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هغس ٍ اػصبة ٍ ارتَپذیتکٌَلَشی جراحی در جراحی ّبی  آؼٌبیی ثب :رضّذف کلی د  

:اّذاف کلی جلسات  

 اّذاف کلی جلسات:

 آؼٌب ؼَد. ثب آًبتَهی فیسیَلَشی هغس ٍ اػصبة داًؽجَ -1

 کوب ٍ هرگ هغسی( آؼٌب ؼَد.-)تَهَرّبهرتجظ ثب جراحی هغس ٍ اػصبةپبتَلَشی ثب  داًؽجَ -2

 ظکتِ هغسی( آؼٌب ؼَد. -ICP)افسایػپبتَلَشی هرتجظ ثب جراحی هغس ٍ اػصبةثب  داًؽجَ -3

 ظردرد ٍ ظرگیجِ( آؼٌب ؼَد. -)ػفًَت ّبی هغسیپبتَلَشی هرتجظ ثب جراحی هغس ٍ اػصبةثب  داًؽجَ -4

 آؼٌب ؼَد. َرٍظرجریاقذاهبت تؽخیصی در ًثب  داًؽجَ -5

 کراًیَپالظتی( آؼٌب ؼَد. -)کراًیَتَهیتکٌَلَشی جراحی هغس ٍ اػصبةثب  داًؽجَ -6

 اظتریَتبکعی( آؼٌب ؼَد. -) ّیذرٍظفبلیتکٌَلَشی جراحی هغس ٍ اػصبةثب  داًؽجَ -7

 )الهیٌکتَهی( آؼٌب ؼَد.تکٌَلَشی جراحی ّبی اظپبیٌبلثب  داًؽجَ -8

 ) ؼکعتگی ّبی ظتَى فقرات( آؼٌب ؼَد.پبیٌبلتکٌَلَشی جراحی ّبی اظثب  داًؽجَ -9



 جبثِ جبیی ػصت اٍلٌبر( آؼٌب ؼَد. -CTS)آؼٌبیی ثب جراحی ّبی اػصبة هحیغیثب  داًؽجَ -10

 ٍاگَتَهی( آؼٌب ؼَد. -)اصالح ظٌذرم خرٍجی قفعِ ظیٌِثب جراحی ّبی اػصبة هحیغی داًؽجَ -11

 ؼَد. ًَرٍرافی( آؼٌب-)ًَرٍتَهیثب جراحی ّبی اػصبة هحیغی داًؽجَ -12

 آؼٌب ؼَد. ثب آًبتَهی ٍ فیسیَلَشی ارتَپذی -13

 اًذام فَقبًی آؼٌب ؼَد. ثب اًَاع ؼکعتگی  -14

 ثب اًَاع ؼکعتگی اًذام تحتبًی آؼٌب ؼَد. -15

 آؼٌب ؼَد. ٍ درهبى آى اًذام فَقبًی ثب اًَاع در رفتگی -16

 آؼٌب ؼَد. ٍ درهبى آى اًذام تحتبًی ثب اًَاع در رفتگی -17

 ؼَد ثب گچگیری ٍ اًَاع آتل آؼٌب -18

 آؼٌب ؼَد. ثب جراحی آرترٍپالظتی  -19

 آؼٌب ؼَد. ثب جراحی آرترٍظکَپی  -20

 آؼٌب ؼَد.جراحی ترهین تبًذٍى کلیبت   ثب -21

 ثب جراحی ترهین تبًذٍى آؼیل ٍ رٍتبتَر کبف آؼٌب ؼَد. -22

 ثب اًَاع تراکؽي آؼٌب ؼَد -23

 آؼٌب ؼَد.  آهپَتبظیَى اًذامکلیبت ثب   -24

 

:لعِ ثِ تفکیک اّذاف کلی ّر جاّذاف ٍیصُ   

 آشٌایی با آًاتَهی فیسیَلَشی هغس ٍ اعصاب - 0

 در پبیبى داًؽجَ قبدر ثبؼذ:

 ِ را ثِ صَرت کلی ثیبى ًوبیذ.وظبختبر ٍ آًبتَهی جوج - 1 -1

 ظبختبر ٍ آًبتَهی ظتَى فقرات را ثِ صَرت کلی ثیبى ًوبیذ. -1 -2



 اػصبة هغسی ٍ ًخبػی را ؼرح دّذ. -1 -3

 ثِ صَرت کلی تَضیح دّذ.خًَرظبًی ظیعتن ػصجی هرکسی را  -1 -4

 آشٌایی با پاتَلَشی هرتبط با جراحی هغس ٍ اعصاب -2

 در پبیبى داًؽجَ قبدر ثبؼذ:

 ثیوبری دشًراتیَ دیعک ثیي هْرُ ای را ؼرح دّذ. - 2 -1

 تَهَرّبی ظیعتن ػصجی هرکسی ٍ هحیغی را ثیبى ًوبیذ. -2 -2

 آظیت ّبی ٍارد ثِ ظر ، هغس ٍ عٌبة ًخبػی را ؼرح دّذ. -2 -3

 تفبٍت ثیي کوب ٍ هرگ هغسی را ثیبى ًوبیذ. -2 -4

 

 آشٌایی با پاتَلَشی هرتبط با جراحی هغس ٍ اعصاب -3

 در پبیبى داًؽجَ قبدر ثبؼذ:

 ٍ اقذاهبت درهبًی هرتجظ ثِ آى را ؼرح دّذ. ICPهعبئل هرثَط ثِ افسایػ  -3 -1

 را ؼرح دّذ.  AVMآًَریعن داخل جوجوِ ای ٍ  -3 -2

 ٍ اًفبرکتَض عٌبة ًخبػی را ؼرح دّذ.ٍیصگی ّبی ظکتِ هغسی  -3 -3

 آشٌایی با پاتَلَشی هرتبط با جراحی هغس ٍ اعصاب -4

 در پبیبى داًؽجَ قبدر ثبؼذ:

 در هَرد اًعفبلیت ٍ هٌٌصیت تَضیحبت کلی دّذ. -4 -1

 در هَرد ظردرد، ظرگیجِ ٍ صرع  تَضیحبت کلی دّذ. -4 -2

 در هَرد اظکَلیَز ٍ کیفَز تَضیحبت کلی دّذ. -4 -3



 آشٌایی با اقذاهات تشخیصی در ًَرٍسرجری -5

 در پبیبى داًؽجَ قبدر ثبؼذ:

 اقذاهبت تؽخیصی در ًَرٍظرجری را ؼرح دّذ. -5 -1

 کردى ٍ هَارد اًذیکبظیَى آى را ثیبى ًوبیذ.  LPعریقِ  - 5 -2

 آشٌایی با تکٌَلَشی جراحی هغس ٍ اعصاب -6

 در پبیبى داًؽجَ قبدر ثبؼذ:

 ثؼذ از اػوبل داخل جوجوِ ای را تَضیح دّذ.هراقجت ّبی کلی قجل ٍ  -6 -1

 ًحَُ آهبدُ ظبزی ثیوبر را جْت اًجبم اػوبل کراًیبل ثیبى ًوبیذ. -6 -2

 کراًیَتَهی، کراًیکتَهی ٍ کراًیَپالظتی را ثیبى ًوبیذ. -6 -3

 آشٌایی با تکٌَلَشی جراحی هغس ٍ اعصاب -7

 در پبیبى داًؽجَ قبدر ثبؼذ:

 ّیذرٍظفبلی را ثیبى ًوبیذ.درهبى ّبی جراحی در  -7 -1

 ػول ّیپَفیسکتَهی تراًط اظفٌَئیذال را ؼرح دّذ. -7 -2

 اػوبل جراحی اظتریَتبکعی را ثِ صَرت کلی تؼریف کٌذ. -7 -3

 .آشٌایی با تکٌَلَشی جراحی ّای اسپایٌال -8

 در پبیبى داًؽجَ قبدر ثبؼذ:

 فقرات را ؼرح دّذ. پَزیؽي ّبی هَرد اظتفبدُ ثرای ثیوبراى در جراحی ّبی ظتَى - 8  -1

 اًَاع رٍغ ّبی دظترظی ثِ ظتَى فقرات در جراحی ّبی هرثَط ثِ ظتَى فقرات را ثیبى ًوبیذ. -8 -2



 ػول جراحی الهیٌکتَهی را تَضیح دّذ. -8 -3

 .آشٌایی با تکٌَلَشی جراحی ّای اسپایٌال -9

 در پبیبى داًؽجَ قبدر ثبؼذ:

 َضیح دّذ.اػوبل جراحی دیعککتَهی ٍ الهیٌَپالظتی را ت -9 -1

 اًَع ؼکعتگی ّبی ظتَى فقرات ٍ درهبى ّبی هرثَط ثِ آى ّب را تَضیح دّذ. -9 -2

 آشٌایی با جراحی ّای اعصاب هحیطی -01

 در پبیبى داًؽجَ قبدر ثبؼذ:

 رٍغ جراحی اصالح ظٌذرم کبرپبل تًَل را تَضیح دّذ. -10 -1

 ًوبیذ.ًحَُ اصالح جبثِ جبیی ػصت اٍلٌبر را از عریق جراحی ثیبى  -10 -2

 آشٌایی با جراحی ّای اعصاب هحیطی -00

 در پبیبى داًؽجَ قبدر ثبؼذ:

 هذاخلِ جراحی در اصالح ظٌذرم خرٍجی قفعِ ظیٌِ را ثیبى کٌذ. -11 -1

 هذاخلِ جراحی در ٍاگَتَهی را ثیبى کٌذ. -11 -2

 آشٌایی با جراحی ّای اعصاب هحیطی -02

 در پبیبى داًؽجَ قبدر ثبؼذ:

 هذاخلِ جراحی در ضبیؼبت ػصت ظیبتیک را ؼرح دّذ. -12 -1

 رٍغ ّبی ظوپبتکتَهی، ًَرٍتَهی ٍ ًَرکتَهی را تَضیح دّذ. -12 -2

 را ؼرح دّذ. neurexeresisًَرٍلیس  ، ًَرٍرافی ٍ  -12 -3



 آشٌایی با آًاتَهی ٍ فیسیَلَشی ارتَپذی -03

 در پایاى داًشجَ قادر باشذ:

آًبتَهی ظیعتن اظکلتی ثذى ؼبهالظتخَاى ّب، غضرٍف ّب، هفبصل، رثبط ّب ٍ تبًذٍى ّب را ؼرح  -13 -1

 دّذ.

 ٍظبیف دظتگبُ اظکلتی را ًبم ثجرد. -13 -2

 ظبختبر اظتخَاى را تَضیح دّذ. -13 -3

 اًَاع هفصل را ًبم ثجرد. -13 -4

 تقعین ثٌذی هفبصل ظیٌٍَیبل را رکر ًوبیذ. -13 -5

 ثخػ ّبی هختلف اظکلت جبًجی را ؼرح دّذ. -13 -6

 

 اًذام فَقاًی آشٌایی با اًَاع شکستگی -14

 در پایاى داًشجَ قادر باشذ:

 را ثب یکذیگر هقبیعِ ًوبیذ. اًذام فَقبًی اًَاع  ؼکعتگی -14 -1

 را ًبم ثجرد. اًذام فَقبًی ػَارض ًبؼی از ؼکعتگی -14 -2

 فیسیَلَشی ترهین اظتخَاى را ثیبى ًوبیذ -14 -3

 را ثب یکذیگر هقبیعِ ًوبیذاًذام فَقبًی  اًَاع رٍغ ّبی درهبًی در ؼکعتگی ّب  -14 -4

 ؼکعتگی اظتخَاًی در کَدکبى ٍ ثسرگعبالى را ثب یکذیگر هقبیعِ ًوبیذ.  -14 -5

 آشٌایی با اًَاع شکستگی اًذام تحتاًی -05

 در پایاى داًشجَ قادر باشذ:



 را ثب یکذیگر هقبیعِ ًوبیذ. اًذام تحتبًی اًَاع  ؼکعتگی -15  -1

 را ًبم ثجرد. اًذام تحتبًی ػَارض ًبؼی از ؼکعتگی -15 -2

 .را ثب یکذیگر هقبیعِ ًوبیذاًذام تحتبًی  اًَاع رٍغ ّبی درهبًی در ؼکعتگی ّب  -15 -3

 .پَکی اظتخَاى ٍ هراقجت ّبی هرثَط ثِ آى را تَضیح دّذ -4-15

  ٍ درهاى آى اًذام فَقاًی با اًَاع در رفتگی آشٌایی06

 در پایاى داًشجَ قادر باشذ:

 را ثب یکذیگر هقبیعِ ًوبیذ. اًذام فَقبًی اًَاع دررفتگی -1-16

 را ثیبى ًوبیذ.اًذام فَقبًی ػَارض ًبؼی از دررفتگی  -2-16

 را ثب یکذیگر هقبیعِ ًوبیذ. ی اًذام فَقبًیاًَاع درهبى ّبی ثِ کبر گرفتِ ؼذُ در درفتگی ّب -3-16

  ٍ درهاى آى اًذام تحتاًی با اًَاع در رفتگی آشٌایی-07

 

 در پایاى داًشجَ قادر باشذ:   

 را ثب یکذیگر هقبیعِ ًوبیذ. اًذام تحتبًی اًَاع دررفتگی -1-17

 را ثیبى ًوبیذ.اًذام تحتبًی ػَارض ًبؼی از دررفتگی  -2-17

 را ثب یکذیگر هقبیعِ ًوبیذ. ی اًذام تحتبًیگرفتِ ؼذُ در درفتگی ّب اًَاع درهبى ّبی ثِ کبر -3-17

 آشٌایی با اًَاع گچ گیری ٍ آتل-08

 در پایاى داًشجَ قادر باشذ:



 ثب اًَاع گچ گیری در اًذام فَقبًی ٍ تحتبًی آؼٌب ؼَد. -1-18

 ثب اًَاع آتل در اًذام فَقبًی ٍ تحتبًی آؼٌب ؼَد. -2-18

 

 آرترٍپالستی آشٌایی با جراحی-09

 در پایاى داًشجَ قادر باشذ:

 آرترٍپالظتی را تؼریف ًوبیذ. -19 -1

 ًکبت هراقجتی در حیي اًجبم آرترٍپالظتی را ؼرح دّذ. -19 -2

 هراحل اًجبم آرترٍپالظتی کبهل هفصل زاًَ را ؼرح دّذ. -19 -3

 هراحل اًجبم آرترٍپالظتی کبهل هفصل ّیپ را ؼرح دّذ. -19 -4

 آرترٍپالظتی کبهل هفصل ؼبًِ را ؼرح دّذ.هراحل اًجبم  -19 -5

 هراحل اًجبم آرترٍپالظتی کبهل هفصل هتبکبرپَفبلٌصیبل را ؼرح دّذ. -19 -6

 

 آشٌایی با جراحی آرترٍسکَپی -21

 داًشجَ در پایاى قادر باشذ:

 آرترٍظکَپی را تؼریف ًوبیذ. -1-20

 هَارد ثِ کبر گیری آرترٍظکَپی را ثیبى ًوبیذ. -2-20

 تَضیحبت الزم در اًجبم آرترٍظکَپی را رکر ًوبیذ. -3-20

 هراحل اًجبم آرترٍظکَپی زاًَ را تَضیح دّذ. -4-20

 در هَرد اًجبم پبرگی هٌیعک تَضیح دّذ. -5-20

 هراحل اًجبم آرترٍظکَپی هفصل ؼبًِ را ؼرح دّذ. -6-20



 جراحی ترهین تاًذٍى کلیات آشٌایی با  -20

 بَد:داًشجَ در پایاى قادر خَاّذ 

 ػَاهل هَثر در پبرگی تبًذٍى را ًبم ثجرد. -21 -1

 ػالین پبرگی تبًذٍى را ثیبى ًوبیذ. -21 -2

 ترهین تاًذٍى جراحیآشٌایی با -22

 داًشجَ در پایاى قادر خَاّذ بَد:

 هراحل اًجبم ترهین پبرگی رٍتبتَر کبف را تَضیح دّذ. -22 -1

 دّذ.هراحل اًجبم ترهین پبرگی تبًذٍى آؼیل را ؼرح  -2-22

 آشٌایی با تراکشي استخَاى ٍ پَستی -23

 داًشجَ در پایاى قادر خَاّذ بَد:

 اًَاع ثِ کبرگیری تراکؽي را ثیبى ًوبیذ. -1-23

 اًَاع تراکؽي پَظتی ٍ تراکؽي اظتخَاًی ٍ ًیس هراقجت ّبی هرثَط ثِ آًْب را تَضیح دّذ. -2-23

 اًذامآهپَتاسیَى کلیات آشٌایی با  -24

 یاى قادر خَاّذ بَد:داًشجَ در پا

 ػلل اًجبم آهپَتبظیَى را ًبم ثجرد. -1-24

 ثخػ ّبی هختلف یک ػضَ آهپَتِ ؼذُ را تَضیح دّذ. -2-24



 را در آهپَتبظیَى هقبیعِ ًوبیذ.  Myodesis   ٍ Myoplastyرٍغ  -3-24

 

 هٌبثغ:

1- Taylor CR, Carol L, Lemone P, Lynn P. Fundamentals of Nursing: 

the Art and Science of Nursing. Care 7th  edition. Philadelphia: 

Lippincott Williams & Wilkins; 2014. 

2- Sandra F. Smith D. Clinical Nursing Skills : Basic to Advanced - 

6th edition. 2004. Pearson, prentice publisher. 

 

2014تْراى، اصَل ٍ فٌَى پرظتبری ، ترجوِ گرٍُ هترجویي داًؽگبُپَتر ٍ پری -3  

1390. اٍرشاًس ّای ارتَپذیًَثْبر هٌیر،  -4  

1395. اًتؽبرات جبهؼِ ًگر. تکٌَلَشی جراحی ارتَپذیظبداتی لیال ، گلچیٌی احعبى -6  

1397. هغس ٍ اعصاباٍرشاًس ّای  ،خبًی پریعب -7  

1395ت جبهؼِ ًگر. اًتؽبرا تکٌَلَشی جراحی اعصابظبداتی لیال ، گلچیٌی احعبى.-8  

 

:رٍغ تذریط  

ًوبیػ فیلن -ثحث گرٍّی -پرظػ ٍ پبظخ-ظخٌراًی  

 : ٍایت ثرد، فیلن، اظالیذٍظبیل آهَزؼی 

 

 ظٌجػ ٍ ارزؼیبثی داًؽجَیبى



 ظبػت تبریخ ظْن از ًورُ کل رٍغ آزهَى

 8-10دٍؼٌجِ  در ثیي جلعبت کالض 10 آزهَى کتجی کَئیس

 8-10دٍؼٌجِ  12/8/99 15 آزهَى کتجی آزهَى هیبى دٍرُ

عجق ثرًبهِ ریسی  65 آزهَى کتجی ٍ ػولی آزهَى پبیبى دٍرُ

 داًؽکذُ

- 

 8-10دٍؼٌجِ  - 5 ارزؼیبثی اظتبد حضَر فؼبل در کالض

 8-10دٍؼٌجِ  - 5 ارزؼیبثی اظتبد تکبلیف داًؽجَ

 هقررات کالض ٍ اًتظبرات از داًؽجَ:

 ضکال در فؼبل حضَر ثِ هَقغ ٍ  -

 قجل از جلعِ درض اصغالحبت هرثَط ثِ ّر درضهغبلؼِ  -

 هغبلؼِ خالصِ ّر درض قجل از جلعِ ثؼذی -

  هغبلؼبت ثر اظتٌبد ثب کالض گرٍّی ّبی ثحث در ؼرکت ٍ -

 آهَزؼی هحَلِ تکبلیف اًجبم -

 ًبم ٍ اهضبی هذرض:  پریعب ریسُ ًٍذی       -

 ًبم ٍ اهضبی هذیر گرٍُ : فرؼتِ جاللًَذی         -

: 

-  
 یذ ًیبحاقبی تَ :داًؽکذُ EDOبم ٍ اهضبی هعئَل ً    

                20/6/99تبریخ ارظبل               20/6/99 تبریخ تحَیل    -

 خیرآیب عرح درض ثرای اٍلیي ثبر تذٍیي ؼذُ اظت؟ ثلِ    -

   تبییذ هذیرگرٍُ ٍ اهضب -

 



 

 

 

 

 

 جذٍل زهبًجٌذی درض )ًظری(

 جلعِ 

 

 تبریخ هذرض هَضَع ّر جلعِ

 17/6/99 ریسُ ًٍذی آؼٌبیی ثب آًبتَهی فیسیَلَشی هغس ٍ اػصبة 1

2 
 آؼٌبیی ثب پبتَلَشی هرتجظ ثبجراحی هغس ٍ اػصبة

 کوب هغسی( -)تَهَرّب 

 24/6/99 ریسُ ًٍذی

3 
 آؼٌبیی ثب پبتَلَشی هرتجظ ثب جراحی هغس ٍ اػصبة

 ظکتِ هغسی( -  ICP)افسایػ

 31/6/99 ریسُ ًٍذی

4 
 ثب پبتَلَشی هرتجظ ثب جراحی هغس ٍ اػصبةآؼٌبیی 

 ظرگیجِ( -)ػفًَت ّبی هغسی

 7/7/99 ریسُ ًٍذی

 14/7/99 ریسُ ًٍذی آؼٌبیی ثب اقذاهبت تؽخیصی در ًَرٍظرجری 5

6 
 آؼٌبیی ثب تکٌَلَشی جراحی هغس ٍ اػصبة

 کراًیَپالظتی( -)کراًیَتَهی

 21/7/99 ریسُ ًٍذی



7 
 ٍ اػصبة آؼٌبیی ثب تکٌَلَشی جراحی هغس

 اظتریَتبکعی( -) ّیذرٍظفبلی 

 28/7/99 ریسُ ًٍذی

 5/8/99 ریسُ ًٍذی )الهیٌکتَهی( .آؼٌبیی ثب تکٌَلَشی جراحی ّبی اظپبیٌبل 8

9 
 آؼٌبیی ثب تکٌَلَشی جراحی ّبی اظپبیٌبل

 ) ؼکعتگی ّبی ظتَى فقرات(

 12/8/99 ریسُ ًٍذی

 12/8/99 ریسُ ًٍذی (CTS) آؼٌبیی ثب جراحی ّبی اػصبة هحیغی 10

 آؼٌبیی ثب جراحی ّبی اػصبة هحیغی  11

 ٍاگَتَهی( -) ظٌذرم خرٍجی قفعِ ظیٌِ

 19/8/99 ریسُ ًٍذی

 آؼٌبیی ثب جراحی ّبی اػصبة هحیغی  12

 ًَرٍرافی( -)تَرٍتَهی

 19/8/99 ریسُ ًٍذی

 26/8/99 ریسُ ًٍذی ارتَپذیآؼٌبیی ثب آًبتَهی فیسیَلَشی  13

 26/8/99 ریسُ ًٍذی اًَاع ؼکعتگی اًذام فَقبًیآؼٌبیی ثب  14

 3/9/99 ریسُ ًٍذی  اًَاع ؼکعتگی اًذام تحتبًیآؼٌبیی ثب  15

 3/9/99 ریسُ ًٍذی اًَاع دررفتگی اًذام فَقبًیآؼٌبیی ثب  16

 10/9/99 ریسُ ًٍذی اًَاع دررفتگی اًذام تحتبًیآؼٌبیی ثب  17

 10/9/99 ًٍذی ریسُ گچگیری ٍ اًَاع آتلآؼٌبیی ثب  18

 17/9/99 ریسُ ًٍذی جراحی آرترٍپالظتیآؼٌبیی ثب  19

 17/9/99 ریسُ ًٍذی جراحی آرترٍظکَپیآؼٌبیی ثب  20



 24/9/99 ریسُ ًٍذی آؼٌبیی ثب ترهین تبًذٍى 21

 24/9/99 ریسُ ًٍذی آؼٌبیی ثب ترهین تبًذٍى 22

 1/10/99 ریسُ ًٍذی اًَاع تراکؽيآؼٌبیی ثب  23

 1/10/99 ریسُ ًٍذی آهپَتبظیَى اًذامآؼٌبیی ثب  24

 


