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 معرفی درس:

در تروما،اورژانس،  یجراح یها کیآن ، تکن یبرا یزیاورژانس، برنامه ر یدرس دانشجو بامقدمات جراح نیدر ا

و بعد از عمل  نیمورد اشاره در سه مرحله قبل، ح طیدر شرا ماریمترقبه و اصول مراقبت از ب ریبحرانها و حوادث غ

و عدم امکان برگزاری کالسها به  91با توجه به شرایط به وجود آمده در خصوص شیوع بیماری کووید  شود. یآشنا م

صورت حضوری،کلیه جلسات این درس به صورت مجازی برگزار خواهد شد. استاد مربوطه محتوای درس را  که توسط 

منابع بارگذاری می نماید. دانشجو موظف است نرم افزار های تولید محتوا آماده شده است، در سامانه نوید در بخش 

در مدت زمان تعیین شده محتوا را مشاهده کند و تیک تایید مطالعه را بزند. استاد مربوطه می تواند بر اساس لیست 

تکلیف  دوحضور و غیاب و میزان پاسخ دهی دانشجویان به تکالیف، ارزیابی الزم را انجام دهد. جهت این درس 

این درس ، د که دانشجو موظف است در زمان تعیین شده توسط استاد پاسخ مناسبی را ارائه دهدمشخص خواهد ش

و برگزاری امتحان این درس قبل از شروع امتحانات فاینال و با هماهنگی نماینده دارد یک واحدی بوده و امتحان میان ترم 

 .محترم کالس انجام خواهد شد

 کارشناسی اتاق عمل :مقطع و رشته تحصیلی    گروه آموزشی:  اتاق عمل                                         پرستاریدانشکده :  

اتاق عمل در اورژانس، تروما و بحران  یتکنولوژ  :  نام درس

 آن یمترقبه و مراقبت ها ریها، حوادث غ

 9 :  تعداد واحد

 نظری نوع واحد :

 پیش نیاز:

 آسیب شناسی و بافت شناسی -2فیزیولوژی  -2تشریح 

 چهارشنبهروز و ساعت برگزاری کالس:  

91-91 

 دانشکده پرستاری حضرت زینب)س(  مکان برگزاری:

                                          جناب آقای کاویمسئول برنامه :  

 kavi.esmaeil@gmail.comآدرس پست الکترونیکی:                      279-12251221:      دانشکده شماره تماس

  جناب آقای کاوی  مدرسین) به ترتیب حروف الفبا(:

                                          جناب آقای کاوی تهیه و تنظیم : 

 11شهریور ماه  :تدوین تاریخ

 دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی الرستان

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 واحد برنامه ریزی درسی و آموزشی

 
گروه اتاق عمل     

 



 
 

 عناوين کلی اين درس شامل موارد زير می باشد :

 

 مقدمه ای بر جراحی اورژانس 

 برنامه ریزی در جراحی اورژانس 

 شکمی ترومای در جراحی 

 سینه قفسه ترومای در جراحی 

 ارتوپدی ترومای در جراحی 

 سروگردن ترومای در جراحی 

 اطفال ترومای در جراحی 

 اورولوژِی ترومای در جراحی 
 

 

 

 هدف کلی

در تروما،اورژانس، بحرانها  یجراح یها کیآن ، تکن یبرا یزیاورژانس، برنامه ر یدرس دانشجو بامقدمات جراح نیدر ا

 یو بعد از عمل آشنا م نیمورد اشاره در سه مرحله قبل، ح طیدر شرا ماریمترقبه و اصول مراقبت از ب ریو حوادث غ

 شود.

 اهداف اختصاصی 

 دانشجو در پایان دوره باید بتواند:

 .سیستم تروما را توضیح دهد 

 اسکراب را فهرست نماید. وظایف  تکنولوژیست جراحی در نقس فرد سیرکوالر و 

 .فیزیولوژی تروما را توضیح دهد 

 اصولATLS.برای مدیریت تروما را شرح دهد 

 .مدیریت برای شواهد قانونی را توضیح دهد 

 Damage Control Surgery .را توضیح دهد 

 .مراقبت قبل از عمل در بیماران تحت عمل جراحی اورژانس را توضیح دهد 

 احی در جراحی اورژانس و تروما را شرح دهد.چیدمان استریل و شروع جر 

 .نحوه مدیریت فیلد استریل درتروماهای اورژانس را بیان کند 

 بشناسد را شکم غیرنافذ صدمات. 

 شود آشنا شکم نافذ با صدمات. 

 نماید بیان را شکمی ترومای با بیماران ارزیابی نحوه. 

 کند شناسایی را پانکراس و ها روده طحال، کبد، جراحات 

 شود آشنا شکمی ترومای در جراحی های تکنیک با. 

 را ذکر کند شکمی ترومای جراحی اعمال از وبعد قبل،حین های مراقبت 

 شود آشنا را قلبی غیرنافذ با صدمات 



 بشناسد را قلبی نافذ صدمات. 

 کند بیان را مری صدمات 

 شود آشنا دیافراگم صدمات با. 

 نماید بیان را سینه قفسه باترومای  بیماران ارزیابی نحوه. 

 آشنا شود دیافراگم ،مری، قلبی ترومای در جراحی های تکنیک با. 

 دهد شرح را ،مری،دیافراگم قلبی ترومای جراحی اعمال از وبعد قبل،حین های مراقبت. 

 شود آشنا فوقانی اندام صدمات با. 

 بشناسد را تحتانی اندام صدمات. 

 نماید بیان را ارتوپدی ترومای با بیماران ارزیابی نحوه. 

 دهد توضیح را کمپارتمان سندرم 

 دهد شرح را رابدومیولز. 

 شود آشنا تحتانی و فوقانی اندام ترومای در جراحی های تکنیک با. 

 دهد توضیح تحتانی را و فوقانی اندام جراحی اعمال از وبعد قبل،حین های مراقبت 

 نماید بیان را سروگردن ترومای با بیماران ارزیابی نحوه. 

 شود آشنا مغزی تکان و مغزی منتشر ضایعات با. 

 کند مقایسه باهم بشناسدو را دورال ساب و دورال اپی هماتوم 

 بشناسد را جمجمه های شکستگی. 

 شود آشنا گردن های مهره صدمات با. 

 بشناسد را نخاع صدمات. 

 کند ذکر را وگردن سر صدمات در اورژانسی تدابیر. 

 شود آشنا وگردن سر ترومای در جراحی های تکنیک با. 

 توضیح دهد را سروگردن جراحی اعمال از وبعد قبل،حین های مراقبت 

 شود آشنا اطفال در غیرنافذ ترومای با 

 شود آشنا شکم نافذ صدمات با. 

 نماید بیان را ترومای دچار کودکان ارزیابی نحوه. 

 شود آشنا اطفال ترومای در جراحی های تکنیک با. 

 ذکر کند اطفال ترومای جراحی اعمال از وبعد قبل،حین های مراقبت . 

 نماید بیان را اورولوژی ترومای با بیماران ارزیابی نحوه. 

 دهد شرح را ادراری تناسلی دستگاه صدمات  

 دهد توضیح را آن وعوارض کلیوی صدمات 

 شود آشنا  حالب صدمات با. 

 بشناسد را مثانه صدمات 

 کند بیان را پیشابراه صدمات 

 شود آشنا پنیس صدمات با. 

 شود آشنا اورولوژی تروماهای در های بادرمان. 

 توضیح دهد را اورولوژی جراحی اعمال از وبعد قبل،حین های مراقبت. 

 



 روش آموزش 
 

 حضوری                   مجازی                                 ترکیبی                            

 شرايط اجراء

 

 امکانات آموزشی:  
  سامانه نویدبا استفاده از نرم افزارهای تولید محتوای الکترونیکی و بارگزاری در 

 

 

 

  منابع درسی:  

 خیر   بلی  در نظر دارید؟ درسی خاصی برای معرفی به دانشجویان به عنوان منبع/مقاله آیا کتاب 

 :در صورت وجود جدول زیر را تکمیل كنید 

 عنوان، نویسندگان،مترجمین، انتشارات، سال و نوبت چاپمشخصات کتاب شامل 
های مشخص صفحات و  فصل

 مطالعهشده برای 

 دانش نور انتشارات : تهران . پرستاری فوریتهای جامع كتاب .مالحت ، مفرد روان نیک  

 بشری انتشارات : تهران . فوریتها و پرستاری . عباس. نیا شمسعلی ، فاطمه .غفاری 

 بشری انتشارات : تهران .اورژانس و پرستار .ژیال. ندوشن هادیان ، مریم . ارشد  

 مبتکران : تهران . فورریتها پرستاری . افسانه . گیتی  

 اصول جراحی شوارتز 

 اصول طب داخلی هاریسون 

 ALEXANDER’S CARE OF THE PATIENT IN 

SURGERY, th  EDITION,  

 Surgical Technology for the Surgical Technologist, A 

Positive Care Approach th Edition,  

 Surgical Technology, PRINCIPLES AND PRACTICE, 
TH Edition, Joanna Kotcher Fuller,  

 

بر طبق مباحث مشخص 

 شده در جدول زمانبندی 

 

 

 

 صفحاتمشخصات مقاله شامل عنوان، نویسندگان، مجله، سال و شماره انتشار و 
نحوه دسترسی دانشجویان به 

 مقاله

  

  



 

 

  در صورتی كه در نظر دارید جزوه یا هر نوع محتوای دیگری )مانند فیلم، مجموعه اسالید و ...( عالوه بر

، مشخصات آن را ذكر كنید و به دانشجویان معرفی كنید منبع درسیكتاب فوق یا به تنهایی به عنوان 

 آن را ضمیمه نمایید: فایل

 
 و ... است. های دیگر دانشگاهروی سامانهبر اری شده ذمحتوای بارگ، آموزشیجزوه، فیلم اسالید پاور پوینت، منظور  *

 

  منبع در صورتی كه در نظر دارید محتوای دیگری )مانند كتاب، مجموعه اسالید، جزوه و ...( را به عنوان

، مشخصات كامل آن را ذكر كنید. )در سامانه قسمتی جداگانه برای به دانشجویان معرفی كنید مطالعه بیشتر

 این موارد در نظر گرفته شده است.(

.  
1 ....................................................................................................................................................................................................................... 

2 ....................................................................................................................................................................................................................... 

3 ....................................................................................................................................................................................................................... 

4........................................................................................................................................................................................................ 

 آزمون های خود ارزيابی 

 خیر   بلی   اید؟آزمون در نظر گرفته . آیا برای درس خود1

 ها را ذكر كنید.در صورت وجود تعداد و نوع خودآزمون 

 *نوع محتوا
 مشخصات شامل عنوان و مؤلفین/

 کنندگانتهیه
 توضیحات

آماده بودن فایل برای 

 ** اریذبارگ

    

    

    

    

    



دانشجویانمهلت پاسخ دادن  نوع آزمون عنوان آزمون شماره فمهلت ارائه بازخورد به تکالی   

 مثال

ازمون مبحث 

امه نیازسنجی در برن

 درسی

تستی چهار 

 جوابی
22/7/99تا  14/7/99از  24/7/99تا تاریخ    

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

   

 

 

 های دانشجويانتکالیف و پروژه 

 شماره
عنوان 

 تکلیف
 شرح تکلیف

مهلت پاسخ 

دادن 

 دانشجویان

 مهلت فیدبک

مدرسدادن   

هدف از ارائه 

 تکلیف

  فیتکل

 اول

 یكالس

ارائه 

سواالت 

به صورت 

 یحیتشر

 یو تست

 ی،بارگذار

در ماجول 

در  فیتکل

سامانه 

 دینو

 کیحداكثر  در اسرع وقت در سامانه اعالم خواهد شد

هفته پس از 

 فیارائه تکل

 کیحداكثر 

هفته پس از 

 پاسخ دانشجو

بر  یمرور

 سیجلسات تدر

 شده

  فیتکل

 دوم

 یكالس

ارائه 

سواالت 

به صورت 

 یحیتشر

 یو تست

 ی،بارگذار

در ماجول 

در  فیتکل

سامانه 

 کیحداكثر  در اسرع وقت در سامانه اعالم خواهد شد

هفته پس از 

 فیارائه تکل

 کیحداكثر 

هفته پس از 

 پاسخ دانشجو

بر  یمرور

 سیجلسات تدر

 شده



 طول ترم فیتکال 

 

 

 پروژه درسی 

 خیر   بلی   اید؟در نظر گرفته/میان ترم . آیا برای درس خود پروژه پایان ترم 1

 در صورت پاسخ مثبت شرح مختصر و هدف از ارائه آن را بنویسید:           

..........................................................................................................................................................................................................  

................... ......................................................................................................................................................................................................  

 یریادگي یها تیفعال ريسا 

مباحثه دقت  تیو هدا ی(، وجود دارد. اگر در طراحرهمزمانیاتاق بحث )غ یه امکان فعال سازدر سامان

به  لی. در صورت تمادینما یادیكمک ز انیدر دانشجو یتواند به پرورش تفکر انتقاد-یانجام شود م یكاف

 :دیینما لیرا تکم ریامکان موارد ز نیاستفاده از ا

 )اتاق بحث )فورم 

بحث:  موضوع

.................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................................ 

 ارزشیابی دانشجويان 

 بارم نمره موارد ارزشیابی

 نمره7 آزمون میان ترم

 نمره 6 آزمون پایان ترم

 نمره 1 شرکت فعال در کالس و حضور و غیاب

 نمره 6 تکالیف و سایر فعالیت ها

 

 دینو



 

 مقررات 

  

                   

 

 

 آن یمترقبه و مراقبت ها ریاتاق عمل در اورژانس، تروما و بحران ها، حوادث غ یتکنولوژدرس زمانبندی جدول

 تاریخ ارائه

62/2 

جلسه 

 آنالین 

51-51 

طرح درس و 

مقدمه ای بر 

 مجازی جناب آقای کاوی جراحی اورژانس

نرم  فزررفت لید ر  

 محتیف

 کیئ ر

 پمسش

 و پاسخ

 آزمین پایانی

6/7 

51-51  دربرنامه ریزی  

 جراحی تروما

 جناب آقای کاوی

 مجازی

لید ر  نرم  فزررفت 

 محتیف

 کیئ ر

 پمسش

 و پاسخ

 آزمین پایانی

9/7 

51-51 جراحی در  

 ترومای ارتوپدی

 جناب آقای کاوی

 مجازی

نرم  فزررفت لید ر  

 محتیف

 کیئ ر

 پمسش

 و پاسخ

 آزمین پایانی

62/7 

51-51 جراحی در  

 ترومای توراکس

 جناب آقای کاوی

 مجازی

نرم  فزررفت لید ر  

 محتیف

 کیئ ر

 پمسش

 و پاسخ

 پایانیآزمین 

امتحان  66/7/99
 میان ترم

    

 

62/7 

51-51 جراحی در  

ترومای سر و 

 گردن

 جناب آقای کاوی

 مجازی

نرم  فزررفت لید ر  

 محتیف

 کیئ ر

 پمسش

 و پاسخ

 آزمین پایانی

23/7 51-51 در جراحی  

 ترومای ارولوژی

 

 جناب آقای کاوی
 مجازی

 کیئ رنرم  فزررفت لید ر  

 پمسش

 و پاسخ



 آزمین پایانی محتیف

7/8 

51-51 جراحی در  

 شکمی ترومای

 جناب آقای کاوی

 مجازی

نرم  فزررفت لید ر  

 محتیف

 کیئ ر

 پمسش

 و پاسخ

 آزمین پایانی

61/8 

51-51 جراحی در  

 اطفال ترومای

 جناب آقای کاوی

 مجازی

نرم  فزررفت لید ر  

 محتیف

 کیئ ر

 پمسش

 و پاسخ

 آزمین پایانی

 

 


