معاونت آموزش و تحقیقات
دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني اراك
مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی
بخش الف:
نام و نام خانوادگي مدرس :اعظم کرامی
نام دانشكده :دانشکده علوم پزشکی خمین
عنوان واحد درسی به طور كامل :تروما 1
تعداد جلسه 9 :جلسه

بسمه تعالي

فرم طرح درس ويژه دروس نظري

آخرين مدرك تحصیلي :کارشناسی ارشد
رشته تحصیلي فراگیران :فوريتها
محل تدريس :دانشکده علوم پزشکی خمین

رشته تحصیلي :پرستاری
مقطع :کاردانی
تعداد واحد 1 :واحد

گروه آموزشي :پرستاری -داخلی جراحی
تعداد فراگیران15 :

مرتبه علمی :مربی ،عضو هیئت علمی
نیمسال تحصیلی :اول 89-89

عنوان درس پیش نیاز :اصول و فنون مراقبتها( نظری-عملی)

بخش ب:
شماره
جلسه
1

-1

هدف کلی جلسه

دانشجوی فوريت ،تعريف تروما -1
اهمیت تروما را بداند.

-2

-2

دانشجوی فوريت ،با رويکرد
سیستم تروما آشنا شود.

-3

اهداف ويژه رفتاري(بر اساس سه حیطه
اهداف آموزشي :شناختي ،عاطفي ،روان حركتي)

-3

تعريف تروما و اهمیت تروما براساس کتاب میستوويچ
با  08درصد صحت مورد بحث قرار دهد.
رويکرد سیستم تروما را براساس کتاب میستوويچ با
 08درصد صحت مورد بحث قرار دهد.
 -3سطوح سه گانه پیشگیری را براساس کتاب
کوهستانی با  08درصد صحت مورد بحث قرار دهد.

وسايل آموزشی

محل تدريس

فعالیت هاي يادگیري

روش ياددهی

سخنرانی

و

اساليد و فیلم و

دانشکده علوم

شرکت در مباحث

پرسش

و

تخته وايت بورد و

پزشکی خمین

پاسخ،

بحث

گروهی

ماژيک

توسط

دانشجو

پاسخ به سواالت

و

منابع تدريس

شیوه ارزشیابي
متد

درصد

مشارکت

دانشجوو
-

میستوويچ جوزف  ،هفن برنت ،کارن

تکالیف

و

پیش

فعال

در

ارائه
حضور

کیت"

اورژانسهای

طبی

بیمارستانی پايه"

و

ارائه
بحث کالسی- ،

بلد سربرايان ،پورتر رابرت ،چری

دانشجوی فوريت ،سطوح سه گانه

اساليد و فیلم و

تکلیف و ارائه 11

ريچارد " اورژانسهای طبی پیش

پیشگیری را بشناسد.

مطالعه موردی

امتحان

درصد

و

بیمارستانی میانی"

درصد
میان ترم - 11

روندا بک ،اندرو پالک ،استیون رام"

و امتحان پايان ترم

اورژانسهای طبی پیش بیمارستانی

 08درصد

اورژانسهای طبی پیش بیمارستانی
میانی"
-

مراقبتهای پیش بیمارستانی ( تروما)
کوهستانی ،ابراهیمی فخار

-

مراقبت در تروما پیش بیمارستانی تا
بخش اورژانس ،حجازی.

2

-1

تروما
دانشجوی فوريت ،کینتیک -1
و آسیب را بداند

-2

دانشجوی فوريت ،با
فیزيک و تروما آشنا شود.

-3

-2
قوانین
-3

کینتیک تروما و آسیب را براساس کتاب برايان و
حجازی با  08درصد صحت مورد بحث قرار دهد.
قوانین فیزيک و تروما را براساس کتاب برايان و
حجازی با  08درصد صحت شرح دهد.
مکانیسم آسیب و تروما را براساس کتاب رندا بک و
کوهستانی با  08درصد صحت مورد بحث قرار دهد.

سخنرانی

و

اساليد و فیلم و

دانشکده علوم

پرسش

و

تخته وايت بورد و

پزشکی خمین

پاسخ،

بحث

گروهی

ماژيک

شرکت در مباحث
توسط

دانشجو

و

پاسخ به سواالت

مشارکت
ارائه

دانشجوو
-

میستوويچ جوزف  ،هفن برنت ،کارن

تکالیف

و

پیش

فعال

در

حضور

کیت"

اورژانسهای

طبی

بیمارستانی پايه"

و

ارائه
بحث کالسی- ،

بلد سربرايان ،پورتر رابرت ،چری

دانشجوی فوريت ،مکانیسم آسیب و

اساليد و فیلم و

تکلیف و ارائه 11

ريچارد " اورژانسهای طبی پیش

تروما را بداند.

مطالعه موردی

امتحان

و

درصد

بیمارستانی میانی"

درصد
میان ترم - 11

روندا بک ،اندرو پالک ،استیون رام"

و امتحان پايان ترم

اورژانسهای طبی پیش بیمارستانی

 08درصد

اورژانسهای طبی پیش بیمارستانی
میانی"
مراقبتهای پیش بیمارستانی ( تروما)

-

کوهستانی ،ابراهیمی فخار
مراقبت در تروما پیش بیمارستانی تا
بخش اورژانس ،حجازی.

3

-4

غیر
 -1دانشجوی فوريت ،ترومای -4
نافد را بشناسد.

-1

-1
 -2دانشجوی فوريت ،برخورد با
-6
عابر پیاده وموتور سیکلت و نزاع
 ،سقوط را بداند

 -1ترومای غیر نافد را براساس کتاب رندا بک و
کوهستانی با  08درصد صحت مورد بحث قرار دهد.
 -2برخورد با عابر پیاده وموتور سیکلت و نزاع ،
سقوط
را براساس کتاب برايان و حجازی با  08درصد
صحت شرح دهد.

سخنرانی

و

اساليد و فیلم و

دانشکده علوم

پرسش

و

تخته وايت بورد و

پزشکی خمین

پاسخ،

بحث

گروهی

ماژيک

شرکت در مباحث
توسط

دانشجو

پاسخ به سواالت

و

مشارکت
ارائه

دانشجوو
-

میستوويچ جوزف  ،هفن برنت ،کارن

تکالیف

و

پیش

فعال

در

حضور

کیت"

اورژانسهای

طبی

بیمارستانی پايه"

و

ارائه
بحث کالسی- ،

بلد سربرايان ،پورتر رابرت ،چری

اساليد و فیلم و

تکلیف و ارائه 11

ريچارد " اورژانسهای طبی پیش

مطالعه موردی

امتحان

درصد

و

بیمارستانی میانی"

درصد
میان ترم - 11

روندا بک ،اندرو پالک ،استیون رام"

و امتحان پايان ترم

اورژانسهای طبی پیش بیمارستانی

 08درصد

اورژانسهای طبی پیش بیمارستانی
میانی"
-

مراقبتهای پیش بیمارستانی ( تروما)
کوهستانی ،ابراهیمی فخار

-

مراقبت در تروما پیش بیمارستانی تا
بخش اورژانس ،حجازی.

4

-6

نافذ
 -1دانشجوی فوريت ،ترومای -0
و انفجار را بشناسد.

-0

 -2دانشجوی فوريت ،ترياژ -0و

-0

انواع ترياژ را بداند.
-9
 -3دانشجوی فوريت ،آسیبهای

 - 1ترومای نافذ و انفجار را براساس کتاب رندا بک
و کوهستانی با  08درصد صحت مورد بحث قرار
دهد.
 -2ترياژ و انواع ترياژ براساس کتاب میستوويچ با 08
درصد صحت مورد بحث قرار دهد.
 -3آسیبهای ناشی از محافظت کننده ها براساس کتاب
کوهستانی با  08درصد صحت مورد بحث قرار دهد.

ناشی از محافظت کننده ها را بداند.

سخنرانی

و

اساليد و فیلم و

دانشکده علوم

پرسش

و

تخته وايت بورد و

پزشکی خمین

پاسخ،

بحث

گروهی

ماژيک

شرکت در مباحث
توسط

دانشجو

و

پاسخ به سواالت

مشارکت
ارائه

دانشجوو
-

میستوويچ جوزف  ،هفن برنت ،کارن

تکالیف

و

پیش

فعال

در

حضور

کیت"

اورژانسهای

طبی

بیمارستانی پايه"

و

ارائه
بحث کالسی- ،

بلد سربرايان ،پورتر رابرت ،چری

اساليد و فیلم و

تکلیف و ارائه 11

ريچارد " اورژانسهای طبی پیش

مطالعه موردی

امتحان

و

درصد

بیمارستانی میانی"

درصد
میان ترم - 11

روندا بک ،اندرو پالک ،استیون رام"

و امتحان پايان ترم

اورژانسهای طبی پیش بیمارستانی

 08درصد

اورژانسهای طبی پیش بیمارستانی
میانی"
مراقبتهای پیش بیمارستانی ( تروما)

-

کوهستانی ،ابراهیمی فخار
مراقبت در تروما پیش بیمارستانی تا

-

بخش اورژانس ،حجازی.

1

 -1 -18ارزيابی از صحنه و مکانیسمهای آسیب در
 -1 -9دانشجوی فوريت ،ارزيابی از
تصادفات را براساس کتاب میستوويچ با  08درصد
صحنه و مکانیسمهای آسیب در
صحت مورد بحث قرار دهد.
 -2 -11ارزيابی بیمار و اقدامات احیا را براساس کتاب
تصادفات را بشناسد.
برايان و حجازی با  08درصد صحت شرح دهد.
 -2 -18دانشجوی فوريت ،با ارزيابی
بیمار و اقدامات احیا اشنا گردد.

سخنرانی

و

اساليد و فیلم و

دانشکده علوم

پرسش

و

تخته وايت بورد و

پزشکی خمین

پاسخ،
گروهی

بحث

ماژيک

شرکت در مباحث
توسط

دانشجو

پاسخ به سواالت

و

مشارکت
ارائه

دانشجوو
-

میستوويچ جوزف  ،هفن برنت ،کارن

تکالیف

و

پیش

فعال

در

حضور

کیت"

اورژانسهای

طبی

بیمارستانی پايه"

و

ارائه
بحث کالسی- ،

بلد سربرايان ،پورتر رابرت ،چری

اساليد و فیلم و

تکلیف و ارائه 11

ريچارد " اورژانسهای طبی پیش

مطالعه موردی

امتحان

درصد

و

بیمارستانی میانی"

درصد
میان ترم - 11

روندا بک ،اندرو پالک ،استیون رام"

و امتحان پايان ترم

اورژانسهای طبی پیش بیمارستانی

 08درصد

اورژانسهای طبی پیش بیمارستانی
میانی"
-

مراقبتهای پیش بیمارستانی ( تروما)
کوهستانی ،ابراهیمی فخار

-

مراقبت در تروما پیش بیمارستانی تا
بخش اورژانس ،حجازی.

6

 -1 -12ارزيابی از صحنه و مکانیسمهای آسیب در
 -1 -11دانشجوی فوريت ،ارزيابی از
تصادفات را براساس کتاب میستوويچ با  08درصد
صحنه و مکانیسمهای آسیب در
صحت مورد بحث قرار دهد.
 -2 -13ارزيابی بیمار و اقدامات احیا را براساس کتاب
تصادفات را بشناسد.
برايان و حجازی با  08درصد صحت شرح دهد.
 -2 -12دانشجوی فوريت ،با ارزيابی
بیمار و اقدامات احیا اشنا گردد.

سخنرانی

و

اساليد و فیلم و

دانشکده علوم

پرسش

و

تخته وايت بورد و

پزشکی خمین

پاسخ،

بحث

گروهی

ماژيک

شرکت در مباحث
توسط

دانشجو

و

پاسخ به سواالت

مشارکت
ارائه

دانشجوو
-

میستوويچ جوزف  ،هفن برنت ،کارن

تکالیف

و

پیش

فعال

در

حضور

کیت"

اورژانسهای

طبی

بیمارستانی پايه"

و

ارائه
بحث کالسی- ،

بلد سربرايان ،پورتر رابرت ،چری

اساليد و فیلم و

تکلیف و ارائه 11

ريچارد " اورژانسهای طبی پیش

مطالعه موردی

امتحان

و

درصد

بیمارستانی میانی"

رصد
میان ترم  11د -

روندا بک ،اندرو پالک ،استیون رام"

و امتحان پايان ترم

اورژانسهای طبی پیش بیمارستانی

 08درصد

اورژانسهای طبی پیش بیمارستانی
میانی"
مراقبتهای پیش بیمارستانی ( تروما)

-

کوهستانی ،ابراهیمی فخار
مراقبت در تروما پیش بیمارستانی تا

-

بخش اورژانس ،حجازی.

0

 -1 -14ارزيابی از صحنه و مکانیسمهای آسیب در
 -1 -13دانشجوی فوريت ،ارزيابی از
تصادفات را براساس کتاب میستوويچ با  08درصد
صحنه و مکانیسمهای آسیب در
صحت مورد بحث قرار دهد.
 -2 -11ارزيابی بیمار و اقدامات احیا را براساس کتاب
تصادفات را بشناسد.
برايان و حجازی با  08درصد صحت شرح دهد.
 -2 -14دانشجوی فوريت ،با ارزيابی
بیمار و اقدامات احیا اشنا گردد.

سخنرانی

و

اساليد و فیلم و

دانشکده علوم

پرسش

و

تخته وايت بورد و

پزشکی خمین

پاسخ،
گروهی

بحث

ماژيک

شرکت در مباحث
توسط

دانشجو

پاسخ به سواالت

و

مشارکت
ارائه

دانشجوو
-

میستوويچ جوزف  ،هفن برنت ،کارن

تکالیف

و

پیش

فعال

در

حضور

کیت"

اورژانسهای

طبی

بیمارستانی پايه"

و

ارائه
بحث کالسی- ،

بلد سربرايان ،پورتر رابرت ،چری

اساليد و فیلم و

تکلیف و ارائه 11

ريچارد " اورژانسهای طبی پیش

مطالعه موردی

امتحان

درصد

و

بیمارستانی میانی"

درصد
میان ترم - 11

روندا بک ،اندرو پالک ،استیون رام"

و امتحان پايان ترم

اورژانسهای طبی پیش بیمارستانی

 08درصد

اورژانسهای طبی پیش بیمارستانی
میانی"
-

مراقبتهای پیش بیمارستانی ( تروما)
کوهستانی ،ابراهیمی فخار

-

مراقبت در تروما پیش بیمارستانی تا
بخش اورژانس ،حجازی.
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