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 درس:  یهدف کل

 
 تروما در شرایط پیش بیمارستانی ادارهو چگونگی تروما  ها و حوادث مربوط به  بیماریمکانیسم تروما ،  انواع آشنا نمودن دانشجو با

 
 

 هدف( کیجلسات : )جهت هر جلسه  یاهداف کل
 
 تروما واهمیتمکانیسم ها ، تروما تعاریف ،مفاهیم آشنایی با   -1
 آشنایی با روند آسیب های ناشی از محافظت کننده ها)کمربندها ، کیسه های هوا،صندلی کودک و....(-2
 صادف با موتور سیکلت ،وسیله نقلیه با عابر و سقوط ها.آشنایی با آسیب های ناشی از ت-3
 صدمات صورت انواعآشنایی با تعریف ، علل ، فیزیوپاتولوژی ، عالئم واقدامات در مانی  در–4
 آشنایی با تعریف ، علل ، فیزیوپاتولوژی ، عالئم واقدامات در مانی  درانواع ضربه های مغزی -5
 یوپاتولوژی ، عالئم واقدامات در مانی  درانواع صدمات نخاعیآشنایی با تعریف ، علل ، فیز -6
 آشنایی با تعریف ، علل ، فیزیوپاتولوژی ، عالئم واقدامات در مانی  درانواع شکستگی اندام تحتانی -7
 آشنایی با تعریف ، علل ، فیزیوپاتولوژی ، عالئم واقدامات در مانی  درانواع شکستگی اندام فوقانی -8
 قفسه سینه،ارزیابی،تشخیص و اقدامات درمانی غیر نافذ با ترومایآشنایی -9

 یو اقدامات درمان صی،تشخیابینه،ارزینافذ قفسه س یبا تروما ییآشنا -01
 .و سانحه با آسیب دیدگان متعدد سیستم تریاژ در تروما ارزیابی صحنه و مکانیسم آسیب در تصادفات و آشنایی با-00
 ثابت کننده)آتل ها( آشنایی با انواع وسایل-02
 

 هر جلسه: یاهداف کل کیبه تفک رفتاری ژهیاهداف و
 

 تروما واهمیتمکانیسم ها ،تروما  تعاریف ،مفاهیم آشنایی با  -1
 دانشجو قادر باشد: 

 .را در یک جمله تعریف نماید تروما -0-0
 . را توضیح دهد قوانین اینرسی را در تروما  -0-2
 . شرح دهد را تروما  بروز انواعمکانیسم های  -0-3
  .را دسته بندی نماید ترومای بازانواع   -0-4
 .را نام ببرد صدمات حوادث نقلیه مراحل مختلف  -0-5
 .را نام ببرد تروماهای انفجاریعالئم بالینی  -0-6
 توضیح دهد .را  تروماهای ناشی از سقوطعالئم بالینی  -0-7

 کننده ها)کمربندها ، کیسه های هوا،صندلی کودک و....(آشنایی با روند آسیب های ناشی از محافظت  -2
 انواع محافظت کننده ها را نام ببرد.-0-2
 مکانیسم عملکرد کمربند های دو و یا چند نقطه ای را بیان نماید.-2-2
 مکانیسم عملکرد کیسه های هوا را شرح دهد.-3-2
 .مکانیسم نحوه استفاده صحیح از صندلی کودک را بیان نماید-4-2
 آسیب های ناشی از کمربند های ایمنی را بیان کند.-5-2
 آسیب های ناشی از کیسه های هوا در تصدفات را شرح دهد.-6-2
 آسیب های ناشی از استفاده از صندلی کودک در حین تصادفات بیان نماید.-7-2
 آقدامات درمانی  در موارد آسیب ناشی از محافظت کننده ها را بیان نماید.-8-2
 



 شنایی با آسیب های ناشی از تصادف با موتور سیکلت ،وسیله نقلیه با عابر و سقوط ها.آ-3
 دانشجو قادر باشد:      

 مکانیسم آسیب ناشی از تصادف با موتور سیکلت را بیان نماید.-0-3
 مکانیسم آسیب وسیله نقلیه با عابر پیاده خردسال را بیان نماید.-2-3
 ه با عابر پیاده بزرگسال را بیان نماید.مکانیسم آسیب وسیله نقلی-3-3
 مکانیسم آسیب ناشی از سقوط ارتفاع را تشریح نماید.-4-3
 روند ارزیابی سریع و اقدامات درمانی اولیه در آسیب ناشی از تصادف با موتور سیکلت بیان نماید.-5-3
 نماید. ای عابر پیاده بیانبرتصادف روند ارزیابی سریع و اقدامات درمانی اولیه در آسیب ناشی از  -6-3
 روند ارزیابی در بیمار ترومایی ناشی از سقوط را شرح دهد.-7-3
 آسیب های احتمالی واقدامات درمانی اولیه در ترومای ناشی از سقوط را شرح دهد.-8-3
 
 درانواع صدمات صورت  ی، عالئم واقدامات در مان یوپاتولوژیزی، علل ، ف فیبا تعر ییآشنا -4 

 و قادر باشد:دانشج
 . در یک جمله تعریف نماید راشکستگی های لفورت صورت   -0-2
 .را نام ببرد صدمات صورتعلل ایجاد کننده  -2-2
 دهد . حیتوضرا  انسداد راه هوایی را در شکستگی های صورتعالئم -3-2
 .را توضییح دهد خونریزی خارجی از بینیاقدامات درمانی در  -4-2
 .را در یک جمله تعریف نماید جمجمهشکستگی قاعده  -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 -03-2
 
 یمغز یدرانواع ضربه ها  یمات در مان، عالئم واقدا یوپاتولوژیزی، علل ، ف فیبا تعر ییآشنا -5

 دانشجو قادر باشد:
 انواع ضربه های مغزی را نام ببرد. -0-3
 .را توضیح دهد یمغز یضربه هانحوه ارزیابی  -2-3 
 دهد . حیتوضرا  یمغز یضربه هاعالتم و نشانه های -3-3
 .را در یک جمله تعریف نماید  یمغز یضربه ها -4-3
 .را نام ببرد جمجمه شکستگی هایانواع -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  مغزیعلل ، عالئم و اقدامات درمانی فوری در کوفتگی های  -8-3
 دهد . حیتوضا ر تکان مغزیعلل ، عالئم بالینی و اقدامات درمانی فوری در -9-3

 دهد . حیتوضرا  خونریزی اپیدورالعلل ، عالئم  بالینی و اقدامات درمانی فوری در  -01-3
 دهد . حیتوضرا  خونریزی ساب دورالعلل ، عالئم بالینی و اقدامات درمانی فوری در  -00-3
 دهد . حیتوضرا  حوادث عروقی مغزیعلل ، عالئم و اقدامات درمانی فوری در  -02-3
 روش های نقل و انتقال مصدومین مشکوک به ضربه مغزی را توضیح دهد. -03-3
 
 یدرانواع صدمات نخاع  ی، عالئم واقدامات درمان یوپاتولوژیزی، علل ، ف فیبا تعر ییآشنا -6

 دانشجو قادر باشد:
 را دسته بندی نماید نخاعانواع آسیبهای واره به -0-4
 دوم را توضیح دهددر مص 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 نخاعروش صحیح انتقال بیماران با آسیب های  -5-4
 
  یاندام تحتان یدرانواع شکستگ  یمات در مان، عالئم واقدا یوپاتولوژیزی، علل ، ف فیبا تعر ییآشنا -7

 دانشجو قادر باشد:
 .را توضیح دهد اندام تحتانیآناتومی  -0-5
 .را دسته بندی نماید یاندام تحتانانواع صدمات  -2-5
 دهد . حیتوضرا  لگناستخوان عالئم ، روشهای تشخیصی و اقدامات درمانی در ترومای -3-5
 دهد . حیتوضرا  فمورو اقدامات درمانی در شکستگی  عالئم ، روشهای تشخیصی -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  خوان های مچ پااست 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 مارانیب آتل بندی حیروش صح -9-5
 
 یاندام فوقان یدرانواع شکستگ  ی، عالئم واقدامات در مان یوپاتولوژیزی، علل ، ف فیبا تعر ییآشنا -8

 دانشجو قادر باشد:
 دهد. حیرا توض فوقانی اندام یآناتوم -0-6
 .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  یشکستگ با مارانیانتقال ب حیروش صح -7-6
 دهد . حیتوضرا  فوقانیاندام  یبا شکستگ مارانیب یآتل بند حیروش صح -8-6
 
 آشنایی با ترومای غیر نافذ قفسه سینه،ارزیابی،تشخیص و اقدامات درمانی -9

 دانشجو قادر باشد:    
 انواع ترومای قفسه سینه را نام ببرد.-0-9
 ی غیر نافذ و علل آن راشرح دهد.مکانیسم تروما -2-9
 تقسیم بندی دنده ها را از لحاظ آسیب پذیری در تروماهای غیر نافذ بیان کند. -3-9
 آسیب های شایع داخلی ناشی از تروماهای بسته قفسه سینه تشریح نماید.-4-9
 عالئم کوفتگی ساده قفسه سینه را بیان نماید.-5-9
 .قفسه سینه شناور را توضیح دهد-6-9
 عالئم شکستگی دنده ها را بیان نماید.-7-9
 پنوموتوراکس بسته را شرح دهد.-8-9
 را شرح دهد. فشاری پنوموتوراکس بسته -9-9

 روند ارزیابی و اقدامات درمانی در ترومای بسته قفسه سینه را بیان نماید.-01-9
 هموتوراکس و مراقبت های اولیه آن را تشریح نماید. -00-9
 

 یو اقدامات درمان صی،تشخیابینه،ارزینافذ قفسه س یا تروماب ییآشنا-11
 دانشجو قادر باشد:         

 مکانیسم ترومای نافذ قفسه سینه را بیان نماید. -0-01
 عالئم ترومای نافذ را بیان نماید-2-01
 زخم مکنده قفسه سینه را تشریح نماید. -3-01
 نحوه پانسمان زخم مکنده را توضیح دهد. -4-01
 نحوه ثابت سازی جسم خارجی در قفسه سینه را بیان نماید. -5-01
 پوزیشن مناسب در ترومای قفسه سینه را بیان نماید. -6-01
 اقدامات درمانی اورژانسی در زخم ناففذ قفسه سینه را بیان نماید. -7-01
 

 و سانحه با آسیب دیدگان متعدد. آشنایی با ارزیابی صحنه و مکانیسم آسیب در تصادفات و سیستم تریاژ در تروما -11
 دانشجو قادر باشد:       

 مکانیسم آسیب در تصادفات از روبرو را بیان نماید.-0-00
 را بیان نماید. عقبمکانیسم آسیب در تصادفات از  -2-00
 را بیان نماید. کنارمکانیسم آسیب در تصادفات از  -3-00
 را بیان نماید. شیغلتیدن و تصادفات چرخمکانیسم آسیب در  -4-00
 تریاژ را تعریف کند.-5-00
 معیار های تریاژ مصدومین ترومایی را شرح دهد.-6-00
 انواع روش های تریاژ در حوادث گروهی بیان کند.-7-00
 روش ارزیابی سریع در سانحه با آسیب دیدگان متعدد را بیان کند.-8-00
 

 آشنایی با انواع وسایل ثابت کننده)آتل ها(-12
 دانشجو قادر باشد:     

 آتل را در یک سطر توضیح دهد.-0-02
 انواع آتل های مورد استفاده در تروما ها را  نام ببرد.-2-02
 اصول آتل بندی را بیان کند.-3-02
 نحوه استفاده از آتل های دست ساز را بیان نماید. -4-02



 نحوه استفاده از آتل های بادی را بیان نماید. -5-02
 استفاده از آتل های سیمی را بیان نماید.نحوه  -6-02
 روند استفاده ازآتل های خودی در پاها و انگشتان را بیان نماید. -7-02
 

 منابع برای مطالعه :
انتشارات سیمین .گروه مترجمین  .اورژانس های طبی پیش بیمارستانی میانی  .چرمی ، ریچارد؛پورتر،رابرت  ؛بلدسو، برایان  – 0

 0393 دخت ، تهران :
انتشارات ، سیمین  .. گروه مترجمین اورژانس های طبی پیش بیمارستانی پایهکارن ، کیت.  ؛نترهفن ، ب ؛ستوویچ ، جوزفیم – 2

 0393دخت ، تهران : 
 .  آخرین چاپ اورژانس های طبی پیش بیمارستانی میانی روندا بک ، اندرو بالک ، استیون رام.-3
 

  تدریسشیوه های 
 و پاسخ ، بحث گروهی  سشسخنرانی ، پر

 
 
  

 آموزشی  وسایل کمک
 وایت برد،  ، ویدیوپروژکتور ،  کتاب ، فیلم ، موالژ 

 
 سٌجش ٍ ارسشیابی

  

سهن از نوره  روش آزهوى

 کل)درصد(

 ساعت تاریخ

 )پورهیرزا(6/7/99 01 شفاهی کوئیس

 )گودرزی(77/6/99

06-01 

08-06 

 رزا()پورهی71/7/99 71 کتبی آزهوى هیاى دوره

 )گودرزی(01/7/99

06-01 

08-06 

 01:21-07:21 7/00/99 61 کتبی آزهوى پایاى ترم

 ---- ---- 9 حضور وغیاب و بحث گروهی حضور فعال در کالس

 ---- تا پایاى ترم 9 ارائه تحقیق تکالیف دانشجو

 

 

 مقررات درس و انتظارات از دانشجو :   
تٌجو بو اىویت ً حسبسیت درش ً تنٌع هطبلب ً هحدًدیت زهبنی ً بو هنظٌر بيره برداری ىر  دانشجٌیبى ػسیس انتظبر هیرًدکو بباز   

 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 ً سٌالی در سبػتيبی   - 1

 رح نوبیند هشبًره ببهدرش هربٌطو هط

 ی تأثیر دارد ( ببو حضٌر هنظن تٌام بب آهبدگی در توبم جلسبت اىویت دىید )غیبت درکالش در ارزشیب  - 2

 در بحث ىبی گرًىی کالش شرکت فؼبل داشتو ببشید – 3

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 نظریی جدول زمانبند                                                                             

                                                                                    

 9کالس:                           61-61  ساعت :    -سه شنبه ها         پورمیرزا:                                                
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 جلسه

 
 هدرس هوضوع هر جلسه تاریخ

 پَرهیزسا تزٍها ٍاّویتهکاًیسن ّا ،تزٍها  تعاریف ،هفاّین آشٌایی با  72/6/99 1

 پَرهیزسا س هحافظت کٌٌذُ ّا)کوزبٌذّا ، کیسِ ّای َّا،صٌذلی کَدک ٍ....(آشٌایی با رًٍذ آسیب ّای ًاشی ا 6/7/99 2

 پَرهیزسا آشٌایی با آسیب ّای ًاشی اس تصادف با هَتَر سیکلت ،ٍسیلِ ًقلیِ با عابز ٍ سقَط ّا 02/7/99 3

 پَرهیزسا صَرت آشٌایی با تعزیف ، علل ، فیشیَپاتَلَصی ، عالئن ٍاقذاهات در هاًی  دراًَاع صذهات 71/7/99 4

 پَرهیزسا آشٌایی با تعزیف ، علل ، فیشیَپاتَلَصی ، عالئن ٍاقذاهات در هاًی  دراًَاع ضزبِ ّای هغشی 77/7/99 5

 پَرهیزسا آشٌایی با تعزیف ، علل ، فیشیَپاتَلَصی ، عالئن ٍاقذاهات در هاًی  دراًَاع صذهات ًخاعی 1/8/99 6

 گَدرسی ، فیشیَپاتَلَصی ، عالئن ٍاقذاهات در هاًی  دراًَاع شکستگی اًذام تحتاًی آشٌایی با تعزیف ، علل 71/6/99 7

 گَدرسی آشٌایی با تعزیف ، علل ، فیشیَپاتَلَصی ، عالئن ٍاقذاهات در هاًی  دراًَاع شکستگی اًذام فَقاًی 77/6/99 8

 گَدرسی ت درهاًیآشٌایی با تزٍهای غیز ًافذ قفسِ سیٌِ،ارسیابی،تشخیص ٍ اقذاها 2/7/99 9

 گَدرسی یٍ اقذاهات درهاً صی،تشخیابیٌِ،ارسیًافذ قفسِ س یبا تزٍها ییآشٌا 01/7/99 11

 گَدرسی آشٌایی با ارسیابی صحٌِ ٍ هکاًیسن آسیب در تصادفات ٍ سیستن تزیاص در تزٍها ٍ ساًحِ با آسیب دیذگاى هتعذد. 07/7/99 11

 گَدرسی ت کٌٌذُ)آتل ّا(آشٌایی با اًَاع ٍسایل ثاب 71/7/99 12



 

 

 

 

 

 

 کالس:پراتیک                            61-61  ساعت :    -پورمیرزا:         سه شنبه ها

 کالس :پراتیک                                         61-61ساعت:-گودرزی:        شنبه ها

 

 
 

 

 

 :دانشکده EDOهسئٌل یاهضبنبم ً            گرًه:          ریهد ینبم ً اهضب                       هدرش:             ینبم ً اهضب

 

 

 : ارسبل خیارسبل:                                   تبر خیتبر                  :                          لیتحٌ خیتبر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 جلسه

 
 هدرس هوضوع هر جلسه تاریخ

 پورمیرزا نحوه کار با آتل یک قطبی  00/8/99 1

 پورمیرزا نحوه کار با آتل فلزی و بادی 08/8/99 2

 پورمیرزا بانداژ سر و صورتنحوه  79/8/99 3

 پورمیرزا نحوه بی حرکت سازی نخاعی 7/9/99 4

 گودرزی ًحَُ آتل بٌذی اًذام فَقاًی 0/8/99 5

یگودرز تحتاًیًحَُ آتل بٌذی اًذام  8/8/99 6  

 گودرزی قفسِ سیًٌِحَُ بی حزکت ساسی ٍ پَسیشي دّی در آسیب ّای  09/8/99 7

 گودرزی در تزٍهای قفسِ سیCPRٌِبزقزاری راُ َّایی ًٍتیالسیَى ٍ رًٍذ  77/8/99 8

 

 جذول زمان بىذي عملي


