
 
 

 دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

 دانشکده پیراپزشکی

 قالب نگارش طرح درس ترمی 

                                                       

 2تروما  : عنوان درس
 

 مدرس : افشین گودرزی
                           99-400 دومنیمسال  رم و سال تحصیلی:ت

 عملی (25/0 –نظری 1)واحد 25/1/استاداز واحد( م)یا سه تعداد و نوع واحد:
 (1تروما )درس  پیش نیاز:   
 14-16 شنبه هاچهارزمان ارائه درس :

                        13-14 شنبه هاچهارساعت پاسخگویی به سواالت فراگیر :
 فوریت ای پزشکی دانیکار  سوم دانشجویان ترم مخاطبان:

 

 

 هدف کلی:

با انواع تروما،آماده سازی دانشجو جهت شناخت بیشتر بیماران ترومایی و مشکالت آنها و کاربرد مهارت های مدیریت تروما در  وآشنا کردن دانشج

 درمان آنها با تاکید براقدامات فوریتی در مرحله پیش بیمارستانی.

 
 :  اهداف کلی جلسات نظری
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 .چاپ آخر

 

گروه مترجمین .انتشارات سیمین دخت ، تهران :  اورژانس های طبی پیش بیمارستانی پایه .بلدسو، برایان ؛ پورتر،رابرت ؛چرمی ، ریچارد.  – 2

 چاپ آخر

وه مترجمین مرکز مدیریت حوادث و فوریت های کترجمه گربک روندا،پالک آندرو،رام استیون،اورژانس های طبی پیش بیمارستانی )میانی(-3

  . چاپ آخرپزشکی ،تهران ،انتشارات سیمین دخت،

4-   phtm 2015 

 

 شیوه های تدریس 
 اسالید صداگذاری شده، آموزش عملی، پرسش و پاسخ ، بحث آنالین

 وسایل کمک آموزشی 
 رایانه، نرم افزار های آموزشی، کتاب، فیلم، موالژ 

 

 ساعت تاریخ م از نمره کل)درصد(سه روش آزمون 

 14-16 25/1/400 10 شفاهی کوئیز

 14-16 15/2/400 20 کتبی آزمون میان دوره

 8:30-10:30 4/4/400 60 کتبی آزمون پایان ترم

حضور وغیاب و بحث  حضور فعال در کالس

 گروهی

5 ---- ---- 

 ---- ایان ترما پت 5 ارائه تحقیق تکالیف دانشجو

 

 

 

 

 رات درس و انتظارات از دانشجو : مقر  



ر از دانشجویان عزیز انتظار میرودکه با توجه به اهمیت و حساسیت درس و تنوع مطالب و محدودیت زمانی و به منظور بهره برداری هر چه بیشت  

  .به نکات ذیل توجه نمایند

صورت وجود هر گونه اشکال و سوالی در ساعتهای مشاوره بامدرس  ها را مطالعه نمایند و درحث به منابع معرفی شده مراجعه و مطالب کامل ب-1

 .مربوطه مطرح نمایند

 .ی تأثیر دارد(ب)غیبت درکالس در ارزشیا .به حضور منظم توام با آمادگی در تمام جلسات اهمیت دهید-2

 .شرکت فعال داشته باشید پرسخ و پاسخجلسات پرسش در –3

 س اقدام نماید.ارائه پروژه مرتبط با در به نسبت-4

 

                                                                           
 دانشکده:EDO ئولنام او امضای مس                                    نام او امضای مدیر گروه:                                 افشین گودرزینام و امضای مدرس:  

    
 تاریخ ارسال:                                                       تاریخ ارسال:                                                     28/10/99اریخ تحویل:ت     

     

 تایید مدیر گروه و امضاء                                                               آیا طرح درس برای اولین بار تدوین شده است   بله          خیر           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



           

 2تروما  درسزمانبندی  جدول                                                                       

  
 

                     

 7کالس :       14-16شنبه ها چهار روز وساعت کالس:                                                       

                                                    

  

                                                                   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 جلسه

 
 مدرس موضوع هر جلسه تاریخ

1 18/1/400  

 آشنایی با فیزیولوژی و آناتومی دستگاه گردش خون

 

 

 گودرزی

2 25/1/400  
 آشنایی با مکانیسم خونریزی

 

 گودرزی

3 1/2/400  
 حسب نوع عروق واع خونریزی برشنایی با انآ

 

 گودرزی

4 8/2/400  
 آشنایی با روش های کنترل خونریزی

 

 گودرزی

5 15/2/400  
 آشنایی با فیزیولوژی و آناتومی پوست و مکانیسم های آسیب آن

 

 گودرزی

6 22/2/400  
 آشنایی با آسیب های باز پوست و روند مراقبت ازآن

 

 گودرزی

7 29/2/400  
 ت و روند مراقبت از آنی بسته پوسنایی با آسیب هاآش

 

 گودرزی

8 5/3/400  گودرزی آشنایی با صدمات انفجاری 



                                                                    

                          جدول زمان بندی عملی                                                                                 

 

 

     

 پراتیککالس :       16-18شنبه ها چهار وساعت کالس:     روز                                          

                                                                     

 

 

 جلسه

 
 مدرس موضوع هر جلسه تاریخ

1 15/2/400  گودرزی نمایش فیلم در خصوص روش های کنترل خونریزی 

2 22/2/400  گودرزی آشنایی عملی با روش های کنترل خونریزی و نحوه ارزیابی سریع بیمار در خونریزی ها 

3 29/2/400  گودرزی آن و استفاده از نقاط فشاریاز  ضد شوک و نحوه استفادهآشنایی عملی با استفاده از شلوار  

4 5/3/400  گودرزی آشنایی عملی با بانداژ فشاری و انواع بانداژ در خونریزی ها 




