
 

  

 

 تغذیه و علوم غذایی    بهداشت    توانبخشی     پیراپزشکی  پرستاری    دندانپزشکی    پزشکی دانشکده

 طب اورژانس گروه آموزشی 

 Intern رشته/گرایش

 مقطع تحصیلی

 فراگیران

                                کارشناسی ارشد              کارشناسی ناپیوسته           پیوسته کارشناسی                        کاردانی

 دکترای تخصصی             دکترای حرفه ای

 یکماه -کارورزی اورژانس  عنوان واحد درسی

          کارورزی            کارآموزی              ��عملی          تئوری نوع واحد درسی

 :  ( ساعت زمان )                    تعداد واحد :                    تعداد واحد/ ساعت

  کد درس

  پیش نیاز/هم نیاز 

نام و نام خانوادگی 

 مدرس / مدرسین 
 دکتر سمانه صبوری –دکتر امیراحمدی  –دکتر مهدی یار احمدی  –دکتر محمدرضا مونسان 

  مدرس  رشته تحصیلی

  مدرس  مقطع تحصیلی

  رتبه علمی

  پست الکترونیک

  شماره تماسآدرس / 

 اهداف کلی

 )شرح توصیف درس(
 اجرای فرآیند –طبق کوریکولوم 

 کنترل علائم حیاتی –مدیریت تخت  –احیا صحیح و مناسب  –برخورد صحیح با بیماران در شرایط بحران  اهداف اختصاصی

 حیطه روانی حرکتی حیطه عاطفی حیطه شناختی پیامدهای یادگیری : 

   

 روش های تدریس

 نمایش عملی            توسط دانشجوسخنرانی     سخنرانی و تدریس توسط استاد

    کارگاه آموزشی  (PBL)یادگیری مبتنی بر حل مسئله      پرسش و پاسخ

  (TBL)یادگیری مبتنی بر تیم  بیمار شبیه سازی شده           بحث گروهی        

    آموزش مجازی            Bedside teaching          ایفای نقش

    Project-Based Learning  یادگیری مبتنی برپروژه    Concept Map نقشه مفهومی  

 سایر ) لطفا قید نمایید ( : 

ضوابط آموزشی و 

سیاست های  مدیریتی 

 کلاس

 اخلاق دانشجویی            امتحانات        تکالیف کلاسی         حضور و غیاب 

تکمیل صحیح  –همه موارد مهم است و در آزمون درون بخشی لحاظ می شود.گرفتن شرح حال مناسب  سایر:

 پرونده ها

 بنام خدا  

 (Course Plan)دوره  حطر

 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان سمنان

 معاونت آموزشی دانشگاه

 مرکز مطالعه و توسعه آموزش علوم پزشکی

 



 منابع اصلی درس : 

 

 

 

 عناوین درس در هر دوره  برنامه

شماره 

 لسهج
 لسه جعناوین کلی درس در هر 

تاریخ 

 هئارا

ساعت 

 هئارا
 مواد و وسایل آموزشی  روش تدریس

روش *

 ارزشیابی

1 CPR  1/5 حضوری Power point interview 

2 Intubation  1/5 حضوری Power point interview 

3 Suture  1 حضوری Power point interview 

4 Shock  1 حضوری Power point interview 

 Power point interview حضوری 1  جا اندازی شانه 5

 Power point interview حضوری 1/5  مدیریت راه هوایی 6

 Power point interview حضوری 1  اسکن CTخواندن  7

8 
برخورد با بیمار با سطح هوشیاری 

 پایین
 Power point interview حضوری 1/5 

9       

11       

 تاریخ امتحان پایان ترم: تاریخ امتحان میان ترم: 

 (  به تفکیک  عناوین درس را در جدول فوق در ستون مربوطه قید گردد . ) شماره مربوطه ذیل  : لطفا روش ارزشیابی * توجه 

 روش 

 ارزشیابی

  

 آزمون کتبی :   -1

 کوتاه پاسخ   (     -2   گسترده پاسخ   -1الف : تشریحی )  

 *( صحیح  /غلط -3    جورکردنی -2ی   چند گزینه ا -1عینی )  ب :   

 * مصاحبه)شفاهی( -4 انجام تکالیف عملی و پروژه -3 مشاهده عملکرد )چک لیست( -2

 ) لطفا قید نمایید (سایر  - 7 (کوئیزآزمون ) -6 *مشارکت کلاسی -5

                                    تاریخ تکمیل فرم :                                                                           امضاء :                          

 


