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 طزح درط
 

 رٍحی دکتزاهیزحغیي جؼفزی تذٍیي طزح درط  تَعط :

 بزخَرد بب بیوبر دچبر هغوَهیت ػٌَاى درط:

  رسیذًت طب اٍرصاًظ هقطغ درط:

 عبػت  5/1 هذت سهبى ارائِ هطلب :

 فبرهبکَلَصیپیؼ ًیبس : 

رصاًظ ٍ تقزیببً ّشار هزاجؼِ بِ بخؼ ّبی اٍ 130هغوَهیت ّب ٍ خَردى هَاد عوی ػلت بیؼ اس  هقذهِ :

% اس توبم هَارد بغتزی کَدکبى در بیوبرعتبى در ّز عبل در آهزیکب بِ ؽوبر هی رٍد. ؽبیؼتزیي عي خَردى 1

عبلگی اعت ، کِ اس کٌجکبٍی کَدکبى خزدعبل در ایي عٌیي ٍبی دقتی بشرگغبالى  5تب  1غیزػوذی هَاد عوی 

 آًْب در دعتزط کَدکبى حکبیت هی کٌذ.  در رّب کزدى دارٍّب ٍ هَاد ؽیویبیی خبًگی ٍ گذاؽتي

 

آهَسػ اقذهبت کلی در بزخَرد بب کَدکبى دچبر هغوَهیت ٍ درهبى هغوَهیت بب اعتبهیٌَفي ٍ  ّذف کلی:

 ضذ افغزدگی ّبی عِ حلقِ ای  

 

 :  (Specific Objective)اّذاف اختصبصی 
 

 اًتظبر هی رٍد در پبیبى ایي کالط داًؾجَ قبدر ببؽذ : 

 کغبسی هؼذُ را بذاًذ ًحَُ پب -1

 هَارد تجَیش ؽبرکَل ٍ ًحَُ آًزا تَضیح دّذ -2

 ػالئن ٍدرهبى هغوَیت بب اعتبهیٌَفي را تَضیح دّذ  -3

 ػالئن ٍ درهبى هغوَهیت بب ضذ افغزدگی ای عِ حلقِ ای را تَضیح دّذ  -4

 

 :  (Specific Objective Behavior)رفتبرّبی ٍیضُ ػیٌی 
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SO1 
SOB1 : ٌتزاًذیکبعیَى ّبی ؽغتؾَئی هؼذُ را ًبم ببزد اًذیکبعیَى ّب ٍ ک 

SOB2ًحَُ تؼبیِ لَلِ ًبسٍگبعتزیک را بطَر کبهل ؽزح دّذ : 

      

SO2 
SOB1هَارد ػذم اعتفبدُ اس ؽبرکَل را بطَر کبهل ًبم ببزد : 

SOB2 رٍػ :Single dose  ٍmultiple dose  ؽبرکَل را بطَر کبهل تَضیح دّذ 
 

SO3  
SOB1 اعتبهیٌَفي را بذاًذ : دٍستَکغیک 

SOB2 ػالئن هغوَهیت بب اعتبهیٌَفي را ًبم ببزد : 

SOB3 اًذیکبعیَى بکبرگیزی اى اعتیل عیغتئیي را بذاًذ : 

SOB4ًحَُ هقذار بکبرگیزی اى اعتیل عیغتئیي را بذاًذ : 

 

SO4 
SOB1 دٍستَکغیک ضذ افغزدگی عِ حلقِ ای را بذاًذ : 

SOB2 ػالئن هغوَهیت بب ضذ افغزدگی ّبی عِ حلقِ ای را ًبم ببزد : 

SOB3 )رٍػ ّبی درهبًی هغوَهیت بب ضذافغزدگی عِ حلقِ ای را بذاًذ کٌذ) حذاقل چْبر ػبهل : 
 

 خط هؼ آهَسػ:
 ًَع آهَسػ داًؾجَ هحَر بَدُ ٍ در آى داًؾجَ بطَر فؼبل ؽزکت دارد 

 

 سهبى بٌذی : 
 دقیقِ  10     هقذهِ  

 دقیقِ 20   بسی هؼذُ غًحَُ پبک

 دقیقِ  20    تجَیشؽبرکَل 

 دقیقِ 20   هغوَهیت بب اعتبهیٌَفي 

 دقیقِ  20 هغوَهیت بب ضذافغزدگی عِ حلقِ ای

 دقیقِ 00     جوغ کل 
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 راٌّوبی هطبلؼبت داًؾجَ :
 .ل هطبلؼِ ًوبیذدر هَرد دارٍؽٌبعی ٍ فبرهبکَلَصی اعتبهیٌَفي ، ضذافغزدگی ّبی عِ حلقِ ای ٍ ؽبرکَ

 

 راٌّوبی اعتبد: 
 بزای تَفیق در آهَسػ رػبیت ًکبت سیز تَصیِ هی گزدد: 

 داًؾجَیبى را درقبلب پزعؼ ٍ پبعخ در بحث ؽزکت دّذ  -1

 درپبیبى کالط درط را جوغ بٌذی ًوبیذ -2

 هی ببؽذ اطالع دّذ  OSCEٍ  (MCQ)ًحَُ اهتحبى کِ بصَرت چْبرحَابی  -3

 

 رٍػ آهَسػ :  
 خَاّذ بَد Large Group، بحث  پزعؼ ٍپبعخ

 

 اهکبًبت ٍ ٍعبیز هَرد ًیبس : 
  Power Pointکبهپیَتز ، پزدُ اکزاى ، 

 

 ارسؽیببی : 
 در پبیبى دٍرُ بصَرت  

  (MCQ)عَال چْبر جَابی  -1

  OSCEدر قبلب  -2

 

 هٌببغ :
Essential Nelson  ٍRosen’s Emergency Medicine    

 


