختگی را ثذاًذ .
 -14ثب رٍؼْبی درهبى جراحی ظَختگی آؼٌب ثبؼذ .
 -15ثب اظىبر ٍ رٍؼْبی اـالح آى آؼٌب ثبؼذ .
 -16تَجبت هحیغی از ثیوبردچبر ظَختگی را ثذاًذ .
 -17پیًَذ ٍ اًَاع آى را ثذاًذ .
 -18اّذا ػضَ ٍ ًگْذاری از ارگبى پیًَذی را ثیبى ًوبیذ .
18اًَاع ظت ٍ تجْیسات جراحی پالظتیه را ثؽٌبظذ. -1:ثرخی تىٌیه ّبی جراحی پالظٌیه ظیٌِ ٍ ؼىن را ثذاًذ.
-02فالح ٍ اًَاع آى را تَضیح دّذ.

رٍش تدریس:
ایي درض ثب اظتفبدُ از رٍغ ّبی ظخٌراًی ،پیػ ظبزهبى دٌّذُ ٍ ارائِ وٌفراًط تَظظ داًؽجَ ٍ هؽبروت فؼبل داًؽجَ ارائِ
خَاّذ ؼذ.

ٍسبیل هَرد ًیبز:
اٍرّذٍ -یصیَالیسر ٍ وبهپیَتر ٍ تختِ ظیبُ ٍ ٍایت ثرد ثرحعت ًیبز

رٍش ارزشیببي داًشجَ:


(تبریخ اهتحبى هغبثك ثب تمَین داًؽگبُ هی ثبؼذ )
 ارزؼیبثی ًْبیی(اهتحبى پبیبى ترم)
 در ـَرت فؼبلیت اضبفی داًؽجَ در والض ثِ ًورُ ول اضبفِ هی ؼَد.
 تجسیِ ٍ تحلیل سَاالت آزهَى تَسط هركس هطبلؼبت ٍ تَسؼِ آهَزش پسشكي در ّر ترم اًجبم هي شَد ٍ ًتبیج
اخالق حرفِ ای – اػتوبد ثِ ًفط –فؼبلیت در والض -ارزؼیبثی ثفَرت ؼفبّی

آى در اختیبر هسئَل درس لرار هي گیرد .

سیبست ّب ٍ لَاًیي درس:



رػبیت اـَل اخالق اظالهی ،حرفِ ای ٍ حضَر ثِ هَلغ در والض الساهی اظت( .هَاردی هبًٌذ تأخیر در حضَر در
والض ،ترن والض ثذٍى اجبزُ ٍ ػذم ثبزگؽت ثِ والض ،ـحجت وردى ،خَردى ٍ آؼبهیذى ،رٍزًبهِ خَاًذى ٍ ....
ثبػث اخراج داًؽجَ از والض هی ؼَد).


 در ـَرتی وِ تىبلیف ثب تأخیر در اختیبر هذرض لرار گیرد ًورُ ای ثِ آى تؼلك ًوی گیرد.
 غیجت در جلعبت درض تب ظمف هؽخؿ ؼذُ در آییي ًبهِ آهَزؼی هرثَعِ در ـَرتی هجبز خَاّذ ثَد ٍ هؽوَل
هغبلؼِ هَضَػبت هَرد ثحث در ّر جلعِ ٍ ثحث ٍ تجبدل ًظر در والض

وعر ًورُ ًخَاّذ ؼذ وِ ثب ارائِ هذارن هعتٌذ ٍ گَاّی هؼتجر ٍ تبییذ ؼذُ ٍ ثب تؽخیؿ هؼبٍى هحترم آهَزؼی
داًؽىذُ هرثَعِ هجبز ؼٌبختِ ؼَد .


2/06
 یه جلعِ غیجت غیر هَجِ
وعر ً 1ورُ
 دٍجلعِ غیجت غیر هَجِ
وعر ً 0/06ورُ
 ظِ جلعِ غیجت غیر هَجِ
وعر ً 5ورُ
 چْبرجلعِ غیجت غیر هَجِ
 در ـَرت اػتراق ثِ ًورُ حذاوثر تب یه ّفتِ ثؼذ از اػالم ًورُ  ،داًؽجَ هی تَاًذ اػتراق وٌذ.
 ػذم حضَر داًؽجَ در جلعِ اهتحبى ثِ هٌسلِ ـفر تلمی هی گردد.
ً -حَُ ثرخَرد ثب غیجت غیر هَجِ داًؽجَ در والض درض ووتر از  5/18ثؽرح زیر هی ثبؼذ :

هٌببغ :
 - 1طبك ًظر استبد درس هربَطِ ٍ
-Berry & Kohn’s Operating Room Technique, publisher Mosby, 2017, (section 12) , PP : 814- 838
-Surgical technology for the surgical technologist , Apositive care approach, 2d Edition,2014 , (chapter
19 ) , pp: 726-798.
--دوتر ػوراًی فرد  ،همذهْبی ثر جراحی پالظتیه  ،اًتؽبرات فرٌّگ هردم  ،دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 1494 ،

-ساداتی لیال ،گلچینی احسان  ،تکنولوژی جراحی پالستیک و ترمیمی ،تهران  ،نشر جامعه نگر .1931،

ثعوِ تؼبلی
ثرًبهِ زهبًجٌذی والض تىٌَلَشی جراحی در جراحی ّبی پَظت ٍ ظَختگی ٍ پیًَذ
ًیوعبل اٍل 
داًؽجَیبى وبرؼٌبظی اتبق ػول ترم ً…..2بپیَظتِ
زهبى  :ؼٌجِ ّب 5-7
جلعِ

تبریخ

هىبى  :والض ؼوبرُ…
هذرض

ػٌَاى هَرد ثحث

اٍل

96/7/25

ولیبت پَظت – جراحی پالظتیه ٍ ترهیوی ٍ عجمِ ثٌذی آى

خبًن غالهي

دٍم

96/7/1

ظَختگی ٍ عجمِ ثٌذی آى – دثریذهبى ٍ ظبیر رٍؼْبی جراحی

خبًن اوجری

ٍ تَجْبت هحیغی از ثیوبراى
ظَم

96/8/8

اداهِ هجحث لجل – اظىبر ّب ٍ اـالح آًْب

گرٍُ پسؼىی

چْبرم

96/8/15

اًَاع گرافت ثبفتی ٍ پَظتی  -درهبتَم ٍ گرافت هػ

خبًن غالهي

پٌجن

96/8/22

فالح ٍ اًَاع آى  -تَجْبت ػوَهی در اًَاع اتَگرافت ّبی ثبفتی

خبًن ؼفیؼی

ؼؽن

96/7/29

اًَاع پَؼؽْبی ثیَلَشیه ٍ رٍغ اتعبع ًعجی

گرٍُ پسؼىی

ّفتن

96/9/6

پیًَذ ٍ اًَاع آى ،اّذا ػضَ ٍ ًگْذاری از ارگبى پیًَذی آى

گرٍُ پسؼىی

ّؽتن

96/9/13

هالحظبت ولی ٍ هرالجتی در جراحیْبی پَظت ٍ ظَختگی ٍ پیًَذ

خبًن اوجری

* در ـَرتیىِ والظی ثب تؼغیلی هَاجِ گردیذ ،براي اجراي بِ هَلغ جلسبت  ،ببید ّرچِ زٍدتر جلسِ جبراًي جلسبتي كِ
بب تؼطیلي ّوراُ است ،بباستبد هربَطِ ٍهعئَل درض ّوبٌّگ گردد ٍ بِ لسوت آهَزش اطالع دادُ شَد.

اظتبد هحترم لغفب در پبیبى ّرجلعِ ظَاالت اهتحبًی را تْیِ ٍ ثِ هعئَل درض تحَیل دّیذ
هٌببغ :
 - 1طبك ًظر استبد درس هربَطِ ٍ
-Berry & Kohn’s Operating Room Technique, publisher Mosby, 2017, (section 12) , PP : 814- 838

-Surgical technology for the surgical technologist , Apositive care approach, 2d Edition,2014 , (chapter
19 ) , pp: 726-798.
--دوتر ػوراًی فرد  ،همذهْبی ثر جراحی پالظتیه  ،اًتؽبرات فرٌّگ هردم  ،دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 1494 ،

-ساداتی لیال ،گلچینی احسان  ،تکنولوژی جراحی پالستیک و ترمیمی ،تهران  ،نشر جامعه نگر 1931،

