ثعوِ تؼبلی
داًؽگبُ ػلَم پسؼکی ٍ خذهبت ثْذاؼتی ٍ درهبًی ّوذاى
داًؽکذُ پيراپسؼکی ّوذاى
طرح دٍرُ ) )course plan
ظبل تحصيلی1390-1391
ًبم هذرض  :ثْسادايوٌی
ًبم درض  :تکٌَلَشی جراحی در جراحيْبی اػصبة ٍ ارتَپذی
هيساى ٍاحذ درظی ٍ 1/5 :احذ
پيؽٌيبز  :فيسيَلَشی –تؽريح -آظيت ؼٌبظی
ردُ داًؽجَيی  :داًؽجَيبى اتبق ػول
هحل ثرگساری کالض  :داًؽکذُ پيراپسؼکی ّوذاى
تبريخ ٍ ظبػت  :دٍؼٌجِ ّب
هحل حعَر اظتبد ٍ ؼوبرُ تلفي  :داًؽکذُ پيراپسؼکی ّوذاى

ؼرح ٍاحذ :
جراحی ثِ ػٌَاى يکی از اظبظی تريي ؼيَُ ّبی درهبى ظْن ثيؽتری را در ثْجَدی ٍ ثبز يبفت ظالهت ثيوبراى ايفبء هی کٌذ  .در
ايي درض داًؽجَ ثيوبريْبی اػصبة ٍ ارتَپذی را کِ ًيبزهٌذ جراحی اظت را هيؽٌبظذ ٍ ثب اػوبل جراحی هرثَغ ثِ آى ٍ
هرالجتْبی لجل ٍ ثؼذ از ػول آؼٌب هيؽَد.

ّذف کلی :
در ايي درض داًؽجَ ثيوبريْبی اػصبة ٍ ارتَپذی را کِ ًيبزهٌذ جراحی اظت را هيؽٌبظذ ٍ ثب اػوبل جراحی هرثَغ ثِ آى ٍ
هرالجتْبی لجل ٍ ثؼذ از ػول آؼٌب هيؽَد.

اّذاف ٍيصُ :
در پبيبى دٍرُ از داًؽجَ اًتظبر هی رٍد :
 .1اًَاع رٍؼْبی جراحی کراًيبل را ؼرح دّذ.
 .2هرالجت از ثيوبراى تحت ػول جراحی کراًيبل (جوجوِ) را ثؽٌبظذ.
 .3رٍؼْبی ًَرٍلَشيک ٍ جراحی اػصبة ثرای درهبى درد را تَظيح دّذ.
 .4اًَاع ظرثبت ظر  ٍ HIؼکعتگی ّبی جوجوِ را ؼرح دّذ.

 .5اًَاع خًَريسيْبی هغسی ٍ جراحی آًْب را تَظيح دّذ.
 .6تظبّرات ثبليٌی ٍ درهبى (هرحلِ حبد)صذهبت ًخبػی  SCIراؼرح دّذ.
 .7تظبّرات ثبليٌی ٍ درهبى تَهَرّبی هغسی را ثؽٌبظذ.
 .8تظبّرات ثبليٌی ٍ درهبى فتك ديعک ثيي هْرُ ای گردى ٍ کوری را ؼرح دّذ.
 .9آًَرهبليْبی ظيعتن ػصجی ٍ جراحی ّبی اًرا تَظيح دّذ.
 .10اًَاع ؼکعتگی ّب ٍ ػَارض آًْب را ثيبى کٌذ.
 .11هرالجت درهبًی از ثيوبر دارای لبلت گچی راؼرح دّذ.
 .12ظٌذرم کوپبرتوبى ٍ پيؽگيری از آى را تَظيح دّذ.
 .13اًَاع هختلف کؽػ ٍ اصَل يک تراکؽي هَحر را تَظيح دّذ.
 .14تظبّرات ثبليٌی ٍ درهبى کَفتگی,پبرگی تبًذٍى ,کؽيذگی ٍ دررفتگی را ثؽٌبظذ.
 .15هرالجت پرظتبری لجل ٍ ثؼذ از ػول ثيوبراى ارتَپذی(تؼَيط هفصل ٍ آهپَتبظيَى) راؼرح دّذ.

رٍغ تذريط :
ظخٌراًی ثرًبهِ ريسی ؼذُ  ،پرظػ ٍ پبظخ ً ،وبيػ فيلن
ٍظبيل کوک آهَزؼی :
ٍايت ثرد ٍ،يصيَاليسر ٍ ،يذئٍَ تلَيسيَىٍ ،يذئَ پرٍشکتَر( پبٍر پَيٌت ) ،
تکبليف ٍ ٍظبيف داًؽجَ:
 -1حعَر هٌظن در کالض
 -2ؼرکت فؼبل در ثحج گرٍّی ٍ پبظخگَيی ثِ ظَاالت
 -3ارائِ تکبليف هحَلِ در هَػذ همرر
 -4ؼرکت در کَئيس ّب ٍ اهتحبًبت پبيبى ترم
ًحَُ ارزؼيبثی :
%5

 -1حعَر هٌظن در کالض تئَری ٍ ػولی
 -2ؼرکت فؼبل در پرظػ ٍ پبظخ
 -3کَئيس

%5
%10

 -4ارائِ تکبليف خَاظتِ ؼذُ

%5

 -5اهتحبى پبيبى ترم

%75

هٌبثغ :
 -1اثذالی  ،حعيي  .ؼيلِ ثبف  ،هْرًبز  .تکٌيک ّبی جراحی ػوَهی  .تْراى  ،اًتؽبرات تيوَرزادُ .1383 ،
 -2اکجر زادُ  ،رٍيب  .اظتبجی  ،زّرا ً .جبر  ،الدى  .اصَل پرظتبری ٍ رٍغ کبر در اتبق ػول  .تْراى  .اًذيؽِ رفيغ 1386 .
 -3زردؼت ،رليِ  .لبرداؼی  ،فبطوِ  .رٍغ کبر در اتبق ػول  .تْراى  ،جبهؼِ ًگر 1385 ،
 -4صبدلی  ،رليِ  .خلجی ػليبًی  ،اؼکبى  .کتبة جبهغ اثسارّبی جراحی  .چبح اٍل  .تْراى  .اًتؽبرات ًَر داًػ 1387
 -5ثرًٍر -ظَدارث –پرظتبری داخلی-جراحی( ارتَپذی) -ظبهی ,پَراى  -تْراى – اًتؽبرات ثؽری 1385-
 -6ثرًٍر -ظَدارث  -پرظتبری داخلی-جراحی ( اػصبة) -ظبهی ,پَراى  -تْراى – اًتؽبرات ثؽری 1385-

جذٍل زهبًجٌذی:
جلعِ 1

ارائِ طرح درض – هرٍری ثر آًبتَهی ٍ فيسيَلَشی هغس ٍ ظتَى فمرات

جلعِ 2

اًَاع ظرثبت ظر  ٍ HIؼکعتگی ّبی جوجوِ

جلعِ 3

خًَريسيْبی هغسی ٍ جراحی آًْب تظبّرات ثبليٌی ٍ درهبى تَهَرّبی
هغسی

جلعِ 4

اًَاع رٍؼْبی جراحی کراًيبل ٍهرالجت از ثيوبراى تحت ػول جراحی
کراًيبل (جوجوِ)

جلعِ 5

اًَاع رٍؼْبی ًَرٍلَشيک ٍ جراحی اػصبة ثرای درهبى درد

جلعِ 6

تظبّرات ثبليٌی ٍ درهبى (هرحلِ حبد)صذهبت ًخبػی SCI

جلعِ 7
جلعِ 8
جلعِ 9

تظبّرات ثبليٌی ٍ درهبى فتك ديعک ثيي هْرُ ای گردى ٍ کوری
آًَرهبليْبی ظيعتن ػصجی ٍ جراحی ّبی آى
اًَاع ؼکعتگی ّب ٍ ػَارض آًْب-
تظبّرات ثبليٌی ٍ درهبى کَفتگی,پبرگی تبًذٍى ,کؽيذگی ٍ دررفتگی

جلعِ 10

هرالجت درهبًی از ثيوبر دارای لبلت گچی ٍ
ظٌذرم کوپبرتوبى ٍ پيؽگيری از آى

جلعِ 11

اًَاع هختلف کؽػ ٍ اصَل يک تراکؽي هَحر

جلعِ 12

هرالجت پرظتبری لجل ٍ ثؼذ از ػول ثيوبراى ارتَپذی(تؼَيط هفصل ٍ
آهپَتبظيَى)

