بسوِ تعالی
داًشگاُ علَم پسشکی ٍ خذهات بْذاشتی ٍ درهاًی ّوذاى
داًشکذُ پيراپسشکی ّوذاى
طرح دٍرُ ) )course plan
ًام هذرس  :ثْسادايوٌي
ًام درس  :تکٌَلَشی جراحي چؽن ٍ گَغ ٍ حلك ٍ ثیٌي
هيساى ٍاحذ درسی ٍ 0/75 :احذ
پيشٌياز -:
ردُ داًشجَيی  :داًؽجَيبى اتبق عول
هحل برگساری کالس  :داًشکذُ پيراپسشکی ّوذاى
تاريخ ٍ ساعت  :ؼٌجِ ّب
هحل حضَر استاد ٍ شوارُ تلفي  :داًشکذُ پيراپسشکی ّوذاى

شرح ٍاحذ :
چؽن  ،گَغ ٍثیٌي اعضبء حعي کبهالً اختصبصي ّعتٌذ کِ دچبر اختالالت هتعذدی هي ؼًَذ کِ ايي اختالالت در کبّػ اظتمال ل ررد ٍ خَدهرالجتي،حط اهٌی ،
تَاًبيي تعبهل ثب اجتوبع ٍهحیظ ٍ ..تأحیردارد .در ايي درض داًؽجَيبى هبهبيي ثب اًَاع ثیوبريْبی هرثَط ثِ گَغ  ،حلك ٍ ثیٌي آؼٌب خَاٌّذ ؼذ تب ثتَاًٌذ در عرصِ
ثبلیٌي اًذٍختِ ّبی تئَری خَد را در خذه رظبًي ثِ ثیوبراى ثکبر ثرًذ.

ّذف کلی :
آؼٌبيي داًؽجَيبى ثب اختالالت ٍ ثیوبريْبی گَغ ٍ حلك ٍ ثیٌي در هَرد عالين،تؽخیص ،ریسيَپبتَلَشی ٍ درهبى آًْب

اّذاف ٍيژُ :
در پاياى ايي دٍرُ از داًشجَ اًتظار هی رٍد کِ:
.1
.2
.3
.4
.5

لعوتْبی هختلف ظیعتن ثیٌبيي ٍعولکرد آًْب را تَصیف کٌذ.
ًحَُ ثررظي ثیوبر ثب اختالالت ظیعتن ثیٌبيي را ثیبى ٍ رٍؼْبی تؽخیصي رايج در ظیعتن ثیٌبيي را تَضیح دّذ.
پبتَریسيَلَشی ٍ ًحَُ اصالح اختالالت اًکعبری چؽن را ثب ّذيگر همبيعِ کٌذ.
ثیوبری گلَکَم را تعريف،اًَاع،علل،پبتَریسيَلَ.شی ٍ تذاثیر درهبًي ٍ جراحي در ايي ثیوبری را تَضیح دّذ.
کبتبراک  ،علل،اًَاع،پبتَریسيَلَشی تظبّرات ثبلیٌي ٍ تذاثیر درهبًي در ايي ثیوبری را تَصیف کٌذ.

.6
.7
.8
.9
.10
.11

لعوتْبی هختلف گَغ را ثب رکر عولکرد آى در ظیعتن ؼٌَايي را تَصیف کٌذ.
ًحَُ ثررظي ،هعبيٌبت ریسيکي ٍ رٍؼْبی تؽخیصي هْن در اختالالت ؼٌَايي را تَضیح دّذ.
ثیوبريْبی گَغ خبرجي ،علل،پبتَریسيَلَشی ٍ تظبّرات ثبلیٌي ٍ هرالجتْبی پرظتبری الزم در هَرد آًْب را تَضیح دّذ.
اًَاع اٍتی هیبًي را از ًظر پبتَریسيَلَشی ،علل ٍ عالين ثب ّوذيگر همبيعِ کٌذ.
علل ،پبتَریسيَلَشی ،تظبّرات ثبلیٌي ٍ رٍؼْبی درهبًي درثیوبريْبی گَغ داخلي(الثیرًتی ،هیٌیر) را ثیبى کٌذ.
ثب آًبتَهي ٍ ریسيَلَشی حلك ٍ ثیٌي آؼٌب ؼذُ ٍ ثیوبريْبی هْن آًْب را ثب رکر علل،عالين ٍ درهبى آى تَضیح دّذ.

رٍش تذريس :
ظخٌراًي ثرًبهِ ريسی ؼذُ  ،پرظػ ٍ پبظخ ً ،وبيػ ریلن

ٍسايل کوک آهَزشی :
ٍاي ثرد ٍ،يصيَاليسر ٍ ،يذئٍَ تلَيسيَىٍ ،يذئَ پرٍشکتَر( پبٍر پَيٌ ) ،

تکاليف ٍ ٍظايف داًشجَ :
-1
-2
-3
-4

حضَر هٌظن در کالض 
ؼرک رعب ل در ثحج گرٍّي ٍ پبظخگَيي ثِ ظَاالت
ارائِ تکبلیف هحَلِ در هَعذ همرر 
ؼرک در کَئیس ّب ٍ اهتحبًبت پبيبى ترم


ًحَُ ارزشيابی :



-1
-2
-3
-4
-5

حضَر هٌظن در کالض تئَری ٍ عولي
ؼرک رعب ل در پرظػ ٍ پبظخ
کَئیس
ارائِ تکبلیف خَاظتِ ؼذُ
اهتحبى پبيبى ترم

 %5
 %5
 %10

 %5
 %75
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-4پرظتبری داخلي -جراحي ثرًٍر ظَدارث (هجحج تٌفط ،چؽن ٍگَغ) ترجوِ ّبی ربرظي هَجَد (ٍيرايؽْبی جذيذ)

جذٍل زهاًبٌذی:
جلعِ

اٍ ل

هَضَع

هعبررِ_ ارزؼیبثي آغبزيي _ تجییي اًتظبرات

اّذاف جلعبت
ثرلراری ارتجبط اعویٌبى از داؼتي پیؽٌیبزّب _ جبيبثي _ تعییي ٍ تجییي اّذاف
 -1لعوتْبی هختلف ظیعتن ثیٌبيي ٍعولکرد اجسای آى را ؼرح دّذ .

ارزشيابی تشخيصی
هرٍری ثر آًبتَهي ٍ ریسيَلَشی چؽن؛ هعبيٌِ
عوَهي – اختالالت اًکعبری

ً-2حَُ ثررظي ثیوبر ثب اختالالت ظیعتن ثیٌبيي را ثیبى ٍ رٍؼْبی تؽخیصي رايج در
ظیعتن ثیٌبيي را تَضیح دّذ.
 -3علل،عالين ٍ رٍؼْبی درهبى عیَة اًکعبری چؽن را ثیبى کٌذ
-2ثیوبری گلَکَم را تعريف،اًَاع،علل،پبتَریسيَلَ.شی ٍ تذاثیر درهبًي ٍ جراحي در ايي
ثیوبری را تَضیح دّذ.

دٍم

کبتبراک  -گلَکَم -اظتراثیعن

 -3کبتبراک  ،علل،اًَاع،پبتَریسيَلَشی تظبّرات ثبلیٌي ٍ تذاثیر درهبًي در ايي ثیوبری را
تَصیف کٌذ.
 -3در هَرد علل،عالين ٍ درهبًْبی اظتراثیعن ثحج کٌذ.
-1علل،اًَاع ٍ عالين ٍ درهبًْبی هختلف کٌذگي ؼجکیِ را تَضیح دّذ

سَم
اختالالت ؼجکیِ  -ثیوبريْبی التْبثي ٍ عفًَي
چؽن –اٍرشاًعْبی چؽن
ارزشيابی تکَيٌی

-2ثیوبری  AMDراتعريف ٍ ثب تَجِ ثِ عالين آى را ازکٌذگي ؼجکیِ ارتراق دّذ
-3ظٌذرم چؽن خؽک را تَضیح دادُ علل،عالين ٍ درهبى آى را تَضیح دّذ.
-4اًَاع هختلف کًَصيکتیَي را ثب ّوذيگر همبيعِ کٌذ
-5اٍرشاًعْبی چؽن ٍ الذاهبت درهبًي در هَرد ّر کذام را تَضیح دّذ
-1لعوتْبی هختلف اًذام ؼٌَايي ٍ ًمػ ّر کذام راثیبى کٌذ.

چْارم

-2ریسيَلَشی ؼٌَايي (تجذيل اهَاج صَتي ثِ صذا در هغس) ٍ عولکردّبی اصلي گَغ را
هرٍر آًبتَهي ٍ ریسيَلَشی کَغ ،ثررظي ٍ هعبيٌِ
ؼرح دّذ.
گَغ – اًَاع کن ؼٌَايي
-3رٍؼْبی ثررظي ٍ هعبيٌِ گَغ(اتَظکَپي،ريٌٍِ،ثر،اٍديَهتری ٍ )...را ثب ّوذيگر
همبيعِ کٌذ.
-4در هَردعلل،عالين ٍدرهبى اًَاع هختلف کبّػ ؼٌَايي ثحج کٌذ.
-1در هَرد علل،عالين ٍ درهبى ثیوبريْبی گَغ خبرجي ثحج کٌذ.

پٌجن
ثیوبريْبی گَغ خبزجي -هیبًي ٍ داخلي

 -2اًَاع اٍتی هیبًي را ثب ّوذيگر همبيعِ کٌذ.
-3پبتَریسيَلَشی،عالين ٍ درهبى ثیوبری حرک ،هیٌیر ٍ الثیرًتی راثیبى کٌذ.

ششن

ثیوبريْبی حلك ٍ ثیٌي ٍ حٌجرُ

-1ظبختبر آًبتَهیکي ٍ عولکرد ّريک از اجساء ثیٌي،حلك ٍ حٌجرُ را تَضیح دّذ.
-2ریسيَپبتَلَشی,عالين ٍ الذاهبت درهبًي در هَرد ثیوبری ريٌی را ثیبى کٌذ.
-3علل،عالين ٍ درهبى پَلیپْبی ثیٌي ٍ اپیعتبکعي را ؼرح دّذ.
-4پبتَریسيَلَشِی ،عالين ٍ الذاهبت درهبًي در هَرد اًَاع ظیٌَزي را ثیبى کٌذ.
-5تعريف،علل،عالين ٍ درهبى ثیوبريْبی ربرًصي ،تًَعیلی ٍالرًصي را ثیبى کٌذ.

