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 98-99در نیمسال اول دانشجویان کارشناسی ناپیوسته هوشبری فوریت های پزشکی( lesson Plan)طرح درس 
 

 جلسه اول
 

 هوشبریکارشناسی  مقطع / رشته تحصیلی:            هوشبریگروه آموزشی:             پرستاری حضرت زینب)س( : دانشکده

 2/7/98 ائه درس :تاریخ ار 98-99سال تحصیلی  :  

 51-51 ساعت:                       سه شنبهروز:    فوریت های پزشکینام درس )واحد(  :  

 عملی – نظری نوع واحد:
 

 4تعداد دانشجویان  :

 سیفیخانم  مسئول درس: واحد 2 تعداد واحد:

 خانم سیفیمدرس:  دقیقه 99مدت کالس: 
  55/6/98تاریخ آخرین بازنگری :

 

 تاریخچه احیا و تشخیص ایست قلبی تنفسی و علل آن:  عنوان درس

 را بداند. آنعلل ایست قلبی و تنفسی و عالیم   هدف کلی درس :

 اهداف جزئی : 

 را بشناسد.عالئم ایست قلبی  .1

 عالئم ایست تنفسی را بشناسد. .2

 اصول اولیه و مقدماتی مقابله با ایست قلبی و ریوی را شرح دهد. .3

 .قی و مرگ ظاهری را مقایسه نمایدمرگ حقی.4

                                                       و پرسش و پاسخ:               سخنرانی  روش آموزش

 (Power pointماژیک و وایت برد، ویدئو پروژکتور، اسالید ):  امکانات آموزشی

 منبع درس  : 
  کتاب جامعCPCR تالیف حامد حسنی ،مرضیه کمالی2211ب آمریکا.برگرفته از انجمن قل. 

 .1931تازه های احیا قلبی و ریوی.تالیف لیلی یکه فالح،طاهره صادقی، محدثه بابایی.انتشارات سالمی.تهران 

  دقیقه  59مدت زمان  مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه11مدت زمان :    

 دقیقه  51زمان :    مدت 

 دقیقه   29 :     مدت زمان

  دقیقه  1مدت زمان :     نتیجه گیری جمع بندی و 

 دقیقه  1مدت زمان :      ارزشیابی درس 

شکی و خدمات بهداشتی درمانی الرستاندانشکده علوم پز  

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 واحد برنامه ریزی درسی و آموزشی

 
گروه اتاق عمل     
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 جلسه دوم
 
 

 کارشناسی هوشبری مقطع / رشته تحصیلی:            هوشبریگروه آموزشی:             پرستاری حضرت زینب)س( : دانشکده

 9/7/98 تاریخ ارائه درس : 98-99سال تحصیلی  :  

 51-51 ساعت:                       سه شنبهروز:    فوریت های پزشکینام درس )واحد(  :  

 عملی –نظری  نوع واحد:
 

 4تعداد دانشجویان  :

 سیفیخانم  مسئول درس: واحد 2 تعداد واحد:

 مدرس: خانم سیفی دقیقه 99مدت کالس: 
  55/6/98یخ آخرین بازنگری :تار

 
 

 احیا قلبی ریوی پایه:  عنوان درس

 را شرح دهد. ریوی پایه احیا قلبی اصول   هدف کلی درس :

 اهداف جزئی : 

 نام ببرد.انواع روش های باز کردن راه هوایی )انواع مانورها( را  .1

 را توضیح دهد.برطرف نمودن انسداد راه هوایی و اقدامات پایه مورد نیاز های روش  .2

 انواع تنفس مصنوعی را با یکدیگر مقایسه نماید. .3

 یح دهد.نحوه انجام ماساژ قلبی را توض .4

 روش های احیا قلبی یک و دو نفره را با یکدیگر مقایسه نماید. .5

                                                     و پرسش و پاسخ:               سخنرانی    روش آموزش

 (Power pointماژیک و وایت برد، ویدئو پروژکتور، اسالید ):  امکانات آموزشی

 منبع درس  : 
  کتاب جامعCPCR .تالیف حامد حسنی ،مرضیه کمالی2211برگرفته از انجمن قلب آمریکا. 

 1931.تازه های احیا قلبی و ریوی.تالیف لیلی یکه فالح،طاهره صادقی، محدثه بابایی.انتشارات سالمی.تهران 

  دقیقه  59مدت زمان  مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه11مدت زمان :    

 دقیقه  51مدت زمان :    

 دقیقه   29مدت زمان:      

  دقیقه  1مدت زمان :     جمع بندی و نتیجه گیری 

 دقیقه  1مدت زمان :      ارزشیابی درس 

 
 
 
 
 
 
 



3 

 

 
 
 

 جلسه سوم
 
 

 کارشناسی هوشبری مقطع / رشته تحصیلی:            هوشبریگروه آموزشی:             پرستاری حضرت زینب)س( : دانشکده

 56/7/98 تاریخ ارائه درس : 98-99سال تحصیلی  :  

 51-51 ساعت:                       سه شنبهروز:    فوریت های پزشکینام درس )واحد(  :  

 عملی –نظری  نوع واحد:
 

 4تعداد دانشجویان  :

 سیفیخانم  مسئول درس: واحد 2 تعداد واحد:

 مدرس: خانم سیفی دقیقه 99مدت کالس: 
  55/6/98تاریخ آخرین بازنگری :

 
 
 

 احیا قلبی ریوی پیشرفته:  عنوان درس

 شرح دهد.را  اصول احیای قلبی و ریوی پیشرفته  هدف کلی درس :

 هداف جزئی : ا

 را بیان نماید.راه هوایی مناسب برای بیمار روش های برقراری  .1

 بیان نماید.روش صحیح اینتوباسیون دهانی را  .2

  بیان نماید.روش صحیح تهویه با ماسک و آمبوبگ را   .1

 روش های برقراری راه هوایی پیشرفته را بر شمارد. .4

 نحوه کار با دستگاه الکتروشوک را توضیح دهد. .1

 را بشناسدهای مورد استفاده در احیای قلبی ریوی دارو .6

 اندیکاسیون و کنتراندیکاسیون های  هر کدام از داروهای تجویز شده در حین احیا را بداند. .7

 اقدامات حمایتی پس از یک احیا موفق را بر شمارد.  .8

                                                       و پرسش و پاسخسخنرانی :                روش آموزش

 (Power pointماژیک و وایت برد، ویدئو پروژکتور، اسالید ):  امکانات آموزشی

 منبع درس  : 
  کتاب جامعCPCR .تالیف حامد حسنی ،مرضیه کمالی2211برگرفته از انجمن قلب آمریکا. 

 1931بایی.انتشارات سالمی.تهران.تازه های احیا قلبی و ریوی.تالیف لیلی یکه فالح،طاهره صادقی، محدثه با 

  دقیقه  59مدت زمان  مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه11مدت زمان :    

 دقیقه  51مدت زمان :    

 دقیقه   29مدت زمان:      

  دقیقه  1مدت زمان :     جمع بندی و نتیجه گیری 

 دقیقه  1ت زمان :    مد  ارزشیابی درس 
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 جلسه چهارم
 

 کارشناسی هوشبری مقطع / رشته تحصیلی:            هوشبریگروه آموزشی:             پرستاری حضرت زینب)س( : دانشکده

 21/7/98 تاریخ ارائه درس : 98-99سال تحصیلی  :  

 51-51 ساعت:                       سه شنبهروز:    فوریت های پزشکینام درس )واحد(  :  

 عملی –نظری  نوع واحد:
 

 4تعداد دانشجویان  :

 سیفیخانم  مسئول درس: واحد 2 تعداد واحد:

 مدرس: خانم سیفی دقیقه 99مدت کالس: 
 55/6/98تاریخ آخرین بازنگری :

 

 اورژانس های عصبی)تروما به سر(:  عنوان درس

 را بداند. اورژانس های عصبی)تروما به سر( نی درمراقبت های پیش بیمارستا  هدف کلی درس :

 اهداف جزئی : 
 انواع  ضایعات حاصل از تروما به سر را نام ببرد. .1

 تفاوت آسیب های اولیه از ثانویه را بیان نماید. .2

 نحوه اداره مصدومین با پارگی پوست سر را توضیح دهد. .3

 انواع شکستگی های جمجمه را نام ببرد. .4

 رینوره و اتوره را بیان نماید.با ن نحوه اداره مصدمی .1

 انواع آسیب های اولیه به سر را نام ببرد. .6

 انواع آسیب های ثانویه به سر را نام ببرد. .7

 انواع آسیب های اولیه موضعی و منتشر را نام ببرد. .8

 .تفاوت هماتوم اپیدورال از ساب دورال را بیان نماید .9

 را نام ببرد.عالیم مصدومین با هماتوم های داخل جمجمه ای  .12

 عالیم مصدومین با فتق مغزی را نام ببرد. .11

  مبتال به تروما به سر به ترتیب تفکیک شده بیان نماید. مصدومیندری پرستاری اولویت ها  .52

 تدابیر پرستاری پیش بیمارستانی در مصدومین با صدمات سر را توضیح دهد. .13

 ضیح دهد.تدابیر پرستاری در اورژانس در مصدومین با صدمات سر را تو .54

                                                      و پرسش و پاسخ:               سخنرانی   روش آموزش

 (Power pointماژیک و وایت برد، ویدئو پروژکتور، اسالید ):  امکانات آموزشی

 منبع درس  : 

ستانی پایه(، گروه مترجمین وزارت کارن کیت)اورژانس های طبی پیش بیمار-هفن برنت-میستوویچ جوزف .1
انتشارات سیمین  -بهداشت و درمان آموزش پزشکی، مرکز مدیریتی حوادث و فوریت های پزشکی تهران

 4831دخت
 1939نیک روان فرد م،نحوه اداره مصدومین در سوانح و اورژانس، انتشارات نور دانش .2

 1389غفاری ف، پرستاری فوریت ها، انتشارات بشری   .3

 دقیقه  59مدت زمان   مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه11مدت زمان :    

 دقیقه  51مدت زمان :    

 دقیقه   29مدت زمان:      

  دقیقه  1مدت زمان :     جمع بندی و نتیجه گیری 

 دقیقه  1مدت زمان :      ارزشیابی درس 
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 پنجمجلسه 
 
 

 کارشناسی هوشبری مقطع / رشته تحصیلی:            هوشبریگروه آموزشی:             پرستاری حضرت زینب)س( : دانشکده

 19/97/98 تاریخ ارائه درس : 98-99سال تحصیلی  :  

 51-51 ساعت:                       سه شنبهروز:    فوریت های پزشکینام درس )واحد(  :  

 عملی –ری نظ نوع واحد:
 

 4تعداد دانشجویان  :

 سیفیخانم  مسئول درس: واحد 2 تعداد واحد:

 مدرس: خانم سیفی دقیقه 99مدت کالس: 
  55/6/98تاریخ آخرین بازنگری :

 

 تشنج(-CVAاورژانس های عصبی):  عنوان درس

 داند.را ب تشنج(-CVAاورژانس های عصبی) مراقبت های پیش بیمارستانی در  هدف کلی درس :

 اهداف جزئی : 

 علل  تشنج را بیان کند. .1

 انواع تشنج را نام ببرد. .2

 م بالینی در بیماران مبتال به تشنج را شرح دهد.یعال .3

 ورد با بیماران تشنجی را شرح دهد.ارزیابی و اقدامات اولیه در برخ .4

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

 را بیان کند هموراژیک تفاوت سکته مغری ایسکمیک و .6

 اواع سکته های ایسکمیک را نام ببرد. .7

 عالیم هر کدام از سکته های مغزی را نام ببرد. .8

  مراقبت ها و اولویت ها را در بیماران مبتال به سکته مغزی به ترتیب تفکیک شده بیان نماید. .9

                                                      و پرسش و پاسخ:               سخنرانی   روش آموزش

 (Power pointماژیک و وایت برد، ویدئو پروژکتور، اسالید ):  امکانات آموزشی

 منبع درس  : 

کارن کیت)اورژانس های طبی پیش بیمارستانی پایه(، گروه مترجمین -هفن برنت-میستوویچ جوزف. .1
انتشارات  -دث و فوریت های پزشکی تهرانوزارت بهداشت و درمان آموزش پزشکی، مرکز مدیریتی حوا

  4831سیمین دخت

  1939روان فرد م،نحوه اداره مصدومین در سوانح و اورژانس، انتشارات نور دانشنیک .2

 1933غفاری ف، پرستاری فوریت ها، انتشارات بشری   .9

  دقیقه  59مدت زمان  مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

 وم درس بخش د 

 دقیقه11مدت زمان :    

 دقیقه  51مدت زمان :    

 دقیقه   29مدت زمان:      

  دقیقه  1مدت زمان :     جمع بندی و نتیجه گیری 

 دقیقه  1مدت زمان :      ارزشیابی درس 
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 جلسه ششم

 

 کارشناسی هوشبری رشته تحصیلی: مقطع /            هوشبریگروه آموزشی:             پرستاری حضرت زینب)س( : دانشکده

 54/98/98 تاریخ ارائه درس : 98-99سال تحصیلی  :  

 51-51 ساعت:                       سه شنبهروز:    فوریت های پزشکینام درس )واحد(  :  

 عملی –نظری  نوع واحد:
 

 4تعداد دانشجویان  :

 سیفیخانم  مسئول درس: واحد 2 تعداد واحد:

 آب شرشریمدرس: خانم  دقیقه 99س: مدت کال
  55/6/98تاریخ آخرین بازنگری :

 

استانداردهای مربوط به فوریت  -بررسی و شناخت بیمار در فوریت ها-تعریف شرایط بحرانی:  عنوان درس
 تریاژ-ها

  هدف کلی درس :
 مربوط به فوریت ها را بداند. استانداردهای  .1
 را تعریف نماید. تریاژ .2

 ئی : اهداف جز

 را بیان نماید. استانداردهای مربوط به فوریت ها .1

  .را توضیح دهد تریاژ .2

 انواع طبقه بندی تریاژ را نام ببرد. .9

                                                       و پرسش و پاسخ:               سخنرانی  روش آموزش

 (Power pointژکتور، اسالید )ماژیک و وایت برد، ویدئو پرو:  امکانات آموزشی

 منبع درس  : 
 کارن کیت)اورژانس های طبی پیش بیمارستانی پایه(، گروه مترجمین وزارت -هفن برنت-میستوویچ جوزف

انتشارات سیمین  -بهداشت و درمان آموزش پزشکی، مرکز مدیریتی حوادث و فوریت های پزشکی تهران
 4831دخت

  دقیقه  59مدت زمان  مقدمه 

 یات درسکل  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه11مدت زمان :    

 دقیقه  51مدت زمان :    

 دقیقه   29مدت زمان:      

  دقیقه  1مدت زمان :     جمع بندی و نتیجه گیری 

 دقیقه  1مدت زمان :      ارزشیابی درس 
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 هفتمجلسه 
 

 کارشناسی هوشبری مقطع / رشته تحصیلی:            هوشبریگروه آموزشی:             حضرت زینب)س( پرستاری : دانشکده

 )مجازی(25/8/98 تاریخ ارائه درس : 98-99سال تحصیلی  :  

 51-57 ساعت:                       سه شنبهروز:    فوریت های پزشکینام درس )واحد(  :  

 عملی –نظری  نوع واحد:
 

 4تعداد دانشجویان  :

 سیفیخانم  مسئول درس: واحد 2 تعداد واحد:

 مدرس: خانم سیفی دقیقه 99مدت کالس: 
 55/6/98تاریخ آخرین بازنگری :

 

 کتو اسیدوز و...( -اورژانس های شکمی و متابولیکی)آپاندیسیت:  عنوان درس

را  کتو اسیدوز و...( -کمی و متابولیکی)آپاندیسیتاورژانس های ش مراقبت های پیش بیمارستانی در  هدف کلی درس :
 بداند.

 اهداف جزئی : 

 عالیم بالینی دیابت را توضیح دهد. .1

 مراقبت های اولیه در برخورد با بیماران دیابتی بداند. .2

 علل ایجاد کتو اسیدوز را شرح دهد. .3

 شگیری از کتواسیدوز را توضیح دهد.روش های درمانی و پی .4

 کم را توضیح دهد.اورژانس های حاد ش .1

  مراقبت های اولیه در رابطه با اورژانس حاد گوارشی را شرح دهد. .6

                                                   :               سخنرانی و پرسش و پاسخ روش آموزش

 (Power pointماژیک و وایت برد، ویدئو پروژکتور، اسالید ):  امکانات آموزشی

 درس  : منبع 
کارن کیت)اورژانس های طبی پیش بیمارستانی پایه(، گروه مترجمین وزارت -هفن برنت-میستوویچ جوزف .1

انتشارات سیمین  -بهداشت و درمان آموزش پزشکی، مرکز مدیریتی حوادث و فوریت های پزشکی تهران
 4831دخت

  1939ر دانشروان فرد م،نحوه اداره مصدومین در سوانح و اورژانس، انتشارات نونیک .2

 1933غفاری ف، پرستاری فوریت ها، انتشارات بشری   .9

  دقیقه  59مدت زمان  مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه11مدت زمان :    

 دقیقه  51مدت زمان :    

 دقیقه   29مدت زمان:      

  دقیقه  1  مدت زمان :   جمع بندی و نتیجه گیری 

 دقیقه  1مدت زمان :      ارزشیابی درس 
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 شتمجلسه ه
 

 کارشناسی هوشبری مقطع / رشته تحصیلی:            هوشبریگروه آموزشی:             پرستاری حضرت زینب)س( : دانشکده

 28/8/98 تاریخ ارائه درس : 98-99سال تحصیلی  :  

 51-57 ساعت:                       سه شنبهروز:    یفوریت های پزشکنام درس )واحد(  :  

 عملی –نظری  نوع واحد:
 

 4تعداد دانشجویان  :

 سیفیخانم  مسئول درس: واحد 2 تعداد واحد:

 آب شرشریمدرس: خانم  دقیقه 99مدت کالس: 
 55/6/98تاریخ آخرین بازنگری :

 

 و...(MI-CHF-اورژانس های قلبی)آنژین:  عنوان درس

 را بداند. و...(MI-CHF-اورژانس های قلبی)آنژین مراقبت های پیش بیمارستانی در  هدف کلی درس :

 اهداف جزئی : 

 را توضیح دهد. قلبیاورژانس های حاد  .1

 را شرح دهد. آنژینمراقبت های اولیه در رابطه با  .2

 را شرح دهد.MIمراقبت های اولیه در رابطه با  .3

                                                     و پرسش و پاسخسخنرانی   :                روش آموزش

 (Power pointماژیک و وایت برد، ویدئو پروژکتور، اسالید ):  امکانات آموزشی

 منبع درس  : 
i. کارن کیت)اورژانس های طبی پیش بیمارستانی پایه(، گروه مترجمین وزارت -هفن برنت-میستوویچ جوزف

انتشارات سیمین  -شت و درمان آموزش پزشکی، مرکز مدیریتی حوادث و فوریت های پزشکی تهرانبهدا
 4831دخت

  دقیقه  59مدت زمان  مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه11مدت زمان :    

 دقیقه  51مدت زمان :    

 دقیقه   29مدت زمان:      

 دقیقه  1مدت زمان :     بندی و نتیجه گیری  جمع 

 دقیقه  1مدت زمان :      ارزشیابی درس 
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 نهمجلسه 
 
 

 کارشناسی هوشبری مقطع / رشته تحصیلی:            هوشبریگروه آموزشی:             پرستاری حضرت زینب)س( : دانشکده

 1/9/98 تاریخ ارائه درس : 98-99سال تحصیلی  :  

 51-57 ساعت:                       سه شنبهروز:    فوریت های پزشکینام درس )واحد(  :  

 عملی –نظری  نوع واحد:
 

 4تعداد دانشجویان  :

 سیفیخانم  مسئول درس: واحد 2 تعداد واحد:

 آب شرشریمدرس: خانم  دقیقه 99مدت کالس: 
 55/6/98تاریخ آخرین بازنگری :

 

آسپیراسیون  -ادم ریه -غرق شدگی-پنوموتوراکس-آمبولی ریه-ورژانس های تنفسی)آسما:  عنوان درس
 ریوی و..(

ادم  -غرق شدگی-پنوموتوراکس-آمبولی ریه-اورژانس های تنفسی)آسم های پیش بیمارستانی درمراقبت   هدف کلی درس :
 را بداند. آسپیراسیون ریوی و..( -ریه

 اهداف جزئی : 

 را توضیح دهد. نفسیتاورژانس های حاد  .1

 را شرح دهد. آسممراقبت های اولیه در رابطه با  .2

 را شرح دهد.لیه در رابطه باپنوموتوراکس مراقبت های او .3

 را شرح دهد.لیه در رابطه باادم ریه مراقبت های او .4

 را شرح دهد.لیه در رابطه باغرق شدگی مراقبت های او .5

  رح دهد.را شلیه در رابطه باآمبولی ریه مراقبت های او .6

                                                       و پرسش و پاسخ:               سخنرانی  روش آموزش

 (Power pointماژیک و وایت برد، ویدئو پروژکتور، اسالید ):  امکانات آموزشی

 منبع درس  : 
ii. ستانی پایه(، گروه مترجمین وزارت کارن کیت)اورژانس های طبی پیش بیمار-هفن برنت-میستوویچ جوزف

انتشارات سیمین  -بهداشت و درمان آموزش پزشکی، مرکز مدیریتی حوادث و فوریت های پزشکی تهران
 4831دخت

  دقیقه  59مدت زمان  مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه11مدت زمان :    

 دقیقه  51مدت زمان :    

 دقیقه   29مدت زمان:      

  دقیقه  1مدت زمان :     جمع بندی و نتیجه گیری 

 دقیقه  1مدت زمان :      ارزشیابی درس 
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 دهمجلسه 
 

 کارشناسی هوشبری مقطع / رشته تحصیلی:            هوشبریگروه آموزشی:             پرستاری حضرت زینب)س( : دانشکده

  52/9/98 تاریخ ارائه درس : 98-99 سال تحصیلی  : 

 51-57 ساعت:                       سه شنبهروز:    فوریت های پزشکینام درس )واحد(  :  

 عملی –نظری  نوع واحد:
 

 4تعداد دانشجویان  :

 سیفیخانم  مسئول درس: واحد 2 تعداد واحد:

 آب شرشریمدرس: خانم  دقیقه 99مدت کالس: 
 55/6/98بازنگری : تاریخ آخرین

 

 اورژانس های چشم و گوش حلق و بینی و صدمات ناشی از ضربه و شکستگی ها : عنوان درس

اورژانس های چشم و گوش حلق و بینی و صدمات ناشی از ضربه و  مراقبت های پیش بیمارستانی در   هدف کلی درس :
 را بداند. شکستگی ها

 اهداف جزئی : 

 را توضیح دهد. ENTاورژانس های حاد  .1

 را شرح دهد.صدمات چشم مراقبت های اولیه در رابطه با  .2

 را شرح دهد.لیه در رابطه باصدمات گوش مراقبت های او .3

 .انواع شکستگی ها را نام ببرد .4

  را شرح دهد.لیه در رابطه باصدمات ناشی از ضربه و شکستگی ها مراقبت های او .5

                                                       سش و پاسخو پر:               سخنرانی  روش آموزش

 (Power pointماژیک و وایت برد، ویدئو پروژکتور، اسالید ):  امکانات آموزشی

 منبع درس  : 
iii. کارن کیت)اورژانس های طبی پیش بیمارستانی پایه(، گروه مترجمین وزارت -هفن برنت-میستوویچ جوزف

انتشارات سیمین  -موزش پزشکی، مرکز مدیریتی حوادث و فوریت های پزشکی تهرانبهداشت و درمان آ
 4831دخت

  دقیقه  59مدت زمان  مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه11مدت زمان :    

 دقیقه  51مدت زمان :    

 دقیقه   29مدت زمان:      

 دقیقه  1مدت زمان :     ه گیری جمع بندی و نتیج 

 دقیقه  1مدت زمان :      ارزشیابی درس 

 
 
 
 
 



11 

 

 
 

 یازدهمجلسه 
 
 

 کارشناسی هوشبری مقطع / رشته تحصیلی:            هوشبریگروه آموزشی:             پرستاری حضرت زینب)س( : دانشکده

 )مجازی(59/9/98 تاریخ ارائه درس : 98-99سال تحصیلی  :  

 51-57 ساعت:                       سه شنبهروز:    فوریت های پزشکینام درس )واحد(  :  

 عملی –نظری  نوع واحد:
 

 4تعداد دانشجویان  :

 سیفیخانم  مسئول درس: واحد 2 تعداد واحد:

 مدرس: خانم سیفی دقیقه 99مدت کالس: 
 55/6/98تاریخ آخرین بازنگری :

 

 ی محیطی)سرمازدگی و گرمازدگی(آسیب ها:  عنوان درس

 را بداند. گرمازدگی(آسیب های محیطی)سرمازدگی و  مراقبت های پیش بیمارستانی در  هدف کلی درس :

 اهداف جزئی : 
 مکانیسم تنظیم حرارت در بدن را توضیح دهد. .1

 هیپوترمی  و هیپرترمی را تعریف نماید. .2

 ببرد.علل تشدید کننده هیپوترمی و هیپرترمی را نام  .3

 توضیح دهد.را مراحل مختلف هیپوترمی با عالیم آن  .4

 مراحل مختلف هیپرترمی با عالیم آن را توضیح دهد. .1

 تفاوت هیپوترمی جنرالیزه با هیپوترمی موضعی را بداند. .6

 مراحل یخ زدگی عضو را توضیح دهد. .7

 نحوه اداره مصدومین با هیپو ترمی جنرالیزه را توضیح دهد. .8

 ن با هیپو ترمی موضعی )یخ زدگی عضو(را توضیح دهد.نحوه اداره مصدومی .9

 درمان گرمازدگی و برخوردهای اولیه و مراقبت ها را بصورت تفکیک در آن ها بیان کند. .59

                                                      و پرسش و پاسخ:               سخنرانی   روش آموزش

 (Power pointوایت برد، ویدئو پروژکتور، اسالید )ماژیک و :  امکانات آموزشی

 منبع درس  : 

کارن کیت)اورژانس های طبی پیش بیمارستانی پایه(، گروه مترجمین وزارت -هفن برنت-میستوویچ جوزف.4
انتشارات سیمین  -بهداشت و درمان آموزش پزشکی، مرکز مدیریتی حوادث و فوریت های پزشکی تهران

 4831دخت
 1939فرد م،نحوه اداره مصدومین در سوانح و اورژانس، انتشارات نور دانش روانیکن.2

 1933غفاری ف، پرستاری فوریت ها، انتشارات بشری  .9 

  دقیقه  59مدت زمان  مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه11مدت زمان :    

 دقیقه  51مدت زمان :    

 دقیقه   29زمان:       مدت

  دقیقه  1مدت زمان :     جمع بندی و نتیجه گیری 

 دقیقه  1مدت زمان :      ارزشیابی درس 
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 دوازدهمجلسه 

 

 کارشناسی هوشبری مقطع / رشته تحصیلی:            هوشبریگروه آموزشی:             پرستاری حضرت زینب)س( : دانشکده

 1/59/98 تاریخ ارائه درس : 98-99سال تحصیلی  :  

 51-51 ساعت:                       سه شنبهروز:    فوریت های پزشکینام درس )واحد(  :  

 عملی –نظری  نوع واحد:
 

 4تعداد دانشجویان  :

 سیفیخانم  مسئول درس: واحد 2 تعداد واحد:

 اب شرشریمدرس: خانم  دقیقه 99مدت کالس: 
 55/6/98زنگری :تاریخ آخرین با

 
 

 سوختگی( -آسیب های محیطی)برق گرفتگی:  عنوان درس

 را بداند. سوختگی( -آسیب های محیطی)برق گرفتگی مراقبت های پیش بیمارستانی در  هدف کلی درس :

 اهداف جزئی : 

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

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

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

 مراقبت ها و اقدامات اولیه در مورد سوختگی ها را به تفکیک بیان نماید. .4

  هد.روش برخورد، پیشگیری و درمان از بیمار برق گرفتگی را توضیح د .1

                                                        و پرسش و پاسخ :               سخنرانی روش آموزش

 (Power pointماژیک و وایت برد، ویدئو پروژکتور، اسالید ):  امکانات آموزشی

 منبع درس  : 
iv. نی پایه(، گروه مترجمین وزارت کارن کیت)اورژانس های طبی پیش بیمارستا-هفن برنت-میستوویچ جوزف

انتشارات سیمین  -بهداشت و درمان آموزش پزشکی، مرکز مدیریتی حوادث و فوریت های پزشکی تهران
 4831دخت

  دقیقه  59مدت زمان  مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه11مدت زمان :    

 قهدقی  51مدت زمان :    

 دقیقه   29مدت زمان:      

  دقیقه  1مدت زمان :     جمع بندی و نتیجه گیری 

 دقیقه  1مدت زمان :      ارزشیابی درس 
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 سیزدهمجلسه 
 

 کارشناسی هوشبری مقطع / رشته تحصیلی:            هوشبریگروه آموزشی:             پرستاری حضرت زینب)س( : دانشکده

 59/59/98 تاریخ ارائه درس : 98-99:    سال تحصیلی

 51-51 ساعت:                       سه شنبهروز:    فوریت های پزشکینام درس )واحد(  :  

 عملی –نظری  نوع واحد:
 

 4تعداد دانشجویان  :

 سیفیخانم  مسئول درس: واحد 2 تعداد واحد:

 اب شرشریمدرس: خانم  دقیقه 99مدت کالس: 
 55/6/98خرین بازنگری :تاریخ آ

 
 

 انواع گزیدگی -مسمومیت ها:  عنوان درس

 ها را بداند. گزیدگی مسمومیت هاو انواع  مراقبت های پیش بیمارستانی در انواعهدف کلی درس :

 اهداف جزئی : 

 مسمومیت های دارویی با ذکر عالیم و مراقبت های اولیه شرح دهد. .1

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

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

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

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

 مراقبت ها و اقدامات اولیه و پیشگیرانه در خصوص مارگزیدگی شرح دهد. .6

 ه گزیدگی حشرات و اقدامات اولیه در راطه با آن ها ذکر نماید.م مربوط بیمراقبت ها و عال- .7

  واکنش های مربوط به گزیدگی عنکبوت و مراقبت های اولیه آن را شرح دهد. .8

                                                      و پرسش و پاسخ:               سخنرانی   روش آموزش

 (Power pointوایت برد، ویدئو پروژکتور، اسالید )ماژیک و :  امکانات آموزشی

 منبع درس  : 
v. کارن کیت)اورژانس های طبی پیش بیمارستانی پایه(، گروه مترجمین وزارت -هفن برنت-میستوویچ جوزف

انتشارات سیمین  -بهداشت و درمان آموزش پزشکی، مرکز مدیریتی حوادث و فوریت های پزشکی تهران
 4831دخت

  دقیقه  59زمان  مدت مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه11مدت زمان :    

 دقیقه  51مدت زمان :    

 دقیقه   29مدت زمان:      

  دقیقه  1مدت زمان :     جمع بندی و نتیجه گیری 

 دقیقه  1مدت زمان :      ارزشیابی درس 
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 پزشکی عملیفوریت های جلسات 
 

 اولجلسه 
 
 
 

 کارشناسی هوشبری مقطع / رشته تحصیلی:            هوشبریگروه آموزشی:             پرستاری حضرت زینب)س( : دانشکده

 21/8/98 تاریخ ارائه درس : 98-99سال تحصیلی  :  

 51-51 عت:سا                       سه شنبهروز:    فوریت های پزشکینام درس )واحد(  :  

 عملی –نظری  نوع واحد:
 

 4تعداد دانشجویان  :

 سیفیخانم  مسئول درس: واحد 2 تعداد واحد:

 خانم سیفی  مدرس: دقیقه 99مدت کالس: 
 55/6/98تاریخ آخرین بازنگری :

 

 انواع روش های تنفس مصنوعی-مانورهای باز کردن راه هوایی:  عنوان درس

را به درستی بر روی موالژ انجام  مصنوعیانواع روش های تنفس  و رهای باز کردن راه هواییانواع مانو  هدف کلی درس :
 دهد.

 اهداف جزئی : 
  مانورJaw thrust .را به درستی انجام دهد 
 مانورchin lift .را به درستی انجام دهد 
  مانورjaw lift .را به درستی انجام دهد 

  مانورHead tilt را به درستی انجام دهد. 

 .تنفس دهان به دهان را به درستی انجام دهد 
 .تنفس دهان به بینی را به درستی انجام دهد 
 .تنفس با استفاده از آمبوبگ و ماسک را به درستی انجام دهد  

                                                      و تمرین عملی:               سخنرانی   روش آموزش

 موالژ-(Power pointماژیک و وایت برد، ویدئو پروژکتور، اسالید ):  شیامکانات آموز

 منبع درس  : 
 .تالیف حامد حسنی ،مرضیه کمالی2211برگرفته از انجمن قلب آمریکا. CPCRکتاب جامع  .4

i. .1931تازه های احیا قلبی و ریوی.تالیف لیلی یکه فالح،طاهره صادقی، محدثه بابایی.انتشارات سالمی.تهران 

  دقیقه  59مدت زمان  مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه11مدت زمان :    

 دقیقه  51مدت زمان :    

 دقیقه   29مدت زمان:      

  دقیقه  1مدت زمان :     جمع بندی و نتیجه گیری 

 دقیقه  1مدت زمان :      ارزشیابی درس 
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 دومجلسه 

 

 کارشناسی هوشبری مقطع / رشته تحصیلی:            هوشبریگروه آموزشی:             پرستاری حضرت زینب)س( : دانشکده

 28/8/98 تاریخ ارائه درس : 98-99سال تحصیلی  :  

 51-51 ساعت:                       سه شنبهروز:    فوریت های پزشکینام درس )واحد(  :  

 عملی –نظری  :نوع واحد
 

 4تعداد دانشجویان  :

 سیفیخانم  مسئول درس: واحد 2 تعداد واحد:

 مدرس:  خانم سیفی دقیقه 99مدت کالس: 
 55/6/98تاریخ آخرین بازنگری :

 
 

 BLS:  عنوان درس

 را بر روی موالژ به درستی انجام دهد. اصول احیای قلبی و ریوی پایه  هدف کلی درس :

 اهداف جزئی : 

 .راه هوایی مناسب برای بیمار برقرار نماید 

 .به روش صحیح ماساژ قلبی را اجرا نماید 

 .به روش صحیح تنفس مصنوعی را اجرا نماید 

 .نسبت ماساژ قلبی  به تنفس را در بزرگساالن به درستی انجام دهد 

 .نسبت ماساژ قلبی  به تنفس را در شیرخواران به درستی انجام دهد 

  لبی یک و دو نفره را به درستی انجام دهد. روش های احیا ق 

  توالیBLS.را طبق آخرین پروتکل انجام دهد 

                                                     و تمرین عملی:               سخنرانی    روش آموزش

 موالژ-(Power pointماژیک و وایت برد، ویدئو پروژکتور، اسالید ):  امکانات آموزشی

 منبع درس  : 
 .تالیف حامد حسنی ،مرضیه کمالی2211برگرفته از انجمن قلب آمریکا. CPCRکتاب جامع  .1

i. .1931تازه های احیا قلبی و ریوی.تالیف لیلی یکه فالح،طاهره صادقی، محدثه بابایی.انتشارات سالمی.تهران 

  دقیقه  59مدت زمان  مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

 اسخ و استراحت پرسش و پ 

  بخش دوم درس 

 دقیقه11مدت زمان :    

 دقیقه  51مدت زمان :    

 دقیقه   29مدت زمان:      

  دقیقه  1مدت زمان :     جمع بندی و نتیجه گیری 

 دقیقه  1مدت زمان :      ارزشیابی درس 
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 جلسه سوم
 

 کارشناسی هوشبری مقطع / رشته تحصیلی:            هوشبریگروه آموزشی:             پرستاری حضرت زینب)س( : دانشکده

 1/9/98 تاریخ ارائه درس : 98-99سال تحصیلی  :  

 51-51 ساعت:                       سه شنبهروز:    فوریت های پزشکینام درس )واحد(  :  

 عملی –نظری  نوع واحد:
 

 4تعداد دانشجویان  :

 سیفیخانم  درس:مسئول  واحد 2 تعداد واحد:

 مدرس:  خانم سیفی دقیقه 99مدت کالس: 
 55/6/98تاریخ آخرین بازنگری :

 
 
 

 ACLS:  عنوان درس

 .را بر روی موالژ به درستی انجام دهد پیشرفتهاصول احیای قلبی و ریوی   هدف کلی درس :

 اهداف جزئی : 

 .روش های برقراری راه هوایی پیشرفته را بر شمارد 

 حلقی را بر روی موالژ اجرا نماید.-را هوایی دهانی روش صحیح 

 حلقی را بر روی موالژ اجرا نماید.-روش صحیح را هوایی بینی  

  .روش صحیح اینتوباسیون دهانی را بر روی موالژ اجرا نماید 

  .روش صحیح تهویه با ماسک و آمبوبگ را بر روی موالژ نمایش دهد 

 ژ اجرا نماید.به روش صحیح ماساژ قلبی را روی موال 
 .به روش صحیح راه هوایی  پیشرفته برای موالژ برقرار نماید 
  الگوریتمACLS .را طبق آخرین پروتکل انجام دهد 

                                                       و تمرین عملی :               سخنرانی  روش آموزش

 موالژ-(Power pointدئو پروژکتور، اسالید )ماژیک و وایت برد، وی:  امکانات آموزشی

 منبع درس  : 
 .تالیف حامد حسنی ،مرضیه کمالی2211برگرفته از انجمن قلب آمریکا. CPCRکتاب جامع  .6

i. .1931تازه های احیا قلبی و ریوی.تالیف لیلی یکه فالح،طاهره صادقی، محدثه بابایی.انتشارات سالمی.تهران 

  دقیقه  59مدت زمان  مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه11مدت زمان :    

 دقیقه  51مدت زمان :    

 دقیقه   29مدت زمان:      

  دقیقه  1مدت زمان :     جمع بندی و نتیجه گیری 

 دقیقه  1مدت زمان :      ارزشیابی درس 
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 چهارمجلسه 
 

 کارشناسی هوشبری مقطع / رشته تحصیلی:            هوشبریگروه آموزشی:             حضرت زینب)س(پرستاری  : دانشکده

 12/9/98 تاریخ ارائه درس : 98-99سال تحصیلی  :  

 51-51 ساعت:                       سه شنبهروز:    فوریت های پزشکینام درس )واحد(  :  

 عملی –نظری  نوع واحد:
 

 4نشجویان  :تعداد دا

 سیفیخانم  مسئول درس: واحد 2 تعداد واحد:

 مدرس:  خانم سیفی دقیقه 99مدت کالس: 
 55/6/98تاریخ آخرین بازنگری :

 
 

 FBAOمانورهای جهت درمان :  عنوان درس

بر روی موالژ را بداند و به درستی  خارجیجهت برطرف کردن انسداد راه هوایی با اجسام  انواع مانورها  :هدف کلی درس 
 انجام دهد.

 اهداف جزئی : 
 .مانور ضربه به پشت را به درستی انجام دهد 
 .مانور فشار به شکم را به درستی انجام دهد 
 .مانور فشار به قفسه سینه را به درستی انجام دهد 
 .مانور هملیچ را به درستی انجام دهد 
 ومین هوشیار و بیهوش را از یکدیگر افتراق دهد.بتواند اقدامات مناسب مربوط به انسداد راه هوایی در مصد  

                                                     و تمرین عملی:               سخنرانی    روش آموزش

 موالژ-(Power pointماژیک و وایت برد، ویدئو پروژکتور، اسالید ):  امکانات آموزشی

 منبع درس  : 
 
 .تالیف حامد حسنی ،مرضیه کمالی2211برگرفته از انجمن قلب آمریکا. CPCRکتاب جامع  .7

i. .1931تازه های احیا قلبی و ریوی.تالیف لیلی یکه فالح،طاهره صادقی، محدثه بابایی.انتشارات سالمی.تهران 

  دقیقه  59مدت زمان  مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه11ان :    مدت زم

 دقیقه  51مدت زمان :    

 دقیقه   29مدت زمان:      

  دقیقه  1مدت زمان :     جمع بندی و نتیجه گیری 

 دقیقه  1مدت زمان :      ارزشیابی درس 
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 پنجم جلسه
 

 کارشناسی هوشبری رشته تحصیلی:مقطع /             هوشبریگروه آموزشی:             پرستاری حضرت زینب)س( : دانشکده

 19/9/98 تاریخ ارائه درس : 98-99سال تحصیلی  :  

 51-51 ساعت:                       سه شنبهروز:    فوریت های پزشکینام درس )واحد(  :  

 عملی –نظری  نوع واحد:
 

 4تعداد دانشجویان  :

 سیفیخانم  مسئول درس: واحد 2 تعداد واحد:

 آب شرشریمدرس:  خانم  دقیقه 99: مدت کالس
 55/6/98تاریخ آخرین بازنگری :

 
 

 بانداژ:  عنوان درس

 و به درستی انجام دهد.را بشناسد  انواع بانداژ  هدف کلی درس :

 اهداف جزئی : 

 .نام ببردرا  انواع بانداژ .4

  بانداژ هر کدام از اندام ها را به نحو صحیحی انجام دهد. .5

                                                     و تمرین عملیسخنرانی               :    روش آموزش

 موالژ-(Power pointماژیک و وایت برد، ویدئو پروژکتور، اسالید ):  امکانات آموزشی

 منبع درس  : 

  دقیقه  59مدت زمان  مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه11مدت زمان :    

 دقیقه  51مدت زمان :    

 دقیقه   29مدت زمان:      

  دقیقه  1مدت زمان :     جمع بندی و نتیجه گیری 

 دقیقه  1مدت زمان :      ارزشیابی درس 
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 جلسه ششم
 

 کارشناسی هوشبری مقطع / رشته تحصیلی:            هوشبریگروه آموزشی:             پرستاری حضرت زینب)س( : دانشکده

 26/9/98 تاریخ ارائه درس : 98-99سال تحصیلی  :  

 51-51 ساعت:                       سه شنبهروز:    فوریت های پزشکینام درس )واحد(  :  

 عملی –نظری  نوع واحد:
 

 4تعداد دانشجویان  :

 سیفیانم خ مسئول درس: واحد 2 تعداد واحد:

 آب شرشریمدرس:  خانم  دقیقه 99مدت کالس: 
 55/6/98تاریخ آخرین بازنگری :

 
 

 بانداژ:  عنوان درس

 و به درستی انجام دهد.را بشناسد  انواع بانداژ  هدف کلی درس :

 اهداف جزئی : 

 .نام ببردرا  انواع بانداژ .6

  .بانداژ هر کدام از اندام ها را به نحو صحیحی انجام دهد .7

                                                     و تمرین عملی:               سخنرانی    روش آموزش

 موالژ-(Power pointماژیک و وایت برد، ویدئو پروژکتور، اسالید ):  امکانات آموزشی

 منبع درس  : 

  دقیقه  59مدت زمان  مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  و پاسخ و استراحت پرسش 

  بخش دوم درس 

 دقیقه11مدت زمان :    

 دقیقه  51مدت زمان :    

 دقیقه   29مدت زمان:      

  دقیقه  1مدت زمان :     جمع بندی و نتیجه گیری 

 دقیقه  1مدت زمان :      ارزشیابی درس 

 
 
 
 
 
 
 
 


