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 معرفی درس:
ضرورت تفهیم به دانشجویان این رشته به منظور حفظ جان مصدومین و انجام کمک های اولیه و توانایی الزم در کمک رسانی به بیماران 

از ابزارهای پیشرفته در جهت اورژانس و بهره گیری از مهارت های تفکر خالق و فرآیند حل مشکالت در برخورد با چنین افرادی و استفاده 

استاد مربوطه می تواند بر اساس لیست حضور و غیاب و  .برقراری تامین راه هوایی و جریان خون ضرورت و مهم بودن این درس را می رساند

و موظف است در تکلیف مشخص خواهد شد که دانشج دومیزان پاسخ دهی دانشجویان به تکالیف، ارزیابی الزم را انجام دهد. جهت این درس 

 زمان تعیین شده توسط استاد پاسخ مناسبی را ارائه دهد، در غیر این صورت از نمره ارزشیابی ایشان کسر خواهد شد. 
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 كلی اين درس شامل موارد زير می باشد : سرفصل های
 تریاژتعریف شرایط بحرانی، بررسی و شناخت بیمار در فوریت ها، استانداردهای مربوط به فوریت ها،  .1

 مقطع و رشته تحصیلی: كارشناسی ناپیوسته هوشبری          گروه آموزشی:   هوشبری        دانشکده :  پرستاری حضرت زينب)س( الرستان 

 واحد 2 :  تعداد واحد فوریت های پزشکی  :  نام درس

 ساعت عملی 01-ساعت ) نظری(22 نوع واحد :

 روز و ساعت برگزاری کالس:   ---پیش نیاز:

 8-01:  شنبه

 01- 01:یکشنبه

 SKILL LAB:  کالس های عملی  مکان برگزاری

 آقای اکبری    مسئول برنامه :  

                                    221داخلی   12241115شماره تماس دانشکده:  

  ...آقای– اکبریآقای مدرسین) به ترتیب حروف الفبا(: 

  z.seifi2010@yahoo.com:آدرس پست الکترونیکی                                   12241115شماره تماس دانشکده:  

 kazemakbari1342@gmail.comسرکارخانم سیفی                                           تنظیم : 

 0410شهریورماه آقای اکبریتوسط استاد  تاریخ تدوین/ بازنگری:

 دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی الرستان

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 واحد برنامه ریزی درسی و آموزشی

 
گروه اتاق عمل     
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 (MI,CHFآشنایی با اورژانس های قلبی)آنژین، .2

  آشنایی با اورژانس های تنفسی)تنگی نفس، آسم،آمبولی ریه، پنوموتوراکس،غرق شدگی، ادم ریه و..( .3

 تروما به سر( -سکته مغری -تشنج-اورژانس های عصبی)سنکوپآشنایی با  .4

 کتواسیدوز -دیابت -اورژانس های متابولیکیآشنایی با  .5

 صدمات ناشی از ضربه و شکستگی هابا آشنایی .6

 آشنایی با اورژانس های چشم و گوش و حلق و بینی  .7

 آشنایی با اورژانس های شکم)آپاندیسیت، پانکراتیت، کوله سیستیت، انسداد روده( .8

 احیا قلبی و ریوی تاریخچه  آشنایی با .9

 احیا قلبی ریوی پایه و پیشرفتهآشنایی با .11

 مدیریت راه هوایی در شرایط بحرانیروش های پیشرفته آشنایی با  .11

 ی(برق گرفتگ -سوختگی -گرمازدگی  -مراقبت ها و برخورد با آسیب های ناشی از عوامل محیطی )سرمازدگیآشنایی با  .12

 آشنایی با مسمومیت ها مانند داروها، مواد غذایی و عالئم و پیشگیری از آن ها .13

 آشنایی با گزیدگی و کمک های اولیه مربوط به آن .14

 
 

 ف كلیاهدا 

 

 توانایی احیا قلبی ریوی پایه و پیشرفته را کسب نماید.

  اهداف اختصاصی 

 دانشجودر پايان دوره بايد بتواند :

 آشنايی با تاريخچه احیا قلبی و ريوی: -1

 تاریخچه احیا قلبی و ریوی را شرح دهد. -1-1

 آکادمیک قلبی ریوی مغزی شرح دهد.روند تکاملی احیا قلبی و ریوی را به تغییر در روند احیا به روش کالسیک و  -1-2

 ضرورت تغییر احیا قلبی ریوی به قلبی ریوی مغزی را بداند. -1-3

 

 آشنايی با احیا قلبی ريوی پايه -2

 دانشجو بتواند وضعیت مصدوم را بررسی و کمک های اولیه را به ترتیب در برخورد با مصدوم شرح دهد.-1-2

 کردن راه هوایی را شرح دهد.دانشجو کلیه مانورهای ابتدایی در باز  -2-2

 دانشجو بتواند مانورهای اولیه در خارج کردن ترشحات و جسم خارجی در مصدوم را شرح دهد.-3-2

 دانشجو قادر باشد کلیه مانورها را بصورت عملی برای سایرین نشان دهد.-4-2

 دانشجو بتواند روش های تنفس دادن از دهان و بینی را شرح و نشان دهد.-5-2

 

 

 يت راه هوايی در شرايط بحرانیپیشرفته مديرآشنايی با روش های  -3

 فراگیر بتواند روش های لوله گذاری را شرح و انجام دهد.-1-3



 د.ن( راه هوایی را باز نگه دارد و شرح دهLMAفراگیران بتوانند با روش های جدید )مثل -2-3

 ل آن ها را بداند و شرح دهد.دانشجو بتواند ایروی دهانی و بینی و موارد منع استعما-3-3

 اهداف كلی 

 با علل، روش های پیشگیری و درمان در آسیب های ناشی از عوامل محیطی آشنا گردد.

  اهداف اختصاصی 

 دانشجودر پايان دوره بايد بتواند :

 غرق  -گرمازدگی -آشنايی با مراقبت ها و برخورد با آسیب های ناشی از عوامل محیطی)سرمازدگی

 برق گرفتگی(-سوختگی -شدگی

 دانشجو قادر باشد پاتوفیزیولوژی عوامل محیطی و تاثیر و عالیم و درمان ها و پیشگیری از آن ها را شرح دهد.-1-1

 انواع سوختگی را از نظر عمق و درجه آن ها را شرح دهد.-2-1

 انواع سوختگی را از نظر علل و عالیم مربوط  به آن ها را شرح دهد.-3-1

 ت ها و اقدامات اولیه در مورد سوختگی ها را به تفکیک بیان نماید.مراقب-4-1

 انواع مختلف سرمازدگی را با ذکر عالیم بیان کند.-5-1

 انواع مختلف گرمازدگی و راه های پیشگیری از آن ها را شرح دهد.-6-1

 کند.درمان گرمازدگی و برخوردهای اولیه و مراقبت ها را بصورت تفکیک در آن ها بیان -7-1

 روش برخورد با بیمار غرق شده را توضیح دهد.-8-1

 روش برخورد، پیشگیری و درمان از بیمار برق گرفتگی را توضیح دهد.-9-1

 اهداف كلی 

 با علل، روش های پیشگیری و درمان در اورژانس های عصبی آشنا گردد.

  اهداف اختصاصی 

 دانشجودر پايان دوره بايد بتواند :

 تروما به سر( -سکته مغزی -تشنج–نس های عصبی)سنکوپ آشنايی با اورژا-1
 علل و انواع تشنج را بیان کند.-1-1

 عالیم بالینی در بیماران مبتال به تشنج را شرح دهد.-2-1

 ارزیابی و اقدامات اولیه در برخورد با بیماران تشنجی را شرح دهد.-3-1

 تفاوت سنکوپ و تشنج را شرح دهد.-4-1

 و عوامل مستعد کننده آن را بیان کند علل سکته مغزی-5-1

 مراقبت ها و اولویت ها را در بیماران مبتال به سکته مغزی به ترتیب تفکیک شده بیان نماید.-6-1

 انواع  تروما به سر را بیان کند.-7-1

 مراقبت ها و اولویت ها را در بیماران مبتال به تروما به سر به ترتیب تفکیک شده بیان نماید.-8-1

 

 

 

 

 اهداف كلی 

 با علل، روش های پیشگیری و درمان در اورژانس های متابولیکی آشنا گردد.

 



  اهداف اختصاصی 

 دانشجودر پايان دوره بايد بتواند :

 هیپوگلیسمی( -كتواسیدوزيس -آشنايی با اورژانس های متابولیکی)ديابت-1
 بیماری دیابت و انواع آن را شرح دهد.-1-1

 بت را توضیح دهد.عالیم بالینی دیا-2-1

 مراقبت های اولیه در برخورد با بیماران دیابتی بداند.-3-1

 علل ایجاد کتو اسیدوز را شرح دهد.-4-1

 روش های درمانی و پیشگیری از کتواسیدوز را توضیح دهد.-5-1

 روشهای درمانی و پیشگیری ازهیپوگلیسمی را توضیح دهد.-6-1

 اهداف كلی 

 درمان در مسمویت ها آشنا گردد. با علل، روش های پیشگیری و

  اهداف اختصاصی 

 دانشجودر پايان دوره بايد بتواند :

 آشنايی با مسمومیت ها)مانند داروها ، مواد غذايی و...(-1
 مسمومیت های دارویی با ذکر عالیم و مراقبت های اولیه شرح دهد.-1-1

 راه های مختلف ورود سم به بدن را نام ببرد.-2-1

 نشانه های مسمومیت در بدن شرح دهد. عالیم و-3-1

 روش های درمانی و پیشگیری و تفاوت های درمانی در مسمومیت ها توضیح دهد.-4-1

 اهداف كلی 

 با علل، روش های پیشگیری و درمان در ضربات و اورژانس های چشم و گوش و شکم آشنا گردد.

  اهداف اختصاصی 

 دانشجودر پايان دوره بايد بتواند :

 اورژانس های چشم ، گوش حلق و بینی  –ی با صدمات ناشی از ضربه و شکستگی ها آشناي-1
 انواع صدمات وارده به چشم را شرح و روش های مراقبتی را بیان نماید.-1-1

 انواع صدمات وارد به گوش و بینی را بیان و روش های مراقبتی را شرح دهد.-2-1

 را ذکر نماید.انواع شکستگی هاو عالیم و نشانه های آن -3-1

 اقدامات اولیه در رابطه با شکستگی ها را توضیح دهد.-4-1

 اورژانس های حاد چشمی را نام ببرد. -5-1

 مراقبت های اولیه در رابطه با اورژانس چشمی را شرح دهد.-6-1

 اورژانس های حاد گوش و بینی را نام ببرد.-7-1

 شرح دهد. مراقبت های اولیه در رابطه با اورژانس گوش را-8-1

 

 

 

 

 

 

  اهداف اختصاصی 



 دانشجودر پايان دوره بايد بتواند :

 آشنايی با اورژانس های  شکم-2
 مراقبت های اولیه در رابطه با اورژانس حاد گوارشی را شرح دهد. -1-2

 انواع صدمات وارد به شکم  را بیان و روش های مراقبتی را شرح دهد. -2-2

 

 اهداف كلی 

 و درمان در مار گزیدگی ها آشنا گردد. با روش های پیشگیری

 

  اهداف اختصاصی 

 دانشجودر پايان دوره بايد بتواند :

 آشنايی با گزيدگی و كمک های اولیه مربوط به آن-1

 عالیم و نشانه های مار گزیدگی را ذکر نماید.-1-1

 مراقبت ها و اقدامات اولیه و پیشگیرانه در خصوص مارگزیدگی شرح دهد.-2-1

 مراقبت ها و عالم مربوط به گزیدگی حشرات و اقدامات اولیه در رابطه با آن ها ذکر نماید.-3-1

 واکنش های مربوط به گزیدگی عنکبوت و مراقبت های اولیه آن را شرح دهد.-4-1

 

 روش آموزش 
 

 حضوری                   مجازی                                 تركیبی                            

 

 شرايط اجراء

 

 امکانات آموزشی:  

 
 فیلم های آموزشیموالژ در محیط پراتیک ،پاورپوینت ، 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



  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 کنید 

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

 مطالعهشده برای 
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انتشارات  -تهران-وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی و مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی

 1385سیمین دخت 
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  در صورتی که در نظر دارید جزوه یا هر نوع محتوای دیگری )مانند فیلم، مجموعه اسالید و ...( عالوه بر کتاب

آن  ایلف، مشخصات آن را ذکر کنید و به دانشجویان معرفی کنید منبع درسیفوق یا به تنهایی به عنوان 

 را ضمیمه نمایید:

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

 

 

 

 

 

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

 مقاله

--  

--  



 

 

 

  ه منبع مطالعدر صورتی که در نظر دارید محتوای دیگری )مانند کتاب، مجموعه اسالید، جزوه و ...( را به عنوان

، مشخصات کامل آن را ذکر کنید. )در سامانه قسمتی جداگانه برای این موارد به دانشجویان معرفی کنید بیشتر

 در نظر گرفته شده است.(

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

  كويیز/ میان ترم( تکوينیآزمون های( 

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

 ها را ذکر کنید.در صورت وجود تعداد و نوع آزمون 

 زمان آزمون نوع آزمون عنوان آزمون شماره

ترم انیم 0  
چند گزینه ای، (تکوینی

( تشریحی، کوتاه پاسخ  

در جدول زمانبندی مشخص 

 گردیده است

ترم انیپا 2  
چند گزینه ای، (تکوینی

( تشریحی، کوتاه پاسخ  
 متعاقبا اعالم خواهد شد

 

 های دانشجويانتکالیف و پروژه 

 فعالیت نظری وعملی  طول ترم فیتکال: 

  

 

 *نوع محتوا
 مشخصات شامل عنوان و مؤلفین/

 کنندگانتهیه
 توضیحات

آماده بودن فایل 

 اریذبرای بارگ

** 

    اسالید پاورپوینت

 شرح تکلیف عنوان تکلیف شماره
مهلت پاسخ دادن 

 دانشجویان

مهلت فیدبک دادن 

 مدرس

هدف از ارائه 

 تکلیف

تکلیف اول 

 کالسی
اعالم خواهد شدمتعاقبا  ارائه سواالت به صورت تشریحی   

حداکثر یک هفته 

 پس از ارائه تکلیف

حداکثر دو هفته پس 

ازپایان مهلت پاسخ 

 دانشجویان

 پنجممرور جلسات 

نهمتا   



 

 

 

 

 

 

 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 یدر سامانه امکان فعال ساز

به  لیتما. در صورت دینما یادیکمک ز انیدر دانشجو یتواند به پرورش تفکر انتقاد-یانجام شود م یکاف

 :دیینما لیرا تکم ریامکان موارد ز نیاستفاده از ا

 )اتاق بحث )فورم 

بحث:  موضوع

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

 ارزشیابی دانشجويان

 بارم نمره موارد ارزشیابی

 نمره 5 ترمآزمون میان 

 نمره 11 آزمون پایان ترم

 نمره 5/1 شرکت فعال در کالس و حضور و غیاب

 نمره 5/1 تکالیف و سایر فعالیت ها

 نمره 3 آزمون عملی

دوم تکلیف 

 کالسی
اعالم خواهد شدمتعاقبا  ارائه سواالت به صورت تشریحی   

حداکثر یک هفته 

 پس از ارائه تکلیف

حداکثر دو هفته پس 

ازپایان مهلت پاسخ 

 دانشجویان

مرور جلسات دهم تا 

 سیزدهم



 

 چند گزینه ای خواهد بود. -بی ترکیبی از سواالت صحیح و غلطسواالت ارزشیا

نمایش عملی پروسیجرها در حضور اساتید در طی آزمون های دوره ای و پایانی)با   ارزشیابی عملی:

 استفاده از چک لیست(

 

 مقررات 

از دانشجویان عزیز انتظار می رود که با توجه به اهمیت و حساسیت درس و تنوع مطالب و محدودیت زمانی و به 

 منظور بهره برداری هر چه بیشتر به نکات زیر توجه نماید : 

 غیبت مجاز طبق مقررات آیین نامه آموزشی می باشد. (0

 سایر آزمون ها و پایان ترم.شرکت در آزمون های داخل کالس )کوئیز( و انجام تکالیف و  (2

 نحوه  امتحان پایان ترم به صورت سؤاالت چند گزینه ای می باشد.  (1

مراجعه به منابع معرفی شده جهت مطالعه بیشتر و در صورت وجود هر گونه اشکال و سوال در ساعتهای مشاوره  (4

 .با اینجانب مطرح نمائید

 .بود در بازه زمانی حضور دانشجويان بصورت حضوری خواهد  (1

 :11حداقل نمره قبولی 

  : طبق مقررات آموزشی می باشد. تعداددفعات مجاز غیبت در کالس 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

  1044-1041در نیمسال اول سال تحصیلی  99ورودی جدول زمان بندی درس فوريت های پزشکی دانشجويان هوشبری 

 تاریخ ارائه

بررسی و شناخت بیمار در -تعریف شرایط بحرانی 8-11شنبه  5/1/0410

 تریاژ -استانداردهای مربوط به فوریت ها -فوریت ها

آزمون میان  توارم افزار تولید محن حضوری آقای اکبری

 ترم

آزمون میان  توارم افزار تولید محن حضوری آقای شفیعی (عصبی)تروما به سرآشنایی با اورژانس های  13-15شنبه یک 01/1/0410

 ترم

آزمون میان  توارم افزار تولید محن حضوری آقای اکبری  تشنج(-CVAآشنایی با اورژانس های عصبی) 8-11شنبه  02/1/0410

 ترم

 تاریخچه احیا 13-15شنبه یک 01/1/0410

 تشخیص ایست قلبی تنفسی و علل آن 

آزمون میان  توارم افزار تولید محن حضوری آقای اکبری

 ترم

 تکلیف توارم افزار تولید محن حضوری آقای شفیعی احیا قلبی ریوی پایه 8-11شنبه  21/1/0410

 آزمون پایانی

 تکلیف توارم افزار تولید محن حضوری آقای شفیعی حیا قلبی ریوی پیشرفتها 13-15شبه یک 24/1/0410

 آزمون پایانی

 جلسه اول( 4)مباحث آزمون میان ترم  8/8/0410

آشنایی با اورژانس های شکمی و  8-11شنبه  01/8/0410

 کتو اسیدوز و...(  -متابولیکی)آپاندیسیت

 تکلیف توارم افزار تولید محن حضوری   آقای اکبری

 آزمون پایانی

 تکلیف توارم افزار تولید محن حضوری آقای شفیعی و...(MI-CHF-آشنایی با اورژانس های قلبی  )آنژین 13-15شبه یک 02/8/0410

 آزمون پایانی

-آمبولی ریه-آشنایی با اورژانس های تنفسی)آسم 8-11شنبه  22/8/0410

آسپیراسیون  -ادم ریه -غرق شدگی-پنوموتوراکس

 ریوی و..(

 تکلیف توارم افزار تولید محن حضوری   آقای شفیعی

 آزمون پایانی

آشنایی با اورژانس های چشم و گوش حلق و بینی و  13-15شبه یک 21/8/0410

 صدمات ناشی از ضربه و شکستگی ها 

 تکلیف توارم افزار تولید محن حضوری آقای اکبری

 آزمون پایانی

آشنایی با آسیب های محیطی)سرمازدگی و  8-11شنبه  25/8/0410

 گرمازدگی( 

 تکلیف توارم افزار تولید محن حضوری آقای شفیعی

 آزمون پایانی

 -آشنایی با آسیب های محیطی)برق گرفتگی 13-15شبه یک 11/8/0410

 سوختگی(

 تکلیف توارم افزار تولید محن حضوری آقای اکبری

 آزمون پایانی

 تکلیف توارم افزار تولید محن حضوری آقای اکبری انواع گزیدگی -مسمومیت ها 8-11شنبه  7/5/0410

 آزمون پایانی

  پایان ترم آزمون 

 بصورت حضوری  كالس هادر بازه زمانی 



 

 

 

 جدول زمانبندی فوريت های پزشکی عملی دانشجويان هوشبری ورودی 1044 در نیمسال اول 1041-1042

 

 
 

 

 بانوبردبار-معصومه مرادی 1گروه 

 

وسیله کمک  روش تدریس موضوع روز/ ساعت جلسات

 آموزشی

 مدرس

8 -01شنبه  8/9/1401  سخنرانی ، 

 .عملی بحث گروهی

01-01یکشنبه 9/9/1401 انواع روش های تنفس -مانورهای باز کردن راه هوایی 

 مصنوعی

 0گروه

 سخنرانی ،

 عملی بحث گروهی

 موالژ

 

 آقای اکبری

01-01شنبهیک 15/9/1401  FBAOمانورهای جهت درمان  

 0گروه 

 سخنرانی ،

 عملی بحث گروهی

 موالژ

 

 آقای شفیعی

01-01یکشنبه 16/9/0411  BLS 
 0گروه 

 سخنرانی ،

 عملی بحث گروهی

 موالژ

 

 آقای شفیعی

01-01شنبه 22/9/0410  ACLS 

 0گروه
 سخنرانی ،

 عملی بحث گروهی

 موالژ

 

 آقای شفیعی

01-01شنبهیک 23/5/0410  آشنایی با  انواع بانداژ 

 0گروه

 سخنرانی ،

 عملی بحث گروهی

 آقای اکبری موالژ

 

29/5/0410 

 

01-01شنبه  آشنایی با  انواع بانداژ 

 0گروه

 سخنرانی ،

 عملی بحث گروهی

 آقای اکبری موالژ

01-01شنبهیک                  0410/  30/01  آتل گذاری هاآشنایی با  انواع  

 0گروه

 سخنرانی ،

 عملی بحث گروهی

 آقای اکبری موالژ

    امتحان پايان ترم                                                                                                             


