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  ورهفرم طرح د                      

                                                                                                                                                                                                      
  1تروما:  نام درس

عملی  0,5تئوري و 1,5(واحد  2ن واحد: میزا

(  

فوریتهاي رشته تحصیلی:

  پزشکی 

  مقطع تحصیلی دانشجویان:

  کاردانی

ساختمان محل برگزاري: 

  4شماره

مدرس: 

   عباسپور

  1396-1395تحصیلی دوم نیمسال 

ریک از انواع تروما بویژه آسیب هاي نیازمند مراقبت در اندامهاي حرکتی، قفسه سینه، سر و صورت، گردن و ستون آشنایی دانشجو با آسیب هاي مختلف، مکانیسم ایجاد آن و نحوه مراقبت و اداره ه : هدف کلی درس

  فقرات و عوارض ناشی از آنها و اقدامات اولیه مورد نیازمی باشد

 

شماره 

  جلسه

اهداف میانی  

  (رئوس مطالب)

اهداف ویژه (بر اساس سه حیطه اهداف آموزشی : 

  ، روان حرکتی)شناختی، عاطفی

حیطه و 

  طبقه آن

  روش یاددهی

  یادگیري

مواد و وسایل 

  آموزشی

زمان 

  جلسه

تکالیف 

  دانشجو

 نحوه
ارزشیابی  

  

1  

تعاریف، مفاهیم و 

اهمیت تروما، سیستم 

  تروما

  د :دانشجو بتوان

  حیطه شناختی:

   تروما را تعریف نمایید. -1

  اهمیت تروما را با ذکر دلیل توضیح دهد.-2

  .یستم تروما را با ذکر مثال تشریح نمایدس. -3

 حیطه عاطفی:
در هنگام تدریس به درس توجه داشته و با دقت گوش  .1

 دهند.

شناختی و 

  عاطفی

-سخنرانی، مباحثه
گروهی  –اي 

  کوچک

  وایت برد

  ماژیک

  ویدئو پروژکتور

  کتاب، مقاله

 Powerنرم افزار 
point  

90  

پرسش و پاسخ 

در انتهاي 

 -کالس

آمادگی براي 

  جلسه آینده

  آغازین
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 همراهی نمایند.مباحث مطرح شده با جدیت شرکت و در  .2

  

2  
کینتیک تروما انواع 

  تروما

  دانشجو بتواند 

  حیطه شناختی : 

  کینتیک تروما را شرح دهد. .1

  انواع تروما را با مثال روشن نماید. .2

 تروماي نافذ و غیر نافذ را از هم تفکیک نماي. .3

  حیطه عاطفی :

 .به درس توجه داشته و با دقت گوش دهند سیتدر در هنگام-1
  .ندینما یشرکت و همراه تیمباحث مطرح شده با جد در -2

شناختی و 

  عاطفی

-سخنرانی، مباحثه
  اي

  وایت برد

  ماژیک

  ویدئو پروژکتور

  کتاب، مقاله

 Powerنرم افزار 
point  

90  

پرسش و پاسخ 

در انتهاي 

 -کالس

آمادگی براي 

  جلسه آینده

  تکوینی

3  
مکانیسم تروما در 

  تصادفات

  دانشجو بتواند 

  حیطه شناختی : 

مکانیسم تروما در برخورد از جلو در تصادفات با وسایل  -1

   نقلیه موتوري را توضیح دهد

مکانیسم تروما در برخورد از عقب در تصادفات با  -2.

   .وسایل نقلیه موتوري را تشریح نماید

لو در تصادفات با مکانیسم تروما در برخورد از په -3. 

  وسایل نقلیه موتوري را بیان نماید

تفاوتهاي مکانیسم تروما در برخورد با موتورسیکلت را  -4 .

 .با تصادف با اتومبیل را تفکیک نماید

  حیطه عاطفی :

 .به درس توجه داشته و با دقت گوش دهند سیدر هنگام تدر-1
  .دنینما یشرکت و همراه تیمباحث مطرح شده با جد در -2

شناختی و 

  عاطفی

-سخنرانی، مباحثه
  اي

  وایت برد

  ماژیک

  ویدئو پروژکتور

  کتاب، مقاله

 Powerنرم افزار 
point  

90  

پرسش و پاسخ 

در انتهاي 

 -کالس

آمادگی براي 

  جلسه آینده

  تکوینی

4  
آسیب هاي ناشی از 

  محافظت کننده ها

  دانشجو بتواند  :

  حیطه شناختی:

شناختی و 

  عاطفی

-سخنرانی، مباحثه
گروهی  –اي 

  وایت برد

  ماژیک
90  

پرسش و پاسخ 

در انتهاي 
  تکوینی
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 ربند ایمنی را تبیین نمایدمزایا و آسیب هاي ناشی از کم  .1
مزایا و آسیب هاي ناشی از کیسه هوا را از سایر برخوردها .  .2

  تفکیک نماید

 حیطه عاطفی:
 در هنگام تدریس به درس توجه داشته و با دقت گوش دهند. .1

  در مباحث مطرح شده با جدیت شرکت و همراهی نمایند. .2

ایشی کوچک، نم

  حل مسئله –

  ویدئو پروژکتور

  کتاب، مقاله

 Powerنرم افزار 
point  

  -کالس

Quiz  در

  جلسه آینده

5  
ارزیابی مکانیسم تروما  

  در تصادفات

  دانشجو بتواند  

  حیطه شناختی :

ت با وسایل ارزیابی مکانیسم تروما در برخورد از جلو در تصادفا. -1

  نقلیه موتوري را توضیح دهد

ارزیابی مکانیسم تروما در برخورد از عقب در تصادفات با وسایل . -2 

  .نقلیه موتوري را تشریح نماید

ارزیابی مکانیسم تروما در برخورد از پهلو در تصادفات با وسایل . -3

   .نقلیه موتوري را بیان نماید

در برخورد با موتورسیکلت را با  تفاوتهاي ارزیابی مکانیسم تروما.-4

 تصادف با اتومبیل را تفکیک نماید

  :یعاطف طهیح

 .به درس توجه داشته و با دقت گوش دهند سیدر هنگام تدر -1

  .ندینما یشرکت و همراه تی.در مباحث مطرح شده با جد2

شناختی و 

  عاطفی

-سخنرانی، مباحثه
  اي

  وایت برد

  ماژیک

  ویدئو پروژکتور

  کتاب، مقاله

 Powerنرم افزار 
point  

120  

پرسش و پاسخ 

در انتهاي 

 -کالس

آمادگی براي 

  جلسه آینده

  تکوینی

  تریاژ  6

  دانشجو بتواند  

  حیطه شناختی :

   انواع تریاژ را نام ببرد.  -1

   .تریاژ ساده را با مثال روشن نماید. -2

  .موارد تریاز پیشرفته را تشریح نماید. -3

شناختی و 

  عاطفی

-سخنرانی، مباحثه
  اي

  وایت برد

  ماژیک

  ویدئو پروژکتور

  کتاب، مقاله

 Powerنرم افزار 
point  

120  

پرسش و پاسخ 

در انتهاي 

 -کالس

آمادگی براي 

  جلسه آینده

  تکوینی
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  :یعاطف طهیح

 .به درس توجه داشته و با دقت گوش دهند سیتدردر هنگام  -1

  .ندینما یشرکت و همراه تی.در مباحث مطرح شده با جد2

7  
تروماي سیسنم عضالنی 

  اسکلتی

  دانشجو بتواند 

  حیطه شناختی :

  .انواع تروماي سیستم عضالنی اسکلتی را بیان نماید -1

  ارزیابی تروماي سیستم عضالنی اسکلتی را توضیح دهد -2

مراقبتهاي اورژانسی در تروماي سیستم عضالنی اسکلتی را به انجام  -3 

 .رساند

.  

  :یعاطف طهیح

  .به درس توجه داشته و با دقت گوش دهند سیتدردر هنگام  -1

  .ندینما یشرکت و همراه تی.در مباحث مطرح شده با جد2

شناختی و 

  عاطفی

-سخنرانی، مباحثه
پرسش و  –اي 

  پاسخ

  وایت برد

  ماژیک

  ویدئو پروژکتور

کتاب، فیلم 

  آموزشی، عکس،

نرم افزار 

Power 

point  

120  

پرسش و پاسخ 

در انتهاي 

  -کالس

  تکوینی

  وسایل ثابت کننده  8

  دانشجو بتواند 

  حیطه شناختی :

  انواع آتل را نام ببرد. -1

   .موارد استفاده آتل ها را بصورت عملی نشان دهد. -2 

  .مراقبتهاي الزم هنگام آتل بندي را شرح دهد. -3 

  :یعاطف طهیح

  .به درس توجه داشته و با دقت گوش دهند سیدر هنگام تدر -1

  .ندینما یشرکت و همراه تیشده با جد.در مباحث مطرح 2

شناختی و 

  عاطفی

-سخنرانی، مباحثه
پرسش و  –اي 

  پاسخ

  وایت برد

  ماژیک

  ویدئو پروژکتور

کتاب، فیلم 

  آموزشی، عکس،

نرم افزار 

Power 

point  

120  

پرسش و پاسخ 

در انتهاي 

  -کالس

  تکوینی
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9  
تروماي سر و صورت 

  تروماي گردن

  دانشجو بتواند 

  : حیطه شناختی 

  .دینما یابی.تروماي سر، صورت و گردن را ارز 1 

در تروماي سر، صورت و گردن  ی.مراقبت هاي اورژانس 2

  دهد. حیرا توض

 
  

 حیطه عاطفی:
 در هنگام تدریس به درس توجه داشته و با دقت گوش دهند. .1

 در مباحث مطرح شده با جدیت شرکت و همراهی نمایند. .2
3  

شناختی و 

  عاطفی

-هسخنرانی، مباحث
  اي

  ،پرسش و پاسخ

  وایت برد

  ماژیک

  ویدئو پروژکتور

کتاب، فیلم 

  آموزشی، عکس،

 Powerنرم افزار 

poin  

90  

پرسش و پاسخ 

در انتهاي 

کالس وارایه 

  تحقیق

  تکوینی

     نهیتروماي قفسه س   10

  دانشجو بتواند 

  حیطه شناختی : 

  .دینما یابیرا ارز نهیتروماي قفسه س.1

 حیرا توض نهیدر تروماي قفسه س ی.مراقبت هاي اورژانس 2

 دهد.
  

 حیطه عاطفی:
 در هنگام تدریس به درس توجه داشته و با دقت گوش دهند. .3

 در مباحث مطرح شده با جدیت شرکت و همراهی نمایند. .4
3  

شناختی و 

  عاطفی

-سخنرانی، مباحثه
  اي

  ،پرسش و پاسخ

  وایت برد

  ماژیک

  ویدئو پروژکتور

کتاب، فیلم 

  آموزشی، عکس،

 Powerفزار نرم ا

poin  

90  

پرسش و پاسخ 

در انتهاي 

کالس وارایه 

  تحقیق

  تکوینی

  تروماي ستون فقرات  11

  دانشجو بتواند 

  حیطه شناختی :

  .دینما یابی.تروماي ستون فقرات را ارز 1

  دهد.  حیدر تروماي ستون فقرات را توض ی.مراقبت هاي اورژانس 2

شناختی و 

  عاطفی

-سخنرانی، مباحثه
  اي

  بحث گروهی

  وایت برد

  ماژیک

  ویدئو پروژکتور

کتاب، فیلم 

90  

پرسش و پاسخ 

در انتهاي 

ارائه -کالس

  تحقیق کالسی

  تکوینی
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 حیطه عاطفی:
 اشته و با دقت گوش دهند.در هنگام تدریس به درس توجه د .1

  در مباحث مطرح شده با جدیت شرکت و همراهی نمایند -2

  آموزشی، عکس،

 Powerنرم افزار 
poin  

  و انفجار سقوط  12

  دانشجو بتواند 

  حیطه شناختی :

  .دهد حیسقوط را توض یابیو ارز سمیمکان.1

   دینما حیتروما درانفجار را تشر یابیو ارز سمی.مکان 2

  

 حیطه عاطفی:
 در هنگام تدریس به درس توجه داشته و با دقت گوش دهند. .1

  در مباحث مطرح شده با جدیت شرکت و همراهی نمایند -2

شناختی و 

  طفیعا

-سخنرانی، مباحثه
  اي

  بحث گروهی

  وایت برد

  ماژیک

  ویدئو پروژکتور

کتاب، فیلم 

  آموزشی، عکس،

 Powerنرم افزار 
poin  

90  

پرسش و پاسخ 

در انتهاي 

  کالس

  تکوینی 

13  
جلسات عملی به مدت 

  ساعت 17

  دانشجو بتواند 

آشنایی عملی و کسب مهارت فراگیران در خصوص آتل بندي و ثابت 

  یفاي نقشسازي و ا

روانی 

  حرکتی 

سخنرانی وانجام 

پروسجر در مرکز 

مهارتهاي بالینی 

  برروي مانکن 

مانکن هاي 

  تخصصی

17 

  ساعت

حضورمنظم و 

شرکت فعال 

مرکز در 

مهارتهاي 

   تمرین بالینی و 

آزمون 

  عملی 

  

  نحوه ارزشیابی:

  گردد. محاسبه میآزمون عملی  %20و  مانده در امتحان پایان ترم باقی %60کل نمره با استفاده از کوئیز و  %20ارزشیابی به صورت کتبی که 

  نحوه محاسبه نمره کل:

  کل نمره %60     آزمون پایان ترم

  کل نمره  %20آزمون عملی                     

  کل نمره %20    کوئیز و تکالیف درسی

  منابع: 
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   "پیش بیمارستانی پایهاورژانس هاي طبی "میستوویچ جوزف ، هفن برنت ، کارن کیت .  -١

  )(منبع اصلی"اورژانس هاي طبی پیش بیمارستانی میانی "بلد سو جرایان ، پورتر رابرت ، جري ریچارد . .  -2

  )اصلیمنبع (. ")1378،(نشر جامعه نگر، چاپ اول  1کوهستانی، حمیدرضا؛ ابراهیمی فخار، حمیدرضا؛ باغچی، نیره؛ مراقبت هاي پیش بیمارستانی تروما ( -3. 


