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شتي ردماني جهرم  دااگشنه علوم زپشكي و خدمات بهدا

(دوره طرح )غیرحضوری  

Course plan           
 

 

  

 

 تهيه کنندگان:

س کتر فاطمه رحمانيان ، دکتر مهدی چگين  ،دکتر نرگ،د  دکتر رضا رضایی،  دکتر سمانه عبيری،  دکتر اسماعيل رعيت دوست:اساتيد گروه

  رحمانيان،دکتر مژده مصفا

 

 و 

کاری   و مرکز آموزش مجازی   مرکز مطالعات و توسعه آموزش زپشكي ربانهم رزیی ردسي  كميته با هم

 دکتر سمانه عبيریتدوین کننده:استاد 

 

1911سال  
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  تعداد واحد : وزی و کارورزی طب اورژانسکارآم نام درس :

یک ماه -یک ماه مقطع کارورزی مدت زمان ارائه درس :    رشته و مقطع تحصيلي :

 مقطع کارآموزی

 دکتر رعيت دوست:  و استاد مربوطه اساتيد همکار ،مسئول درس 

 معاون آموزشي :دکتر سمانه عبيری

  زمان شروع و پایان :

آموزش غير حضوری : استفاده از سامانه  زش:آموفضای   پيشنياز :

 مدیریت 

و در طی این درس متناسب با ساعات لحاظ شده به تددری  محتدوای مجدادی در سدامانه یدادگیری       دراین درس جهت دانشجویان ورودی ...... بصورت تیمی )چنداستاد(بصورت غیرحضوری ارائه می گرددشرح دوره : 

دیابی تکوینی اد یادگیری دانشجو انجام خواهد گرفت آنالین قرار می گیرد شایان ذکر است براساس این طرح دوره تعامالت دانشجویان و دریافت بادخورد و ارائه بادخورد اد استاد به منظور ار الکترونیک به صورت افالین یا

 و پس آدمون نهایی متناسب با شرایط به صورت آنالین و یا حضوری برگزار خواهد شد. .
 

 ف نهایي دوره: اهدا
 

 ف نهایي دورهاهدا ردیف
 آموزش فراگيران جهت کسب آمادگي برای احيا ومراقبت و تشخيص بيماران ایست قلبي اورژانس 1
 مشارکت در آموزش عمودی جهت جلوگيری و کاهش صدمات ناشي از حوادث  ترافيکي و سوانح 2
 آشنایي با شيوه مدیریت بيماران حوادث ترافيکي 3
 ریوی-ادگيری تکنيک های پایه و پيشرفته احيای قلبيی 4
 آشنایي با شيوه مدیریت راه هوایي 5
 آشنایي با شيوه کنترل زخم 6
 گرمازدگي و شيوه های مناسب درمان–آشنایي با اورژانس های محيطي مانند گزش ها  7
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 ارتباط در شرایط اورژانس قراریکسب مهارت بر 8
 آشنایي با اصول تریاژ 9
 رادیوگرافي قفسه سينه–آشنایي با تفسير پاراکلينيک در اورژانس مانند نوارقلب  11

 جدول زمانبندي دروس
روش ها و مدلهای ارائه **** سرفصل مطالب

 درس بصورت غیر مجازی 

ابزارهای تعاملی استاد با *** نوع محتوا*

 دانشجو جهت ارائه محتوای درس

)فضای آموزش  

 غیرحضوری(

ساعت 

 ئهارا

آموزشهای **

 حمایتی و مکمل 

 روش ارزشیابی

)تکوینی و 

 پایانی(

 سطح یادگیری

***** 

آموزش حضوور  در روه ه    اداره راه هوایی

 ها  کوچک

-لولو  رهاهو   -آمبوبو  -موالژ کارراه
airway 

Skill lab edo 
 بیمارستان پیمانی 

 ارسوووووووا   2
ebook 

انجووووووووا    

ارزیووووووووابی 

dops در

مهکز مهوار   

هوووا   حوووی   

 کشیک

 کاربهد

 ایست قلبی رنفسی

 

آموزش در ره هها  کوچک 

 حضور    مدل رهکیبی

 لول  رهاه  -موالژ کارراه-کنفهانس

 adobconnect ارسا  

Skill lab   دانشوااه

علوووو  پزهووو ی    

  ارسا 

 کنفهانس 2

 کارراه
ebook 

Dops 
Mini osce 

 

 فهمیدن

 کاربهد

 رحلیل  نقد

 ره ما

 

-موودل  رهکیبووی حضووور   

  ارسا 

 فهانسکن
Case report 

 حضور در کالس

  ارسا 
Adob connect 

  ارسا 

 پادکست

2 Ebook 
 

Dops  

Mini osce 

امتحان پایان 

 د ره

رحلیل -کاربهد

 نقد   فهمیدن

 درد قفس  سین 

 

 آموزش در ره ه کوچک  

  ارسا 

  ارسا  کنفهانس
Adob connect 

  ارسا 

 پادکست

2 Ebook 

کتابخانووووووو  

 دیجیتال

 فهمیدن 

 هدکارب

 رحلیل  نقد

 درد ه م

 

 مدل رهکیبی

 پادکست

 مالتی مدیا

  ارسا  کنفهانس
Adob connect 

  ارسا 

 پادکست

2 Ebook 

کتابخانووووووو  

 دیجیتال

 فهمیدن 

 کاربهد

 رحلیل  نقد
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 رنای نفس
 

 پادکست

 مالتی مدیا

  ارسا  کنفهانس
Adob connect 

  ارسا 

 پادکست

2 Ebook 

کتابخانووووووو  

 دیجیتال

 فهمیدن 

 کاربهد

 رحلیل  نقد

 ضعف   بیحالی

 

 پادکست

 مالتی مدیا

  ارسا  کنفهانس
Adob connect 

  ارسا 

 پادکست

 کاربهد   2

رحلیوووووووووول 

  نقد رخمی 

 کاهش سطح هوهیار 

 

 پادکست

 مالتی مدیا

  ارسا  کنفهانس
Adob connect 

  ارسا 

 پادکست

2 Ebook 

کتابخانووووووو  

 دیجیتال

  

 پادکست عالئم هایع نور لوژیک سهدرد

 مالتی مدیا

  ارسا  کنفهانس
Adob connect 

  ارسا 

 پادکست

2    

 پادکست سهریج   

 مالتی مدیا

  ارسا  کنفهانس
Adob connect 

  ارسا 

 پادکست

2 Ebook 

کتابخانووووووو  

 دیجیتال

  

 پادکست رشنج

 مالتی مدیا

  ارسا  کنفهانس
Adob connect 

  ارسا 

 پادکست

2    

 حضور    نوارقلب

 پادکست

 دستااه رهفت  نوار قلب نفهانسکارراه ک

  ارسا 

  ارسا 

 پادکست

2 Ebook 

کتابخانووووووو  

 دیجیتال

  

آمووووزش در روووه ه هوووا    روراکوسنتز

 مدل رهکیبی-کوچک

 کارراه
Video cast 

 chest tubeدرناژ رذاهت  

Video cast 

Skill lab 
بیمارسووتان پیمانیوو  

  ارسا 

2 ebook dops  کووووووووواربهد

 فهمیدن

 " " " 2 " " " " پاراسنتز

 " " " 2 " " " " اسپیتاکسی

 " " " 2 " " " " بی حهکت ساز  اندا  ها
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 (و شکبه های اجتماعیadobe connect ، ،آمودش آنالینپادکست، ویدئوکست،مالتی مدیا، آدمونهای آنالین )نوع محتوا: شامل : *
  

 (،استفاده اد کتابخانه های دیجیتال استفاده اد شبکه اجتماعی )واتساپ، اینستا، تلگرام،آرمان و ایبوک ها)ل : آمودشهای حمایتی و مکم **
 

  (fcc،اسکایپ،دوم ،روم ،اسکایکانکتادوب اده اد محیط استف)ابزارهای تعاملی استاد با دانشجو:  ***

 (... و pbl، مدلهای یادگیری ترکیبی ، فلیپ ، روههای کوچک آمودش در گ)روشها و مدلهای ارائه درس بصورت غیرمجادی : **** 

 (سطح یادگیری : دانش:)به یادسپاری، فهمیدن، کاربرد، تجلیل، نقد واردیابی ، ترکیب قضاوت***** 

 (حیطه نگرش عاطفی :)دریافت و توجه ، واکنش نشان دادن ، اردشگذاری، سادماندهی اردشها، درونی سادی 

: )تقلید، اجرای مستقل، سرعت و دقت ، هماهنگی حرکتی ، عادی شدن (حیطه روان حرکتی 
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، کمتژیاای سپرینگ  ، نرم افزاراسنگیت  نرم افزار بکارگرفته شده در تولید محتوا : به عنوان مثال صداگذاری روی اسالید

 استوری الین
 

 

 

 تینتینالی-هجز-دستنامه طب اورژانس-روزنمنابع درسی : 
 

 

 ارزیابي باليني در هر شيفت-dops-امتحان پایان دوره-361ارزیابي -الگ بوک : نحوه ارزشيابي

 ارزشيابي تکویني و ارزشيابي پایاني : 

 در صورت رعایت مالک های دیر .... درصد نمره در نمره نهایی لحاظ مدی شدود بده دانشدجو تعلد       ارزشيابي تکویني : -

 می گیرد.

 

 
 

 فضای یادگیری الکترونیک پاسخ به موقع به تکالیف فردی اد -

 

 
 

 و تاالر گفتگوآنالین شرکت فعال در تعامالت  -

 
 

 

 مشارکت فعاالنه در کوئیز های ثبت شده در سامانه -

 

 

 

 نحوه محاسبه نمره كل درس :
 

 نمره الگ بوک9( +-dops-الگ بوک  حضور منظم در بخش )نمره نمره عملی درون بخشی7نمره امتحان تئوری پایان بخش+11
 
 
 

 
 

 مقررات : 
 نمره 12حد نمره قبولی : 

 رود مرخصی با اجاده اد مدیرگروه2:های آنالین تعداد دفعات مجاد غیبت در کالس 

 مشارکت دانشجویان در کلیه آدمونهای حین ترم، کوئیزها و امتحان پایانی ضروری است 
 


