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 بسمه تعالي

 دانشگاه علوم پزشكي سمنان ـ معاونت آموزشي ـ مديريت مركز مطالعه و توسعه آموزش پزشكي                                      
 فرم تدوين طرح درس استاد در يك نيمسال تحصيلي

 --عملي:   1تئوری:  1تعداد كل واحد:   كالس درسعرضه آموزشي:  يپزشك یها تيفورموضوع درس: 

 

 ششم ناپيوستهدوره  كارشناسيرشته و مقطع تحصيلي: 

 اتاق عمل

 1ترم: 

 سيف ا... عالئيتدوين كننده:    و بحران ها يپزشك یها تيدر فور مارانيبا ب هيالزم در برخورد اول یمهارت ها یريفراگهدف كلي درس: 

 نحوه ارائه درس، رسانه و وسيله حيطه پايان هر جلسه قادر خواهد بود(هدف رفتاری هر جلسه درس: )دانشجو در  رئوس مطلب تاريخ جلسه

نحوه ارائه درس، رسانه و 

 وسيله

 ارزشيابي و فعاليتهای تكميلي

آشنايي با درس ـ  26/1/1397 1

بررسي وضعیت، جنبه 

های قانوني، اخالقي و 

ثبت گزارش در فوريت 

 ها

اقدامات تشخیصي 

درماني عمومي در 

 فوريت ها

ل شرح يک مثا اهميت رعايت جنبه های اخالقي در مواقع فوريت و اضطرار را با ذكر -

 دهد

س دستر مسائل قانوني در خصوص عمل جراحي اورژانس در زماني كه ولي بيمار درـ 

 توضيح دهد. نمي باشد را

 مايدنبيان  مورد از نكات مهمي را كه در هنگام فوريت مي بايستي گزارش شود را 4ـ 

ر ه اختصابرا  مشكالت حياتياقدامات درماني مهم در مواجه با بيمار دچار  مورد 4ـ

 .شرح دهد

 طرح سئواالت شفاهي سخنراني ـ پاورپوينت آگاهي و نگرش

اقدامات تشخیصي و  2/2/1397 2

مراقبت آسیب ها و 

بیماری های سیستم 

 تنفسي و قفسه سینه

)صدمات قفسه سینه، 

پنوموتوراکس، آسم، 

 پنوموني(

 از اقدامات مراقبتي درماني شكستگي دنده  را شرح دهد. مورد 2 -

 مورد از اقدامات تشخيص درماني در پنوموتوراكس را شرح دهد. 3ـ 

 ـ اقدامات مراقبتي در مواجهه با حمله آسم را به اختصار شرح دهد.

 مورد از اقدامات مراقبتي درماني در پنوموني را شرح دهد. 2ـ 

 پرسش و پاسخ شفاهي سخنراني ـ پاورپوينت آگاهي 
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عالئم حیاتي)نبض،  9/2/1397 3

تنفس، فشارخون، درجه 

 حرارت(

 

 ا شرح دهد.اهميت كنترل عالئم حياتي ر  -

 ـ توضيح دهد كنترل درجه حرارت در چه مراحلي از كار بايد انجام گيرد.

 نكته مهم در فرايند اندازه گيری فشارخون را ذكر نمايد 4ـ 

كر ذون را فشارخ مورد از مداخالت مراقبتي درماني در مواجهه با بيمار دچار افزايش 2ـ 

 نمائيد.

 پرسش و پاسخ شفاهي سخنراني ـ پاورپوينت ملكردع-آگاهي 

 تمرين عملي در كالس

 
 ارزشيابي و فعاليتهای تكميلي نحوه ارائه درس، رسانه و وسيله حيطه هدف رفتاری هر جلسه درس: )دانشجو در پايان هر جلسه قادر خواهد بود( رئوس مطلب تاريخ جلسه

اقدامات تشخیصي و  16/2/1397 4

مراقبت آسیب ها و بیماری 

 های سیستم قلب و عروق

 )خونريزی، شوک(

 الئم و مراقبت های مربوط به ناسازگاری خوني را به اختصار شرح دهدع -

 اختصار شرح دهد. نواع شوک ها را بهامراقبت و درمان يكي از  -

 مورد از اقدامات تشخيصي درماني در حمالت آنژين صدری را شرح دهد 3 -

 رد از اقدامات تشخيصي درماني در انفركتوس قلبي را شرح دهدمو 3 -

 پرسش و پاسخ شفاهي سخنراني ـ پاورپوينت آگاهي 

اقدامات تشخیصي و  23/2/1397 5

مراقبت آسیب ها و 

 بیماری های سر و گردن

)صدمات، بیماری صرع، 

 مننژيت(

ا رمورد از اقدامات درماني مراقبتي در هنگام شكستگي سر منجر به ضربه نغزی  3 -

 ذكر نمايد.

ير مای غمورد از اقدامات تشخيصي درماني مناسب در مواجهه با بيمار دچار ك 3ـ 

 ديابتي را شرح دهد

دو  ز حداقلاتيه را با استفاده يح از بيمار دچار خونريزی زير عنكبونحوه مراقبت صح -

 عكس نشان دهد.

 دهد ا شرحمود از اقدامات مناسب مراقبتي درماني در در هنگام حمالت تشنجي ر 2ـ 

 پرسش و پاسخ شفاهي ماكت ـ پاورپوينت آگاهي 

اقدامات تشخیصي و  30/2/1397 6

مراقبت آسیب ها و بیماری 

 های ناحیه شکم

)صدمات کبد، طحال، 

 گوارشي(انسداد 

 هدالئم و مراقبت های مربوط به يكي از اختالالت كبدی را به اختصار شرح دع -

ار مورد از اقدامات مراقبت و درمان خونريزی دستگاه گوارش)معده( را به اختص 4 -

 شرح دهد.

 مورد از اقدامات تشخيصي درماني در حمالت انسداد روده را شرح دهد 3 -

 پرسش و پاسخ شفاهي سخنراني ـ پاورپوينت آگاهي 

 مسمومیت های داروئي 6/3/1397 7

 هیپرترمي بدخیم

 ايد.نكته مهم مراقبتي درماني در هنگام مواجهه با مسموميت داروئي را بيان نم 3 -

 ای انتخابي جهت مسمويت داروئي را شرح دهد.انواع سرم ه -

ات شرح ذكر جزئي دارو را در مواجهه و درمان مسموميت داروئي با 2د حداقل كاربر -

 دهد.

 مورد از اقدامات مناسب در مواجهه با هيپرترمي بدخيم را ذكر نمايد 3 -

 پرسش و پاسخ شفاهي سخنراني ـ پاورپوينت آگاهي 
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تروماهای استخواني و  13/3/1397 8

 اندام ها

)شکستگي، در رفتگي ها، 

آسیب عضالت و تاندون 

 ها(

 يد.يان نمابم مواجهه با شكستگي اندام فوقاني را هنگانكته مهم مراقبتي درماني در  3 -

 مايد.ان ننكته مهم مراقبتي درماني در هنگام مواجهه با شكستگي اندام تحتاني را بي 3 -

ان ا بينكته مهم مراقبتي درماني در هنگام مواجهه با دررفبگي استخوان و مفاصل ر 3 -

 نمايد.

ا بر رمواجهه با آسيب عضالت و تاندون ها نگام هنكته مهم مراقبتي درماني در  2-

 روی شكل يا ماكت مشخص نمايد.

 پرسش و پاسخ شفاهي سخنراني ـ پاورپوينت آگاهي ـ عملكرد

    بازنگری و رفع اشكال  20/3/1397 9
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