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شتی و ردمانی گیالنمعاونت آموزشی   دااگشنه علوم زپشکی و خدمات بهدا

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم زپشکی
 آموزش الکترونیک

 
 

آموزش :/کارگاه/دورهعنوان درس

 طب اورژانس )اینترن(کارورز
 طب اورژانسروه آموزشی:گ

 رازی-/پورسینالوم پزشکی گیالنعدانشکده/ مرکز آموزشی درمانی: ---:تعداد واحد/ساعت: )برای درس(
 ماه یک:کارگاه/دوره/ مدت زمان ارائه درس نفر15-20تعداد گروه هدف:

 :گروه هدف  رشته  و مقطع تحصیلی

 کارورزی
 15/8/99-15/9/99زمان شروع:

 مشخصات استاد مسؤول:

 رتبه نام خانوادگی نام
شماره 

 تماس
 آدرس ایمیل تلفن همراه

 Smzz102186@gmail.com 09111375056 -- استادیار یء ضیابرضیا سید مهدی

 شخصات استادان/مدرسان همکار:م

 رتبه نام خانوادگی نام
شماره 

 تماس
 آدرس ایمیل تلفن همراه

 Payman.asadi@yahoo.com 0911151340 --- دانشیار اسدی پیمان 

 Bzem1980@gmail.com 09188523847 --- ستادیارا زهره وندی بهزاد 

 ---- 09111342048 --- ستادیارا ریماز ک سیام

 دورهطرح 
  الکترونیک
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Dr.noori.roodsari@gmail.co 09111319077 -- دیارتااس سرینوری رود نازنین

m 

 --- 09111322667 --- استادیار آقاجانی درین 

 --- 09121955792 --- تادیاراس امیری مرضیه 

 --- 09111881088 --- --- جانیآقا مرجان 

 ایلناز 
توکلی 

 هیجانیال
--- --- 09113443733 Ilnaz.tavakolilahijani@gma

il..com 

 

 

 معرفي و اهداف درس
 

 درس بنویسید.كلمه در مورد  300تا  250معرفي مختصري در حدود  .1
طب اورژانس یک تخصص بالینی است که به ارزیابی، احیاء، تثبیت ، تشخیص و مراقبت از بیماران اورژانس می پردازد. این رشته 

تخصصی دربرگیرنده اطالعات علوم پایه و دانش بالینی الزم ومهارتهای مناسب جهت تشخیص، تصمیم گیری و درمان بیماران مراجعه 

این رشته همچنین باید بتواند به عنوان عضوی  کارورزمدیریت بخش اورژانس و حوادث غیرمترقبه می باشد. اورژانس و نیز به کننده 

 .دیگر و نیز نظام اورژانس پیش بیمارستانی همکاری نماید رشته های مؤثر از تیم پزشکی با متخصصان 

به شرایط متفاوت آموزش بالینی در دانشکده های مختلف الزم است کارورزان محترم گروه طب اورژانس طی دوره یک ماهه باتوجه  

بهداشت درمان با در نظر گرفتن استاندارد های اعالم شده ازسوی دبیرخانه شورای آموزش پزشکی عمومی وزارت حضور در این بخش 

اهی و کارگاه ،گزارش صبحگزشیآنالین و آفالین وراندهای آمودر کالس های آموزشی  وعملی  نظریتامین دانش وآموزش پزشکی برای 

چرخش آموزشی کارورز باتیم پزشکی دراین ،  شرکت یابندوحضور موثر داشته باشندمله کارگاه احیا از ج ارت هاهای آموزشی عملی مه

 )استاد ،دستیار(بر بالین حاضر شده ،و از طریق تکالیف  فردی وگروهی به اهداف مشخص شده دست یابد

 

 /كارگاه/دوره:اهداف كلي درس
تباط برقرار کندو وسایر اعضای تیم سالمت به نحو شایسته اردر پایان این چرخش کارورز باید بتواندبا مراجعان ،بیماران -1

 ژگی های رفتار حرفه ای مناسب را در تعامالت خود به نحو مطلوب نشان دهد وی
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و تشخیص های را انجام دهد و معاینات فیزیکی از بیمار مبتال به عالیم وشکایات شایع در این بخش شرح حال بگیرد -2

وگام های ضروری برای رسیدن به تشخیص و مدیریت مشکل بیمار را براساس پروتکل طب افتراقی مهم را مطرح کند 

 اورژانس پیشنهاد دهد 

 ح بالتر مطابق ضوابط بخش انجام دهداصول ایمنی بیمار وتحت نظارت مناسب سطوبارعایت  را پروسیجر های ضروری-3

 /كارگاه/دوره:اهداف اختصاصي درس

 :دورهدستیار انتظار می رود در پایان دانشجو/ از 

    :دهند انجام را زیر اقدامات باشند قادر دوره پایان در آموختگان دانش رود می انتظار

 اورژانس بیماران از تمراقب و تشخیص ، تثبیت احیاء، ارزیابی،.1 
 و ....غزب ،گرافی ها،سی تی اسکن مبا نحوه بررسی نوارقلآشنایی اولیه .2

ر د و...( ژی وتروما وداخلی وارتوپدی وجراحینورولو متفاوت ) کننده با تظاهراتعه جارزیابی بیماران مرا.معاینه و3

 اورژانس

 BLS&ACLSحل ا.آشنایی با مر4
 انسژوایی در اور.مدیریت راه ه5

 لزوم صورت در بیماران ارجاع یا ترخیص وسیستم اورژانس بخش در بیماران مناسب پیگیری .6
 پزشکی فوریتهای و حوادث از ناشی صدمات کاهش و بروز از جلوگیری جهت عمومی های آموزش امر در مشارکت .7

 

 رشته با مرتبط پژوهشی و ، آموزشی اجرایی، امور درسایر شرکت .8
  

 

 .........99اول..............نیمسال  -یکيي الکترونستقویم در

 مدرس عنوان جلسه
 بازه زمانی

 )روز(

 نوع

-سانهر) صوتی/ چند 

 ای(

 تاریخ پایان تاریخ شروع

1 

 )دستیار(غآشودكتر جلسه توجیهی بدو ورود

تحت نظارت دكتر 

 ه ونديزهر

 آبان17 بانآ17 چندرسانه اي 1

 بانآ26 آبان26 سانه ايدرنچ 1 دكتر ضیابري الکسیآنافی 2

 آبان27 آبان27 چندرسانه اي 1 دكتر ریماز اداره راه هوایی 3
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 آبان29 آبان29 چندرسانه اي 1 وندي دكتر زهره
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 آذر1 آذر1 چندرسانه اي 1 ينوردكتر  کلیات نوار قلب

6 

دكتر مرجان  گرافی قفسه سینه

 آقاجاني

 ذرآ3 رآذ3 چندرسانه اي 1

7 

وسنکوپ رد با تشنج خوبر

 جهوسرگی

 ذرآ4 ذرآ4 چندرسانه اي 1 ر توكليدكت
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ترانسفوزیون خون 

 خونیصوالت حمو

 آذر5 آذر5 چندرسانه اي 1 یريدكتر ام

 آذر6 آذر6 چندرسانه اي 1 يدكتر اسد ترومای ستون فقرات 9

 ذرآ11 آذر11 رسانه ايچند 1 دكتر توكلي کانواع شو 10

11 
ATLS  آذر12 ذرآ12 رسانه ايچند 1 نوريدكتر 

 ذرآ13 آذر13 رسانه ايچند 1 وندي دكتر زهره فسه سینهترومای ق 12

 آذر15 ذرآ15 چندرسانه اي 1 دكتر ضیابري 1آریتمی 13
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 نحوه تدریس:

 

 انتخاب

 

 ماژول ها

 استاد وظایف دانشجو/شركت كنندگان وظایف توضیح خیر بلي

پیگیری ، تعامل با شرکت کنندگان از  آموزشی  و تمرینومحتوای  مشاهده فیلم  فایل های چند رسانه ای   * محتوای و منابع اصلی

 طریق بازخورد با ارسال پیام

   فایل های چند رسانه ای  * بیشتر مطالعه منابع

دانشجو توضیحات الزم را سناریوی فرضی طبق  دروس یک تمرین طراحی میشودق طب  * تمرین ها

مهارت  ی موالژ/یابربالین بیمار یا روارائه دهد

 مربوطه را اجرا کند

پیگیری ، تعامل با شرکت کنندگان از 

 طریق بازخورد با ارسال پیام

 پاسخ به سئواالت مطرح شده شرکت دانشجو  در صورت لزوم برای پرسش و پاسخ  * تاالر گفتگو

 بررسی تکالیف و اراده بازخورد انجام تکالیف بصورت تکلیف  * طرح سوال

    *  سواالت متداول

     * آزمون

 پاسخ به سئواالت مطرح شده حضور شرکت کنندگان  در صورت لزوم برای پرسش و پاسخ  * اتاق گفتگو

 پاسخ به سئواالت مطرح شده حضور شرکت کنندگان در صورت لزوم برای پرسش و پاسخ   کالس آنالین

   در صورت لزوم  * اخبار

استفاده از بازخورد شرکت کنندگان  حضور شرکت کنندگان اه نظرسنجی از شرکت کنندگان از کیفیت کارگ  * نظرسنجی

 برای دوره های بعدی

    *  خود آزمون

  تکالیفانجام  طراحی میشود یا یک موضوع جهت تحقیق  دروس یک تمرینق طب  * هاتکالیف و پروژه

 پاسخ به سئواالت افزار کارگاهمطرح کردن اشکاالت در ارتباط با رفع اشکال  * وبینار
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 ًاز طریق  روش برگزاري در خصوص كالس آنالین لطفا(Adobe connect-Sky room-Skype-Zoom,…..و تاریخ و روز و ساعت شروع و پایان  برگزاري را قید نمایید ) 

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

............................................................................................................................................................................................. 
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 :منابع اصلي درس
در صورتی -ه، سال و محل انتشار، نام ناشر، شماره فصول یا صفحات مورد نظردر این درسویسند) عنوان کتاب، نام ن

 ت آن به عنوان منبع ضروری نباشد(که مطالعه همه کتاب یا همه مجال

 2018کتاب روزن -1

 2020تینتینالی کتاب 

 AHA2015&2018&2020گایدالین -2

 ATLS2018گایدالین -3
 :بیشتر مطالعه منابع

 کتاب هاریسون-1

2-...... 

3- 
 نوع محتوا

  فیلم اتوران اسکورم یشنانیم پاورپوینت تصویر (Word, Pdf)متن پاورپوینت همراه با صوت

 )توضیح دهید.....(  سایر موارد   صوتی
 غیر قابل دانلود قابل دانلود

 

 تکالیف و پروژه ها: 
 دوره  تکالیف طول: 

وبا بازه زمانی مشخص وبا توجه به محتوای ارائه شده در هر ماه   دوره آموزشی در سامانه بارگذاری خواهدشدطی 

 خواهد بود

تکالیف درس خود برای تنظیم تکالیف توجه کنید لطفا به تقویم تحصیلی نیمسال توجه کرده و زمانبندی مناسبی در 

 لحاظ نمایید.

 نحوه ارزشیابي دانشجو و نمره مربوط به هر ارزشیابي:

 ب(  پایان دوره                   الف(  در طول ترم

 : یان/شركت كنندگانات و انتظارات از دانشجومقرر

 طی دوره ملزم به رعایت مقررات آموزشی  به شرح  زیر است: / شرکت کنندههر دانشجو

 رعایت حسن اخالق و شئونات اسالمی 

 الکترونیکی آدرس به  روزانه مراجعه  http:// gumsnavid.vums.ac.ir 
 درس محتوای و  درسی موضوعات ذاخ  

 آموزشی توایمح  همطالع 
 شده  محول  تکالیف  موقع به   رائها 
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 حضور و شرکت فعال در تاالر گفتگو  و فضاهای مشارکتی 

 شرکت در آزمون آنالین  )در صورت لزوم( و یا حضوری میان ترم و پایان ترم 

 

 

 

 

 

  


