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  ر خورد با آنهاآشنا نمودن دانشجو با انواع بیماري ها و حوادث مربوط به تروما و چگونگی ب: هدف کلی درس

 
شماره 

  جلسه
  اهداف میانی  (رئوس مطالب)  تاریخ جلسه

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  24/11/96  

 معرفی طرح درس 
 با مفهـوم ترومـا و  ییآشنا

انـواع  جادیا يها سمیمکان

  تروما

  دانشجو باید قادر باشد: 

  الف) حیطه شناختی:

 .تروما را در یک جمله تعریف نماید-1
 قوانین اینرسی را در تروما را توضیح دهد-2
مکانیسم هاي بروز انواع تروما را شرح -3

 . دهد
 انواع تروماي باز را دسته بندي نماید-4
مختلف صدمات حوادث نقلیه را  مراحل-5

 نام ببرد
عالئم بالینی تروماهاي انفجاري را نام - 6

  ببرد

 ناختیش

  عاطفی

  

 ،سخنرانی

 -مباحثه اي

گروهی 

  کوچک

  

وایت برد، 

ماژیک، ویدئو 

پروژکتور، نرم 

 powerافزار 
point  ،

نمایش فیلم 

  آموزشی

  کتب مرجع

  ساعت2

شرکت در  

بحث هاي 

گروهی ، 

پرسش و 

پاسخ در 

  انتهاي کالس

براي آمادگی 

کوئیز در 

  جلسه بعد.

  

 آغازین

  ورودي)(

  

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

  یا تراکمی (پایان یک دوره یا مقطع آموزشی با هدف قضاوت در مورد تسلط  نیقوت و ضعف دانشجویان) و آزمون پایا اي یا تکوینی (در فرایند تدریس با هدف شناساییتوانند به صورت آزمون ورودي (آگاهی از سطح آمادگی دانشجویان) مرحلهها بر اساس اهداف میآزمون

  دانشجویان) برگزار گردد.
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عالئم بالینی تروماهاي ناشی از سقوط را - 7

  بیان نماید

  ب) حیطه عاطفی:

در هنگام تدریس به درس توجه داشته  .1

 باشد و با دقت گوش دهد
ــده .2 ــرح ش ــث مط ــزه در مباح ــا انگی  ب

 مشارکت داشته باشد
تی که در مورد موضـوع مـورد به سواال .3

پاسـخ  بااشتیاق بحث پرسیده می شود

  دهد

2  28/11/96  

  تروماهاي  ستمیسآشنایی با 

  اژیترآشنایی با مفهوم 
  

  دانشجو باید قادر باشد: 

  الف) حیطه شناختی:

 .دهد توضیح را تروما سیستم هاي -1
 .نماید تبیین مثال ذکر با را تروما انواع -2
 .دهد شرح را صحنه ارزیابی چگونگی-3
 توضیح دهد.  را ترومایی مصدومین تریاژ-4

لیسـت   را ترومایی مصدومین تریاژمراحل 

  کند.

  ) حیطه عاطفی:ب

به درس توجه داشته  سیدر هنگام تدر .1

 باشد و با دقت گوش دهد
 زهیــمباحــث مطــرح شــده بــا انگ در .2

 مشارکت داشته باشد
که در مورد موضوع مـورد  یسواالت به .3

اسخ پ اقیشود بااشت یم دهیبحث پرس

  دهد

ناختی ش

  عاطفی

  

  

سخنرانی 

 - ،مباحثه اي

گروهی 

  کوچک

  

وایت برد، 

ماژیک، ویدئو 

پروژکتور، نرم 

 powerافزار 
point  ،

نمایش فیلم 

  آموزشی

  کتب مرجع

  ساعت2

شرکت در  

بحث هاي 

گروهی ، 

پرسش و 

پاسخ در 

  انتهاي کالس

ارائه کنفرانس 

  دانشجو

کوئیز در 

  انتهاي جلسه

تکوینی یا 

  تشخیصی
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3  2/12/96    نسج نرم يترومابا آشنایی  

  دانشجو باید قادر باشد: 

  الف) حیطه شناختی:

 را نام ببرد پوست مختلف هاي قسمت .1
 . ببرند نام را نرم بافت جراحات انواع  .2
 باز زخم در اورژانسی طبی هاي مراقبت .3

 دهد توضیح را بسته زخم و
  ) حیطه عاطفی:ب

به درس توجه داشته  سیدر هنگام تدر .1

 باشد و با دقت گوش دهد
ــا انگ در .2 ــده ب ــرح ش ــث مط ــمباح  زهی

 مشارکت داشته باشد
که در مورد موضـوع مـورد  یسواالت به .3

پاسـخ  اقیشود بااشت یم دهیبحث پرس

  دهد
با عالقه مطالب اضافی را از منابع دیگـر  .4

  تهیه کند

  ناختیش

  عاطفی

  

سخنرانی 

 - ،مباحثه اي

گروهی 

  کوچک

  

وایت برد، 

ماژیک، ویدئو 

وژکتور، نرم پر

 powerافزار 
point  ،

نمایش فیلم 

  آموزشی

  کتب مرجع

  ساعت2

شرکت در  

بحث هاي 

گروهی ، 

پرسش و 

پاسخ در 

  انتهاي کالس

  ایفاي نقش

ارائه کنفرانس 

  دانشجو

کوئیز در 

  جلسه بعد

تکوینی یا 

  تشخیصی

  

4  5/12/96  
 مفهوم سـوختگی با  ییآشنا

)1(  

  دانشجو باید قادر باشد: 

  شناختی:الف) حیطه 

 پاتوفیزیولوژي سوختگی را بیان کند .1
 انواع سوختگی را نام ببرد .2
درجه بندي انواع سوختگی هـا را بیـان  .3

  کند.

  ب) حیطه عاطفی:

به درس توجه داشته  سیدر هنگام تدر .1

 باشد و با دقت گوش دهد
ــا انگ در .2 ــده ب ــرح ش ــث مط ــمباح  زهی

 مشارکت داشته باشد

  ناختیش

  عاطفی

  

سخنرانی 

 - ،مباحثه اي

گروهی 

  کوچک

  

وایت برد، 

ماژیک، ویدئو 

پروژکتور، نرم 

 powerافزار 
point  ،

نمایش فیلم 

  آموزشی

  کتب مرجع

  ساعت2

شرکت در  

بحث هاي 

گروهی ، 

پرسش و 

ر پاسخ د

  انتهاي کالس

ارائه کنفرانس 

  دانشجو

تکوینی یا 

  تشخیصی
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که در مورد موضـوع مـورد  یسواالت به .3

پاسـخ  اقیشود بااشت یم دهیث پرسبح

 دهد 
 گـریرا از منابع د یعالقه مطالب اضاف با .4

  کند هیته

5  8/12/96  
 مفهوم سـوختگی با  ییآشنا

)2(  

  دانشجو باید قادر باشد: 

  الف) حیطه شناختی:

مراحل مراقبـت از مصـدوم سـوخته را  .1

 بیان کند.
ــتانی در  .2 ــیش بیمارس ــاي پ ــت ه مراقب

 سوختگی هاي خاص را توضیح دهد
مایعـات بر اساس نوع سوختگی میـزان  .3

  ساعت را تعیین کند. 24مورد نیاز در 

  ب) حیطه عاطفی:

به درس توجه داشته  سیدر هنگام تدر .1

 باشد و با دقت گوش دهد
ــا انگ در .2 ــده ب ــرح ش ــث مط ــمباح  زهی

 مشارکت داشته باشد
که در مورد موضـوع مـورد  یسواالت به .3

پاسـخ  اقیشود بااشت یم دهیبحث پرس

 دهد 
 گـرینابع درا از م یعالقه مطالب اضاف با .4

  کند هیته

 ناختیش

  عاطفی

  

سخنرانی 

 - ،مباحثه اي

گروهی 

  کوچک

  

وایت برد، 

ماژیک، ویدئو 

پروژکتور، نرم 

 powerافزار 
point  ،

نمایش فیلم 

  آموزشی

  کتب مرجع

  ساعت2

شرکت در  

بحث هاي 

گروهی ، 

پرسش و 

پاسخ در 

  انتهاي کالس

ارائه کنفرانس 

  دانشجو

تکوینی یا 

  تشخیصی

  

6  12/12/96  
  مـایع آشنایی بـا مفهـوم

  درمانی

  دانشجو باید قادر باشد: 

  الف) حیطه شناختی:

  اهداف مایع درمانی را بیان کند. .1

ناختی ش

  عاطفی

  

سخنرانی 

 - ،مباحثه اي

گروهی 

وایت برد، 

ویدئو  ماژیک،

پروژکتور، نرم 

  ساعت2

شرکت در  

بحث هاي 

گروهی ، 

تکوینی یا 

  تشخیصی
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ــاس  .2 ــدي براس ــاي وری ــواع محلوله ان

  اسموالریته را توضیح دهد.

انواع محلولهاي ایزوتونیک،هیپوتونیک  .3

  و هیپرتونیک را تشخیص دهد.

  ب) حیطه عاطفی:

جه داشته به درس تو سیدر هنگام تدر .1

 باشد و با دقت گوش دهد
 زهیــمباحــث مطــرح شــده بــا انگ در .2

 مشارکت داشته باشد
که در مورد موضوع مـورد  یسواالت به .3

پاسخ  اقیشود بااشت یم دهیبحث پرس

 دهد 
 گریرا از منابع د یعالقه مطالب اضاف با .4

  کند هیته

  کوچک

  

 powerافزار 
point   

نمایش فیلم 

  اموزشی

  کتب مرجع

پرسش و 

پاسخ در 

  انتهاي کالس

ارائه کنفرانس 

، دانشجو 

کوئیز در 

  جلسه بعد

7  15/12/96  
  و شـکم ترومايآشنایی با 

  لگن

  دانشجو باید قادر باشد: 

  شناختی: الف) حیطه

شکم   هاي آسیب انواع و شکم آناتومی .1

 .نمایند بیان را
 در اورژانسـی هـاي مراقبت و ارزیابی .2

 . دهند شرح را شکم آسیب
 آسیب مکانیسم شکمی، حفره آناتومی .3

  .نمایند تشریح را شکمی هاي

 در را اورژانسی هاي مراقبت و ارزیابی .4
  . دهند توضیح را شکمی هاي آسیب

  ب) حیطه عاطفی:

به درس توجه داشته  سیهنگام تدر در .1

 باشد و با دقت گوش دهد

 ناختیش

  عاطفی

  

سخنرانی 

 - ،مباحثه اي

گروهی 

  کوچک

  

وایت برد، 

ماژیک، ویدئو 

پروژکتور، نرم 

 powerافزار 
point   

نمایش فیلم 

  اموزشی

  کتب مرجع

  ساعت2

شرکت در  

بحث هاي 

گروهی ، 

پرسش و 

پاسخ در 

  انتهاي کالس

ارائه کنفرانس 

  دانشجو

تکوینی یا 

  تشخیصی
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ــا انگ در .2 ــده ب ــرح ش ــث مط ــمباح  زهی

 مشارکت داشته باشد
که در مورد موضـوع مـورد  یسواالت به .3

پاسـخ  اقیشود بااشت یم دهیبحث پرس

 دهد 
 گـریرا از منابع د یعالقه مطالب اضاف با .4

  کند هیته

8  19/12/96  
  سـتمیس يتروماآشنایی با 

  یتناسل يادرار

 س قادر باشند:کال انیدر پا انیدانشجو
 یشناخت طهی) حالف

و  یتناسـل يادرار ستمیس یآناتوم .1

 انیـهـاي  آن هـا را ب بیانواع آس

 .ندینما
در  یو مراقبت هاي اورژانس یابیارز .2

را  یتناسـل يادرار ستمیس بیآس

 شرح دهند 
،  يادرار یتناسـل ستمیس  یآناتوم .3

 سـتمیس نیهاي ا بیآس سمیمکان

 .ندینما حیرا تشر
را  یمراقبت هاي اورژانسو  یابیارز .4

ــ ــ بیدر آس ــاي س  يادرار تمیه

 دهند . حیرا توض یتناسل
  ب) حیطه عاطفی:

به درس توجه داشته  سیدر هنگام تدر .1

 باشد و با دقت گوش دهد
 زهیــمباحــث مطــرح شــده بــا انگ در .2

 مشارکت داشته باشد
که در مورد موضوع مـورد  یسواالت به .3

ناختی، ش

  عاطفی

  

سخنرانی 

 - ،مباحثه اي

گروهی 

  کوچک

  

وایت برد، 

ماژیک، ویدئو 

پروژکتور، نرم 

 powerافزار 
point   

نمایش فیلم 

  اموزشی

  کتب مرجع

  ساعت2

شرکت در  

بحث هاي 

گروهی ، 

پرسش و 

پاسخ در 

  انتهاي کالس

ارائه پروژه 

  هخواسته شد

  

تکوینی یا 

  تشخیصی
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پاسخ  اقیشود بااشت یم دهیبحث پرس

 دهد 
 گریرا از منابع د یعالقه مطالب اضاف با .4

  کند هیته

9  22/12/969  
  قفسـه ترومـايآشنایی با 

  )1( سینه

  دانشجویان پس از پایان درس قادر باشند :

 الف) حیطه شناختی
 سـینه قفسه و فیزیولوژي آناتومی .1

  را شرح دهد.

 را سـینه قفسه هاي آسیب انواع  .2
 .نمایند بیان

عالیم و نشانه هـاي آسـیب هـاي  .3

 قفسه سینه را بیان کند
نیک هاي معاینه جسمانی دقیق تک .4

 قفسه سینه را بیان کند
  ب) حیطه عاطفی:

بـه درس توجـه  سیدر هنگام تدر .5

 داشته باشد و با دقت گوش دهد
 زهیـمباحث مطرح شـده بـا انگ در .6

 مشارکت داشته باشد
کـه در مـورد موضـوع  یسواالت به .7

شــود  یمــ دهیمــورد بحــث پرســ

 پاسخ دهد  اقیبااشت
را از منـابع  یعالقه مطالب اضـاف با .8

  کند هیته گرید

ناختی، ش

  عاطفی

  

سخنرانی 

 - ،مباحثه اي

گروهی 

  کوچک

  

وایت برد، 

ماژیک، ویدئو 

پروژکتور، نرم 

 powerافزار 
point   

نمایش فیلم 

  اموزشی

  کتب مرجع

  ساعت2

شرکت در  

بحث هاي 

گروهی ، 

پرسش و 

پاسخ در 

  انتهاي کالس

ارائه پروژه 

  خواسته شده

  

تکوینی یا 

  تشخیصی

  

10  14/1/97  
  قفسـه ترومـايآشنایی با 

  )2( سینه

  دانشجویان پس از پایان درس قادر باشند :

 الف) حیطه شناختی
ناختی، ش

  عاطفی

سخنرانی 

 - اي،مباحثه 

وایت برد، 

ماژیک، ویدئو 
  ساعت2

شرکت در  

بحث هاي 

تکوینی یا 

  تشخیصی
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بیماري هاي منشا گرفته از آسـیب  .1

 هاي قفسه سینه را لیست کند
 انواع پنوموتروراکس را نام ببرد .2
 در اورژانسی هاي مراقبت و ارزیابی .3

 . دهند شرح را سینه قفسه آسیب
  عاطفی:ب) حیطه 

به درس توجه داشته  سیدر هنگام تدر .1

 باشد و با دقت گوش دهد
ــا انگ در .2 ــده ب ــرح ش ــث مط ــمباح  زهی

 مشارکت داشته باشد
که در مورد موضـوع مـورد  یسواالت به .3

پاسـخ  اقیشود بااشت یم دهیبحث پرس

 دهد 
 گـریرا از منابع د یعالقه مطالب اضاف با .4

  کند هیته

گروهی   

  کوچک

  

پروژکتور، نرم 

 powerافزار 
point   

نمایش فیلم 

  اموزشی

  کتب مرجع

گروهی ، 

پرسش و 

پاسخ در 

  انتهاي کالس

ارائه پروژه 

  خواسته شده

  

11  18/1/97   آشنایی با صدمات انفجاري  

  : دانشجو باید قادر باشد

  الف) حیطه شناختی:

 انفجار و انفجار در آسیب مکانیسم .1
  د.ده شرح را محصور فضاي در

را  انفجار اثر بر آسیب ایجاد مراحل .2

 .لیست کند
 اورژانسی هاي مراقبت و ارزیابی  .3

 بـه را انفجار از ناشی هاي آسیب
 . دده توضیح درستی

 در فیزیکـی قوانین ها پرتابه علم .4
 . ندده شرح را ها پرتابه علم

  ب) حیطه عاطفی:

ناختی، ش

  عاطفی

  

رانی سخن

 - ،مباحثه اي

گروهی 

  کوچک

  

وایت برد، 

ماژیک، ویدئو 

پروژکتور، نرم 

 powerافزار 
point   

نمایش فیلم 

  اموزشی

  کتب مرجع

  ساعت2

شرکت در  

بحث هاي 

گروهی ، 

پرسش و 

پاسخ در 

  انتهاي کالس

ارائه پروژه 

  خواسته شده

  

تکوینی یا 

  تشخیصی

  



  

  حیدریهتربت  علوم پزشکی دانشگاه پزشکی و توسعه آموزش اتمرکز مطالع          
  

بـه درس توجـه  سیدر هنگام تدر .1

 داشته باشد و با دقت گوش دهد
 زهیـمباحث مطرح شـده بـا انگ در .2

 مشارکت داشته باشد
کـه در مـورد موضـوع  یسواالت به .3

شــود  یمــ دهیمــورد بحــث پرســ

 پاسخ دهد  اقیبااشت
را از منـابع  یعالقه مطالب اضـاف با .4

  کند هیته گرید

12  21/1/97  
  آسنایی با تروماهاي سـر و

  ردنصورت و گ

  دانشجو باید قادر باشد: 

  الف) حیطه شناختی:

سـر و صـورت و گـردن را  آناتومی -1

 بیان کند
سـرو صـورت   هـاي آسیب انواع  -2

 .لیست نماید  را و گردن
ــابی -3 ــت و ارزی ــاي مراقب  ه

ــی ــیب در اورژانس ــر و  آس س

  . دده شرح را صورت و گردن

  ب) حیطه عاطفی:

بـه درس توجـه  سیدر هنگام تدر .1

 ا دقت گوش دهدداشته باشد و ب
 زهیـمباحث مطرح شـده بـا انگ در .2

 مشارکت داشته باشد
کـه در مـورد موضـوع  یسواالت به .3

شــود  یمــ دهیمــورد بحــث پرســ

 پاسخ دهد  اقیبااشت
را از منـابع  یعالقه مطالب اضـاف با .4

ناختی، ش

  عاطفی

  

سخنرانی 

 - ،مباحثه اي

گروهی 

  کوچک

  

وایت برد، 

ماژیک، ویدئو 

پروژکتور، نرم 

 powerافزار 
point   

نمایش فیلم 

  اموزشی

  کتب مرجع

  ساعت2

شرکت در  

بحث هاي 

گروهی ، 

پرسش و 

پاسخ در 

  انتهاي کالس

ارائه پروژه 

  خواسته شده

  

تکوینی یا 

  تشخیصی

  



  

  حیدریهتربت  علوم پزشکی دانشگاه پزشکی و توسعه آموزش اتمرکز مطالع          
  

  کند هیته گرید

13  28/1/97  
  آشنایی با تروماهاي چشم و

  بینی

  دانشجو باید قادر باشد: 

  طه شناختی:الف) حی

  ندکرا بیان چشم و بینی  آناتومی .1

چشـم و بینـی را  هاي آسیبانواع  .2

 لیست نماید
 هاي آسیب در مراقبت و ارزیابی  .3

 . دده توضیح را و بینی چشم
  ب) حیطه عاطفی:

به درس توجه داشته  سیدر هنگام تدر .5

 باشد و با دقت گوش دهد
ــا انگ در .6 ــده ب ــرح ش ــث مط ــمباح  زهی

 مشارکت داشته باشد
که در مورد موضـوع مـورد  یسواالت به .7

پاسـخ  اقیشود بااشت یم دهیبحث پرس

 دهد 
 گـریرا از منابع د یعالقه مطالب اضاف با .8

  کند هیته

ناختی، ش

  عاطفی

  

سخنرانی 

 - ،مباحثه اي

گروهی 

  کوچک

  

وایت برد، 

ماژیک، ویدئو 

پروژکتور، نرم 

 powerافزار 
point   

نمایش فیلم 

  اموزشی

  کتب مرجع

  ساعت2

در  شرکت 

بحث هاي 

گروهی ، 

پرسش و 

پاسخ در 

  انتهاي کالس

ارائه پروژه 

  خواسته شده

  

تکوینی یا 

  تشخیصی

  

  آسنایی با مفهوم خون ریزي  1/2/97  14

  دانشجو باید قادر باشد: 

  الف) حیطه شناختی:

 و خـون گـردش دستگاه آناتومی .1
 دهد شرح را خونی عروق انواع

 بـر را قلـب مختلـف هاي قسمت .2
 . دده شانن مانکن روي

 مـواد و اکسـیژن انتقـال طریقـه .3
 را بـدن هـاي بافـت بـه غـذائی

ناختی، ش

  عاطفی

  

سخنرانی 

 - ،مباحثه اي

گروهی 

  کوچک

  

وایت برد، 

ماژیک، ویدئو 

پروژکتور، نرم 

 powerافزار 
point   

نمایش فیلم 

  اموزشی

  کتب مرجع

  ساعت2

شرکت در  

بحث هاي 

گروهی ، 

پرسش و 

پاسخ در 

  انتهاي کالس

ارائه پروژه 

  خواسته شده

تکوینی یا 

  تشخیصی

  



  

  حیدریهتربت  علوم پزشکی دانشگاه پزشکی و توسعه آموزش اتمرکز مطالع          
  

 . دده شرح
 را نام ببرد خونریزي انواع .4
 را اصـول کنتــرل خــون ریــزي  .5

 دهد توضیح
ــون  .6 ــس خ ــاي اورژان ــت ه مراقب

  ریزي هاي داخلی را بیان کند

  ب) حیطه عاطفی:

بـه درس توجـه  سیدر هنگام تدر .1

 داشته باشد و با دقت گوش دهد
 زهیـباحث مطرح شـده بـا انگم در .2

 مشارکت داشته باشد
کـه در مـورد موضـوع  یسواالت به .3

شــود  یمــ دهیمــورد بحــث پرســ

 پاسخ دهد  اقیبااشت
را از منـابع  یعالقه مطالب اضـاف با .4

  کند هیته گرید

  

15  4/2/97   ) 1آشنایی با مفهوم شوك(  

  دانشجو باید قادر باشد: 

  الف) حیطه شناختی:

پاتوفیزیولوژي و مراحـل شـوك را  .1

  بیان کند

 ك را نام ببردانواع شو .2
عالیم و نشانه هاي کلی مشترك در  .3

 تمام شوك ها را لیست کند
نحوه افتراق شوك ها از عمدیگر را  .4

  بیان کند

  ب) حیطه عاطفی:

بـه درس توجـه  سیدر هنگام تدر .1

ناختی، ش

  عاطفی

  

سخنرانی 

 - ،مباحثه اي

گروهی 

  کوچک

  

وایت برد، 

ماژیک، ویدئو 

پروژکتور، نرم 

 powerافزار 
point   

نمایش فیلم 

  اموزشی

  کتب مرجع

  ساعت2

شرکت در  

بحث هاي 

گروهی ، 

پرسش و 

اسخ در پ

  انتهاي کالس

ارائه پروژه 

  خواسته شده

  

تکوینی یا 

  تشخیصی
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 داشته باشد و با دقت گوش دهد
 زهیـمباحث مطرح شـده بـا انگ در .2

 مشارکت داشته باشد
کـه در مـورد موضـوع  یسواالت به .3

شــود  یمــ دهیرد بحــث پرســمــو

 پاسخ دهد  اقیبااشت
را از منـابع  یعالقه مطالب اضـاف با .4

  کند هیته گرید

  )2آشنایی با مفهوم شوك (  8/2/97  16

  دانشجو باید قادر باشد: 

  الف) حیطه شناختی:

مراحل ارزیابی اولیـه بیمـار دچـار  .1

  شوك را نام ببرد 

مراقبت طبی اوژانس از بیمار دچـار  .2

 شوك را توضیح دهد
ولمیـک را عالیم بالینی شوك هیپو .3

 بیان کند
نحوه درمان هر کدام از شوك ها را  .4

  توضیح دهد

  ب) حیطه عاطفی:

بـه درس توجـه  سیدر هنگام تدر .1

 داشته باشد و با دقت گوش دهد
 زهیـمباحث مطرح شـده بـا انگ در .2

 مشارکت داشته باشد
کـه در مـورد موضـوع  یسواالت به .3

شــود  یمــ دهیمــورد بحــث پرســ

 پاسخ دهد  اقیبااشت
را از منـابع  یطالب اضـافعالقه م با .4

ناختی، ش

  عاطفی

  

سخنرانی 

 - ،مباحثه اي

گروهی 

  کوچک

  

وایت برد، 

ماژیک، ویدئو 

پروژکتور، نرم 

 powerافزار 
point   

نمایش فیلم 

  اموزشی

  کتب مرجع

  ساعت2

شرکت در  

بحث هاي 

گروهی ، 

پرسش و 

پاسخ در 

  انتهاي کالس

ارائه پروژه 

  خواسته شده

  

یا تکوینی 

  تشخیصی
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  کند هیته گرید

17  11/2/97  
آشنایی بـا انـواع آتـل و 

  بانداژ

  دانشجو باید قادر باشد: 

  الف) حیطه شناختی:

  انواع آتل هاي فشاري را نام ببرد .1

 اصول بانداژ زخم را توضیح دهد .2
انواع بانداژهاي مـورد اسـتفاده در  .3

کنترل خونریزي و فیکس کـردن را 

  لیست نماید

  ب) حیطه عاطفی:

بـه درس توجـه  سیدر هنگام تدر .1

 داشته باشد و با دقت گوش دهد
 زهیـمباحث مطرح شـده بـا انگ در .2

 مشارکت داشته باشد
کـه در مـورد موضـوع  یسواالت به .3

شــود  یمــ دهیمــورد بحــث پرســ

 پاسخ دهد  اقیبااشت
را از منـابع  یعالقه مطالب اضـاف با .4

  کند هیته گرید

ناختی، ش

  عاطفی

  

سخنرانی 

 - ،مباحثه اي

گروهی 

  کوچک

  

برد، وایت 

ماژیک، ویدئو 

پروژکتور، نرم 

 powerافزار 
point   

نمایش فیلم 

  اموزشی

  کتب مرجع

  ساعت2

شرکت در  

بحث هاي 

گروهی ، 

پرسش و 

پاسخ در 

  انتهاي کالس

ارائه پروژه 

  خواسته شده

  

تکوینی یا 

  تشخیصی

  

18  15/2/97  
 تمرین مهارت هـاي عملـی 

  مربوط به تروماي نسج نرم

  : دانشجو باید قادر باشد

  حرکتی –حیطه روانی الف) 

مراقبت پزشکی اورژانس از بیمـار دچـار -1

پارگی پوست در ناحیه ساعد را بر روي بیمار 

  نما انجام دهد

مراقبت پزشکی اورژانس از بیمـار دچـار -2

زخم وسیع ناحیه مچ پا را بر روي بیمار نمـا 

  انجام دهد

روانی 

حرکتی 

  عاطفی

  

 سخنرانی

گروهی 

  کوچک

  

وایت برد، 

ماژیک، ویدئو 

پروژکتور، نرم 

 powerافزار 
point   

نمایش فیلم 

  اموزشی

  عکتب مرج

  بیمار نما

  ساعت2

شرکت در  

بحث هاي 

گروهی ، 

  ایفاي نقش

  

تکوینی یا 

  تشخیصی

  



  

  حیدریهتربت  علوم پزشکی دانشگاه پزشکی و توسعه آموزش اتمرکز مطالع          
  

  ب) حیطه عاطفی

کت مشار زهیمباحث مطرح شده با انگ در -1

 داشته باشد
که در مـورد موضـوع مـورد  یسواالت به -2

 پاسخ دهد  اقیشود بااشت یم دهیبحث پرس
 گـریرا از منـابع د یعالقه مطالب اضاف با-3

  کند هیته

19  18/2/97  
 تمرین مهارت هاي عملی 

  مربوط به بیمار دچار سوختگی

  دانشجو باید قادر باشد: 

  حرکتی –حیطه روانی الف) 

ــت پ-1 ــار مراقب ــس از بیم ــکی اورژان زش

دچارسوختگی درجه دو در ناحیـه شـکم  و 

  را بر روي بیمار نما انجام دهد پاي راست 

  ب) حیطه عاطفی

مشارکت  زهیمباحث مطرح شده با انگ در -1

 داشته باشد
که در مـورد موضـوع مـورد  یسواالت به -2

 پاسخ دهد  اقیشود بااشت یم دهیبحث پرس
 گـریرا از منـابع د یعالقه مطالب اضاف با-3

  کند هیته

روانی 

حرکتی 

  عاطفی

  

 سخنرانی

گروهی 

  کوچک

  

ایت برد، و

ماژیک، ویدئو 

پروژکتور، نرم 

 powerافزار 
point   

نمایش فیلم 

  اموزشی

  کتب مرجع

  بیمار نما

  ساعت2

شرکت در  

بحث هاي 

گروهی ، 

  ایفاي نقش

  

تکوینی یا 

  تشخیصی

  

20  22/2/97  

 تمرین مهارت هاي عملی 

مربوط به بیمار دچـار ترومـاي 

  قفسه سینه

  دانشجو باید قادر باشد: 

  حرکتی –روانی حیطه الف) 

مراقبت پزشکی اورژانس از بیمـار دچـار -1

را بر روي بیمـار نمـا  تروماي باز قفسه سینه

  انجام دهد

مراقبت پزشکی اورژانس از بیمار دچـار  -2

را بر روي بیمار نما  تروماي بسته قفسه سینه

روانی 

حرکتی 

  عاطفی

  

 سخنرانی

گروهی 

  کوچک

  

وایت برد، 

ماژیک، ویدئو 

پروژکتور، نرم 

 powerافزار 
point   

نمایش فیلم 

  اموزشی

  کتب مرجع

  عتسا2

شرکت در  

بحث هاي 

گروهی ، 

  ایفاي نقش

  

تکوینی یا 

  تشخیصی
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  انجام دهد

  ب) حیطه عاطفی

مشارکت  زهیمباحث مطرح شده با انگ در -1

 داشته باشد
که در مـورد موضـوع مـورد  یسواالت به -2

 پاسخ دهد  اقیشود بااشت یم دهیبحث پرس
 گـریرا از منـابع د یعالقه مطالب اضاف با-3

  کند هیته

  بیمار نما

21  25/2/97  

 تمرین مهارت هاي عملی 
مربوط به بیمار با تروماي سـر و 

  صورت و گردن

  دانشجو باید قادر باشد: 

  حرکتی –حیطه روانی الف) 

مراقبت پزشکی اورژانس از بیمـار دچـار -1

 را بر روي بیمار نمـازخم شدید ناحیه گردن 

  انجام دهد

قبت پزشکی اورژانس از بیمار با جسم مرا -2

را بر روي بیمار نمـا انجـام خارجی در چشم 

  دهد

  ب) حیطه عاطفی

مشارکت  زهیمباحث مطرح شده با انگ در -1

 داشته باشد
که در مـورد موضـوع مـورد  یسواالت به -2

 پاسخ دهد  اقیشود بااشت یم دهیبحث پرس
 گـریاز منـابع درا  یعالقه مطالب اضاف با-3

  کند هیته

روانی 

حرکتی 

  عاطفی

  

 سخنرانی

گروهی 

  کوچک

  

وایت برد، 

ماژیک، ویدئو 

پروژکتور، نرم 

 powerافزار 
point   

نمایش فیلم 

  اموزشی

  کتب مرجع

  بیمار نما

  ساعت2

شرکت در  

بحث هاي 

گروهی ، 

  ایفاي نقش

  

تکوینی یا 

  تشخیصی

  

22  29/2/97  
 تمرین مهارت هاي عملی 

  تروماي شکم و لگن مربوط به

  دانشجو باید قادر باشد: 

  حرکتی –حیطه روانی الف) 

مراقبت پزشکی اورژانس از بیمـار دچـار  -1

روانی 

حرکتی 

  عاطفی

 سخنرانی

گروهی 

  کوچک

وایت برد، 

ماژیک، ویدئو 

پروژکتور، نرم 

  ساعت2

شرکت در  

بحث هاي 

، گروهی 

تکوینی یا 

  تشخیصی

  



  

  حیدریهتربت  علوم پزشکی دانشگاه پزشکی و توسعه آموزش اتمرکز مطالع          
  

را بـر  پارگی دیواره شکم و خروج مجتویات

  روي بیمار نما انجام دهد

  ب) حیطه عاطفی

مشارکت  زهیمباحث مطرح شده با انگ در -1

 داشته باشد
ضـوع مـورد که در مـورد مو یسواالت به -2

 پاسخ دهد  اقیشود بااشت یم دهیبحث پرس
 گـریرا از منـابع د یعالقه مطالب اضاف با-3

  کند هیته

 powerافزار     
point   

نمایش فیلم 

  اموزشی

  کتب مرجع

  بیمار نما

  ایفاي نقش

  

23  5/3/97  

 تمرین مهارت هاي عملی 

مربوط به بیمار دچار خـونریزي 

  وسیع

  دانشجو باید قادر باشد: 

  حرکتی –حیطه روانی الف) 

مراقبت پزشکی اورژانس از بیمـار دچـار -1

را بـر  خونریزي شدید ناحیه زانوي پاي چپ

  روي بیمار نما انجام دهد

کی اورژانس از بیمار دچـار مراقبت پزش -2

را بر روي بیمار نما انجام  شوك هایپوولمیک

  دهد

  ب) حیطه عاطفی

مشارکت  زهیمباحث مطرح شده با انگ در -1

 داشته باشد
که در مـورد موضـوع مـورد  یسواالت به -2

 پاسخ دهد  اقیشود بااشت یم دهیبحث پرس
 گـریرا از منـابع د یعالقه مطالب اضاف با-3

  کند هیته

وانی ر

حرکتی 

  عاطفی

  

 سخنرانی

گروهی 

  کوچک

  

وایت برد، 

ماژیک، ویدئو 

پروژکتور، نرم 

 powerافزار 
point   

نمایش فیلم 

  اموزشی

  کتب مرجع

  بیمار نما

  ساعت2

شرکت در  

بحث هاي 

گروهی ، 

  ایفاي نقش

  

تکوینی یا 

  تشخیصی

  

24  12/3/97  
  جمع بندي کلی مطالـب و

  رفع مشکل

  دانشجو بتواند 

 ائه شده در طول ترم را توضیح مطالب ار

  

  
  ساعت 2  ---   حل مسئله

حل مسائل 

  داده شده
  آزمون پایانی



  

  حیدریهتربت  علوم پزشکی دانشگاه پزشکی و توسعه آموزش اتمرکز مطالع          
  

  جامعی بدهد.

  مسائل مختلف ارائه شده در طول ترم را

  حل نماید.

  هدف از ارائه این واحد درسی را به

  خوبی درك کرده باشد.

  با انگیزه و اشتیاق در امتحان پایان ترم

  شرکت کند.

-شناختی

  عاطفی

  

  نحوه ارزشیابی:

  گردد. مانده در امتحان پایان ترم محاسبه میباقی %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
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