
  
 

 

 فوریت پزشکی(  COURSE PLAN) وره  طرح د

 1401-1402تحصیلی  در نیمسال دوم سال
 

 معرفی درس: 

به لحاظ ضرورت  این درس  به دانشجویان این رشته  واقدامات الزم درهنگام وقوع موارد اورژانسی  چه  ❖

بنظر میرسد براساس خط مشی  کادردرمانی   ازاعضاء  به عنوان یکی  ازبیمارستان  دربیمارستان ویاخارج 

انشجویان موظف اند وزارت خانه  اطالعات الزم راجع به این درس  پیدانموده ودرمواقع ضروری بکارببندد.د

دو تکلیف مشخص خواهد جهت این درس    دهند.ودرتاریخ مقرر پاسخ    انجام داده  تکالیف را  درموعدمقرر  

شد که دانشجو موظف است در زمان تعیین شده توسط استاد پاسخ مناسبی را ارائه دهد، این درس یک 

با  و  فاینال  امتحانات  از شروع  قبل  درس  این  امتحان  برگزاری  و  ندارد  ترم  میان  امتحان  و  بوده  واحدی 

 هماهنگی نماینده محترم کالس انجام خواهد شد. 

 
 

 

 کارشناسی اتاق عمل  مقطع و رشته تحصیلی:      اتاق عمل  گروه آموزشی:      زینب)س( الرستانپرستاری حضرت :  دانشکده :   

 واحد  1 :  تعداد واحد پرستاری دربحران وفوریت ها  :   نام درس

 نظری  نوع واحد :

 13- 15شنبه :  چهارروز و ساعت برگزاری کالس:   ندارد  پیش نیاز:

 دانشکده   مکان برگزاری: 

 ی اکبر یآقا  مسئول برنامه :   

    : یکیآدرس پست الکترون                                       52245009  : دانشکده  شماره تماس

kazemakbari1342@gmail.com          

                     سرانجام, سر کار خانم    ی اکبر یجناب آقا    مدرسین) به ترتیب حروف الفبا(:

  الکترونیکی:  آدرس پست                  52245009شماره تماس دانشکده:       

 ی اکبر   ی آقا   تهیه و تنظیم :  

 1401ماه  بهمن بازنگری:  تدوین/   تاریخ

 دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی الرستان

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 واحد برنامه ریزی درسی و آموزشی

 



 ی این درس شامل موارد زیر می باشد : عناوین كل
 

 درس :  یهدف کل

 ی پزشک  یها  تیفور  مارانیالزم در برخورد با ب  یاز اصول و روشها   یآگاه  کسب

 درس :   شرح

 مارانی ، نحوه برخورد با ب  یپزشک   ی تهایدر فور  ماریاداره ب  م یاز اصول و مفاه  یضمن کسب آگاه  انیدرس دانشجو  نیا  در

 . رندیگ  ی را فرا م   هیو انجام اقدامات اول

 

 

 
 

 ف كلی اهدا ❖

آشنایی با اصول پرستاری در فوریت ها و بالیا و مراقبت های پرستاری اورژانس در موارد فوری بر اساس فرایند  

 پرستاری

 

 اهداف اختصاصی   ❖

 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

 اورژانس را توضیح دهد. اهمیت مراقبت های پرستاری در بخش  ▪

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

 خصوصیات پرستار اورژانس را بر شمارد. ▪

 طبقه بندی فوریت ها را تعریف کند.  ▪

 تریاژ را تعریف کند.  ▪

 انواع تریاژ را نام ببرد.  ▪

 

 هدف كلی 

 پانسمان و بانداژ آشنایی با انواع  روش های مختلف بی حرکتی عضو ، 

 

 اهداف اختصاصی   ❖

 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

 مراقبت های پرستاری اورژانس در برخورد با انواع شكستگی، دررفتگی و آسیبهای عضالنی اسكلتی را شرح دهد.  ▪

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

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

 روش های مناسب پانسمان و بانداژ را روی ماکت نشان دهد  ▪

 روش های حمل بیمار را نام ببرد.  ▪

 با انواع مختلف بانداژ آشنا گردد.  ▪

 



 

 هدف كلی 

 کسب آگاهی  در مورد اورژانس های شایع )مسمومیت ها ، گزیدگی (

 

 

 اهداف اختصاصی   ❖

 

 پایان دوره باید بتواند:دانشجو  در  

 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.  ▪

 درمان مسمومیت ها را توضیح دهد اهداف کلی   ▪

 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.  ▪

 هدف كلی 

 یبهای ناشی از عوامل محیطی آشنا شدن با مراقبت های پرستاری اورژانس  در آس

 اهداف اختصاصی   ❖

 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

 هومئوستاز حرارتی در انسان را توضیح دهد.  ▪

 هیپوترمی و عوامل تشدید کننده ی آن را شرح دهد.  ▪

 مراحل هیپو ترمی را توضیح دهد.  ▪

 مصدوم دچار هیپوترمی را در محل حادثه اداره کند.  ▪

 زدگی عضو را در محل حادثه اداره نماید. مصدوم دچار یخ  ▪

 مصدوم دچار اختالالت ناشی از افزایش درجه حرارت بدن را مورد مراقبت قرار دهد.  ▪

 
 

 هدف كلی 

 آشنا شدن با مراقبت های پرستاری اورژانس در فوریت های قلبی 

 اهداف اختصاصی   ❖

 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:
 توضیح دهد.سندرم حاد کرونری را   ▪



 با آنواع آنژین آشنا گردد.  ▪

 فرایند ایجاد انفارکتوس میوکارد را توضیح دهد.  ▪

 با اقدامات اورژانسی در فوریت های قلبی آشنا گردد.   ▪

 هدف کلی

 آشنا شدن با مراقبت های پرستاری اورژانس در فوریت های عصبی 

 اهداف اختصاصی   ❖

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

 
 را تعریف نماید. تشنج  ▪

 عالئم تشنج را بیان نماید.  ▪

 اقدامات اورژانسی در حمالت تشنجی را بیان نماید.  ▪

 تشنج و صرع را با هم مقایسه کند. ▪

 با انواع سكته مغزی آشنا گردد.  ▪

 عالئم سكته مغزی را بیان نماید.  ▪

 با اقدامات اورژانسی در سكته مغزی آشنا گردد.  ▪

 هدف کلی  

 مراقبت های پرستاری اورژانس در فوریت های سر ، قفسه سینه ، شکمآشنا شدن با  

 اهداف اختصاصی  ❖

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:
 

 .مكانیسم 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 دهدتسر و سمراقبت های طبی اورژانس در آسیب های   ▪

 .روش محاسبه سطح هوشیاری بیمار را توضیح دهد .تكنیک های ثابت نگه داشتن سر و ستون فقرات را توضیح دهد ▪

 بیمار دچار آسیب های سر رامورد مراقبت قرار دهد. ▪

 .را نام ببرد  شكمو نشانه های آسیب به    عالئم ▪

  .را توضیح دهد  مشكمراقبت های طبی اورژانس در آسیب های   ▪

 .را نام ببرد  قفسه سینه  و نشانه های آسیب به    عالئم ▪

  .را توضیح دهد  قفسه سینه  مراقبت های طبی اورژانس در آسیب های   ▪

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 روش آموزش ❖
 

 حضوری                    مجازی                                 تركیبی                            

 شرایط اجراء

 

   :امکانات آموزشی ❖
 با استفاده از نرم افزارهایی شامل سامانه نوید  کامپیوتر  ، ویدوئو پروژکتور  ، اسالید پروژکتور  ▪

 

 

 

   :منابع درسی   ❖

 خیر    بلی   در نظر دارید؟   درسی  خاصی برای معرفی به دانشجویان به عنوان منبعمقاله  /آیا کتاب  

 صورت وجود جدول زیر را تكمیل کنید:در  •

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

 مطالعه مشخص شده برای 

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

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

   
کارن کیت)اورژانس های طبی پیش بیمارستانی پایه(، گروه  -هفن برنت-میستوویچ جوزف -3

 مترجمین وزارت بهداشت و درمان 

انتشارات سیمین   -آموزش پزشکی، مرکز مدیریتی حوادث و فوریت های پزشکی تهران  - 4 

 دخت

 نیک روان فرد م،نحوه اداره مصدومین در سوانح و اورژانس، انتشارات نور دانش  -5
 غفاری ف، پرستاری فوریت ها، انتشارات بشری     -6

 

 

 

-- 

 

 

 

 مجله، سال و شماره انتشار و صفحاتمشخصات مقاله شامل عنوان، نویسندگان،  
نحوه دسترسی دانشجویان 

 به مقاله



--  

--  
 

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

آن را    فایل، مشخصات آن را ذکر کنید و  به دانشجویان معرفی کنید   منبع درسی فوق یا به تنهایی به عنوان  

 ضمیمه نمایید:

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

 

 

 

 

 

 

 )کوییز/ میان ترم(  تکوینیآزمون 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 

 

 
   

 

 
   

 

 های دانشجویان تکالیف و پروژه  ❖

 *نوع محتوا
 مشخصات شامل عنوان و مؤلفین/

 کنندگان تهیه
 توضیحات

آماده بودن فایل 

 اریذبرای بارگ

** 

    

    

    



 طول ترم  فیتکال  ▪

 

 

 

 

 

 

 

 پروژه درسی  ▪

 خیر    بلی    اید؟ در نظر گرفتهمیان ترم /. آیا برای درس خود پروژه پایان ترم 1

 در صورت پاسخ مثبت شرح مختصر و هدف از ارائه آن را بنویسید:            

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

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

 ارزشیابی دانشجویان  ❖

 بارم نمره موارد ارزشیابی 

 1۸ آزمون پایان ترم 

 1 شرکت فعال در کالس و حضور و غیاب 

 شماره 
عنوان  

 تکلیف 
 شرح تکلیف 

مهلت پاسخ  

  توسط

 دانشجویان

مهلت فیدبک  

مدرس  توسط  

هدف از ارائه  

 تکلیف 

تكلیف اول  

 کالسی 

ارائه سواالت  

به صورت  

تشریحی  

،بارگذاری در  

ماجول تكلیف  

 نوید در سامانه  

 در سامانه اعالم خواهد شد 

حداکثر دو هفته  

پس از ارائه 

 تكلیف

حداکثر دو  

هفته پس  

ازپایان مهلت  

پاسخ  

 دانشجویان 

مرور جلسات اول  

 تا 

 پنجم

دوم  تكلیف 

 کالسی 

ارائه سواالت  

به صورت  

تشریحی  

،بارگذاری در  

ماجول تكلیف  

 در سامانه نوید 

 در سامانه اعالم خواهد شد 

هفته  حداکثر دو 

پس از ارائه 

 تكلیف

حداکثر دو  

هفته پس  

ازپایان مهلت  

پاسخ  

 دانشجویان 

مرور جلسات ششم  

 تا نهم 



 1 تکالیف و سایر فعالیت ها 

 

 

 

 

 

 مقررات  ❖

                                     10حداقل نمره قبولي     ▪

 موزشی می باشد.غیبت مجاز طبق مقررات آیین نامه آ                 تعداددفعات مجاز غیبت در کالس  ▪

 

 

 

 1402- 1401در نیمسال دوم سال تحصیلی1400دانشجویان اتاق عمل ورودی  فوریت پزشکی    درس  زمانبندی  جدول
 

 تاریخ ارائه 
ساعت 

 ارائه

 موضوع جلسه 
 نحوه ارائه  مدرس

امكانات 

 مورد نياز

روش  

 ارزشيابي

18/11/401 
8-10 

 شنبهسه  

طبقه و  اژیبا تر ییآشنا

 آن یبند

 سخنراني  آقای اکبری
  دئویو

 پروژکتور 

 کوئیز 

 آزمون 

 تكلیف

19/11 
 چهارشنبه 

اورژانس قلبی :آنژین  

صدری ، انفارکتوس 

واحیاء قلبی   میوکارد

 ریوی 

 سخنراني  دکتر رضوی
  دئویو

 پروژکتور 

 کوئیز 

 آزمون 

 تكلیف

23/11 
13-1۵  

 

 چهارشنبه 

مراقبت های پرستتاری 

اورژانس در آسیب های  

ناشی از عوامل محیطی  

  ،   )گتتترمتتتازدگتتتی
سترمازدگی ، یخ زدگی  

) 

 سخنراني  سرانجامخانم  
  دئویو

 پروژکتور 

 کوئیز 
 

 آزمون 

 تکلیف



30/11 

13-1۵  

 چهارشنبه 

 

  یها،دررفتگ یشكستگ

  ی هاوصدمات عضالن

و   یریگ ،آتلیاسكلت

 یپرستار  یمراقبت ها

حمل   یآن وروش ها

 و بانداژ ماریب

 آقای اکبری

 

 
  دئویو

 پروژکتور 

 کوئیز 

 آزمون 

 تکلیف

7/12 

13-1۵  

 چهارشنبه 

آشنایی با تروما و  

درمان صدمات به  

 قفسه سینه ،  شكم

 

 سرانجام خانم 

 

 
  دئویو

 پروژکتور 

 کوئیز 

 آزمون 

 تکلیف

14/12 13-1۵  

 چهارشنبه 

:سکته   ياورژانس عصب

  ،صرع،تشنج یمغز

 سرانجام خانم 

 

 
  دئویو

 پروژکتور 

 کوئیز 

 آزمون 

 تکلیف

21 /12 /402 31-1۵  

 

 چهارشنبه 

خونریزی هتا و شتتتو  

و   آن  انتواع  و  ،تتعتریتف 

 مراقبت های پرستاری

 سرانجام خانم 

 

  دئویو 

 پروژکتور 

 کوئیز 

 آزمون 

 تکلیف

20 /1 /402 
13-1۵  

 چهارشنبه 

 ی راق   ه          م    

او ژانس    یپرس ا   

  ی      بی   د  آس      

)    ی ط     ی     م          

   و     یمس     م 

         ی دگ    ی    گ     

ب        ر   یم        رو  

و طهقه    ی س خاگ

و    یب             د آن 

 هیاقدام ت اول

   یاکبر  یآقا
  دئویو

 پروژکتور 

 کوئیز 

 آزمون 

 تکلیف

27 /1 /402 

13-1۵  

 

 چهارشنبه 

و    یيآشنننننا ترومنا  بنا 

درمنا  صنننندمنا  بنه 

 کاسه سر ستو  فقرا 

 

 سرانجام خانم 

 

  دئویو 

 پروژکتور 

 کوئیز 

 آزمون 

 تکلیف

 

 


