
 
  
  

  معاونت آموزشی
  دانشکده پرستاري مامایی

  Course  plan   1تروما دوره طرح درس

  حسین عجم زیبد :فراده    1390-91اول :نیمسال     فوریت ها2ترم :فراگیران     ) 1(تروما  :عنوان درس
  اصول و فنون مراقبتها :پیشنیاز     عملی5/0 -نظري5/1 :نوع واحد      واحد2 :تعداد واحد 

در این درس به مفاهیم و اهمیت تروما، سیستم تروما، مکانسیم هاي آسیب، تریاژ، آسیب هاي اندامها، قفسه  :درس شرح 
  . سینه، سر و صورت، گردن و ستون فقرات به همراه علل و عالئم و اقدامات اولیه پرداخته می شود

هدف کلی این درس آشنایی دانشجو با آسیب هاي مختلف، مکانیسم ایجاد آن  و نحوه مراقبت و اداره  :هدف کلی 
بویژه آسیب هاي نیازمند مراقبت در اندامهاي حرکتی، قفسه سینه، سر و صورت، گردن و ستون فقرات  انواع تروماهریک از 

       ضمن تدریس به دانشجو کمک می شود که درس یندر ا می باشدو عوارض ناشی از آنها و اقدامات اولیه مورد نیاز
آموخته هاي خود را با آموخته هاي قبلی تلفیق نموده و با بهره گیري از مهارتهاي تفکر خالق به مراقبت از مددجویان 

  بپردازد درمان و مصدومان ترومایی نیازمند
  :از دانشجو انتظار می رود  درسدر پایان این    :اهداف ویژه 

 .تعاریف، مفاهیم و اهمیت تروما را بیان نماید .1

 .سیستم تروما را توضیح دهد  .2

  .ن نمایدیبیتبا ذکر مثال انواع تروما را  .3
 .چگونگی ارزیابی صحنه و مکانیسمهاي آسیب در تصادفات را شرح دهد .4

 .انواع آسیب هاي ایجاد شده در تصادفات اتومبیل را برحسب نوع برخورد بیان نماید .5

 .آسیب در سقوط وانفجار را بیان نموده و نحوه ارزیابی آنها را تشریح نمایدمکانیسم  .6

تروماي اندامها، قفسه سینه، سر و صورت، گردن  و عوارض ناشی از آنها و اقدامات اولیه مورد نیاز را توضیح و  .7
 .بصورت عملی اجرا نماید

 .دن دهابصورت عملی نش تبیین نمودهرا  نیاز تروماي ستون فقرات و عوارض ناشی از آنها و اقدامات اولیه مورد  .8

  .آنها را بصورت عملی نشان دهد مدیریت و نحوه تروماي سیستم عضالنی اسکلتیانواع  .9

 .انواع وسایل ثابت کننده و نحوه استفاده آنها را بصورت عملی نشان دهد .10

 .را توضیح دهد ییترومامصدومین  تریاژ .11

 .دهدتریاژ مصدومین ترومایی را انجام  .12

  
  



  طراحی پیشگام تدریسجدول 
  رفتارياهداف    موضوع  جلسه

1  
 -انتظارات نییتب _  نیآغاز یابیارزش _معارفه

  تعاریف، مفاهیم و اهمیت تروما، سیستم تروما

 .نمایید تعریف تروما را  .1

 .را با ذکر دلیل توضیح دهد اهمیت تروما .2

  .را با ذکر مثال تشریح نماید سیستم تروما .3

  انواع تروما تروماکینتیک   2
 .را شرح دهد تروما کینتیک .1

 .انواع تروما را با مثال روشن نماید .2

  .تروماي نافذ و غیر نافذ را از هم تفکیک نماید  .3

  مکانیسم تروما در تصادفات  3

 .مکانیسم تروما در برخورد از جلو در تصادفات با وسایل نقلیه موتوري را توضیح دهد .1

 .عقب در تصادفات با وسایل نقلیه موتوري را تشریح نماید مکانیسم تروما در برخورد از .2

 .مکانیسم تروما در برخورد از پهلو در تصادفات با وسایل نقلیه موتوري را بیان نماید .3

  .تفاوتهاي مکانیسم تروما در برخورد با موتورسیکلت را با تصادف با اتومبیل را تفکیک نماید .4

  آسیب هاي ناشی از محافظت کننده ها  4
 .مزایا و آسیب هاي ناشی از کمربند ایمنی را تبیین نماید .1

  .مزایا و آسیب هاي ناشی از کیسه هوا را از سایر برخوردها تفکیک نماید .2

  ارزیابی مکانیسم تروما در تصادفات  5

 .ارزیابی مکانیسم تروما در برخورد از جلو در تصادفات با وسایل نقلیه موتوري را توضیح دهد .5

 .مکانیسم تروما در برخورد از عقب در تصادفات با وسایل نقلیه موتوري را تشریح نمایدارزیابی  .6

 .ارزیابی مکانیسم تروما در برخورد از پهلو در تصادفات با وسایل نقلیه موتوري را بیان نماید .7

  .نمایدتفاوتهاي ارزیابی مکانیسم  تروما در برخورد با موتورسیکلت را با تصادف با اتومبیل را تفکیک  .8

  تریاژ  6
 .انواع تریاژ را نام ببرد .1

 .تریاژ ساده را با مثال روشن نماید .2

  .موارد تریاز پیشرفته را تشریح نماید .3

 تروماي سیسنم عضالنی اسکلتی  7

 انواع تروماي سیستم عضالنی اسکلتی را بیان نماید. 

 ارزیابی تروماي سیستم عضالنی اسکلتی را توضیح دهد. 

 در تروماي سیستم عضالنی اسکلتی را به انجام رساند مراقبتهاي اورژانسی. 

  وسایل ثابت کننده  8
 .انواع آتل را نام ببرد .1

 .موارد استفاده آتل ها را بصورت عملی نشان دهد .2

  .مراقبتهاي الزم هنگام آتل بندي را شرح دهد .3

  تروماي سر و صورت تروماي گردن  9
 .را ارزیابی نماید و گردن صورت ، تروماي سر .1

  .را توضیح دهد و گردن صورت ، تروماي سرمراقبت هاي اورژانسی در  .2

  تروماي قفسه سینه  10
 .را ارزیابی نماید تروماي قفسه سینه .1

  .را توضیح دهد تروماي قفسه سینهمراقبت هاي اورژانسی در  .2

 تروماي ستون فقرات  11
 .تروماي ستون فقرات را ارزیابی نماید .1

 . مراقبت هاي اورژانسی در تروماي ستون فقرات را توضیح دهد .2

  سقوط و انفجار  12
 .مکانیسم و ارزیابی سقوط را توضیح دهد .1

  مکانیسم و ارزیابی تروما درانفجار را تشریح نماید .2

 ایفاي نقشو  در خصوص آتل بندي و ثابت سازيفراگیران و کسب مهارت  عملی  آشنایی  ساعت 17جلسات عملی به مدت   13



  
  و سایر روشها بنا به اقتضاي موضوع تدریس ایفاي نقشبحث گروهی ، پرسش وپاسخ،  : روشهاي تدریس

  تداعی ،حل مسئله –پیش سازماندهنده :  الگوي تدریس
  ، موالژ، آتل و سایر وسایل کمک آموزشیتخته، ماژیک،  کامپیوتر : منابع مورد نیاز

  : وظایف و تکالیف دانشجو
  به موقع در کالس درس حضور  -1
  ییشئونات دانشجو تیحفظ نظم و انضباط و رعا  -2
  مطالعه منابع قبل از حضور در کالس  -3
  یمطالعه مطالب ارائه شده در جلسات قبل  -4
  سیمشارکت فعال در روند تدر  -5
  و انتقادات سازنده  شنهاداتیارائه پ  -7          یکالس يتهایمشارکت فعال در فعال  -6
  مدرس دییپس از تا سیمطابق با موضوعات تدر یمنابع علم نیمقاله از آخر کیترجمه   -8
        یو تراکم ینیتکو يحضور در آزمونها   -9
  .است يوتوافق مدرس اجبار یبا هماهنگ 8انجام مورد   •
  

 روش ارزشیابی دانشجو :  

  شرح فعالیت  ردیف
  تئوري  عملی

  نمره  درصد  نمره  درصد
  1  %5  1  %5  تکالیف و وظایف دانشجومورد اول  7  1
  4  %20      آزمون تکوینی  2
  2  %5      ترجمه مقاله  3
  ***  ***  4  %20  امتحان عملی  4
  8  %50      آزمون تراکمی  5
  15  %80  5  %25  جمع کل  6

  
  

 : اصلی  منابع مطالعه
 "اورژانس هاي طبی پیش بیمارستانی پایه" .میستوویچ جوزف ، هفن برنت ، کارن کیت  .1
 )منبع اصلی("اورژانس هاي طبی پیش بیمارستانی میانی ". بلد سو جرایان ، پورتر رابرت ، جري ریچارد   .2
، نشر جامعه نگر، )1(کوهستانی، حمیدرضا؛ ابراهیمی فخار، حمیدرضا؛ باغچی، نیره؛ مراقبت هاي پیش بیمارستانی تروما  .٣

 )منبع اصلی(" .1378چاپ اول 


