
  

  تربت حیدریه علوم پزشکی دانشگاه پزشکی و توسعه آموزش اتمرکز مطالع          
  

  دورهفرم طرح 

                                                                                                                                                                           
اتاق عمل در اورژانس،  يتکنولوژ : نام درس

ه و مراقبت تروما و بحران ها و حوادث مترقب

  آن يها

  ) نظري ( واحد 1 واحد: تعداد

  رشته تحصیلی:

  اتاق عمل

  مقطع تحصیلی دانشجویان:

 یکارشناس انیدانشجو

  وستهیپ

  محل برگزاري:

  

  مدرس:

  دکتر دین پناه
  1396-97تحصیلی  دومنیمسال 

 هدف کلی درس:
  شود. یمورد اشاره آشنا م طیشرا در ماریمترقبه و اصول مراقبت از ب ریو حوادث غ در تروما، اورژانس ، بحران ها یجراح يها کیدرس دانشجو با تکن نیدر ا

 
شماره 

  جلسه

تاریخ 

  جلسه

اهداف میانی  

  (رئوس مطالب)

اهداف ویژه (بر اساس سه حیطه اهداف آموزشی: شناختی، عاطفی، روان 

  حرکتی)

طبقه هر 

  حیطه

  روش یاددهی

  یادگیري

مواد و وسایل 

  آموزشی
  ارزشیابینحوه  تکالیف دانشجو  زمان جلسه

1    
ــ ــا یجراح  يدر تروم

  شکم

  دانشجو بتواند:

 حیطه شناختی:
 نافذ شکم آشنا شود. ریصدمات غ با  

 صدمات نافذ شکم آشنا شود. با 
 کند. انیرا ب یشکم يبا تروما مارانیب یابینحوه ارز 
 کند. ییکبد، طحال، روده ها و پانکراس را شناسا جراحات  

  حیطه عاطفی:

  .ر بحث کالسی به صورت فعاالنه و با اشتیاق شرکت نمایدد

  شناختی
  و عاطفی

حل  سخنرانی،

پرسش مسئله، 

  و پاسخ

کتاب، - وایت برد

 فیلم آموزشی،
 -دیتا پروژکتور

نرم افزار 

Power point  

  دقیقه 90

آمادگی براي 

پاسخ به سواالت 

  در جلسه آینده

  آغازین

  

2    
ــ ــا یجراح  يدر تروم

  شکم

  اند:دانشجو بتو

 حیطه شناختی:
 آشنا شود. یشکم يدر تروما یجراح يها کیبا تکن 

  شناختی
  و عاطفی

حل  سخنرانی،

پرسش مسئله، 

  و پاسخ

کتاب، - وایت برد

 آموزشی، فیلم
 -دیتا پروژکتور

  دقیقه 90

آمادگی براي 

پاسخ به سواالت 

 در جلسه آینده
  تکوینی

                                                
   گردش علمی، آزمایشی  –پرسش و پاسخ  –حل مسئله  –گروهی کوچک، نمایشی  –اي تواند شامل: سخنرانی، مباحثهیادگیري می –روش یاددهی  

  یا تراکمی (پایان یک دوره یا مقطع آموزشی با هدف قضاوت در مورد تسلط  نیاي یا تکوینی (در فرایند تدریس با هدف شناسایی قوت و ضعف دانشجویان) و آزمون پایاتوانند به صورت آزمون ورودي (آگاهی از سطح آمادگی دانشجویان) مرحلهها بر اساس اهداف میزمونآ

  ردد.دانشجویان) برگزار گ
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 را  یشکم يتروما یو بعد از عمل جراح نیقبل، ح يها مراقبت

 شرح دهد.
 :حیطه عاطفی  

 در بحث کالسی به صورت فعاالنه و با اشتیاق شرکت نماید.  

نرم افزار 

Power point  

3    
ــ ــا یجراح  يدر تروم

  نهیقفسه س

  دانشجو بتواند:

 حیطه شناختی:
 آشنا شود. ینافذ قلب ریبا صدمات غ 
 نافذ قلب را بشناسد. صدمات 
 کند. انیرا ب يصدمات مر 
 آشنا شود. راگمافیصدمات د با 

  حیطه عاطفی:

 در بحث کالسی به صورت فعاالنه و با اشتیاق شرکت نماید.  

  شناختی
  و عاطفی

حل  سخنرانی،

پرسش مسئله، 

  و پاسخ

کتاب، - وایت برد

 فیلم آموزشی،
 -دیتا پروژکتور

نرم افزار 

Power point  

  دقیقه 90

آمادگی براي 

پاسخ به سواالت 

 در جلسه آینده
  تکوینی

4    
ــجرا ــا یح  يدر تروم

  نهیقفسه س

  دانشجو بتواند:

 حیطه شناختی:
 را شرح دهد. نهیقفسه س يبا تروما مارانیب یابینحوه ارز 
 آشنا شود. افراگمیو د يمر ،یقلب يدر تروما یجراح يها کیتکن با 
 يمر ،یقلب يتروما یو بعد از اعمال جراح نیقبل، ح يها مراقبت 

 را بداند. افراگمیو د
  حیطه عاطفی:

  .ر بحث کالسی به صورت فعاالنه و با اشتیاق شرکت نمایدد

  شناختی
  و عاطفی

حل  سخنرانی،

پرسش مسئله، 

 و پاسخ
  

کتاب، - وایت برد

 فیلم آموزشی،
 -دیتا پروژکتور

نرم افزار 

Power point  

  دقیقه 90

آمادگی براي 

پاسخ به سواالت 

 در جلسه آینده
  تکوینی

5    
ــ ــا یجراح  يدر تروم

  سر و گردن

  جو بتواند:دانش

 حیطه شناختی:
 دینما انیسر و گردن را ب يبا تروما مارانیب یابینحوه ارز. 
 آشنا شود. يو تکان مغز يمنتشر مغز عاتیضا با 
 کند. سهیو ساب دورال را بشناسد و با هم مقا دورالیهماتوماپ 
 جمجمه را بشناسد. يها یشکستگ 
 گردن آشنا شود. يصدمات مهره ها با 
 شناسدنخاع را ب صدمات 

  شناختی
  و عاطفی

حل  ،سخنرانی

پرسش مسئله، 

  و پاسخ

کتاب، - وایت برد

 فیلم آموزشی،
 -دیتا پروژکتور

نرم افزار 

Power point  

  دقیقه 90

آمادگی براي 

پاسخ به سواالت 

 در جلسه آینده
  تکوینی
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  اورژانس در صدمات سر و گردن را ذکر کند. ریتداب 
 سر و گردن آشنا شود. يدر تروما یجراح يها کیتکن با 
 سر و گردن را  یو بعد از اعمال جراح نیقبل، ح يها مراقبت

 دهد. حیتوض
  

  حیطه عاطفی:

  .در بحث کالسی به صورت فعاالنه و با اشتیاق شرکت نماید

6    
ــ ــا یجراح  يدر تروم

  يارتوپد

  دانشجو بتواند:

 حیطه شناختی:
 آشنا شود. یبا صدمات اندام فوقان 
 آشنا شود. یصدمات اندام تحتان با 
 دینما انیرا ب يارتوپد يبا تروما مارانیب یابیارز نحوه. 
 دهد. حیسندرم کمپارتمان را توض 
 را شرح دهد. زیولیرابدوم 
 را شرح دهد. يارتوپد يدر تروما یجراح يها کیتکن 
 را  يارتوپد يتروما یو بعد از عمل جراح نیقبل، ح يها مراقبت

 شرح دهد.
  حیطه عاطفی:

  .به صورت فعاالنه و با اشتیاق شرکت نمایددر بحث کالسی 

  شناختی
  و عاطفی

حل  سخنرانی،

پرسش مسئله، 

  و پاسخ

کتاب، - وایت برد

 فیلم آموزشی،
 -دیتا پروژکتور

نرم افزار 

Power point  

  دقیقه 90

آمادگی براي 

پاسخ به سواالت 

 در جلسه آینده
  پایانی

7    
ــ ــا یجراح  يدر تروم

  اطفال

  دانشجو بتواند:

 ناختی:حیطه ش
 نافذ در اطفال آشنا شود. ریغ يبا تروما 
 صدمات نافذ شکم آشنا شود. با 
 کند. انیکودکان دچار تروما را ب یابینحوه ارز 
 اطفال آشنا باشد. يتروما یجراح يها کیتکن با 
 اطفال را ذکر  يتروما یو بعد از عمل جراح نیقبل، ح يمراقبت ها

 کند.
  حیطه عاطفی:

  شناختی
  و عاطفی

 سخنرانی،
  پرسش و پاسخ

کتاب، - وایت برد

 فیلم آموزشی،
 -دیتا پروژکتور

نرم افزار 

Power point  

  دقیقه 90

آمادگی براي 

پاسخ به سواالت 

 در جلسه آینده
  تکوینی
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  .فعاالنه و با اشتیاق شرکت نماید در بحث کالسی به صورت

8    
در بحران هـا  یجراح

  مترقبه ریو حوادث غ

  دانشجو بتواند:

 ختی:حیطه شنا
  بیان کند.کمیت هاي اندازه گیري 
 کاربردهاي واحد اندازه گیري SI.را بفهمد 
 در بحران ها آشنا شود. يبا ارائه خدمات فور 
 مترقبه را فرا  ریاتاق عمل در بحران ها و حوادث غ يآماده ساز

 .ردیگ
  حیطه عاطفی:

  .در بحث کالسی به صورت فعاالنه و با اشتیاق شرکت نماید

  شناختی
  عاطفیو 

 سخنرانی،
  پرسش و پاسخ

کتاب، - وایت برد

 فیلم آموزشی،
 -دیتا پروژکتور

نرم افزار 

Power point  

  دقیقه 90

آمادگی براي 

پاسخ به سواالت 

 در جلسه آینده
  تکوینی

  امتحان پایان ترم    9

  دانشجو بتواند 

  مسائل مختلف ارائه شده در طول ترم را حل نماید. .1

  ی را به خوبی درك کرده باشد.هدف از ارائه این واحد درس .2

  با انگیزه و اشتیاق در امتحان پایان ترم شرکت کند. .3

-شناختی

  عاطفی
  120  ----   حل مسئله

حل مسائل داده  

  شده
  آزمون پایانی

  نحوه ارزشیابی:

  گردد. می مانده در امتحان پایان ترم محاسبهباقی %80کل نمره با استفاده از کوئیز و  %20ارزشیابی به صورت کتبی که 

  نحوه محاسبه نمره کل:

  کل نمره %80     آزمون پایان ترم

  کل نمره %20   کوئیز و تکالیف درسی

  منابع:
Surgical technology for the surgical technologist approach.Delmar Publisher, 2012. 
Berry&Kohn, operating room technique.Publishermos by 2012. 

 1393 . بشري انتشارات .جراحی در قدم به قدم گیري تصمیم .بوالفضلا فرد، شجاعی
 1384 بشري انتشارات عمل، اتاق در بالینی هاي مهارت علی، مجیدي،

 .نگر جامعه انتشارات ، عمل اتاق پرستاري جامع راهنماي صمد، انتظار، مژگان، لطفی،
 . 1388 نگر جامعه ،نشر عمل اتاق تجهیزات و وسایل اب آشنایی ، رقیه زردشت، رویا، زاده، اکبر فاطمه، قارداشی،

  دانش نور انتشارات :تهران .پرستاري هاي فوریت جامع کتاب .مالحت مفرد، روان نیک


