
 
 

 

  
 

 

  (lesson Plan)روزانه طرح درس 

 جلسه اول
 

 کارشناسیمقطع / رشته تحصیلی:                                       اتاق عملگروه آموزشی:                                     پرستاری:    هدانشکد

 19/11 تاريخ ارائه درس : 1401-1402سال تحصيلي  :  

 1۳-1۵ساعت:                   شنبه چهارروز:  فوريت پزشکينام درس )واحد(  :  

 ینظرنوع واحد:
 

 22تعداد دانشجويان  :

 آقای اکبری مسئول درس:  1تعداد واحد:

 آقای اکبری :مدرس دقيقه 90مدت کالس: 

 1401:  بهمن ماه  بازنگری:تدوين /  تاريخ

 آن یو طبقه بند اژیبا تر ییآشنا:  جلسهعنوان 

آشنایی با اصول پرستاری در فوریت ها و بالیا و مراقبت های پرستاری اورژانس  در مسوارد فسوری بسر  .:   جلسههدف کلی 

 اساس فرایند پرستاری

 : اختصاصیاهداف 
 .اهمیت مراقبت های پرستاری در بخش اورژان  را توضیح دهد 

 .مسائل مربوط به بهداشت روانی پرستار در بخش اورژان  را بیان کند 

 .خصوصیات پرستار اورژان  را بر شمارد 

 .طبقه بندی فوریت ها را تعریف کند 

 .تریاژ را تعریف کند 

  را نام ببرد.انواع تریاژ 

          حضوریروش آموزش :  

                      ی/  پرسش و پاسخ / بحث گروه  یسخنران امکانات آموزشی : 

 پروژه                        فعالیت آموزشی :   تکلیف          /

 پایان ترم عنوان و نوع آزمون:

 (طرح دوره نوشته شود.منابع در طبق فرمت مشخصات آن  و..در صورت استفاده از کتاب، مقاله، جزوه ) منبع درس :

1.Walsh .,M.,Kent,A(2001) .,Accident and emergency nursing. 

2.Brigges.,J,K.,(2002) Telephone Triage for nursing. 

  
پیش بیمارستانی پایه(، گروه مترجمین وزارت بهداشت و کارن کیت)اورژان  های طبی -هفن برنت-میستوویچ جوزف-۳

 درمان

 انتشارات سیمین دخت -آموزش پزشکی، مرکز مدیریتی حوادث و فوریت های پزشکی تهران -۴

 دانشکده علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني الرستان

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکي

 واحد برنامه ريزی درسي و آموزشي

 
 گروه اتاق عمل

 



 نیک روان فرد م،نحوه اداره مصدومین در سوانح و اورژان ، انتشارات نور دانش-۵

 غفاری ف، پرستاری فوریت ها، انتشارات بشری   -۶

 
 

 دقيقه ۵   :مدت زمان :    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقيقه  10مدت زمان :  

 دقيقه  10مدت زمان :  

 دقيقه    10مدت زمان:  

  دقيقه ۵مدت زمان :     جمع بندی و نتیجه گیری 

 دومجلسه 

 کارشناسیمقطع / رشته تحصیلی:                                       اتاق عملگروه آموزشی:                                     پرستاری:    هدانشکد

 26/11 تاريخ ارائه درس : 1401-1402سال تحصيلي  :  

 1۳-1۵ ساعت:           چهار شنبهروز:  فوريت پزشکينام درس )واحد(  :  

 ینظرنوع واحد:
 

 22دانشجويان  :تعداد 

 آقای اکبری مسئول درس:  1تعداد واحد:

 سرانجامسرکار خانم  :مدرس دقيقه 90مدت کالس: 

 1401بهمن ماه  تاريخ تدوين / بازنگری:
 

، یخ زدگی  مراقبت های پرستاری اورژان  در آسیب های ناشی از عوامل محیطی )گرمازدگی ، سرمازدگی:  جلسهعنوان 

) 

)گرمازدگی ، یطیاز عوامل مح یناش یبهایاورژان   در آس یپرستار یآشنا شدن با مراقبت هاهدف کلی جلسه : 

 سرمازدگی ، یخ زدگی (
 اختصاصی :اهداف 
 دهد. حیدر انسان را توض یهومئوستاز حرارت 

 آن را شرح دهد. یکننده  دیو عوامل تشد یپوترمیه 

 دهد. حیرا توض یترم پویه مراحل 

 را در محل حادثه اداره کند. یپوترمیدچار ه مصدوم 

 دیعضو را در محل حادثه اداره نما یزدگ خیدچار  مصدوم. 

 درجه حرارت بدن را مورد مراقبت قرار دهد. شیاز افزا یدچار اختالالت ناش مصدوم 

  

 

 حضوری         روش آموزش :  

                      ی/  پرسش و پاسخ / بحث گروه  یسخنران امکانات آموزشی : 

 فعالیت آموزشی :   تکلیف          /          پروژه              

 پایان ترم عنوان و نوع آزمون:

 (طرح دوره نوشته شود.منابع در مشخصات آن طبق فرمت  و..در صورت استفاده از کتاب، مقاله، جزوه ) منبع درس :

1.Walsh .,M.,Kent,A(2001) .,Accident and emergency nursing. 

2.Brigges.,J,K.,(2002) Telephone Triage for nursing. 



  
کارن کیت)اورژان  های طبی پیش بیمارستانی پایه(، گروه مترجمین وزارت بهداشت -هفن برنت-میستوویچ جوزف-۳

 و درمان

 سیمین دختانتشارات  -آموزش پزشکی، مرکز مدیریتی حوادث و فوریت های پزشکی تهران -۴

 نیک روان فرد م،نحوه اداره مصدومین در سوانح و اورژان ، انتشارات نور دانش-۵

 غفاری ف، پرستاری فوریت ها، انتشارات بشری   -۶

 
 

 دقيقه   10مدت زمان:    :    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقيقه  ۳0مدت زمان :  

 دقيقه  10مدت زمان :  

 دقيقه    ۳0مدت زمان:  

  دقيقه10مدت زمان :     جمع بندی و نتیجه گیری 

 سومجلسه 

 کارشناسیمقطع / رشته تحصیلی:                                       اتاق عملگروه آموزشی:                                     پرستاری:    هدانشکد

 ۳/12 تاريخ ارائه درس : 1401-1402سال تحصيلي  :  

 1۳-1۵ساعت:                چهار شنبهروز:  فوريت پزشکينام درس )واحد(  :  

 ینظرنوع واحد:
 

 22تعداد دانشجويان  :

 آقای اکبری مسئول درس:  1تعداد واحد:

 آقای اکبری :مدرس دقيقه 90مدت کالس: 

 1401بهمن ماه  تاريخ تدوين / بازنگری:
 

آن وروش های شکستگي ها،دررفتگي هاوصدمات عضالني اسکلتي،آتل گيری و مراقبت های پرستاری :  جلسهعنوان 
 حمل بیمار و بانداژ

 هدف کلی جلسه :  آشنایی با انواع  روش های مختلف بی حرکتی عضو ، پانسمان و بانداژ
 

 اختصاصی :اهداف 
  در برخورد با انواع شکستگی، دررفتگی و آسیبهای عضالنی اسکلتی را شرح دهد. مراقبت های پرستاری اورژان 

 .روش های مناسب بی حرکتی عضو شکسته یا در رفته را روی ماکت نشان دهد 

 .روش های مناسب بی حرکتی ستون فقرات را روی ماکت نشان دهد 

 روش های مناسب پانسمان و بانداژ را روی ماکت نشان دهد 

  حمل بیمار را نام ببرد.روش های 

 .با انواع مختلف بانداژ آشنا گردد 

 حضوری         روش آموزش :  

                      ی/  پرسش و پاسخ / بحث گروه  یسخنران امکانات آموزشی : 

 فعالیت آموزشی :   تکلیف          /          پروژه              

 پایان ترم عنوان و نوع آزمون:



 (طرح دوره نوشته شود.منابع در مشخصات آن طبق فرمت  و..در صورت استفاده از کتاب، مقاله، جزوه ) منبع درس :

1.Walsh .,M.,Kent,A(2001) .,Accident and emergency nursing. 

2.Brigges.,J,K.,(2002) Telephone Triage for nursing. 

  
کیت)اورژان  های طبی پیش بیمارستانی پایه(، گروه مترجمین وزارت بهداشت کارن -هفن برنت-میستوویچ جوزف-۳

 و درمان

 انتشارات سیمین دخت -آموزش پزشکی، مرکز مدیریتی حوادث و فوریت های پزشکی تهران -۴

 نیک روان فرد م،نحوه اداره مصدومین در سوانح و اورژان ، انتشارات نور دانش-۵

 غفاری ف، پرستاری فوریت ها، انتشارات بشری   -۶

 
 

 دقيقه   10مدت زمان:    :    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقيقه  ۳0مدت زمان :  

 دقيقه  10مدت زمان :  

 دقيقه    ۳0مدت زمان:  

  دقيقه10مدت زمان :     جمع بندی و نتیجه گیری 

 چهارمجلسه 

 کارشناسیمقطع / رشته تحصیلی:                                       اتاق عملگروه آموزشی:                                     پرستاری:    هدانشکد

 9/12 تاريخ ارائه درس : 1401-1402سال تحصيلي  :  

 1۳-1۵ساعت:                 چهار شنبهروز:  فوريت پزشکينام درس )واحد(  :  

 ینظرنوع واحد:
 

 22تعداد دانشجويان  :

 آقای اکبری مسئول درس:  1تعداد واحد:

 سرانجامسرکار خانم  :مدرس دقيقه 90مدت کالس: 

 1401بهمن ماه  تاريخ تدوين / بازنگری:

 آشنایی با تروما و درمان صدمات به قفسه سینه ،  شکم:  جلسهعنوان 
 

 آشنا شدن با مراقبت های پرستاری اورژان  در فوریت های ، قفسه سینه ، شکم : جلسههدف کلی 

  
 

 اختصاصی :اهداف 
 به شکم را نام ببرد. بیعالئم و نشانه های آس 

 دهد.  حیهای شکم را توض بیاورژان  در آس یهای طب مراقبت 

 را نام ببرد.  نهیبه قفسه س بیو نشانه های آس عالئم 

 دهد.  حیرا توض  نهیهای قفسه س بیاورژان  در آس یهای طب مراقبت 

 

 حضوری         روش آموزش :  

                      ی/  پرسش و پاسخ / بحث گروه  یسخنران امکانات آموزشی : 



 فعالیت آموزشی :   تکلیف          /          پروژه              

 پایان ترم عنوان و نوع آزمون:

 (طرح دوره نوشته شود.منابع در مشخصات آن طبق فرمت  و..در صورت استفاده از کتاب، مقاله، جزوه ) منبع درس :

1.Walsh .,M.,Kent,A(2001) .,Accident and emergency nursing. 

2.Brigges.,J,K.,(2002) Telephone Triage for nursing. 

  
کارن کیت)اورژان  های طبی پیش بیمارستانی پایه(، گروه مترجمین وزارت بهداشت -برنتهفن -میستوویچ جوزف-۳

 و درمان

 انتشارات سیمین دخت -آموزش پزشکی، مرکز مدیریتی حوادث و فوریت های پزشکی تهران -۴

 نیک روان فرد م،نحوه اداره مصدومین در سوانح و اورژان ، انتشارات نور دانش-۵

 غفاری ف، پرستاری فوریت ها، انتشارات بشری   -۶

 
 

 دقيقه   10مدت زمان:    :    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقيقه  ۳0مدت زمان :  

 دقيقه  10مدت زمان :  

 دقيقه    ۳0مدت زمان:  

  دقيقه10مدت زمان :     جمع بندی و نتیجه گیری 

 پنجمجلسه 

 کارشناسیمقطع / رشته تحصیلی:                                       اتاق عملگروه آموزشی:                                     پرستاری:    هدانشکد

 24/12/1401 تاريخ ارائه درس : 1401-1402سال تحصيلي  :  

 1۳-1۵ساعت:                             چهار شنبهروز:  فوريت پزشکينام درس )واحد(  :  

 )مجازی(ینظرنوع واحد:
 

 22تعداد دانشجويان  :

 آقای اکبری مسئول درس:  1تعداد واحد:

 سرکار خانم سرانجام :مدرس دقيقه 40مدت کالس: 

 1401بهمن ماه  تاريخ تدوين / بازنگری:

 ،صرع،تشنج ی:سکته مغز  یاورژان  عصب:  جلسهعنوان 

 آشنا شدن با مراقبت های پرستاری اورژان  در فوریت های عصبیهدف کلی جلسه : 

 اختصاصی :اهداف 
 

 .تشنج را تعریف نماید 

 .عالئم تشنج را بیان نماید 

 .اقدامات اورژانسی در حمالت تشنجی را بیان نماید 

 .تشنج و صرع را با هم مقایسه کند 

 .با انواع سکته مغزی آشنا گردد 

 مغزی را بیان نماید. عالئم سکته 

 .با اقدامات اورژانسی در سکته مغزی آشنا گردد 



 مجازی      روش آموزش :  

                      ی/  پرسش و پاسخ / بحث گروه  یسخنران امکانات آموزشی : 

 فعالیت آموزشی :   تکلیف          /          پروژه              

 پایان ترم عنوان و نوع آزمون:

 (طرح دوره نوشته شود.منابع در مشخصات آن طبق فرمت  و..در صورت استفاده از کتاب، مقاله، جزوه ) منبع درس :

1.Walsh .,M.,Kent,A(2001) .,Accident and emergency nursing. 

2.Brigges.,J,K.,(2002) Telephone Triage for nursing. 

  
کارن کیت)اورژان  های طبی پیش بیمارستانی پایه(، گروه مترجمین وزارت بهداشت -برنتهفن -میستوویچ جوزف-۳

 و درمان

 انتشارات سیمین دخت -آموزش پزشکی، مرکز مدیریتی حوادث و فوریت های پزشکی تهران -۴

 نیک روان فرد م،نحوه اداره مصدومین در سوانح و اورژان ، انتشارات نور دانش-۵

 غفاری ف، پرستاری فوریت ها، انتشارات بشری   -۶

 
 

 دقيقه   ۵مدت زمان:    :    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقيقه  10مدت زمان :  

 دقيقه  10مدت زمان :  

 دقيقه    10مدت زمان:  

  دقيقه10مدت زمان :     جمع بندی و نتیجه گیری 

 مششجلسه 

 کارشناسیمقطع / رشته تحصیلی:                                       اتاق عملگروه آموزشی:                                     پرستاری:    هدانشکد

 16/1/1402 تاريخ ارائه درس : 1401-1402سال تحصيلي  :  

 1۳-1۵ساعت:                             چهار شنبهروز:  فوريت پزشکينام درس )واحد(  :  

 ینظرنوع واحد:
 

 22تعداد دانشجويان  :

 آقای اکبری مسئول درس:  1تعداد واحد:

 سرکار خانم سرانجام :مدرس دقيقه 90مدت کالس: 

 1401بهمن ماه  تاريخ تدوين / بازنگری:
 

 های پرستاری خونریزی ها و شوک ،تعریف و انواع آن و مراقبت:  جلسهعنوان 

 (:یزیاورژان  در )شوک ،خونر یبا اقدامات پرستار ییآشناهدف کلی جلسه : 

 اختصاصی :اهداف 
 

 .اثرات از دست دادن خون را روی بدن شرح دهد 

 .روش های شناسایی خونریزی داخلی را توضیح دهد 

  را بیان کند. خونریزی اقدامات پرستاری مناسب در موارد اورژانسی 

  تعریف نمایدشوک را.  



 عک  العمل بدن در برابر شوک را بیان نماید. 

 عالئم شوک را بیان نماید.  

 انواع شوک را بیان نماید 

 اقدامات اورژانسی شوک را بیان نماید 

 حضوری         روش آموزش :  

                      ی/  پرسش و پاسخ / بحث گروه  یسخنران امکانات آموزشی : 

 فعالیت آموزشی :   تکلیف          /          پروژه              

 پایان ترم عنوان و نوع آزمون:

 (طرح دوره نوشته شود.منابع در مشخصات آن طبق فرمت  و..در صورت استفاده از کتاب، مقاله، جزوه ) منبع درس :

1.Walsh .,M.,Kent,A(2001) .,Accident and emergency nursing. 

2.Brigges.,J,K.,(2002) Telephone Triage for nursing. 

  
کارن کیت)اورژان  های طبی پیش بیمارستانی پایه(، گروه مترجمین وزارت بهداشت -هفن برنت-میستوویچ جوزف-۳

 و درمان

 انتشارات سیمین دخت -آموزش پزشکی، مرکز مدیریتی حوادث و فوریت های پزشکی تهران -۴

 م،نحوه اداره مصدومین در سوانح و اورژان ، انتشارات نور دانشنیک روان فرد -۵

 غفاری ف، پرستاری فوریت ها، انتشارات بشری   -۶

 
 

 دقيقه   10مدت زمان:    :    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقيقه  ۳0مدت زمان :  

 دقيقه  10مدت زمان :  

 دقيقه    ۳0مدت زمان:  

  دقيقه10مدت زمان :     جمع بندی و نتیجه گیری 

 جلسه هفتم

 

 کارشناسیمقطع / رشته تحصیلی:                                       اتاق عملگروه آموزشی:                                     پرستاری:    هدانشکد

 2۳/1/1402ارائه درس :تاريخ  1401-1402سال تحصيلي  :  

 1۳-1۵ساعت:                             چهار شنبهروز:  فوريت پزشکينام درس )واحد(  :  

 ینظرنوع واحد:
 

 22تعداد دانشجويان  :

 آقای اکبری مسئول درس:  1تعداد واحد:

 آقای اکبری :مدرس دقيقه 90مدت کالس: 

 1401بهمن ماه  تاريخ تدوين / بازنگری:

 وکاردی، انفارکتوس م یصدر نیآنژمراقبت های پرستاری اورژان  در :  جلسهعنوان 

 هدف کلی جلسه : کسب آگاهی  در مورد اورژان  های شایع در فوریت های قلبی

 
 



 وکاردی، انفارکتوس م یصدر نی:آنژ یاورژان  قلب:  جلسهعنوان 
 

 یقلب یها تیاورژان  در فور یپرستار یآشنا شدن با مراقبت ها : جلسههدف کلی 

 اختصاصی :اهداف 
 .سندرم حاد کرونری را توضیح دهد 

 .با آنواع آنژین آشنا گردد 

 .فرایند ایجاد انفارکتوس میوکارد را توضیح دهد 

  .با اقدامات اورژانسی در فوریت های قلبی آشنا گردد 

 

   مجازی       روش آموزش :  

                      ی/  پرسش و پاسخ / بحث گروه  یسخنران امکانات آموزشی : 

 فعالیت آموزشی :   تکلیف          /          پروژه              

 پایان ترم عنوان و نوع آزمون:

 (طرح دوره نوشته شود.منابع در مشخصات آن طبق فرمت  و..در صورت استفاده از کتاب، مقاله، جزوه ) منبع درس :

1.Walsh .,M.,Kent,A(2001) .,Accident and emergency nursing. 

2.Brigges.,J,K.,(2002) Telephone Triage for nursing. 

  
کارن کیت)اورژان  های طبی پیش بیمارستانی پایه(، گروه مترجمین وزارت بهداشت -هفن برنت-میستوویچ جوزف-۳

 و درمان

 انتشارات سیمین دخت -های پزشکی تهرانآموزش پزشکی، مرکز مدیریتی حوادث و فوریت  -۴

 نیک روان فرد م،نحوه اداره مصدومین در سوانح و اورژان ، انتشارات نور دانش-۵

 غفاری ف، پرستاری فوریت ها، انتشارات بشری   -۶

 
 

 دقيقه  ۵مدت زمان:    :    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقيقه  10مدت زمان :  

 دقيقه  10مدت زمان :  

 دقيقه    10مدت زمان:  

  دقيقه۵مدت زمان :     جمع بندی و نتیجه گیری 

 جلسه هشتم

 کارشناسیمقطع / رشته تحصیلی:                                       اتاق عملگروه آموزشی:                                     پرستاری:    هدانشکد

 ۳0/1/1402تاريخ ارائه درس : 1401-1402سال تحصيلي  :  

 1۳-1۵ساعت:                             چهار شنبهروز:  فوريت پزشکينام درس )واحد(  :  

 ینظرنوع واحد:
 

 22تعداد دانشجويان  :

 آقای اکبری مسئول درس:  1تعداد واحد:

 آقای اکبری :مدرس دقيقه 90مدت کالس: 

 1401بهمن ماه  تاريخ تدوين / بازنگری:



 

 (مراقبت های پرستاری اورژان  در آسیب های محیطی ) مسمومیت ها و گزیدگی ها:  جلسهعنوان 
 هدف کلی جلسه : کسب آگاهی  در مورد اورژان  های شایع )مسمومیت ها ، گزیدگی ( 

 

 اختصاصی :اهداف 
 .مصدوم دچار مارگزیدگی را اداره کند 

 مصدوم دچار گزش حشرات را مورد مراقبت قرار دهد 

 ..مشخصات مارهای سمی را نام ببرد 

 .انواع مسمومیت ها را نام ببرد 

 .عالئم و روش های مراقبتی پیش بیمارستانی و درون بیمارستانی را در مسمومین شرح دهد 

  کلی درمان مسمومیت ها را توضیح دهداهداف 

 .مسموم آلوده به سموم خوراکی را اداره نماید 

 .مسموم آلوده به سموم پوستی را اداره نماید 

 .مسموم آلوده به سموم استنشاقی را اداره نماید 

 .مسموم آلوده به سموم تزریقی را اداره نماید 

 حضوری         روش آموزش :  

                      ی/  پرسش و پاسخ / بحث گروه  یسخنران امکانات آموزشی : 

 فعالیت آموزشی :   تکلیف          /          پروژه              

 پایان ترم عنوان و نوع آزمون:

 (طرح دوره نوشته شود.منابع در مشخصات آن طبق فرمت  و..در صورت استفاده از کتاب، مقاله، جزوه ) منبع درس :

1.Walsh .,M.,Kent,A(2001) .,Accident and emergency nursing. 

2.Brigges.,J,K.,(2002) Telephone Triage for nursing. 

  
کارن کیت)اورژان  های طبی پیش بیمارستانی پایه(، گروه مترجمین وزارت بهداشت -هفن برنت-میستوویچ جوزف-۳

 و درمان

 انتشارات سیمین دخت -و فوریت های پزشکی تهرانآموزش پزشکی، مرکز مدیریتی حوادث  -۴

 نیک روان فرد م،نحوه اداره مصدومین در سوانح و اورژان ، انتشارات نور دانش-۵

 غفاری ف، پرستاری فوریت ها، انتشارات بشری   -۶

 
 

 دقيقه   10مدت زمان:    :    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقيقه  ۳0مدت زمان :  

 دقيقه  10مدت زمان :  

 دقيقه    ۳0مدت زمان:  

  دقيقه10مدت زمان :     جمع بندی و نتیجه گیری 

 منهجلسه 

 کارشناسیمقطع / رشته تحصیلی:                                       اتاق عملگروه آموزشی:                                     پرستاری:    هدانشکد

 6/2/1402 تاريخ ارائه درس : 1401-1402سال تحصيلي  :  



 1۳-1۵ساعت:                             چهار شنبهروز:  فوريت پزشکينام درس )واحد(  :  

 ینظرنوع واحد:
 

 22تعداد دانشجويان  :

 آقای اکبری مسئول درس:  1تعداد واحد:

 سرکار خانم سرانجام :مدرس دقيقه 90مدت کالس: 

 1401بهمن ماه  تاريخ تدوين / بازنگری:

 با تروما و درمان صدمات به کاسه سر ستون فقرات ییآشنا:  جلسهعنوان 

 سر یها تیاورژان  در فور یپرستار یآشنا شدن با مراقبت هاهدف کلی جلسه : 

 اختصاصی :اهداف 
 

 مکانیسم آسیب در صدمات سر و ستون فقرات را توضیح دهد. 

 م و نشانه های آسیب به سر وستون فقرات را نام ببردالیع.  

 ون فقرات را توضیح دهدتمراقبت های طبی اورژان  در آسیب های سر و س.  

 شیاری بیمار را توضیح دهدروش محاسبه سطح هو .تکنیک های ثابت نگه داشتن سر و ستون فقرات را توضیح دهد. 

 .بیمار دچار آسیب های سر رامورد مراقبت قرار دهد 

 حضوری         روش آموزش :  

                      ی/  پرسش و پاسخ / بحث گروه  یسخنران امکانات آموزشی : 

 فعالیت آموزشی :   تکلیف          /          پروژه              

 پایان ترم آزمون:عنوان و نوع 

 (طرح دوره نوشته شود.منابع در مشخصات آن طبق فرمت  و..در صورت استفاده از کتاب، مقاله، جزوه ) منبع درس :

1.Walsh .,M.,Kent,A(2001) .,Accident and emergency nursing. 

2.Brigges.,J,K.,(2002) Telephone Triage for nursing. 

  
کارن کیت)اورژان  های طبی پیش بیمارستانی پایه(، گروه مترجمین وزارت بهداشت -برنتهفن -میستوویچ جوزف-۳

 و درمان

 انتشارات سیمین دخت -آموزش پزشکی، مرکز مدیریتی حوادث و فوریت های پزشکی تهران -۴

 نیک روان فرد م،نحوه اداره مصدومین در سوانح و اورژان ، انتشارات نور دانش-۵

 غفاری ف، پرستاری فوریت ها، انتشارات بشری   -۶

 
 

 دقيقه   10مدت زمان:    :    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقيقه  ۳0مدت زمان :  

 دقيقه  10مدت زمان :  

 دقيقه    ۳0مدت زمان:  

  دقيقه10مدت زمان :     جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 


