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 و چگونگی بر خورد با آنهاتروما  ها و حوادث مربوط به  انواع بیماری آشنا نمودن دانشجو با

 : نظری کلی جلساتاهداف 
 ایجاد انواع تروماو مکانیسم های   مفهوم تروماآشنایی با   -1
 صدمات صورت انواعدرمانی  در شنایی با تعریف ، علل ، فیزیوپاتولوژی ، عالئم واقدامات آ–2
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 یدرمانی  درانواع صدمات نخاع آشنایی با تعریف ، علل ، فیزیوپاتولوژی ، عالئم واقدامات  -4
 درمانی  درانواع شکستگی اندام تحتانی  آشنایی با تعریف ، علل ، فیزیوپاتولوژی ، عالئم واقدامات -5
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 درانواع صدمات صورت  ی، عالئم واقدامات در مان یوپاتولوژیزی، علل ، ف فیبا تعر ییآشنا–2 -2
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 را توضییح دهد خونریزی خارجی از بینیاقدامات درمانی در  -4-2
 را در یک جمله تعریف نماید شکستگی قاعده جمجمه -5-2
 را توضییح دهد تروماهای گوش خارجی اقدامات درمانی در   -6-2
 را توضییح دهد تروماهای حنجرهاقدامات درمانی در  -9-2

 را توضییح دهد در رفتگی فک تحتانیدر  اقدامات درمانی -13-2
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 را نام ببرد شکستگی های بسته جمجمه عالئم  -7-3
 .را بیان نماید مغزیعلل ، عالئم و اقدامات درمانی فوری در کوفتگی های  -8-3
 .را بیان نماید تکان مغزیعلل ، عالئم بالینی و اقدامات درمانی فوری در -9-3

 .را بیان نماید خونریزی اپیدورالاقدامات درمانی فوری در علل ، عالئم  بالینی و  -10-3



 .را بیان نماید خونریزی ساب دورالعلل ، عالئم بالینی و اقدامات درمانی فوری در  -11-3
 را بیان نماید حوادث عروقی مغزیعلل ، عالئم و اقدامات درمانی فوری در  -12-3
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 یدرانواع صدمات نخاع  ی، عالئم واقدامات در مان یوپاتولوژیزی، علل ، ف فیبا تعر ییآشنا -4

 دانشجو قادر باشد:
 .را دسته بندی نماید نخاعانواع آسیبهای واره به -1-4
 .در مصدوم را توضیح دهد طناب نخاعینحوه ارزیابی  -2-4
 .را بیان نماید یطناب نخاعتروما به  عالئم  و نشانه های -3-4
 .بیان نمایدرا  یطناب نخاعقدامات درمانی در تروما به ا -4-4
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 .را بیان نماید لگناستخوان عالئم ، روشهای تشخیصی و اقدامات درمانی در ترومای -3-5
  .نماید را بیان فمورعالئم ، روشهای تشخیصی و اقدامات درمانی در شکستگی  -4-5
  .را بیان نماید تیبیاعالئم ، روشهای تشخیصی و اقدامات درمانی در شکستگی  -5-5
 .را بیان نماید فیبوال یشکستگ عالئم ، روشهای تشخیصی و اقدامات درمانی در -6-5
 .را بیان نماید استخوان های مچ پا یشکستگعالئم ، روشهای تشخیصی و اقدامات درمانی در  -7-5
 .دینما انیرا ب شکستگی اندام تحتانیبا  مارانیانتقال ب حیروش صح -8-5
 .دینما انیرا ب یاندام تحتان یبا شکستگ مارانیب آتل بندی حیروش صح -9-5

 
 یاندام فوقان یدرانواع شکستگ  ی، عالئم واقدامات در مان یوپاتولوژیزی، علل ، ف فیبا تعر ییآشنا -6
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 .دینما یرا دسته بند یانواع صدمات اندام فوقان -2-6
 .دینما انیرا ب شانهاستخوان  یدر تروما یو اقدامات درمان یصیتشخ یعالئم ، روشها -3-6
 .دینما انیرا ب بازواستخوان  یدر تروما یو اقدامات درمان یصیتشخ یعالئم ، روشها -4-6
 . دینما انیرا ب اولنا و رادیوساستخوان  یدر تروما یو اقدامات درمان یصیتشخ یروشهاعالئم ،  -5-6
 .دینما انیرا ب مچ دست و انگشتاناستخوان  یدر تروما یو اقدامات درمان یصیتشخ یعالئم ، روشها -6-6
 .دینما انیرا ب فوقانیاندام  یبا شکستگ مارانیانتقال ب حیروش صح -7-6
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 نظریجدول زمانبندی 

  15کالس:                  14-16  ساعت :        

 جلسه   

 
 وسیله روش تدریس مدرس موضوع هر جلسه

 وایت برد ویدیو پروژکتور سخنرانی ، بحث گروهی  پورمیرزا آشنایی با مفهوم تروما  و مکانیسم های ایجاد انواع تروما 1

آشنایی با تعریف ، علل ، فیزیوپاتولوژی ، عالئم واقدامات در مانی   2
 درانواع صدمات صورت

 وایت برد ویدیو پروژکتور سخنرانی ، بحث گروهی پورمیرزا

آشنایی با تعریف ، علل ، فیزیوپاتولوژی ، عالئم واقدامات در مانی   3
 درانواع ضربه های مغزی

 وایت برد ویدیو پروژکتور سخنرانی ، بحث گروهی پورمیرزا

آشنایی با تعریف ، علل ، فیزیوپاتولوژی ، عالئم واقدامات در مانی   4
 درانواع صدمات نخاعی

 وایت برد ویدیو پروژکتور سخنرانی ، بحث گروهی پورمیرزا

آشنایی با تعریف ، علل ، فیزیوپاتولوژی ، عالئم واقدامات در مانی   5
 انیدرانواع شکستگی اندام تحت
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 درانواع شکستگی اندام فوقانی

 وایت برد ویدیو پروژکتور سخنرانی ، بحث گروهی پورمیرزا

 (عملی ) جدول زمانبندی
 پراتیک و  10 کالس  کالس شماره :                     16-18شنبه ها دو  روز و ساعت کالس:

 

 جلسه

 
 وسیله روش تدریس مدرس موضوع هر جلسه

 آتل یک قطبی نمایش فیلم پورمیرزا  آتل یک قطبینحوه کار با  1

 آتل فلزی و بادی کار عملی با دستگاه پورمیرزا نحوه کار با آتل فلزی و بادی 2

 ویدیدپروژکتور و موالژ نمایش فیلم و کار عملی پورمیرزا م هانحوه آتل بندی اندا 3

 ویدیدپروژکتور و موالژ نمایش فیلم وانجام کار عملی پورمیرزا نحوه بی حرکت سازی نخاعی 4

 

 

 

 

 




