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 بسمه تعالی

  دانشگاه علوم پزشکی گلستان

  دفتر توسعه آموزش دانشکده پیراپزشکی

  درس فوریتهاي پزشکی) course plan(طرح  دوره 

  

    96-95 دوم نیمسال تحصیلی                                                        فوریتهاي پزشکی :نام درس

 اتاق عمل: گروه آموزشی                                                                                                      دانشکده پیراپزشکی: دانشکده

  12-10ه چهارشنبروزهاي  :تاریخ برگزاري                                                                    2ترم  تکنولوژیست جراحیکارشناسی پیوسته : رشته

  نظري واحد 1: تعداد واحد 

  14-12 شنبهیک:  زهاي تماس با مسئول درسرو                                                       علی اکبر آقاي نژاد : مدرس و مسئوول درس

          32436102-   227: تلفن                                                  ،گروه اتا ق عملدانشکده پیراپزشکی: آدرس دفتر

 ali aghaei 84@yahoo.com: پست الکترونیک 

 : هدف کلی درس

  مراقبتهاي پزشکی در موارد فوري و اقدامات الزم بر اساس علوم آموخته شدهفراگیري 

  :اهداف اختصاصی

  ..............وره باید قادر باشددانشجو در پایان د

  .را شرح دهد نواع آن را تعریف نموده و ا تریاژ - 1

 .انواع شوك را نام ببرد و اقدامات الزم در هنگام رخ دادن ان را بیان نماید - 2

 .انواع آنژینهاي قلبی  را نام ببرد و اقدامات الزم را در هنگام رخ دادن آن بیان نماید - 3

 .انواع سکته مغزي را نام ببرد - 4

 .یان نمایدتشنج و اقدامات الزم در هنگام رخ دادن آن را بانواع   - 5

 .انواع خونریزي و نحوه برخورد با انها را بازگو نماید - 6

 .سوختگی را دسته بندي نموده و نحوه برخورد با بیماران سوختگی را بیان نماید - 7

 .انواع مسمومیتها را نام برده و انتی دوت الزم آن را بداند - 8

 .انواع شکستگیها را بشناسد و تفاوت آن را با دررفتگی افتراق دهد - 9

 .نواع حمل بیمار را در حوادث بشناسد ا -10

  

 کار با مانکناستفاده از ویدئو و پروژکتور، نمایش فیلم، ،یسخنرانی،پرسش وپاسخ، بحث گروه: شیوه تدریس

  :نحوه ارزشیابی دانشجو

  نمره 4میان ترم                                                                                                               -1         

  نمره     14                         )                                                    يتئور(امتحان پایان ترم    - 2        

  نمره   2                   حضور فعال در کالس درس و مشارکت در پرسش و پاسخ        -3         

  جلسـه مجـاز   سـه   غیبـت بـیش از  دقیقه از شروع کـالس و    15تاخیر بیش از  : نحوه برخورد با غیبت و تاخیر دانشجومقررات و 

  .می باشدن 

  حضور فعال در امر یادگیري، الس وحضور به موقع در ک :وظایف و تکالیف دانشجو

  مطابق تقویم دانشگاهی: تاریخ امتحان پایان ترم* 

   .حضور فعال در کالس و مشارکت در پرسش و پاسخ از اهمیت برخوردار است: سایر تذکرهاي مهم براي دانشجویان* 
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  فوریتهاي پزشکی یجدول زمان بندي برنامه درس

 

تاریخ   ردیف

  جلسات

  مدرس  روش تدریس  ها ه مواد و رسان  موضوع جلسات

 تریاژ و طبقه بندي آن  20/11/95  1
 دئوپرژکتوری، و تخته

  وتریکامپو

 پرسشی سخنران

  وپاسخ

علی اکبر آقایی 

  نژاد

  شوك و انواع آن   27/11/95  2
 دئوپرژکتوریتخته ، و

 وتریکامپو

 پرسشی سخنران

 وپاسخ

 
" 

   اورژانسهاي قلبی  4/12/95  3
 دئوپرژکتوریتخته ، و

 وتریکامپو

 پرسشی سخنران

 وپاسخ
" 

 اورژانسهاي عصبی  11/12/95  4
 دئوپرژکتوری، و تخته

 وتریکامپو

 پرسشی سخنران

 وپاسخ
" 

5  18/12/95  

  میانترم

 دئوپرژکتوریتخته ، و

 وتریکامپو

 پرسشی سخنران

 وپاسخ
" 

  خونریزي و نحوه برخورد با انها

6  17/1/96  
  سوختگی و طبقه بندي آن،

 

 دئوپرژکتوریتخته ، و

 وتریکامپو

 پرسشی سخنران

 وپاسخ
" 

7  24/1/96  

 خوراکی،دارویی( درمان مسمومیتها، عالئم

  )الکل،مارگزیدگی،نیش حشرات مواد مخدر،،

  

 دئوپرژکتوریتخته ، و

 وتریکامپو

 پرسشی سخنران

 وپاسخ
" 

8  31/1/96  
  شکستگیها  و 

 روش حمل بیمار 

 دئوپرژکتوریتخته ، و

 وتریکامپو

 پرسشی سخنران

 وپاسخ
" 

 


