بسمه تعالي
معاونت آموزش و تحقیقات
دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني اراك
مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي
فرم طرح درس ويژه دروس نظري
بخش الف:
رشته تحصیلي :پرستاري
آخرين مدرك تحصیلي :کارشناسي ارشد
نام و نام خانوادگي مدرس :اعظم ملک حسیني
رشته تحصیلي فراگیران :اتاق
نام دانشكده:علوم پزشكي خمین
گروه آموزشي :پرستاري
مرتبه علمي :مربي
عنوان واحد درسي به طور کامل:
تعداد فراگیران12 :
نیمسال تحصیلي :اول 97-98
مقطع :کارشناسي
عمل
محل تدريس :کالس 109
تعداد جلسه8 :
تعداد واحد2 :
فوريتها
دانشكده علوم پزشكي خمین
تاريخ به روزرساني طرح درس :مهر ماه 99
عنوان درس پیش نیاز :ندارد
بخش ب:
شمار
ه
جل
سه
2

هدف کلي جلسه

با سرويهاي پزشكي

اهداف ويژه رفتاري(بر اساس سه حیطه
اهداف آموزشي :شناختي ،عاطفي ،روان
حرکتي)
.2

اورژانس وفوريتها آشنا
شوند
.1
.3
.9
.5
.6
.7

دانشجوي اتاق عمل براساس
کتاب میستوويچ ورفرنس هاي
معرفي شده با  80درصد صحت
مورد بتواند
تعريف فوريت را بیان نمايد .
خصوصیات کارشناسان اورژانس
را بیان نمايد .
خصوصیات فیزيكي بخش
اورژانس را بیان نمايد .
وظايف بخش ترياژرا بیان نمايد.
مراحل بررسي بیمار اورژانسي را
بیان نمايد.
بر اساس اصول ترياژ بین

روش
ياددهي

وسايل
آموزشي

محل
تدريس

فعالیت هاي
يادگیري

سخنراني

اساليدهاي

دانشكده

پرسش و پاسخ

آموزشي-

پزشكي

ويديو

خمین

شیوه
ارزشیابي
متد

منابع تدريس

درصد

حضور به موقع
ومرتب درکالس%9
شرکت فعال در
بحثهاي کالسي %6
انجام عملي تمرينات

پروژکتور-
پرده نمايش

در حضور دانشجويان
در کالس درس و يا
بالین بیمار %10
آزمون
%70

پايان

ترم

& Walsh. M
)Kent. A, (2001
accident and
emergency
nursing
2. Brigges, J k
(2002).
Telephone
triage protocols
for nurses
 .2میستويچ
جوزف هفن
برنت کارن

کیت

وضعیت هاي مختلف اورژانسي
به طور صحیح اولويت بندي
بحث قرار دهد.
کند.

(اورژانسهاي
طبي پیش

.8

بیمارستاني)
 .1بلدسوبرايان
پوتر رابرت
چري ريچارد.
(اورژانسهاي
طبي پیش
بیمارستاني)

1

با

زخم

خونريزي

وانواع آنها آشنا شوند

.2

.1

.3
.9
.5

دانشجوي اتاق عمل براساس
کتاب میستوويچ ورفرنس هاي
معرفي شده با  80درصد صحت
مورد بتواند انواع زخم ها را بر
اساس تصاوير پاورپوينت به طور
صحیح تشخیص دهد .
روش هاي کنترل خونريزي
خارجي را به طور کامل و
صحیح بر اساس مطالب ارائه
شده در کالس توضیح دهد .
انواع خونريزي را بیان نمايد
.مراقبت از خونريزي را شرح
دهد .
انواع خونريزي داخلي را بیان

سخنراني

اساليدهاي

دانشكده

آموزشي-

پزشكي

ويديو

خمین

پروژکتور-
پرده نمايش

پرسش و پاسخ

*****

& Walsh. M
)Kent. A, (2001
accident and
emergency
nursing
2. Brigges, J k
(2002).
Telephone
triage protocols
for nurses
 .2میستويچ
جوزف هفن
برنت کارن
کیت
(اورژانسهاي

نمايد .
 .6کمكهاي اولیه درخونريزي
داخلي را بیان نمايد.

طبي پیش
بیمارستاني)
 .1بلدسوبرايان
پوتر رابرت
چري ريچارد.
(اورژانسهاي
طبي پیش
بیمارستاني)

3

باشوك
آشنا شوند

وانواع

آن

 .2دانشجوي اتاق عمل براساس
کتاب میستوويچ ورفرنس هاي
معرفي شده با  80درصد صحت
مورد بتواند شوك را تعريف
نمايد.
 .1عكس العمل بدن در برابر شوك
را بیان نمايد
 .3عالئم شوك را بیان نمايد .
 .9انواع شوك را بیان نمايد
 -5اقدامات اورژانسي شوك را بیان
نمايد.

سخنراني

اساليدهاي

دانشكده

آموزشي-

پزشكي

ويديو

خمین

پروژکتور-
پرده نمايش

پرسش و پاسخ

*****

& Walsh. M
)Kent. A, (2001
accident and
emergency
nursing
2. Brigges, J k
(2002).
Telephone
triage protocols
for nurses
 .2میستويچ
جوزف هفن
برنت کارن
کیت
(اورژانسهاي
طبي پیش
بیمارستاني)

 .1بلدسوبرايان
پوتر رابرت
چري ريچارد.
(اورژانسهاي
طبي پیش
بیمارستاني)

9

با صدمات عضالني

.2

اسكلتي آشنا شوند

.1
.3
.9

.5

دانشجوي اتاق عمل براساس
کتاب میستوويچ ورفرنس هاي
معرفي شده با  80درصد صحت
مورد بتواند انواع شكستگي را
به طور کامل نام ببرد
انواع درفتگي ها را بطور کامل
توضیح دهد .
عالئم شكستگي اندام ها را به
طور صحیح شرح دهد .
درمان هاي اورژانسي در
شكستگي ها را به طور کامل
وصحیح بر اساس رفرنس توضیح
دهد.
درمان هاي اورژانسي در
دررفتگي ها را به طور کامل
وصحیح بر اساس رفرنس توضیح
دهد.

سخنراني

اساليدهاي

دانشكده

آموزشي-

پزشكي

ويديو

خمین

پروژکتور-
پرده نمايش

پرسش و پاسخ

*****

& Walsh. M
)Kent. A, (2001
accident and
emergency
nursing
2. Brigges, J k
(2002).
Telephone
triage protocols
for nurses
 .2میستويچ
جوزف هفن
برنت کارن
کیت
(اورژانسهاي
طبي پیش
بیمارستاني)
 .1بلدسوبرايان
پوتر رابرت

چري ريچارد.
(اورژانسهاي
طبي پیش
بیمارستاني)

5

با روش هاي
بانداژ و
حمل
مصدوم آشنا
شوند

 دانشجوي اتاق عملبراساس کتابمیستوويچ ورفرنس هاي معرفي شده با
 80درصد صحت مورد بتواند روش ثابت
نگه داشتن قسمتي از بدن را به طور
صحیح بر روي ماکت به اجرا درآورد .
- 1ايجاد فشار مثبت بر قسمتي از بدن را
به طور صحیح برر روي ماکت به اجرا
درآورد .
- 3از روش بانداژ براي کاهش تورم به
طور صحیح استفاده نمايد .
- 9از بانداژ براي ثابت نگه داشتن
پانسمان به طور صحیح استفاده نمايد .
 -5انواع روش هاي بانداژ را در موارد
مختلف برروي ماکت به طور صحیح به
اجرا در آورد.
-2از ابزارهاي انتقال سريع بیمار به
درستي استفاده کند .
 -1روش هاي انتقال مصدوم را به طور
کامل وصحیح بر روي ماکت اجرا نمايد

سخنراني

اساليدهاي دانشكده

مشارکت در

پرسش

آموزشي -پزشكي

مباحث کالسي

وپاسخ

ويديو خمین

وارزشیابي طرح

وبحث
گروهي

پروژکتورپرده نمايش

ارائه شده

*****
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triage protocols
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 .2میستويچ
جوزف هفن
برنت کارن
کیت
(اورژانسهاي
طبي پیش
بیمارستاني)
 .1بلدسوبرايان
پوتر رابرت
چري ريچارد.
(اورژانسهاي

طبي پیش
بیمارستاني)

6

با صدمات نخاعي و
ضربه سر ودرمان آنها
آشنا شوند

 - 2دانشجوي اتاق عمل براساس کتاب
میستوويچ ورفرنس هاي معرفي شده با
 80درصد صحت مورد بتواند آناتومي
دستگاه عصبي را به طور صحیح روي
تصاوير اساليد شرح دهد .
- 1مكانیسم آسیب در صدمات سر و
ستون فقرات را به طور کامل توضیح دهد.
- 3مراقبت هاي صحیح و پیشگیري از
عوارض ثانويه را در آسیب هاي سر
وستون فقرات به طور کامل بر اساس
رفرنس شرح دهد.
- 9عالئم و نشانه هاي آسیب به سر
وستون فقرات را به طور کامل وصحیح نام
ببرد .
- 5مراقبت هاي طبي اورژانس در آسیب
هاي سر و ستون فقرات را به طور کامل و
صحیح بر اساس رفرنس توضیح دهد.
- 6تكنیک هاي ثابت نگه داشتن سر و
ستون فقرات را به طور صحیح برروي
ماکت انجام دهد .
- 7روش هاي انتقال و جابجايي مصدوم
با صدمات سر و ستون فقرات را به طور
صحیح بر روي ماکت انجام دهد .
- 8عالئم بالیني بیمار با خونريزي مغزي
يا آسیب هاي مغزي و نخاعي را به طور
کامل شرح دهد .
 -9روش محاسبه سطح هوشیاري

سخنراني

اساليدهاي

دانشكده

آموزشي-

پزشكي

ويديو

خمین

پروژکتور-
پرده نمايش

پرسش و پاسخ

*****

& Walsh. M
)Kent. A, (2001
accident and
emergency
nursing
2. Brigges, J k
(2002).
Telephone
triage protocols
for nurses
 .2میستويچ
جوزف هفن
برنت کارن
کیت
(اورژانسهاي
طبي پیش
بیمارستاني)
 .1بلدسوبرايان
پوتر رابرت
چري ريچارد.
(اورژانسهاي
طبي پیش
بیمارستاني)

بیمار را به طور صحیح بر اساس
معیار کماي گالسكو توضیح دهد.
7

با

سنكوپ

آشنا شوند

دانشجوي اتاق عمل براساس
وتشنج .2
کتاب میستوويچ ورفرنس هاي معرفي
شده با  80درصد صحت مورد بتواند تشنج
را تعريف نمايد .
عالئم تشنج را بیان نمايد.
.1
ارزيابي ومراقبت در تشنج را
.3
بیان نمايد.
سنكوپ را تعريف نمايد
-9

سخنراني

اساليدهاي

دانشكده

آموزشي-

پزشكي

ويديو

خمین

پروژکتور-
پرده نمايش

پرسش و پاسخ

*****
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triage protocols
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 .2میستويچ
جوزف هفن
برنت کارن
کیت
(اورژانسهاي
طبي پیش
بیمارستاني)
 .1بلدسوبرايان
پوتر رابرت
چري ريچارد.
(اورژانسهاي
طبي پیش
بیمارستاني)

8

با مراقبت هاي
اورژانس در مسمومیت
ها ،آسیب هاي ناشي
از عوامل محیطي ،
گزيدگي ها آشنا شوند

 -2دانشجوي اتاق عمل براساس کتاب
میستوويچ ورفرنس هاي معرفي شده با
 80درصد صحت مورد بتواند سم را به
طور صحیح براساس رفرنس تعريف کند .
-1راه هاي ورود سم به بدن را به طور
کامل نام ببرد .
- 3عالئم انواع مسمومیت را به طور کامل
و صحیح بر اساس رفرنس توضیح دهد .
- 9مراقبت هاي طبي اورژانس در انواع
مسمومیت را به طور صحیح توضیح دهد .
 -5آنتي دوت هاي سم هاي مختلف را به
طور صحیح بر اساس رفرنس نام ببرد.
 -2نقش درجه حرارت طبیعي در بدن را
به طور کامل و بر اساس مطالب ارائه شده
در کالس توضیح دهد.
 -1عالئم گرمازدگي و سرمازدگي را به
طور کامل براساس رفرنس نام ببرد.
 -3درمان هاي اورژانسي در گرمازدگي و
سرمازدگي را به طور صحیح بر اساس
رفرنس شرح دهد.
 -9عالئم بیماري هاي ناشي از صعود به
ارتفاعات و اورژانس هاي واصي را به طور
کامل بر اساس مطالب ارائه شده در کالس
توضیح دهد.
 -5درمان هاي اورژانسي در بیماريهاي
ناشي از ارتفاعات ،غرق شدگي ها و
اورژانس هاي غواصي را به طور کامل بر
اساس رفرنس توضیح دهد.
 -6مراقبت هاي پرستاري اورژانس در
صاعقه زدگي و سوختگي هاي حرارتي را

سخنراني

اساليدهاي

دانشكده

مشارکت در

پرسش

آموزشي-

پزشكي

مباحث کالسي

وپاسخ

ويديو

خمین

وارزشیابي طرح

وبحث

پروژکتور-

گروهي

پرده نمايش

ارائه شده

*****
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 .2میستويچ
جوزف هفن
برنت کارن
کیت
(اورژانسهاي
طبي پیش
بیمارستاني)
 .1بلدسوبرايان
پوتر رابرت
چري ريچارد.
(اورژانسهاي
طبي پیش
بیمارستاني)

به طور کامل شرح دهد.

- 2انواع گزيدگي ها را به طور کامل نام
ببرد .
- 1مراقبت هاي اورژانسي پیش
بیمارستاني در گزيدگي ها را به طور
کامل و بر اساس رفرس توضیح دهد .
 -3مراقبت هاي طبي اورژانس در
گزيدگي ها را به طور کامل شرح دهد


هدف کلي در واقع نشان دهنده هدف اصلي آن جلسه تدريس خواهد بود که اصواليک هدف کلي نگارش شده و سپس به چند هدف ويژه رفتاري تقسیم مي شود.



اهداف ويژه رفتاري داراي فعل رفتاري  ،معیار ،محتوا و شرايط بوده و در حیطه هاي شناختي  ،عاطفي و روان حرکتي طراحي مي شود.اين اهداف در تعیین متد و وسايل آموزشي موثر
مي باشند.

