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 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 (Course Plan) فرم طرح دوره                      

                                                                                                                                                                                                       

فوریت های :  نام درس
 پزشکی در گروه های خاص

 75/0)واحد 1تعداد واحد: 
 عملی( 25/0 -نظری

فوریت های رشته تحصیلی: 
 پزشکی

 

مقطع تحصیلی دانشجویان: 
 کاردانی

 

محل برگزاری: 
سامانه  -اسکای روم

 نوید

 

دکتر مدرس: 
 حجت شفائی

 

-1400دوم  نیمسال تحصیلی:
1401 

پرستاری و  نام دانشکده:
 مامایی

فوریت های  گروه آموزشی:
 پزشکی

 روز و ساعت برگزاری: 

 18-20شنبه ها ساعت  یک

 

تلفن و روزهای 
تماس: 

09153015214- 
شنبه تا چهارشنبه 

 12-14ساعت

 آدرس دفتر:
 -تربت حیدریه

دانشکده 
پرستاری و 

گروه  -مامایی
فوریت های 

 پزشکی

 

 آدرس ایمیل:

Shafaeeh1@thums.ac.ir 

 

مختلف در گروه های خاص مثل نوزادان و کودکان جهت مراقبت از آنان و زنان باردار و سالمندان به آشنایی دانشجو با فوریت های  هدف کلی درس:
 منظور کمک به حفظ جان آنان و پیشگیری از بروز عوارض شدید

 اهداف اختصاصی درس: 

 دانشجو بتواند:

mailto:Shafaeeh1@thums.ac.ir
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 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 تغییرات فیزیولوژیک سالمندی را شرح دهد.-1

 حوادث و بیماری های شایع دوران سالمندی را توضیح دهد. -2

 روش صحیح ارزیابی، معاینه فیزیکی و گرفتن شرح حال از یک سالمند در شرایط اورژانس را توصیف کند. -3

 آناتومی و فیزیولوژی کودکان و نوزادان را شرح دهد. -4

 اقبت های آنان در اورژانس پیش بیمارستانی را توضیح دهد. مشکالت و اورژانس های شایع تنفسی نوزادان و کودکان و مر -5

 مراقبت های اورژانس پیش بیمارستانی در موارد تشنج کودکان را بیان کند. -6

 مراقبت های الزم برای تروما کودکان در شرایط اورژانس پیش بیمارستانی را توضیح داده و تفسیر نماید. -7

  :منابع اصلی درس٭

 .چاپ آخرین. پایه بیمارستانی پیش طبی های اورژانس. کیت کارن، ،برنت هفن، ،زفوج میستوویچ، -1

 .چاپ آخرین. میانی بیمارستانی پیش طبی های اورژانس. ریچارد چری،، رابرت پورتر، ،برایان سو، بلد -2

 چاپباغچقی، نیره. مراقبت های پیش بیمارستانی: فوریت های پزشکی در گروه های خاص. آخرین  -3

  :درس یفرع منابع

 نقش ایفای گروهی، بحث پاسخ، و پرسشی، سخنران: سیتدر روش

 

 مسوولیت های فراگیران:

 دانشجو بایستی:
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 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 به صورت منظم و فعال در کالس های درس شرکت نماید. 

 منابع معرفی شده برای درس را مطالعه کند.

 تکالیف محوله را در تاریخ معین انجام دهد

  کنفرانس ارائه

 

 نحوه ارزشیابی دانشجو و بارم مربوط به هر ارزشیابی:٭

                                        نمره 3امتحان میان ترم:      نمره   2   تکالیف: الف( در طول دوره )کوئیز، تکالیف،امتحان میان ترم...(:                        

                                                                                                        نمره 15       امتحان نهایی: ب( پایان دوره:                  

 

 سیاست مسوول دوره در مورد برخورد با غیبت و تاخیر دانشجو در کالس درس:٭

 باشد. تاخیر حضور در کالس قابل قبول نیست. غیبت در کالس بر اساس دستورالعمل های ابالغی دانشگاه است.دانشجو بایستی قبل از استاد در کالس درس حضور داشته 

 

 1400-1401نیمسال دوم  خاص گروه هایفوریت های پزشکی در  جدول زمان بندی ارائه برنامه درس
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 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

آمادگی الزم 

دانشجویان قبل از 

 شروع کالس

 ردیف تاریخ ساعت عنوان مدرس

 1 07/12/1400 20-18 ارزیابی سالمندان و  فیزیولوژیك تغییرات دکتر شفائی انجام تکالیف -مطالعه درس

 2 14/12/1400 20-18 مشکالت شایع سالمندان دکتر شفائی انجام تکالیف -مطالعه درس

 3 21/12/1400 20-18 ادامه مشکالت شایع سالمندان دکتر شفائی انجام تکالیف -مطالعه درس

 4 28/12/1400 20-18 آناتومی و فیزیولوژی کودکان و نوزادان دکتر شفائی انجام تکالیف -مطالعه درس

 5 20/01/1401 20-18 اورژانس های تنفسی کودکان و نوزادان دکتر شفائی انجام تکالیف -مطالعه درس

 6 27/01/1401 20-18 تروما کودکان  دکتر شفائی انجام تکالیف -مطالعه درس

 7 03/02/1401 20-18 اورژانس های عفونی دکتر شفائی انجام تکالیف -مطالعه درس

 8 10/02/1401 20-18 مسمومیت های کودکان دکتر شفائی انجام تکالیف -مطالعه درس

    امتحان  

 

 1401اردیبهشت  19دوشنبه تاریخ امتحان میان ترم:      ٭

 1401تیرماه  11-26      تاریخ امتحان پایان ترم:٭

 سایر تذکرهای مهم برای دانشجویان:٭
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