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 ی دو ساعته برای یک درس دو واحدی(جلسه 17)برای یک دوره درس کامل، برای مثال:  

           فوریتهای پزشکی گروه آموزشی:                                     پلدختر فوریتهای پزشکی و پرستاری دانشکده:

 1400 -401 اولسال نیم: سالتحصیلی                          فوریتهای پزشکی دومترم   حصیلی:ت یرشتهو مقطع 

        واحد 5/1: عداد واحدت                                                                    1تروما  :واحد درسینام 

                                   مراقبتها و فنون و اصول :نیازیش پ                                                                    تئوری د:نوع واح 
 سامانه نوید مکان برگزاری:                                  2 -4 :ساعت شنبه    : زمان برگزاری کالس: روز

   نفر 20  تعداد دانشجویان:

 خانم نرگسی )به ترتیب حروف الفبا(: اساتید                                   خانم نرگسی مسئول درس:

 )لطفا شرح دهید( شرح دوره:

ر سسه سینه، مها، قفو اهمیت تروما و مکانیسم های آسیب، تریاژ، سیستم تروما و آسیبهای اندامفاهیم در این درس 

 کمک انشجود به و می شودو صورت، گردن و ستون فقرات به همراه علل و عالیم و اقدامات اولیه آموزش داده 

 شامل فوری اتاقدام ارائه در را تفکرخالق مهارتهای قبلی، های آموخته با خود های آموخته تلفیق ضمن میشود

 تصمیم و سریع انتقال بیمارستان، به انتقال راه در مداوم مراقبت حادثه، محل در ارزیابی ،آسیب وسعت تعیین

 . دهد انجام را ترومایی بیماران به درست و موقع به گیری

 

 )لطفا شرح دهید(هدف کلی: 

 آسیب بویژه تروما انواع از هریک اداره و مراقبت نحوه و آن ایجاد مکانیسم مختلف، های آسیب با دانشجو آشنایی

 آنها از ناشی عوارض و فقرات ستون و گردن صورت، و سر سینه، قفسه حرکتی، اندامهای در مراقبت نیازمند های

 . بیمارستانی پیش مرحله درنیاز  مورد اولیه اقدامات و

 

 (اهداف را با توجه به حیطه ها و سطوح مختلف بنویسید)بینابینی:اهداف 
 

 را بیان کند.و انواع آن  تروما اهمیت (1

 .نماید بیان برخورد نوع برحسب را اتومبیل تصادفات در شده ایجاد های آسیب انواع (2

 .دهد شرح را صحنه ارزیابی روشهای مختلف (3

 . دده توضیح را انفجار و سقوط در آسیب مکانیسم (4

 . دهد شرح را آنمختلف روشهای انواع تریاژ و  (5

 . دده توضیح را آنها در اورژانسی های راقبتم و اندامهاترومای انواع  (6

 . دده شرح راو مراقبتهای مربوطه  سر و صورت ترومای (7

 . دده توضیح راو نحوه مراقبت از آن  فقرات ستون ترومای (8

 .دنمای تشریحآنها را از  استفاده نحوهو کننده  ثابت وسایل انواع (9

 .دنمای تشریح را در آنها اورژانسی های مراقبتو  اسکلتی عضالنی سیستم ترومای (10

 

 

 های تدریس:شیوه
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  پرسش و پاسخ   سخنرانی برنامه ریزی شده   ■سخنرانی

 (TBLیادگیری مبتنی بر تیم)  (PBLیادگیری مبتنی بر حل مسئله)  ■بحث گروهی

 آموزش مجازی )آنالین و آفالین( )لطفاً نام ببرید(: سایر موارد
 

 )در جلسات آفالین و جلسات آنالین به تفکیک(: وظایف و تکالیف دانشجو

 آفالین

 و مطالعه مطالب درسی جلسه کالسی تایید حضور 

 ارائه گام به گام تکلیف کالسی در هر جلسه 

  در خودآزمونهاشرکت به موقع 

  طرح سواالت از طریق پیام یا در تاالر گفتگو 

 آنالین

 درس و عدم غیبت  کالس در موقع به حضور 

 کالس در حضور از قبل منابع مطالعه 

 قبلی جلسات در شده ارائه مطالب مطالعه 

 

 )در جلسات آفالین و جلسات آنالین به تفکیک(:قوانین و مقررات کالس

 آفالین

 و مطالعه  تیک تایید حضور 

 کسر نمره در صورت تاخیر در تکالیف 

 کسر نمره عدم شرکت در خودآزمونها 

 آنالین

 با ذکر نام و نام خانوادگی موقع به حضور 

 عدم غیبت و یا ترک کالس 

 
 

 وسایل کمک آموزشی:  

سااایر مااوارد  )لطفاااً نااام                 ■کااامویوتر                      ویدئو پروژکتور      وایت برد    

 ببرید(:  

 

 های مختلف دانشجو:نحوه ارزشیابی دانشجو و سهم هر کدام از فعالیت

 

 

 نمره از بیست فعالیت ردیف

 2          انجام تکالیف در سامانه نوید در زمان مقرر 1

  3         های سامانه نویدآزمون 2
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 1          و آفالین  آنالینهای مجازی حضور در کالس 3

 14          امتحان پایان ترم 4

 

 نوع آزمون

  غلط -صحیح ■جور کردنی              ■ایچندگزینه         ■پاسخ کوتاه    □تشریحی

 عملکردی کتبیجای خالی،  )لطفا نام ببرید( سایر موارد

  

 :)لطفا نام ببرید(: منابع پیشنهادی برای مطالعه

 
 

 انگلیسی:منابع 

1. Bowwman , warren .D.David .lt jone .outdoor Emergency care : 

comprehensive prehospital care for nonvrnban seting thed .Boston : jones and 

Bartlet . co 2005. 
 

 منابع فارسی:

 ”پایه بیمارستانی پیش طبی های اورژانس “. کیت کارن ، برنت هفن ، جوزف میستوویچ .2

 “ میانی بیمارستانی پیش طبی های اورژانس“ . ریچارد جری ، رابرت پورتر ، جرایان سو بلد .3

 ”پیشرفته بیمارستانی پیش طبی های اورژانس“ استیون رام.  ،اندرو پالک  ، روندا بک .4

، فیاض محمدرضا و همکاران، درسنامه جامع فوریتهای پزشکی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی .1

1384. 

 نشر ،1 تروما بیمارستانی پیش های مراقبت نیره، باغچی حمیدرضا، فخار ابراهیمی حمیدرضا، کوهستانی .2

 1396نگر،  جامعه

 

 

 بندی ارائه برنامه درسجدول زمان

 عنوان جلسه تاریخ ردیف
ساعت  های تکمیلی جلسات آفالینفعالیت شیوه ارائه جلسه

 برگزاری 
 مدرس

 گفتگو تکلیف خودآزمون آفالین آنالین

1 
 متیسس ،ارائه طرح درسو  مقدمه 20/6/1400

  تروما و کینتیک
 *    4- 2 

 خانم نرگسی

 خانم نرگسی 2 -4  *  *  مکانیسم های آسیب  27/6/1400 2

 خانم نرگسی 2 -4     * تریاژ 3/7/1400 3

 خانم نرگسی 2 -4    *  ارزیابی بیمار 10/7/1400 4

 خانم نرگسی 2 -4 *   *  صدمات عضالنی و اسکلتی 17/7/1400 5

 خانم نرگسی 2 -4  *  *  ادامه صدمات عضالنی و اسکلتی 24/7/1400 6

 خانم نرگسی 2 -4  *  *   صدمات سر  1/8/1400 7
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 خانم نرگسی 2 -4 *   *   صدمات سر ادامه  8/8/1400 8

 نرگسی خانم 2 -4  *  *  صدمات نخاعی 15/8/1400 9

 خانم نرگسی 2 -4     * ادامه صدمات نخاعی 22/8/1400 10

 خانم نرگسی 2 -4 *   *  سینه قفسهصدمات  29/8/1400 11

 خانم نرگسی 2 -4    *  سینه قفسهادامه صدمات  6/9/1400 12

13 
طبق برنامه 

 آموزش

 آزمون نهایی
 

 
  

 
- 

 خانم نرگسی

 

 

 

 
 

 

 

 جدول هفتگی کلیات  ارائهی درس

 استاد مربوط عنوان مطالب تاریخ جلسه

 خانم نرگسی  تروما و کینتیک متیسس ،ارائه طرح درسو  مقدمه 30/6/99 1

 خانم نرگسی مکانیسم های آسیب  6/7/99 2

 خانم نرگسی تریاژ 13/7/99 3

 خانم نرگسی ارزیابی بیمار 20/7/99 4

 خانم نرگسی صدمات عضالنی و اسکلتی 27/7/99 5

 خانم نرگسی تعطیل رسمی  4/8/99 6

 خانم نرگسی ادامه صدمات عضالنی و اسکلتی 11/8/99 7

 خانم نرگسی  صدمات سر  18/8/99 8

 خانم نرگسی  صدمات سر ادامه  25/8/99 9

 خانم نرگسی صدمات نخاعی 2/9/99 10

 خانم نرگسی ادامه صدمات نخاعی 9/9/99 11

 خانم نرگسی سینه قفسهصدمات  11/9/98 12

 خانم نرگسی سینه قفسهادامه صدمات  16/9/99 13

 


