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 طرح درس نظری 

مقطع: کارشناسی پيوسته          وژی اتاق عمل             رشته: تکنول          تکنولوژی اتاق عمل در اورژانس ،تروما و بحران  عنوان درس: 

                       /آسيب شناسی و بافت شناسی2فيزیولوژیپيش نياز:              11-11دومنيمسال:                       واحد نظری 1تعداد واحد:

  روزکالس:  دوشنبه                                  26/16/11پایان کالس:                 22/11/11روع کالس:تاریخ ش                          63کددرس:

                                              روش تدریس: سخنرانی/بحث گروهی                 12/10/11تاریخ آزمون:                           17-18ساعت کالس:  

 آقای مطهری نيامدرس:  نفر                 تعداد:              علوم پزشکی محل اجرا: دانشکده  رسانه آموزشی: اسالید/ پروژکتور         

 

 شرح درس: 

در این درس دانشجو با تکنيک های جراحی در تروما، اورژانس و مفاهيم موجود درجراحی تروما و جراحی های غيرمترقبه واصول 

 .مراقبت از بيمار در شرایط قبل، حين و بعد از عمل آشنا گردد

  

 :کلی هدف

کليات و مفاهيم بيماری ها و آشنایی با کليات و مفاهيم تکنيک های جراحی در تروما، اورژانس دانشجو با  آشنایی هدف با درس این

 ها و بحران و حوادث غيرمترقبه می باشد.

 

 :اهداف رفتاری

 دانشجو با اصول جراجی در ترومای شکمی آشنا گردد.

 سينه آشنا گردد.دانشجو با اصول جراحی در ترومای قفسه 

 دانشجو با اصول جراحی در ترومای اندام انتهایی  آشنا گردد.

 دانشجو با اصول جراحی در ترومای سرو گردن آشنا گردد.

 دانشجو با اصول جراحی در ترومای اطفال آشنا گردد.

 دانشجو با اصول جراحی در بحران ها و حوادث غيرمترقبه آشنا گردد.
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  :تدریس روش

 -اورهد -پروژکتور از استفاده با و کوچک گروه تشکيل و دهنده سازمان پيش سخنرانی، های روش از استفاده با درس این

 .شد خواهد تدریس نياز حسب بر کامپيوتر و ویدئوپروژکتور

 :دانشجو ارزشيابی روش

 نمره2: نمره                   کارکالسی18ازمون پایان ترم 

 . کند اعمال نمره به نسبت را خود اعتراض تواند می دانشجو سایت در نمره اعمال از پس روز 2 حداکثر -

 در آن نتایج و شود می انجام ترم هر در پزشکی آموزش توسعه و مطالعات مرکز توسط آزمون سوااالت وتحليل تجزیه -

 .گيرد می درس قرار مسئول اختيار

 

 :درس و قوانين سياست ها

 .است الزامی کالس در موقع به حضور و ای حرفه ،اسالمی اخالق اصول رعایت

 

:منابع  

 اول، چاپ. نگر نشرجامعه.آن های مراقبت و اورژانس،تروما در عمل اتاق تکنولوژی. جمشيد اسالمی، ، فاطيما رضایی. شرفی،حسين

1633 
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 تاریخ برگزاری جلسات:

 

 

 

 

 

 

 

 

 مدرس اهداف رفتاری ساعت تاریخ جلسه

 آقای مطهری نیا و نحوه ارزشيابی دانشجویان شرح درس معارفه و بيان                            18-17 22/11/11 1

2 12/12/11 18-17 نیا مطهری آقای اهميت جراحی های اورژانس    

6 13/12/11 18-17 نیا مطهری آقای تروماانواع    

0 13/12/11 18-17 نیا مطهری آقای جراحی ترومای شکمی   

2 26/12/11 18-17 نیا مطهری آقای انواع جراحی های ترومای قفسه سينه   

3 12/11/11 18-17 نیا مطهری آقای اصول جراحی های ترومای اندام انتهایی   

7 22/11/11 18-17 نیا مطهری آقای انواع جراحی های ترومای اندام انتهایی   

8 23/11/11 18-17 نیا مطهری آقای جراحی سر و گردن   

3 12/12/11 18-17 نیا مطهری آقای آزمون ميانترم   

11 12/12/11 18-17 نیا مطهری آقای ترومای سر و گردن انواع   

11 13/12/11 18-17 نیا مطهری آقای اصول جراحی در ترومای اطفال    

12 23/12/11 18-17 نیا مطهری آقای انواع جراحی در ترومای اطفال    

16 12/16/11 18-17 نیا مطهری آقای بحران ها و حوداث غيرمترقبهجراحی در    

10 13/16/11 18-17 نیا مطهری آقای اورژانس های جراحی   

12 13/16/11 18-17 نیا مطهری آقای تعطيلی رسمی   

13 26/16/11 18-17 نیا مطهری آقای جمع بندی و ارائه تکاليف   


