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  (Course Plan)طرح دوره

 1399نیمسال دوم  :تاريخ ارائه درس 1399-1400:  سال تحصیلی

 محمدرضا زيدآبادی نژاد: نام مدرس کاردانی فوريت ها :رشتهمقطع/

 29 :تعداد دانشجو واحد( 3) 2فوريت های داخلی  :  )واحد( درسنام 

 17:   تعداد جلسات/مدت کالس 3:  ترم

 

 نشر جامعه نگر 2تاب اورژانس های پیش بیمارستانی پايه و میانی, فوريت های داخلی ک منابع درس:

 لب تاب, پروژکتور, وايت برد و ماژيک : امکانات آموزشی

 مسمومیت ها ,غدد داخلی اختالالت سیتم عصبی, گوارشی, آلرژی,: مطالب درسکلی رئوس 
 

بی, گوارشی, م های عصخت دانشجو در زمینه بررسی و مراقبت های فوری پیش بیمارستانی, اختالالت سیستين درس به منظور پیشبرد دانش وشناا :هدف کلی درس
 ديابت و مسمومیت ها طرح ريزی شده است. غدد داخلی, ادراری تناسلی, آلرژی,

 

 ارائه پاورپوينت و بحث گروهی, سامانه آموزش مجازی  روش آموزش:

 

 اجرای درس: شیوه

 

 

 

 

 

 ارزشیابی ینحوه
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 امتحان کتبی, کار کالسی, حضور فعال در جلسات آموزشی

 
 
 
 

تاريخ برگزاری 
 جلسات

 عنوان جلسه/رئوس مطالب
وسايل کمک  روش تدريس

 آموزشی
 اهداف حیطه

20/11 
ارائه پاورپوينت, بحث  معرفی درس

 گروهی
 لب تاب

 هدفون
 آشنايی با مباحث, شیوه تدريس و... شناختی

28/11 

آناتومی و فیزيولوژی  برمروری 

 عصبی سیستم های

 

ارائه پاورپوينت, بحث 
 گروهی

 لب تاب

 هدفون

 شناختی
 آناتومی و فیزيولوژی سیستم عصبی را شرح دهد

4/12 
ارائه پاورپوينت, بحث  CNSنشانه های بیماری 

 گروهی
 را بشناسد و توضیح دهد CNSنشانه های بیماری  شناختی هدفونلب تاب 

11/12 

ر وضعیت هوشیاری: تغیی

 افزايش فشار داخل جمجمه ای

 سکته های مغزی

 سردرد ها

ارائه پاورپوينت, بحث 

 گروهی

 تعريف و نشانه های افزايش فشضار داخل جمجمه را بداند شناختی لب تاب هدفون

ا رانواع سکته های مغزی را بداند و نحوه تشخیص و اقدامات 

 توضیح دهد.

 را احل ذتشخیص و اقدامات اولیهانواع سردرد را بشناسد و مر

 بداند.

18/12 
رائه پاورپوينت, بحث ا تشنج، سردرد، سنکوپ، 

 گروهی

وب تعريف و اقدامات تشخیصی و  اولیه در تشنج, سردرد و سنک شناختی لب تاب هدفون

 را بداند و توضیح دهد.
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18/12 

25/12 

, پريتونیت, درد حاد شکم: آپانديسیت

 کوله سیستیت

ورپوينت, بحث رائه پاا

 گروهی

 وتعريف, تشخیص و اقدامات اولیه در آپانديسیت, پريتونیت  شناختی لب تاب هدفون

 کوله سیستیت را بداند و توضیح دهد

23/1/1400 

خونريزی گوارشی، گاستريت و 

 زخم های گوارشی

 

رائه پاورپوينت, بحث ا

 گروهی

 شناختی لب تاب هدفون
خونريزی گوارشی، تعريف, تشخیص و اقدامات اولیه در 

 .را بداند و توضیح دهد گاستريت و زخم های گوارشی

23/1 
 ضهی, تورشن بهیشکم, سنگ کل سميآنور

 

رائه پاورپوينت, بحث ا

 گروهی

, هیشکم, سنگ کل سميآنورتعريف, تشخیص و اقدامات اولیه در  شناختی لب تاب هدفون

 .د و توضیح دهدرا بدان ضهیتورشن ب

30/1 

رائه پاورپوينت, بحث ا آندوکرين

 گروهی

 تعريف غدد آندوکرين را بداند شناختی لب تاب هدفون

 اآشنايی با انواع غدد آندوکرين, عملکرد و اختالالت آن ه

 روش های تشخیصی اختالالت غدد آندوکرين را توضیح دهد. 

7/2 

هیپو و هیپرگلیسمی، کمای 

)علل،  و...  DKAديابتی،

تظاهرات بالینی، ارزيابی و 

 مراقبت فوری(

 

رائه پاورپوينت, بحث ا

 گروهی

را   DKAهیپو و هیپرگلیسمی، کمای ديابتی،تعريف  شناختی لب تاب هدفون

 بداند.

در  علل، تظاهرات بالینی، ارزيابی و مراقبت فوری

را بداند و   DKAهیپو و هیپرگلیسمی، کمای ديابتی،

 توضیح دهد.

 

 

19/2 

رائه پاورپوينتا مسمومیت ها  سموم خاص،آشنايی با  شناختی لب تاب هدفون 

 آشنايی با راه های ورود سم به بدن،  

  مسمومیت دارويیآشنايی با 

در انواع مسمومیت  روشهای ارزيابی و اقدامات درمانی
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 را بداند و توضیح دهد.

 

20/2 

واکنش های آلرژيک، 

 آنافیالکتیک، توکسیک و ... 

 

رائه پاورپوينت, بحث ا

 گروهی

 واکنش های آلرژيک، آنافیالکتیک، توکسیک  تعريف شناختی لب تاب هدفون

 را بداند

ش واکن در علل، تظاهرات بالینی، ارزيابی و مراقبت فوری 

  بفهمد.ای آلرژيک، آنافیالکتیک، توکسیک ه

 

28/2 

رائه پاورپوينت, بحث ا بیماريهای التهابی لگن

 گروهی

هدفونلب تاب   را بداند. بیماريهای التهابی لگنتعريف  شناختی 

ا رانواع میکروارگانیسم های مسئول بیماريهای التهابی لگن 

 بشناسد.

 روشهای درمانی بیماری های التهابی لگن را بداند.

2/3 
 رفع اشکال

 بحث در مورد تکلیف ارائه شده

  لب تاب هدفون بحث گروهی
 

      

 


