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دانشگاه آزاد اسالمی واحد مراغه

جدول طرح دوره
شماره
عنوان جلسه
جلسه
مروری بر آناتومی و فيزﯾولوژی ﺳيستم عضالنی اﺳکلتی
١
بررﺳی ،معاﯾنات فيزﯾکی و ارزﯾابی تشخيصی ﺳيستم عضالنی اﺳکلتی
٢

آشناﯾی با روش ھای فيکساﺳيون شکستگی ھا
مراقبت از مبتالﯾان به اختالالت عضالنی -اﺳکلتی
انواع شکستگی ھا
انواع شکستگی ھای ناحيه ای
پرﺳتاری از بيمار تحت اعمال جراحی ارتوپدی
جراحي ھاي اﺳتخوان و مراقبت ھای پرﺳتاری مربوطه
آمپوتاﺳيون عضو و مراقبت ھاي پرﺳتاري مربوط

۵

انواع دفورميتی و بيماری ھای اندام فوقانی
انواع دفورميتی و بيماری ھای اندام تحتانی
بيماری ھای ورزشی ارتوپدی
ادامه بيماری ھای ورزشی ارتوپدی
کمردرد و انواع آن
بيماری ھای متابوليک اﺳتخوان و مراقبت ھای پرﺳتاری مربوط
)اﺳتئوپروز ،اﺳتئوماالﺳي ،پاژه ،نقرص و آرترﯾت نقرصی(
بيماری ھای عفونی اﺳتخوان و مراقبت ھای پرﺳتاری مربوط
)اﺳتئوميليت ،آرتريت عفوني ،ﺳل اﺳتخوان ،مفاصل و ﺳتون فقرات(
ﺳرطان ھای اﺳتخوان و مراقبت ھای پرﺳتاری مربوط

٣
۴

۶
٧
٨
٩
١٠

روش تدرﯾس

مدرس

ﺳخنرانی،
پرﺳش و پاﺳخ و
نماﯾش فيلم
ﺳخنرانی،
پرﺳش و پاﺳخ و
نماﯾش فيلم
ﺳخنرانی،
پرﺳش و پاﺳخ
ﺳخنرانی،
پرﺳش و پاﺳخ و
نماﯾش فيلم
ﺳخنرانی،
پرﺳش و پاﺳخ

ﺳخنرانی،
پرﺳش و پاﺳخ
ﺳخنرانی،
پرﺳش و پاﺳخ
ﺳخنرانی،
پرﺳش و پاﺳخ
ﺳخنرانی،
پرﺳش و پاﺳخ
ﺳخنرانی،
بيماری ھای روماتيسمی و بافت ھمبند
)آرترﯾــت روماتوئيــد ،اﺳــتئوآرترﯾت ،اﺳــپوندﯾليت انکليــوزان ،لوپــوس ارﯾتمــاتو ﺳيســتميک ،پرﺳش و پاﺳخ
اﺳکلرودرمی(
2

نحوه ارزشيابي  :روش برگزاري امتحانات و فرمت آزمون ھا :ﺳواالت چھار گزينه اي و تشرﯾحی
*** ارزشيابی پرﺳتاری ارتوپدی  ٨نمره از کل  ٢٠نمره پرﺳتاری بزرگساالن /ﺳالمندان ) (١می باشد.
ردﯾف
١
٢
٣
۴
۵

شرح فعاليت
حضورمنظم و شرکت فعال در کالس
آزمون ھای تکوﯾنی )کوئيز(/پرﺳش و پاﺳخ
ترجمه مقاالت روز مرتبط با موضوع
آزمون تراکمی )امتحان پايان ترم (
جمع

نمره
٠.۵
١
٢
١۶.۵
٢٠
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جدول زمان بندی ارائه برنامه درس :پرستاری ارتوپدی

شماره
جلسه

١

تارﯾخ
جلسه

اھداف اختصاصی
)رئوس مطالب(

اھداف وﯾژه
رفتاری

-١مروری بر آناتومی و
فيزﯾولـــوژی ﺳيســـتم
عضالنی اﺳکلتی
 -٢بررﺳـــی ،معاﯾنـــات
فيزﯾکــــی و ارزﯾــــابی
تشخيصـــی ﺳيســـتم
عضالنی اﺳکلتی

دانشجو پس از پاﯾان درس قادر باشد:
 -١ﺳاختمان و عملکرد ﺳيستم عضالنی
– اﺳکلتی را توضيح دھد.
 -٢فراﯾند ترميم اﺳتخوانی را در  ٣مرحله
شرح دھد.
 -٣انـــواع مفاصـــل و عملکـــرد آن ھـــا را
بشناﺳد.
 -۴تفاوت تاندون و ليگامنت را بداند.
 -۵انـــواع حرکـــات بـــدن توﺳـــط انقبـــاض
عضالت را نشان دھد.
 -۶در مـــورد اھميـــت ارزﯾـــابی ﺳيســـتم
عضالنی -اﺳکلتی بحث کند.
 -٧ﯾک نمونه شرح حال از بيمـار مبـتال بـه
اختالالت اﺳکلتی تدوﯾن نماﯾد.
 -٨معاينــات فيزيكــي مخصــوص ﺳيســتم
عضالني -اﺳكلتي را بشناﺳد.
 -٩آزمـــون ھـــای تشخيصـــی ﺳيســـتم
عضالنی -اﺳکلتی را بشناﺳد.
 -١٠مراقبت ھاي قبل و بعد از آزمون ھاي
تشخيصي را بداند.

حيطه)شناختی،
عاطفی ،روانی-
حرکتی(
شناختي )(٢
شناختي )(٢
شناختي )(١
شناختي )(١
شناختي )(٣

روش
ﯾاددھی
ﯾادگيری

مواد و
وساﯾل
آموزشی

 ﺳخنرانی پرﺳش وپاﺳخ
 بحــــــــثگروھی
 نمـــــاﯾشفيلم

وﯾدئو پرژکتور و
لب تاپ
)(Powerpoint
اﺳــــــتفاده از
ماژﯾک و واﯾـت
برد

شناختي )(۶
شناختي )(۵
شناختي )(١
شناختي )(١
شناختي )(١
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شماره
جلسه

٢

تارﯾخ
جلسه

اھداف اختصاصی
)رئوس مطالب(

اھداف وﯾژه
رفتاری

 -١آشــــناﯾی بــــا روش
ھــــای فيکساﺳــــيون
شکستگی ھا
-٢مراقبــت از مبتالﯾــان
به اختالالت عضـالنی-
اﺳکلتی
 -٣انواع شکستگی

دانشجو پس از پاﯾان درس قادر باشد:
 -١آمــوزش ھــای پيشــگيری و بھداشــتی
الزم را بـــرای بيمـــار دارای قالـــب گـــچ ﯾـــا
اﺳپلنت را تدوﯾن نماﯾد.
 -٢تدابير پرﺳتاری از بيمار دارای قالب گچ
ﯾا اﺳپلنت را بيان کند.
 -٣انواع تراکشن و اصول تراکشن مـوثر را
توضيح دھد.
 -۴تدابير پرﺳتاری از بيمار تحت تراکشـن
را توضيح دھد.
 -۵روش ھــای درمــان جــا انــدازی و بــی
حرکــت کــردن شکســتگی و درمــان آن را
بيان کند.
 -۶کـــوفتگی ،کشـــيدگی عضـــله ،پـــيچ
خوردگی و در رفتگـی مفصـل را از ﯾکـدﯾگر
تميز دھد.
 -٧انــواع شکســتگی ھــا را طبقــه بنــدی
کند.
 -٨روش ھـــای اورژانـــس درمـــان انـــواع
شکستگی ھا را به خاطر آورد.
 -٩عــــوارض مھــــم ھــــر ﯾــــک از انــــواع
شکستگی ھا را نام ببرد.

حيطه)شناختی،
عاطفی ،روانی-
حرکتی(
شناختي )(۵
شناختي )(١
شناختي )(٢
شناختي )(٢
شناختي )(١

روش
ﯾاددھی
ﯾادگيری

مواد و
وساﯾل
آموزشی

 ﺳخنرانی پرﺳش وپاﺳخ
 بحــــــــثگروھی
 نمـــــاﯾشفيلم

وﯾدئو پرژکتور و
لب تاپ
)(Powerpoint
اﺳــــــتفاده از
ماژﯾک و واﯾـت
برد
موالژ

شناختي )(۴
شناختي )(۵
شناختي )(١
شناختي )(١
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شماره
جلسه

٣

تارﯾخ
جلسه

اھداف اختصاصی
)رئوس مطالب(

اھداف وﯾژه
رفتاری

-١عوارض شکستگی
 -٢انـــواع شکســـتگی
ھای ناحيه ای
 -٣پرﺳـــتاری از بيمـــار
تحــت اعمــال جراحــی
ارتوپدی

دانشجو پس از پاﯾان درس قادر باشد:
 -١عــــوارض مھــــم ھــــر ﯾــــک از انــــواع
شکستگی ھا را نام ببرد.
 -٢روش ھــــای درمــــان و پيشــــگيری از
عــوارض زودرس و تــاخيری در شکســتگی
ھا را توضيح دھد.
 -٣لــزوم اقــدامات و نوتــوانی بــرای بيمــار
مبتال به شکستگی اندام فوقانی را شرح
دھد.
 -۴لــزوم اقــدامات و نوتــوانی بــرای بيمــار
مبتال به شکستگی اندام تحتانی را شرح
دھد.
دانشجو پس از پاﯾان درس قادر باشد:
 -١نياز ھای پرﺳـتاری بيمـار قبـل ،حـين و
پس از جراحی تعوﯾض مفصل )ران و زانـو(
را شرح داده و با ﯾکدﯾگر مقاﯾسه نماﯾد.
 -٢از فراﯾند پرﺳتاری به عنوان چھارچوبی
برای بيمار تحت جراحی ارتوپدی اﺳتفاده
نماﯾد.
 -٣درباره آموزش به بيمار دچار قطـع عضـو
توضيح دھد.
 -۴از فراﯾند پرﺳتاری به عنوان چھارچوبی
بــرای مراقبــت از بيمــار دچــار آمپوتاﺳــيون
عضو اﺳتفاده نماﯾد.

-١جراحــــــي ھــــــاي
اﺳـــتخوان و مراقبـــت
ھای پرﺳتاری مربوطه
 -٢آمپوتاﺳــيون عضــو و
مراقبت ھاي پرﺳتاري
مربوط
۴

حيطه)شناختی،
عاطفی ،روانی-
حرکتی(
شناختي )(١
شناختي )(٢

روش
ﯾاددھی
ﯾادگيری

مواد و
وساﯾل
آموزشی

 ﺳخنرانی پرﺳش وپاﺳخ
 بحــــــــثگروھی

وﯾدئو پرژکتور و
لب تاپ

شناختي )(٢

اﺳــــــتفاده از
ماژﯾک و واﯾـت
برد

شناختي )(٢

شناختي )(۴
شناختي )(۵
شناختي )(٢
شناختي )(۵

)(Powerpoint

 ﺳخنرانی پرﺳش وپاﺳخ
 بحــــــــثگروھی
 نمـــــاﯾشفيلم

وﯾدئو پرژکتور و
لب تاپ
)(Powerpoint
اﺳــــــتفاده از
ماژﯾک و واﯾـت
برد
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شماره
جلسه

۵

تارﯾخ
جلسه

اھداف اختصاصی
)رئوس مطالب(

اھداف وﯾژه
رفتاری

 -١انـــواع دفـــورميتی و
بيمـــاری ھـــای انـــدام
فوقانی
 -٢انـــواع دفـــورميتی و
بيمـــاری ھـــای انـــدام
تحتانی

دانشجو پس از پاﯾان درس قادر باشد:
 -١انــواع بيمــاری ھــای انــدام فوقــانی ار
بشناﺳد
 -٢نحــوه مراقبــت از بيمــار تحــت جراحــی
دﺳت را توضيح دھد.
 -٣بيماری ھای اندام تحتانی را بشناﺳد

 -٣بيمـــــاری ھـــــای  -۴نحوه مراقبت از بيمار تحـت جراحـی پـا
را توضيح دھد.
ورزشی ارتوپدی
 -۵صدمات ورزشی ،عالﯾم و نشـانه ھـا و
درمان آن ھا را شناﺳاﯾی کند.

۶

 -١ادامه بيماری ھـای دانشجو پس از پاﯾان درس قادر باشد:
 -١آمــوزش ھــای الزم بــه بيمــار مبــتال بــه
ورزشی ارتوپدی
کمردرد را شرح دھد.
 -٢کمردرد و انواع آن
 -٢تدابير پرﺳتاری نوتـوانی از بيمـار دچـار
کمردرد را بيان کند.
 -٣نحوه صحيح اﯾستادن ،نشستن و بلنـد
کردن اشياء را نشان دھد

حيطه)شناختی،
عاطفی ،روانی-
حرکتی(
شناختي )(١
شناختي )(٢
شناختي )(١

روش
ﯾاددھی
ﯾادگيری

مواد و
وساﯾل
آموزشی

 ﺳخنرانی پرﺳش وپاﺳخ
 بحــــــــثگروھی

وﯾدئو پرژکتور و
لب تاپ

اﺳــــــتفاده از
ماژﯾک و واﯾـت
برد

شناختي )(٢
شناختي )(١

شناختي )(٢
شناختي )(١
شناختي )(٣

)(Powerpoint

 ﺳخنرانی پرﺳش وپاﺳخ
 بحــــــــثگروھی

وﯾدئو پرژکتور و
لب تاپ
)(Powerpoint
اﺳــــــتفاده از
ماژﯾک و واﯾـت
برد

7

شماره
جلسه

تارﯾخ
جلسه

اھداف اختصاصی
)رئوس مطالب(

اھداف وﯾژه
رفتاری

٧

 -١بيمــــــاری ھــــــای دانشجو پس از پاﯾان درس قادر باشد:
متابوليک اﺳـتخوان و  -١پاتوفيزﯾولوژی ،پـاتوژنز و درمـان بيمـاری
مراقبت ھای پرﺳتاری اﺳتئوپروز را توضيح دھد.
 -٢از فراﯾند پرﺳتاری به عنوان چھارچوبی
مربوط
بـرای درمـان بيمـاران مبـتال بـه اﺳــتئوپروز
اﺳتفاده نماﯾد.
 -٣بيمــاری اﺳتئوماالﺳــی را بــا بيمــاری
اﺳتئوپروز مقاﯾسه نماﯾد.
 -۴علل اﺳتئوماالﺳی و روش ھای درمان
آن را بشناﺳد.
 -۵بيماری پاژه را تعرﯾف نماﯾد.
 -۶نحوه درمان داروﯾی پاژه را شرح دھد.
 -٧بيماری نقرص را توضيح دھد.

٨

 -١بيمــــــاری ھــــــای دانشجو پس از پاﯾان درس قادر باشد:
عفـــونی اﺳـــتخوان و  -١اﺳتئو ميليت را بشناﺳد.
مراقبت ھای پرﺳتاری  -٢علــل ،عالﯾــم و درمــان اﺳــتئوميليت را
بشناﺳد.
مربوط
 -٣آرترﯾــت عفــونی و آرترﯾــت جوانــان را بــا
ھم مقاﯾسه نماﯾد.
 -۴از فراﯾند پرﺳتاری به عنوان چھارچوبی
برای درمان بيماران مبتال به اﺳـتئوميليت
اﺳتفاده نماﯾد.
 -۵ﺳل اﺳتخوان و مفاصل را بشناﺳد.
 -۶عالﯾم ﺳل صستون فقرات را نام ببرد.

حيطه)شناختی،
عاطفی ،روانی-
حرکتی(
شناختي )(٢
شناختي )(۵

روش
ﯾاددھی
ﯾادگيری

مواد و
وساﯾل
آموزشی

 ﺳخنرانی پرﺳش وپاﺳخ
 بحــــــــثگروھی

وﯾدئو پرژکتور و
لب تاپ

شناختي )(۴

)(Powerpoint
اﺳــــــتفاده از
ماژﯾک و واﯾـت
برد

شناختي )(١
شناختي )(١
شناختي )(٢
شناختي )(٢
شناختي )(١
شناختي )(٢
شناختي )(۴
شناختي )(۵
شناختي )(١
شناختي )(١

 ﺳخنرانی پرﺳش وپاﺳخ
 بحــــــــثگروھی

وﯾدئو پرژکتور و
لب تاپ
)(Powerpoint
اﺳــــــتفاده از
ماژﯾک و واﯾـت
برد
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شماره
جلسه

تارﯾخ
جلسه

اھداف اختصاصی
)رئوس مطالب(

اھداف وﯾژه
رفتاری

 -١ﺳــــــرطان ھــــــای دانشجو پس از پاﯾان درس قادر باشد:
اﺳـــتخوان و مراقبـــت  -١انواع تومورھای اﺳتخوانی را نام ببرد.
 -٢تــدابير پرﺳــتاری از بيمــاران مبــتال بــه
ھای پرﺳتاری مربوط
تومور اﺳتخوانی را توضيح دھد.

حيطه)شناختی،
عاطفی ،روانی-
حرکتی(
شناختي )(١
شناختي )(٢

٩

روش
ﯾاددھی
ﯾادگيری

مواد و
وساﯾل
آموزشی

 ﺳخنرانی پرﺳش وپاﺳخ
 بحــــــــثگروھی

وﯾدئو پرژکتور و
لب تاپ
)(Powerpoint
اﺳــــــتفاده از
ماژﯾک و واﯾـت
برد

١٠

 -١بيمـــــاری ھـــــای دانشجو پس از پاﯾان درس قادر باشد:
روماتيســمی و بافـــت  .١بيمـــــاري آرتريـــــت روماتوئيـــــد را بـــــا
اﺳتئوآرتريت مقايسه كند
ھمبند
 .٢نحوه درمان و مراقبت از بيمار مبـتال بـه
اﺳتئوآرتريت و آرتريت روماتوئيـد را بـا ھـم
مقايسه كند.
 .٣بيمــاري آرتريــت جوانــان و انــواع آن را
توضيح دھد.
 .۴بيماري لوپـوس اريتمـاتو ﺳيسـتميك را
توضيح دھد.
 .۵عاليم بيماري اﺳپونديليت انكليـوزان را
نام ببرد.

شناختي )(۴
شناختي )(۴
شناختي )(٢
شناختي )(٢

 ﺳخنرانی پرﺳش وپاﺳخ
 بحــــــــثگروھی

وﯾدئو پرژکتور و
لب تاپ
)(Powerpoint
اﺳــــــتفاده از
ماژﯾک و واﯾـت
برد

شناختي )(١
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