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 نام آن که جان را فکرت آموختبه 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان

 دانشکده پرستاری و مامایی 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 :مقدمه

 

   : هدف کلی

آشنا   موارد جراحی مربوط به پوست و سوختگی و پیوند و مراقبت های قبل و بعد از عملبا  دراین درس دانشجو 

 خواهد شد. 

  داف رفتاری:اه

 دانشجو پس از پایان درس قادر است:

 اتاق عمل گروه آموزشی 

 Course Syllabus         شناسنامه درس

                                                      تکنولوژی جراحی در جراحی های پوست، سوختگی و پیوند عنوان درس:

 514355 شماره درس:
 واحد 2 تعداد واحد:                  نظری : نوع درس

 نفر  30 تعداد دانشجویان:       کارشناسی تکنولوژی اتاق عمل 5ترم   قطع، ترم(:فراگیران )رشته، م

                                                  1401-1402نیمسال اول  نیمسال تحصیلی:

                               16-18شنبه   زمان:

و اساتید گروه دانشکده پزشکی شفیعیخانم  ختیاری،دکتر ب خانمآقای دکتر ادیب،    مدرسین:  

   خانم شفیعی مسئول درس: 

 03137927584  تلفن تماس و ایمیل مسئول درس:

z.shafiei @nm.mui.ac.ir 

 آدرس اینترنتی:  
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 قسمت های مختلف پوست را بشناسد.  -1

 جراحی پالستیک  ترمیمی را بداند.  -2

 ویژگیهای خاص جراحی پالستیک و ترمیمی را بیان کند. -3

 مالحظات عمومی در جراحی پالستیک را بداند.  -4

 ی را شرح دهد. حمایت فیزیولوژیک از بیماران تحت عمل جراحی پالستیک و ترمیم -5

 انواع گرافت پوستی و بافتی را بداند.  -6

 با تکنیک های گرافت برداری آشنا باشدو  -7

 درماتوم و گرافت مش را بشناسد.  -8

 توجهات عمومی در اتوگرافت های پوستی را بداند.  -9

 انواع پوشش های بیولوژیک را بشناسد.  -10

 روش های اتساع نسجی را شرح دهد.  -11

 انواع سوختگی را بداند.  -12

 ش های درمان جراحی سوختگی آشنا باشد. با رو -13

 با اسکار و روش های اصالح آن آشنا باشد.  -14

 توجهات محیطی از بیمار دچار سوختگی را بداند.  -15

 پیوند و انواع آن را بداند.  -16

 اهدا عضو و نگهداری از ارگان پیوندی را بیان نماید.  -17

 انواع ست و تجهیزات جراحی پالستیک را بشناسد.  -18

 راحی پالستیک سینه و شکم را بداند. برخی تکنیک های ج -19

 فالپ و انواع آن را توضیح دهد. -20

 

 تدریس:  اداره درس و    شیوه

 برگزار خواهد شد. آموزش مجازی   ت شرایط اضطراری حضوری و در صور  این درس به صورت 

 ابزار مورد نیاز تدریس: 

 اینترنت پرسرعت -یا اسمارت فون  لپ تاپ مجهز به دوربین و ریکوردر آموزش مجازی در صورت نیاز به  

 :فراگیران نتظارات از ا  و  تکالیف

دانشجو تمایل دارد فعالیت اضافی انجام دهد  صورتی که  دردر سامانه بارگذاری می گردد. تکالیف  در طول دوره 
باید در موعد تکالیف  نمره است.    1حداکثر امتیاز فعالیت اضافی  .  تماس برقرار کنداستاد مربوطه    امی تواند ب

                                                                    نمره ای به آن تعلق نمی گیرد. انجام شودبا تاخیر و چنانچه  امانه نوید انجام شودمعین شده در س 
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 : ارزشیابی  شیوه

 نمره عنوان ارزشیابی  ردیف 

 3 کالسشرکت و حضور فعال در  1

 7 های حین دوره و آزمون فتکالی 2

 35 آزمون میان ترم  3

 55 آزمون پایان ترم 4

 100 جمع 5

نمره اضافه بر   1تا حد اکثر   فعالیت های داوطلبانه 6

 نمره کل

 . دجلسه حداقل یک فعالیت یادگیری گذاشته شو چهار به ازای هر*

 

 :سیاست ها و قوانین درس 

 موقع و تمام وقت در کالس های آنالین  حضور به -1

 در بحث و پرسش و پاسخ در کالس های آنالین   تحضور فعال و شرک -2

 پایان ترم شرکت در آزمون  -3

 ( برای قبولی در درس 10کسب حد نصاب نمره ) -4

 تکرار تاخیر در ورود به کالس آنالین غیبت محسوب می شود  -5

 یخ تعیین شدهدریافت دروس بارگذاری شده در سامانه نوید در تار -6

 نسبت به نمره اعالم کند   را سایت دانشجو می تواند اعتراض خود  اعالم نمره در  پس از روز  3حداکثر  -7

 

 ضروری یادگیری:محتواهای  منابع اصلی و
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1- Nancymarie Phillips. Berry & Kohn’s Operating Room Technique, 13th ed. Mosby: 2016.   
2- Association of Surgical Technologists. Surgical technology for the surgical technologist, a positive 

care approach, 4th  ed: 2017. 
3- Alexanders Care of the patient in surgery , 14th  edition2015  
4- Joanna Kotcher Fuller .Surgical Technology: Principles and Practice 7th Edition  

پزشمی  د -5 علوم  دانشگاه  مردم،  فرهنگ  انتشارات  پالستیک،  جراحی  بر  ای  مقدمه  فرد،  عمرانی  کتر 

 1383ان.اصفه 

 . 1394ساداتی لیال، گلچینی احسان. تکنولوژی جراحی پالستیک و ترمیمی. تهران، نشر جامعه نگر.  -6

 

 

 در صورت لزوم متناسب با محتوای درس به دانشجویان اعالم خواهد شد  :یادگیری بهتر برای مفید و محتواهای منابع 

 

 متناسب با محتوای درس به دانشجویان اعالم خواهد شد   در صورت لزوم پایگاههای اینترنتی قابل استفاده برای درس:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=Joanna+Kotcher+Fuller&text=Joanna+Kotcher+Fuller&sort=relevancerank&search-alias=books
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 514355 شماره درس: تکنولوژی جراحی در جراحی های پوست، سوختگی و پیوند      عنوان درس: 

 ل کارشناسی تکنولوژی اتاق عم رشته تحصیلی:                  1399-1400اول  سال:  نیمسال تحصیلی و

 16-18نبه  ش زمان:    5ترم   فراگیران:

 همزمان و غیرهمزمان   جدول زمان بندی کالس درس 

 جدول زمان بندی ارائه برنامه درس

 مدرس  فعالیت یادگیری نوع جلسه  عنوان جلسه  تاریخ/ ساعت   ردیف 

1 19/06/1401 کلیات پوست، جراحی پالستیک و ترمیمی و طبقه بندی   

 آن

 ☒ حضوری 

 ☐ آنالین

 ☐آفالین 

 خانم شفیعی  ---

2 26/06/1401  ☒ حضوری  زات جراحی پالستیک انواع ست و تجهی 

 ☐ آنالین

 ☐آفالین 

 خانم شفیعی  ----

3 2/70/1401   ☒ حضوری  انواع گرافت بافتی و پوستی  

 ☐ آنالین

 ☐آفالین 

 خانم شفیعی  تکلیف

4 09/07/1401 پرسش و پاسخ، توجهات عمومی در انواع گرافت های   

 بافتی

  ☒ حضوری 

 ☐ آنالین

 ☐ن آفالی

 خانم شفیعی  ---

5 16/07/1401   ☒ حضوری  سوختگی و طبقه بندی آن   

 ☐ آنالین

 ☐آفالین 

خانم دکتر  ---

 بختیاری 

6 23/07/1401 پوستی،   )گرافت های آزاد برداریتکنیک های گرافت  

   گرافت های ترکیبی و گرافت های آزاد اومنتال( 

 ☐حضوری 

 ☐ آنالین

 آقای دکتر ادیب تکلیف
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 ☐آفالین 

7 30/07/1401  ☒ حضوری  انواع پیوند و نگهداری از ارگان پیوندی  

 ☐ آنالین

 ☐آفالین 

 ادیبآقای دکتر  ---

8 07/08/1401   ☒ حضوری  پوشش بیولوژیک و بانک آمنیون پرسش و پاسخ،  

 ☐ آنالین

 ☐آفالین 

 خانم شفیعی  ---

9 14/08/1401   ☒ حضوری  ا تکنیک اتساع نسجی،  اسکارها و تکنیک  اصالح آن ه  

 ☐ آنالین

 ☐آفالین 

 آقای دکتر ادیب ---

10 21/08/1401 و توجهات محیطی   جراحیدبریدمان  و سایر روش های  

 از بیماران 

 ☒ حضوری 

 ☐ آنالین

 ☐آفالین 

خانم دکتر  ---

 بختیاری 

11 28/08/1401   ☒ حضوری  فیزیولوژی فالپ و انواع آن پرسش و پاسخ،  

 ☐ آنالین

 ☐آفالین 

 نم شفیعی خا ---

12 05/09/1401   ☒ حضوری    پیوند مغز استخوان 

 ☐ آنالین

 ☐آفالین 

دکتر خانم  ---

 بختیاری 

13 12/09/1401 جراحی پالستیک ماموپالستی، ماستوپکسی، ترمیم    تکنیک  

 پستان  
  ☒ حضوری 

 ☐ آنالین

 ☐آفالین 

گروه دانشکده   ---

 پزشکی  

14 19/09/1401 گروه دانشکده   ---  ☒ حضوری  نوپالستی، لیپوساکشن تکنیک جراحی پالستیک ابدومی 
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 ☐ آنالین

 ☐آفالین 

 پزشکی 

15 26/09/1401   ☒ حضوری  پانسمان های سوختگی   انواع  

 ☐ آنالین

 ☐آفالین 

 خانم شفیعی  ---

16 03/10 /1401   ☒ حضوری  تکنیک جراحی پالستیک اتوپالستی، بلفاروپالستی 

 ☐ آنالین

 ☐آفالین 

  گروه دانشکده ---

 پزشکی 

17 10/10 /1401  ☒ حضوری  پیوند از جسد  پرسش و پاسخ،  

 ☐ آنالین

 ☐آفالین 

 خانم شفیعی  تکلیف

 بر اساس تقویم آموزش تاریخ امتحان پایان ترم: 

  


