
 

 

 دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

 دانشکده پیراپزشکی

 جرمی درسقالب نگارش طرح 
  

 ىای پسشکی فٌریت دانیخاطبان: دانشجٌیان کارم                                                                                        (1)ترًما عنٌان درش :    

 فیسیٌلٌژی -آناتٌمی درش  پیش نیاز:                  ًاحذ 2از  عملی ( 27/0–نظری ًاحذ  57/0ًاحذ )  1از ًاحذ( سيم استاد  ایتعذادًاحذ:)  

  14 -16 ىا  شنبو پاسخگٌیی بو سٌاالت فراگیر:ساعت                                                                               14-16شنبو ىا سو زمان ارائو درش :   

 97-96 اًل سال تحصیلی: نیمسال                                                                                       رضا پٌرمیرزا کليریمذرش :     

 

 

 

 
 درس:  یهدف کل

 
 اداره تروما در شرایط پیش بیمارستانیچگونگی و تروما  ها و حوادث مربوط به  بیماریمکانیسم تروما ،  انواع آشنا نمودن دانشجو با

 
 

 هدف( کیجلسات : )جهت هر جلسه  یاهداف کل
 
 ایجاد انواع تروماو مکانیسم های   مفهوم تروماآشنایی با   -1
 صدمات صورت انواعآشنایی با تعریف ، علل ، فیزیوپاتولوژی ، عالئم واقدامات در مانی  در–2
 فیزیوپاتولوژی ، عالئم واقدامات در مانی  درانواع ضربه های مغزیآشنایی با تعریف ، علل ،  -3
 آشنایی با تعریف ، علل ، فیزیوپاتولوژی ، عالئم واقدامات در مانی  درانواع صدمات نخاعی -4
 آشنایی با تعریف ، علل ، فیزیوپاتولوژی ، عالئم واقدامات در مانی  درانواع شکستگی اندام تحتانی -5
 تعریف ، علل ، فیزیوپاتولوژی ، عالئم واقدامات در مانی  درانواع شکستگی اندام فوقانی آشنایی با -6
 

 هر جلسه: یاهداف کل کیبه تفک ژهیاهداف و
 

 آشنایی با مفهوم تروما  و مکانیسم های ایجاد انواع تروما -1
 دانشجو قادر باشد: 

 .را در یک جمله تعریف نماید تروما -1-1
 . را توضیح دهد ا در تروما قوانین اینرسی ر -1-2
 . شرح دهد را بروز انواع تروما مکانیسم های  -1-3
  .را دسته بندی نماید ترومای بازانواع   -1-4
 .را نام ببرد صدمات حوادث نقلیه مراحل مختلف  -1-5
 .را نام ببرد تروماهای انفجاریعالئم بالینی  -1-6
 توضیح دهد .را  تروماهای ناشی از سقوطعالئم بالینی  -1-7
 
 درانواع صدمات صورت  ی، عالئم واقدامات در مان یوپاتولوژیزی، علل ، ف فیبا تعر ییآشنا–2 -2

 دانشجو قادر باشد:
 . در یک جمله تعریف نماید راشکستگی های لفورت صورت   -1-2
 .را نام ببرد صدمات صورتعلل ایجاد کننده  -2-2
 دهد . حیتوضرا  شکستگی های صورتانسداد راه هوایی را در عالئم -3-2
 .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 توضیح دهد تروماهای حنجرهاقدامات درمانی در  -9-2

 .را توضیح دهد در رفتگی فک تحتانیدر  اقدامات درمانی -13-2
 
 یمغز یدرانواع ضربه ها  ی، عالئم واقدامات در مان یوپاتولوژیزی، علل ، ف فیبا تعر ییآشنا -3

 دانشجو قادر باشد:
 انواع ضربه های مغزی را نام ببرد. -1-3
 .را توضیح دهد یمغز یضربه هانحوه ارزیابی  -2-3 



 دهد . حیتوضرا  یمغز یضربه هاو نشانه های  عالتم-3-3
 .را در یک جمله تعریف نماید  یمغز یضربه ها -4-3
 .را نام ببرد شکستگی های جمجمهانواع -5-3
 دهد . حیتوضرا  افزایش فشار داخل جمجمه ای علل ایجاد  -6-3
 .را نام ببرد شکستگی های بسته جمجمه عالئم  -7-3
 دهد . حیتوضرا  مغزیمات درمانی فوری در کوفتگی های علل ، عالئم و اقدا -8-3
 دهد . حیتوضرا  تکان مغزیعلل ، عالئم بالینی و اقدامات درمانی فوری در -9-3

 دهد . حیتوضرا  خونریزی اپیدورالعلل ، عالئم  بالینی و اقدامات درمانی فوری در  -11-3
 دهد . حیتوضرا  خونریزی ساب دورالعلل ، عالئم بالینی و اقدامات درمانی فوری در  -11-3
 دهد . حیتوضرا  حوادث عروقی مغزیعلل ، عالئم و اقدامات درمانی فوری در  -12-3
 روش های نقل و انتقال مصدومین مشکوک به ضربه مغزی را توضیح دهد. -13-3

 
 ینخاع درانواع صدمات  ی، عالئم واقدامات درمان 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
 دهد . حیتوضرا  یطناب نخاععالئم  و نشانه های تروما به  -3-4
 دهد . حیتوضرا  یطناب نخاعقدامات درمانی در تروما به ا -4-4
 دهد . حیتوضا ر یطناب نخاعانتقال بیماران با آسیب های  روش صحیح -5-4
 
  یاندام تحتان یدرانواع شکستگ  ی، عالئم واقدامات در مان یوپاتولوژیزی، علل ، ف فیبا تعر ییآشنا -5

 دانشجو قادر باشد:
 .را توضیح دهد اندام تحتانیآناتومی  -1-5
 .درا دسته بندی نمای یاندام تحتانانواع صدمات  -2-5
 دهد . حیتوضرا  لگناستخوان عالئم ، روشهای تشخیصی و اقدامات درمانی در ترومای -3-5
 دهد . حیتوضرا  فمورعالئم ، روشهای تشخیصی و اقدامات درمانی در شکستگی  -4-5
 دهد . حیتوضرا  تیبیاعالئم ، روشهای تشخیصی و اقدامات درمانی در شکستگی  -5-5
 دهد . حیتوضرا  فیبوال یشکستگ عالئم ، روشهای تشخیصی و اقدامات درمانی در -6-5
 دهد . حیتوضرا  استخوان های مچ پا یشکستگعالئم ، روشهای تشخیصی و اقدامات درمانی در  -7-5
 دهد . حیتوضرا  شکستگی اندام تحتانیبا  مارانیانتقال ب حیروش صح -8-5
 به درستی انجام دهد .را  یاندام تحتان یبا شکستگ ارانمیب آتل بندی حیروش صح -9-5
 
 یاندام فوقان یدرانواع شکستگ  ی، عالئم واقدامات در مان یوپاتولوژیزی، علل ، ف فیبا تعر ییآشنا -6

 دانشجو قادر باشد:
 دهد. حیرا توض فوقانی اندام یآناتوم -1-6
 .دینما یرا دسته بند یانواع صدمات اندام فوقان -2-6
 دهد . حیتوضرا  شانهاستخوان  یدر تروما یو اقدامات درمان یصیتشخ یعالئم ، روشها -3-6
 دهد . حیتوضرا  بازواستخوان  یدر تروما یو اقدامات درمان یصیتشخ یعالئم ، روشها -4-6
 دهد . حیتوضرا  اولنا و رادیوساستخوان  یدر تروما یو اقدامات درمان یصیتشخ یعالئم ، روشها -5-6
 دهد . حیتوضرا  مچ دست و انگشتاناستخوان  یدر تروما یو اقدامات درمان یصیتشخ یعالئم ، روشها -6-6
 دهد . حیتوضرا  فوقانیاندام  یبا شکستگ مارانیانتقال ب حیروش صح -7-6
 دهد . حیتوضرا  فوقانیاندام  یبا شکستگ مارانیب یآتل بند حیروش صح -8-6
 
 

 منابع برای مطالعه :
انتشارات سیمین .گروه مترجمین  .اورژانس های طبی پیش بیمارستانی میانی  .چرمی ، ریچارد؛پورتر،رابرت  ؛بلدسو، برایان  – 1

 1393دخت ، تهران : 
انتشارات ، سیمین  .. گروه مترجمین اورژانس های طبی پیش بیمارستانی پایهکارن ، کیت.  ؛نترهفن ، ب ؛ستوویچ ، جوزفیم – 2

 1393:  دخت ، تهران
 .  آخرین چاپ اورژانس های طبی پیش بیمارستانی میانی روندا بک ، اندرو بالک ، استیون رام.-3
 

  تدریسشیوه های 
 و پاسخ ، بحث گروهی  سخنرانی ، پرسش

 
 



  
 آموزشی  وسایل کمک

 وایت برد،  ، ویدیوپروژکتور ،  کتاب ، فیلم ، موالژ 

 

 ارزشیاةی

  

 شاعث  جاریخ  نمره  روش 

  در طٌل ترم 1 کٌئیس

  در طٌل ترم 4 آزهٌى هیبى دًره 

 - زهبى اهتحبى  پبیبى ترم 14 آزهٌى پبیبى ترم 

  در طٌل ترم 1 فؼبلیتيبی کالضی ) کنفرانص ، تحقیق ، ترجوو ( 

 

 مقررات درس و انحظارات از دانشجو :   
ضیت درش ً تنٌع هطبلب ً هحدًدیت زهبنی ً بو هنظٌر بيره دانشجٌیبى ػسیس انتظبر هیرًدکو بب تٌجو بو اىویت ً حطباز   

 برداری ىر چو بیشتر بو نکبت ذیل تٌجو نوبیند 

بو هنببغ هؼرفی شده هراجؼو ً هطبلب کبهل بحث ىب را هطبلؼو نوبیند ً در صٌرت ًجٌد ىر گٌنو اشکبل ً ضٌالی در ضبػتيبی   - 1

 هشبًره ببهدرش هربٌطو هطرح نوبیند 

 ی تأثیر دارد ( بضٌر هنظن تٌام بب آهبدگی در توبم جلطبت اىویت دىید )غیبت درکالش در ارزشیببو ح  - 2

 در بحث ىبی گرًىی کالش شرکت فؼبل داشتو ببشید – 3
 

 

 
                                                                              

 

 نظریجدول زمانتندی 

  15کالس:                  14-16  شاعث :        
    

 جلصه

 
 وشیله روش جدریس مدرس موضوع ور جلصه

1 
سخنرانی ، بحث  پورمیرزا آشنایی با مفهوم تروما  و مکانیسم های ایجاد انواع تروما

 گروهی 

 وایت برد ویدیو پروژکتور

2 
آشنایی با تعریف ، علل ، فیزیوپاتولوژی ، عالئم واقدامات در مانی  

 انواع صدمات صورتدر

سخنرانی ، بحث  پورمیرزا

 گروهی

 وایت برد ویدیو پروژکتور

3 
آشنایی با تعریف ، علل ، فیزیوپاتولوژی ، عالئم واقدامات در مانی  

 درانواع ضربه های مغزی
سخنرانی ، بحث  پورمیرزا

 گروهی

وایت برد ویذیو 

 پروژکتور

4 
الئم واقدامات در مانی  آشنایی با تعریف ، علل ، فیزیوپاتولوژی ، ع

 درانواع صدمات نخاعی

سخنرانی ، بحث  پورمیرزا

 گروهی

وایت برد ویذیو 

 پروژکتور

5 
آشنایی با تعریف ، علل ، فیزیوپاتولوژی ، عالئم واقدامات در مانی  

 درانواع شکستگی اندام تحتانی

سخنرانی ، بحث  پورمیرزا

 گروهی

 وایت برد ویدیو پروژکتور

6 
تعریف ، علل ، فیزیوپاتولوژی ، عالئم واقدامات در مانی   آشنایی با

 درانواع شکستگی اندام فوقانی

سخنرانی ، بحث  پورمیرزا

 گروهی

وایت برد ویذیو 

 پروژکتور

 

 

 

 

 

 

 (عملی ) جدول زمانتندی
 پراتیک ً  17 کالش  کالش شماره :                     14-16شنبو ىا دً  رًز ً ساعت کالش:

 



 جلصه

 
 وشیله روش جدریس مدرس موضوع ور جلصه

 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 نحوه آتل بندی اندام ها 3

 ویدیدپروژکتور و موالژ نمایش فیلم وانجام کار عملی پورمیرزا وه بی حرکت سازی نخاعینح 4

 

 

 

 :دانشکده EDOهطئٌل ینبم ً اهضب           گرًه:          ریهد ینبم ً اهضب                       هدرش:             ینبم ً اهضب

 

 

 : ارضبل خیارضبل:                                   تبر خیتبر                  :                          لیتحٌ خیتبر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 


