
 

 

 

 طرح جامع تدریس 
  (Course Plan)  

 
 ترٍهب)پیؽرفتِ(  درس :ػٌَاى 

 کبرؼٌبظی ًبپیَظتِ فَریت 2ترم زاًؽجَیبى  گرٍُ فراگير : 

                                                                         1395-96 ظبل تحفیلی اٍل ًیوعبل  ًيوسال :            عولی( 5/0-ٍاحس ًظری 5/1ٍاحس) 2 تؼذاد ٍاحذ :

 ًیب حجیت ؼبرعی ًام استاد :         کالض 8-10ّب زٍؼٌجِزهاى ٍ هحل برگساری کالس:                 فیسیَلَشی -آًبتَهی:  پيشٌياز

 

  ّذف کلي درس : 

 گًَِ ثیوبراى را فرا ذَاّس گرفت.ّب ٍ حَازث هجحج ترٍهب آؼٌب ؼسُ ٍ چگًَگی ثرذَرز ثب ایٌ زر ایي زرض زاًؽجَ ثب کلیِ ثیوبری

  شرح درس:

ثبؼس ٍ کؽَر هب ًیس زارای ثبالتریي آهبر حَازث ترافیکیی ثیَزُ ٍ ظیبلیبًِ تدیساز      هی EMSاز آًجب کِ ترٍهب یکی از هجبحج اـلی ثرػ 

ی ثب هجیبحخی از بجییا اًیَا     ّبی تئَر ثبؼٌس، زاًؽجَ ضوي حضَر زر کالض  ثعیبر زیبزی از هفسٍهیي ًیبزهٌس زرهبى ٍ اًتقبل فَری هی

تریبش، ارزیبثی ـحٌِ تفبزف ٍ حَازث، چگیًَگی ًجیب    ّبی ثرذَرز ضرثِ، چگًَگی اًجبم  ، هکبًیعنترٍهبّبی ؼبیع زر حَازث ترافیکی

 ثرذَرز ٍ زرهبى اٍرشاًعی ٍ اًتقبل هفسٍهیي آؼٌب ذَاّس ؼس. ّبی ارتَپسی ٍ جراحی ٍ ًحَُ هفسٍم از هحا، اًَا  فَریت

 : )ٍاحذ ًظری(ف ٍیژُاّذا

 قادر باشد: درس هيا انيداوشجً در پا اوتظار می ريد

 ثب تدبریف، هفبّین ٍ اّویت ترٍهب آؼٌب ؼَز. -1

 ّبی ایجبز ترٍهب را ؼرح زّس. هکبًیعن -2

 ؼکن، ترٍهبّبی لگي ٍ زظیتگبُ ازراری ثب اًَا  ترٍهبّبی اًسام، بفعِ ظیٌِ، ظر ٍ گرزى، ظتَى فقرا  ٍ ًرب ، ثبفت ًرم،  -3

 آؼٌب ؼَز.

 ّبی کٌترل آى را ؼرح زّس. اًَا  ذًَریسی ٍ رٍغ -4

 ؼَک ٍ هراحا آى، پبتَفیسیَلَشی ؼَک، هراحا تؽریؿ ٍ زرهبى ؼَک را ثیبى کٌس. -5

 هبیع زرهبًی را ؼرح زّس.اـَل  -6



 

 

 

رز ثیب  ّبی رفع فؽبر، بفعِ ظیٌِ ؼٌبٍر ٍ ًحَُ ثرذَ ترٍهبّبی بفعِ ظیٌِ)پٌَهَتَراکط، پٌَهَتَراکط فؽبرًسُ ٍ رٍغ -7

 تَضیح زّس. (آى را

 ّبی ارتَپسی را ثیبى ًوبیس. اـَل ارزیبثی ٍ هرابجت -8

 ّبی ترٍهبی جراحی را ثؽٌبظس. فَریت -9

ّیب، لجیبض ؼیَک ٍ ...( را ًویبیػ      چگًَگی اظتفبزُ از اًَا  تجْیسا  هرثَط ثِ حبثت ظبزی ٍ کٌترل ذًَریسی)اًَا  آتا  -10

 زّس.

 بّبی بفعِ ظیٌِ را ًؽبى زّس.ّبی رفع فؽبر از بفعِ ظیٌِ زر ترٍه رٍغ -11

 

 ٍ ًوبیػ فیلن. ًوبیػ عولیظرٌراًی، پرظػ ٍ پبظد، ثحج گرٍّی، : رٍش تذریس   

 زٌّسُ، حا هعبلِ. پیػ ظبزهبى الگَی تذریس :    

 ٍایت ثَرز ٍ هبشیک، اظالیس، فیلن آهَزؼی، هبًکي، ٍظبیا ثیوبرظتبًی.: ٍسایل کوک آهَزشي

 

 : ٍظابف ٍ تکاليف داًشجَ

 

 ّبی گرٍّی کالض ثب اظتٌبز ثر هطبلدب . حضَر فدبل زر کالض ٍ ؼرکت زر ثحج 

 زر ظبعت هقرر ثب لجبض فرم تدییي ؼسُ. ّبی عولی ل زر کالض هْبر حضَر فدب 

 .پیرٍی از هقررا  هرفَؾ اتبق پراتیک 

 .هرٍر پرٍظیجرّبی تسریط ؼسُ بجلی پیػ از حضَر زر کالض توریي 

 ّبی توریي تحت ًظبر  هرثی. سُ زر ظبعتّبی تسریط ؼ اجرای پرٍظیجر 

 .ِاًجبم تکبلیف آهَزؼی هحَل 

 .ؼرکت زر اهتحبى هیبى ترم ٍ پبیبى ترم 

 :   ٍش ارزشيابي داًشجَیاىر

 رٍش ارزشيابي داًشجَیاى)ٍاحذ ًظری( :  

 درصذ                                                                     شرح فؼاليت                                                                                

                                                                                       10حضَر هرتت ٍ فدبل% 

                                                          20                         آزهَى کتجی هیبى ترم       % 

                                                                                   70آزهَى کتجی پبیبى ترم                                                                                             % 

---------------------------------------------------------------------------------- 

 ًورُ(       20زرـس)100جوع                                                                                                  

 



 

 

 

 رٍش ارزشيابي داًشجَیاى)ٍاحذ ػولي( :  

 درصذ                                                                                                                              شرح فؼاليت                       

                                                                                       10حضَر هرتت ٍ فدبل% 

         20                                                                                      تکبلیف عولی       % 

                                                                                    70آزهَى عولی پبیبى ترم                                                     %                                         

---------------------------------------------------------------------------------- 

 ًورُ(20زرـس)100جوع                                                                                                  

 

  هٌابغ هطالؼِ :

 

 .آذریي چبح "پبیِاٍرشاًط ّبی طجی پیػ ثیوبرظتبًی  "هیعتٍَیچ جَزف، ّفي ثرًت، کبرى کیت   .1

 .آذریي چبح "هیبًیاٍرشاًط ّبی طجی پیػ ثیوبرظتبًی  "ثلس ظَ ثرایبى، پَرتر راثر ، چری ریچبرز  .2

 .آذریي چبح "اٍرشاًط ّبی طجی پیػ ثیوبرظتبًی ". رًٍسا ثک، اًسرٍ پبلک، اظتیَى رام. 3

4 . 

 .1391ؼْرکی ٍاحس عسیس، غالهرضب هدفَهی، فرّبز رضَاًی. ترٍهبّب، ًؽر جبهدِ ًگر، چبح اٍل، . 5

 .1392ّبی ازارُ هفسٍهیي زر ظَاًح ٍ اٍرشاًط، ًَر زاًػ، چبح اٍل،  هالحت ، رٍغ ًیکرٍاى .6

پسؼکی، هدبًٍت ظالهت هرکس هسیریت حَازث ٍ فَریت ّبی اٍرشاًط ّبی طجی پیػ ثیوبرظتبًی. ٍزار  ثْساؼت زرهبى ٍ آهَزغ   .7

 .1386 ،پسؼکی کؽَر. ترجوِ زکتر ؼجٌن شٍالجاللی ٍ ّوکبراى. ًؽر ظیویي زذت، چبح اٍل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

 طراحي پيشگام تذریس  (( جذٍل) )
                                                                          

 ترٍهب)پیؽرفتِ(  : س ػٌَاى در

                            1395-96 ظبل تحفیلی اٍل ًیوعبل ًيوسال :          ّبی پسؼکی کبرؼٌبظی ًبپیَظتِ فَریت 2زاًؽجَیبى ترم گرٍُ فراگير :

 ًیب            حجیت ؼبرعیام استاد :ً     کالض 8-10ّب زٍؼٌجِزهاى ٍ هحل برگساری کالس: عولی(     5/0-ٍاحس ًظری 5/1ٍاحس) 2تؼذاد ٍاحذ : 
 

 اّذاف  جلسات هَضَع جلسِ

  تبييي اًتظارات _ارزشيابي آغازیي   _هؼارفِ اٍل  

 )ارزشيابي تشخيصي (

 تؼاریف، هفاّين ٍ اّويت ترٍها

 تعییه اهداف _جايابی  _برقراری ارتباط اطمیىان از داشته پیشىیازها 

 ظار هيرٍد کِ :در پایاى ّر جلسِ از فراگير اًت 

 تدبریف، هفبّین ٍ اّویت ترٍهب را ثساًس. .1

 ثب بَاًیي فیسیکی زر ترٍهبّب آؼٌب ؼَز. .2

 ّبی ؼبیع ترٍهب را ؼرح زّس. اًَا  هکبًیعن .3

 چگًَگی ارزیبثی ثیوبر ترٍهبیی را ؼرح زّس. .4

ؽب ذًَریسی را اًَا  ذًَریسی ثر اظبض ثرٍز عالین ٍ از ًظر هٌ .1 ّای کٌترل آى اًَاع خًَریسی ٍ رٍش دٍم

 ثؽٌبظس.

 ّبی کٌترل آى را ثساًس. عالین ٍ ًؽبًِ ّبی ذًَریسی ٍ رٍغ .2

ّبی ٍیصُ  ابساهب  پیػ ثیوبرظتبًی زر ذًَریسی زاذلی ٍ رٍغ .3

 کٌترل ذًَریسی را ؼرح زّس.

 ؼَک را تدریف کرزُ زالیا ثرٍز ؼَک را ثیبى ًوبیس. .1 اًَاع شَک سَم

ثیوبرظتبًی هرثَطِ را  اًَا  ؼَک را ًبم ثرزُ ٍ ابساهب  پیػ .2

 ؼرح زّس.

 هراحا ؼَک را شکر کٌس. .3

اـَل زرهبًی زر اًَا  ؼَک ٍ هراحا ارزیبثی زر ثیوبر زچبر  .4

 ؼَک را ثیبى کٌس.

 ّب را تَضیح زّس. اًَا  هبیدب  زاذا ٍریسی ٍ ظرم .1 اصَل هایغ درهاًي چْارم

 هحبظجِ ظرعت جریبى ظرم را ثساًس. .2

 ح زّس.گیری را ؼر تَجْب  الزم زر رگ .3



 

 

 

ثبفت ًرم)کَفتگی، ّوبتَم، ـسهب  لِ ثعتِ  ّبی ثب اًَا  آظیت .1 ترٍهاّای بافت ًرم پٌجن

 آى آؼٌب ؼَز. ٍ ابساهب  هرابجتی ّبی زرهبًی کٌٌسُ( ٍ رٍغ

ّب،  ّبی ثبز ثبفت ًرم)ذراؼیسگی، پبرگی، ثریسگی ثب اًَا  آظیت .2

ّبی زرهبًی ٍ  کٌسگی، بطع ؼسگی ٍ ظَراخ ؼسگی( ٍ رٍغ

 ب  هرابجتی آى آؼٌب ؼَز.ابساه

 آًبتَهی ٍ فیسیَلَشی اظترَاى را ثساًس. .1 تؼاریف، طبقِ بٌذی ٍ ػَارض شکستگي ششن

ؼکعتگی ّب را طجقِ ثٌسی ًوَزُ، عالین ؼکعتگی، اـَل کلیی   .2

ّب ٍ عیَارق آى   زرهبى ٍ ابساهب  پیػ ثیوبرظتبًی زر ؼکعتگی

 را ؼرح زّس.

ی کالٍیکییَل، اظییکبپَال، زر رفتگییی هففییا ؼییبًِ، ثییب ؼکعییتگ .1 ترٍهاّای اًذام فَقاًي ّفتن

ؼکعتگی ّبی ظبعس، ـسهب  ؼبًِ، ـسهب  ثبزٍ، ـسهب  آرًج، 

ّبی زرهبًی ٍ ابساهب  هرابجتی آى  هچ ٍ زظت آؼٌب ؼسُ ٍ رٍغ

 را ثساًس.

، ثب ؼکعتگی گرزى ٍ تٌِ اظیترَاى راى، زر رفتگیی هففیا راى    .1 دستگاُ ادراریٍ  ترٍهاّای اًذام تحتاًي ّشتن

ؼکعتگی ّبی تیجییب ٍ فیجیَال، ؼکعیتگی ٍ زر رفتگیی زاًیَ  ٍ      

ّیبی پییػ    ـسهب  هچ پب ٍ پب آؼٌب ؼیسُ ٍ ابیساهب  ٍ هرابجیت   

 ثیوبرظتبًی را ثساًس.

)ضرثِ ثِ کلییِ  ّبی پرظتبری زر ـسهب  زظتگبُ ازراری هرابجت .2

 را شکر ًوبیس. هجرای ازراری(  ،حبلت، هخبًِ ٍ

  ترٍهای ستَى فقرات ٍ لگي ًْن

 

 

 ثب علا، عالین ٍ هدبیٌِ ترٍهبی ظتَى فقرا  آؼٌب ؼَز. .1

 ابساهب  هرابجتی زر ترٍهبی گرزى را ؼرح زّس. .2

 ّبی ًربعی را ؼرح زّس. اًَا  آظیت .3

ّیبی    عالین ٍ ًؽبًِ ّبی ؼکعتگی ٍ زررفتگیی لگیي ٍ هرابجیت    .4

 پیػ ثیوبرظتبًی هرثَطِ را ثساًس.

، ثیبز  پٌَهَتیَراکط ، ظیبزُ  ٌِ)پٌَهَتَراکطترٍهبّبی بفعِ ظی .1 ترٍهاّای قفسِ سيٌِ دّن

ّبی رفع فؽبر، بفعِ ظیٌِ ؼٌبٍر  پٌَهَتَراکط فؽبرًسُ ٍ رٍغ

را تَضییح   (ّوَتیَراکط ، کیَفتگی رییِ ٍ   ٍ ًحَُ ثرذَرز ثب آى

 زّس.

تبهپًَبز بلجی، آهفیسم زیر پَظتی ٍ هرابجت ّبی هرثَط ثیِ ّیر    .2

 یک را ثساًس.



 

 

 

 ٍ طجقِ ثٌسی ـسهب  ظر را شکر کٌس. ـسهب  هغسی .1 ترٍهاّای جوجوِ یازدّن

ذًَریسی زاذیا جوجویِ، ّویبتَم ظیبة زٍرال، ّویبتَم اپیی        .2

زٍرال، ّوبتَم ایٌتراکراًییبل، ؼکعیتگی جوجویِ را ؼیرح زازُ     

 ابساهب  پیػ ثیوبرظتبًی ّر یک را ثساًس.

 را ثساًس. ICPچگًَگی ازارُ هفسٍم ثب افسایػ  .3

ؼکعیتگی   ،ّبی ـَر ، ترٍهبّبی چؽین، پیبرگی پلیک   ثب ترٍهب .1 ترٍهاّای صَرت ٍ شکن دٍازدّن

ّیبی پییػ    آؼیٌب ؼیسُ هرابجیت    ٍ ؼکعتگی ثیٌیی  کبظِ چؽن

 ثیوبرظتبًی ّر یک را ثساًس.

ّبی ؼیکوی، ارزییبثی هفیسٍم ثیب آظییت ؼیکوی ٍ        اًَا  آظیت .2

 ّبی طجی اٍرشاًعی هرثَطِ را ؼرح زّس. هرابجت

 ثب ترٍهب زر ثبرزاری آؼٌب ؼَز. .3

 ّای کٌترل آى ریسی ٍ رٍشاًَاع خًَ سيسدّن

 شَک

 کالس ػولي

 کالس ػولي اصَل هایغ درهاًي چْاردّن

 کالس ػولي ٍ آتل بٌذی شکستگي پاًسدّن

 کالس ػولي ٍ آتل بٌذی شکستگي شاًسدّن

 ترٍهای ستَى فقرات ٍ لگي  ّفذّن

 

 کالس ػولي

 کالس ػولي ترٍهاّای قفسِ سيٌِ ّجذّن

 الس ػوليک ترٍهاّای صَرت ٍ شکن ًَزدّن

 ّبی ثبلیٌی پبظرگَیی ثِ ظَاال  ٍ اؼکبال  زاًؽجَ زر هرکس هْبر  رفغ اشکال بيستن

 تشخيص پيشرفت تحصيلي داًشجَ ارزشيابي تراکوي 

 

 

 


