
 

 

 دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

 دانشکده پیراپزشکی

 ترمی درسقالب نگارش طرح 
  
(                                                                               2)تروما  :عنوان درس    

 دانی فوریتهای پزشکیکارسوم  دانشجویان ترم: خاطبانم

درس                 واحد 52/از  (عملی  22/0–نظری ا واحد ) د واح 1/ 22:تعداد و نوع واحد  

 (1)تروما :   پیش نیاز

                                                           11-11شنبه ها چهار:  زمان ارائه درس  

  11-11شنبه ها سه : :پاسخگویی به سواالت فراگیرساعت 

                                                        نادری پور  ارسالن : مدرس    

 51-52 دوم نیمسال :سال تحصیلی

 
 

 :دوره هدف کلی
آشنننا نمننودن دانشننجو اننا انننوام ترومننا و مشننکالا ایمنناران ترومننایی و 

فوریتی در  قداماا  ید یرا اا تاک ها  مان ان مادر در مدیریت ترو های  کاراردمهارت

 مرحله پیش ایمارستانی

 : نظری کلی جلساتف اهدا

،  و مکانیسم های هموستاتیک شوک فیزیو پاتولوژی ، آشنایی اا تعریف   -1

 انوام و مراحل شوک

آشنایی اا تعریف ، علل ، فیزیوپاتولوژی ، عالئم واقداماا در مانی  فوری در –2

 شوک هیپوولومیک و شوک کاردیوژنیک

ئم واقداماا در مانی فوری در آشنایی اا تعریف ، علل ، فیزیوپاتولوژی ، عال -1

 شوک انافیالکتیک و شوک نورئوژنیک

 مروری ار آناتومی و نحوه ارزیاای شکم و لگن -1

 آشنایی اا انوام آسیب های استه شکمی  -2

 آشنایی اا انوام آسیب های ااز شکمی -1

 آشنایی اا آسیب های لگن و دستگاه ادراری تناسلی -7

مانی دراستفاده از انوام سرم ها ، خون و فرآورده آشنایی اا اصول مایع در -1

 های خونی

 نظری کلی جلساتاهداف ویژه رفتاری به تفکیک اهداف   
 

 مراحل شوک مکانیسمهای هموستاتیک و، پاتوفیزیولوژیآشنایی اا تعاریف ،-1-1

 :دانشجو قادر ااشد 

 شوک را در یک جمله تعریف نماید -1-1

  توضییح دهد فیزیوپاتولوژی شوک را -1-2

 مکانیسم های همستاتیک در خونریزیها را ایان نماید -1-1

 انوام شوک را دسته اندی نماید   -1-1

 مراحل مختلف شوک را نام ابرد -1-2

 عالئم االینی مرحله جبران شده  شوک را نام ابرد -1-1

 عالئم االینی مرحله پیشرونده شوک را ایان نماید -1-7

 رحله غیر قاال اازگشت شوک را ایان نمایدعالئم االینی م -1-1

آشنایی اا تعریف ، علل ، فیزیوپاتولوژی ، عالئم واقداماا در مانی  فوری  -2

 در شوک هیپوولومیک و شوک کاردیوژنیک

 :دانشجو قادر ااشد

  در یک جمله تعریف نماید شوک هیپوولومیک را  -1-2

 بردعلل ایجاد کننده شوک هیپوولومیک را نام ا -2-2

 عالئم شوک هیپوولومیک را ایان نماید-1-2

 اقداماا درمانی در شوک هیپوولومیک را توضییح دهد -1-2

 شوک کاردیوژنیک را در یک جمله تعریف نماید -2-2

 علل ایجاد کننده شوک کاردیوژنیک را نام ابرد -1-2

 عالئم و معیارهای تشخیصی درشوک کاردیوژنیک را ایان نماید -7-2

 داماا درمانی در شوک کاردیوژنیک را توضیح دهداق -1-2

آشنایی اا تعریف ، علل ، فیزیوپاتولوژی ، عالئم واقداماا در مانی فوری در  -1

 شوک انافیالکتیک و شوک نورئوژنیک

 :دانشجو قادر ااشد



 را در یک جمله تعریف نماید آنافیالکنیکشوک -1-1

 ابرد علل ایجاد کننده شوکآنافیالکتیک را نام -2-1

 عالئم شوک انافیالکتیک را ایان نماید  -1-1

 یح دهدرمانی در شوک انافیالکتیک را توضاقداماا د -1-1

 شوک نوروژنیک را در یک جمله تعریف نماید -2-1

 علل ایجاد کننده شوک نوروژنیک را نام ابرد -1-1

 عالئم شوک نوروژنیک را ایان نماید -7-1

 یح دهدوروژنیک را توضن در شوک اقداماا درمانی -1-1

 درمان شوک نوروژنیک را ایان نمایدمکانیسم تاثیر شلوار ضد شوک در  -5-1

 اندیکاسیونهای استفاده از شلوار پنوماتیک ضد شوک را نام ابرد -10-1

 یح دهداستفاده از شلوار ضد شوک را توض نحوه -11-1

 کنتراندیکاسیونهای  شلوار ضد شوک را نام ابرد -12-1
 

 مروری ار نحوه ارزیاای شکم و لگن -1

 :دانشجو قادر ااشد

 را الد ااشد و لگن آناتومی نواحی مختلف شکم-1-1

 نحوه تقسیم اندی نواحی مختلف شکم را الد ااشد -2-1

 نحوه ارزیاای شکم را توضییح دهد  -1-1

 مراحل مختلف معاینه شکم را الد ااشد-1-1

 ا ایان نمایدعالتم و نشانه های ترومای شکمی ر-2-1

  یح دهدنحوه معاینه لگن را توض -1-1

 عالئم و نشانه های ترومای لگن  را ایان نماید  -7-1

 آشنایی اا انوام آسیب های استه شکمی -2

 :دانشجو قادر ااشد

 آسیب استه شکم را در یک جمله تعریف نماید -1-2

 انوام آسیب های استه شکم را نام ابرد-2-2

 یب های استه شکمی را ایان نمایدعلل ایجاد آس -1-2

 عالئم آسیب های استه شکم را نام ابرد -1-2

 علل ، عالئم و اقداماا درمانی فوری در کوفتگی های شکمی را ایان نماید -2-2

 علل ، عالئم االینی و اقداماا درمانی فوری در پارگی کبد را ایان نماید-1-2

ی فوری در پارگی طحال را ایان علل ، عالئم  االینی و اقداماا درمان -7-2

 نماید

علل ، عالئم االینی و اقداماا درمانی فوری در پارگی کلیه ها را ایان  -1-2

 نماید

علل ، عالئم و اقداماا درمانی فوری در پارگی معده روده ها را ایان  -5-2

 نماید

 آشنایی اا انوام آسیب های ااز شکمی -1

 :دانشجو قادر ااشد

  شکم را در یک جمله تعریف نماید آسیب نافذ -1-1

 علل ایجاد آسیب های نافذ شکمی را ایان نماید -2-1

 عالئم آسیب های نافذ شکم را نام ابرد -1-1

 اقداماا درمانی فوری در آسیب های نافذ شکمی را ایان نماید -1-1

 روش صحیح انتقال ایماران اا آسیب های نافذ شکمی را ایان نماید -2-1

 

 آشنایی اا آسیب های لگن و دستگاه ادراری تناسلی -7

 :دانشجو قادر ااشد

 انوام آسیبهای واره اه لگن را دسته اندی نماید-1-7

 یح دهدحوه ارزیاای لگن در مصدوم را توضن -2-7

 عالئم  و نشانه های تروما اه لگن را ایان نماید -1-7

 مایدایان نقداماا درمانی در تروما اه لگن را ا -1-7

 روش صحیح انتقال ایماران اا آسیب های لگن را ایان نماید -2-7

 انوام صدماا دستگاه ادراری را نام ابرد-1-7

 عالئم و نشانه های آسیب اه دستگاه ادراری را ایان نماید -7-7

 اقداماا درمانی در صدماا دستگاه ادراری را ایان نماید -1-7

 ی را دسته اندی نمایدآسیبهای وارده اه دستگاه تناسل -5-7

نحوه ارزیاای صدماا وارده اه دستگاه تناسلی ومجرای ادرار را ایان -10-7

 نماید



 عالئم و نشانه های آسیب اه دستگاه تناسلی و مجرای ادرار را نام ابرد -11-7

 اقداماا درمانی فوری در ترومای دستگاه تناسلی را ایان نماید  -12-7

 

  ها ، خون و فرآورده های خونیآشنایی اا انوام سرم  -1

 :دانشجو قادر ااشد

 انوام محلولهای تزریقی را دسته اندی نماید -1-1

 موارد کارارد هریک از محلولهای تزریقی را ایان نماید -2-1

 نحوه انفوزیون محلولهای تزریقی را ایان نماید -1-1

 عوارض هریک ازمحلولهای تزریقی را نام ابرد-1-1

 ی الزم در حین انفوزیون هریک ازمحلولهای تزریقی را ایان نمایدمراقبتها -2-1

 انوام فرآورده های خونی را نام ابرد -1-1

 موارد کارارد هریک از فرآورده های خونی را ایان نماید -7-1

 نحوه ترانسفوزیون هریک از فرآورده های خونی را ایان نماید -1-1

 های خونی را ایان نمایدعوارض استفاده از هریک از فرآورده  -5-1

مراقبتهای الزم در حین ترانسفوزیون هریک ازفراورده های خونی را ایان  -10-1

 نماید

 :منابع برای مطالعه 

اورژانس های طبی پیش ایمارستانی  .چرمی ، ریچارد؛پورتر،راارا  ؛الدسو، ارایان  – 1

 1151: انتشاراا سیمین دخت ، تهران .گروه مترجمین  .میانی 

اورژانس های طبی پیش ایمارستانی . کارن ، کیت ؛نترهفن ، ا ؛ستوویچ ، جوزفیم – 2

 1151: انتشاراا ، سیمین دخت ، .گروه مترجمین.  پایه

.   اورژانس های طبی پیش ایمارستانی میانی .روندا اک ، اندرو االک ، استیون رام-1

 آخرین چاپ

. 
 

 

  تدریسشیوه های 

 ، احث گروهی و پاسخ  سخنرانی ، پرسش

  
 آموزشی  وسایل کمک

 وایت ارد،  ، ویدیوپروژکتور ،  کتاب ، فیلم ، موالژ 

 

 
 

 ارزشیابی
  

 ساعت  تاریخ  نمره  روش 

  در طول ترم 1 کوئیز

 11-11 11/1/59 1 آزمون میان دوره 

زمان امتحان   11 آزمون پایان ترم 

 پایان ترم

 -

کنفرانس ، ) فعالیتهای کالسی 

 ( ق ، ترجمه تحقی

  در طول ترم 1

 

 : مقررات درس و انتظارات از دانشجو   

از دانشجویان عزیز انتظار میرودکه اا توجه اه اهمیت و حساسیت درس و تنوم   

مطالب و محدودیت زمانی و اه منظور اهره ارداری هر چه ایشتر اه نکاا ذیل 

 توجه نمایند 

لب کامل احث ها را مطالعه نمایند و در اه منااع معرفی شده مراجعه و مطا  - 1

صورا وجود هر گونه اشکال و سوالی در ساعتهای مشاوره اامدرس مراوطه مطرح 

 نمایند 

غیبت درکالس در )اه حضور منظم توام اا آمادگی در تمام جلساا اهمیت دهید   - 2

 ( ی تأثیر دارد اارزشیا

 یددر احث های گروهی کالس شرکت فعال داشته ااش – 1

 



 

 
                                                                         

 نظریجدول زمانبندی 

  11:کالس                  11-11  :ساعت         

    
 جلسه

 
 وسیله روش تدریس مدرس موضوع هر جلسه

1 
شوک  و مکانیسم های هموستاتیک ، 

 مراحل شوک

نادری 

 پور

احث سخنرانی ، 

 گروهی 

وایت ارد ویدیو 

 پروژکتور

2 
شوک هیپوولومیک عالئم تشخیصی و درمان 

 و شوک کاردیوژنیک

نادری 

 پور

سخنرانی ، احث 

 گروهی

وایت ارد ویدیو 

 پروژکتور

3 
شوک تشخیص و اقداماا درمانی 

 انافیالکتیک و شوک نورئوژنیک

نادری 

 پور

سخنرانی ، احث 

 گروهی

ویدیو وایت ارد 

 پروژکتور

1 
مروری ار آناتومی و نحوه ارزیاای شکم 

 و لگن

نادری 

 پور

سخنرانی ، احث 

 گروهی

ویدیو وایت ارد 

 پروژکتور

9 
انوام آسیب تشخیص و اقداماا درمانی 

 های استه شکمی

نادری 

 پور

سخنرانی ، احث 

 گروهی

وایت ارد ویدیو 

 پروژکتور

1 
امتحان میان  -نوام آسیب های ااز شکمی

 ترم

نادری 

 رپو

سخنرانی ، احث 

 گروهی

ویدیو وایت ارد 

 پروژکتور

7 
آسیب های لگن و دستگاه آشنایی اا 

 ادراری تناسلی

نادری 

 پور

سخنرانی ، احث 

 گروهی

وایت ارد ویدیو 

 پروژکتور

1 
آشنایی اا انوام سرم ها ، خون و 

 فرآورده های خونی

نادری 

 پور

سخنرانی ، احث 

 گروهی
وایت ارد ویدیو 

 پروژکتور

 

 

 (عملی ) جدول زمانبندی

 پراتیک و  11 کالس  : کالس شماره                     16-18شنبه ها چهار:روز و ساعت کالس

 
 جلسه

 
 وسیله روش تدریس مدرس موضوع هر جلسه

1 
نادری   شلوار ضد شوکنحوه کار اا 

 پور

 ویدیدپروژکتور نمایش فیلم

2 
نادری  نحوه کار اا شلوار ضد شوک

 پور

عملی اا  کار

 دستگاه

 شلوار ضد شوک

3 
نحوه اررسی و ارزیاای اسیب لگن 

 وتناسلی و شکم

نادری 

 پور

 ویدیدپروژکتور نمایش فیلم

1 
 ارزیاای وکنترل خونریزی درنحوه 

 اسیب لگن و شکم

نادری 

 پور

 موالژ انجام کار عملی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :دانشکده EDO نام و امضاء مسول          :        گروه ریمضاء مدنام و ا              :          مدرس ینام ونام خانوادگ
  

       : ارسال خیتار                            : ارسال خیتار             :                            لیتحو خیتار
 

 
 



 
 


