
 

  

در نیمسال  پرستاریدانشجویان کارشناسی  در بحران و فوریت هااورژانس   ( پرستاریlesson Planطرح درس روزانه )

 99-99دوم

 

 پرستاریکارشناسی  مقطع / رشته تحصیلی:            پرستاریگروه آموزشی:             پرستاری حضرت زینب)س( : دانشکده

 21/11/99 تاریخ ارائه درس : 99-99سال تحصیلی  :  

در بحران و فوریت ها و اورژانس :  پرستاری نام درس )واحد(  
 حوادث غیر مترقبه

 11-11 ساعت:                       شنبهروز:  

 01تعداد دانشجویان  : عملی –نظری  نوع واحد:
 سرکارخانم آب شرشری مسئول درس: واحد 0/1 تعداد واحد:

 جناب آقای اکبری: مدرس  دقیقه 91مدت کالس: 
 0/11/99تاریخ بازنگری: 

 

 اصول پرستاری در فوریت ها:  عنوان درس

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

 اهداف جزئی : دانشجو در پایان تدریس بتواند: 
 اهمیت مراقبت های پرستاری در بخش اورژانس را توضیح دهد.-2

 اورژانس را بیان کند.مسائل مربوط به بهداشت روانی پرستار در بخش -1

 خصوصیات پرستار اورژانس را بر شمارد.-3

 طبقه بندی فوریت ها را تعریف کند.-4

  .تریاژ را تعریف کند.-5

                                                      ، پرسش و پاسخ و بحث گروهی:               سخنرانی   روش آموزش

 (Power pointو وایت برد، ویدئو پروژکتور، اسالید ) ماژیک:  امکانات آموزشی

 :  منبع درس 

  کارن کیت)اورژانس های طبی پیش بیمارستانی پایه(، گروه مترجمین وزارت بهداشت -هفن برنت-میستوویچ جوزف
 2334انتشارات سیمین دخت -و درمان آموزش پزشکی، مرکز مدیریتی حوادث و فوریت های پزشکی تهران

 2333فرد م،نحوه اداره مصدومین در سوانح و اورژانس، انتشارات نور دانش نیک روان 

   2333غفاری ف، پرستاری فوریت ها، انتشارات بشری 
  دقیقه  21مدت زمان  مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه35مدت زمان :    

 دقیقه  25مدت زمان :    

 دقیقه   11زمان:      مدت 

  دقیقه  5مدت زمان :     جمع بندی و نتیجه گیری 

 دقیقه  5مدت زمان :      ارزشیابی درس 

 

 دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی الرستان

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 واحد برنامه ریزی درسی و آموزشی

 



 
 
 
 

 جلسه دوم

 

 یپرستارکارشناسی  مقطع / رشته تحصیلی:            پرستاریگروه آموزشی:            پرستاری حضرت زینب)س( : دانشکده

 19/11/99 تاریخ ارائه درس : 99-99سال تحصیلی  :  

در بحران و فوریت اورژانس پرستاری نام درس )واحد(  :  
 ها و حوادث غیر مترقبه

 11-11روز:  شنبه                       ساعت: 

 01تعداد دانشجویان  : عملی –نوع واحد: نظری 
 مسئول درس: سرکارخانم آب شرشری واحد 0/1تعداد واحد: 
 جناب آقای اکبری: مدرس  دقیقه 91مدت کالس: 

 0/11/99تاریخ بازنگری: 
 

 عضالنی -فوریت های سیستم اسکلتی :  عنوان درس

 عضالنی –یی با اصول پرستاری در فوریت ها ی سیستم اسکلتی آشنا  هدف کلی درس :
 اهداف جزئی : دانشجو در پایان تدریس بتواند: 

 خوردگی را توضیح دهد.آسیب های بافت نرم ، کشیدگی ، پیچ  .2

 روش های اداره مصدومین را با آسیب بافت نرم ، کشیدگی و پیچ خوردگی را شرح دهد. .1

 مصدومین دچار آسیب های اندام فوقانی را اداره کند. .3

 5انواع گچ ، روش های گچ گیری ، و مراقبت های مربوطه  به آن را شرح دهد. .4

 فته را روی ماکت نشان دهدوش های مناسب بی حرکتی عضو شکسته یا در رر- .5

 روش های مناسب بی حرکتی ستون فقرات را روی ماکت نشان دهد -6.

 1روش های مناسب پانسمان و بانداژ را روی ماکت نشان دهد -7.

                                                      ، پرسش و پاسخ و بحث گروهی:               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 وزارت بهداشت و -هفن برنت-میستوویچ جوزف

 2334سیمین دخت انتشارات -درمان آموزش پزشکی، مرکز مدیریتی حوادث و فوریت های پزشکی تهران

 2333نیک روان فرد م،نحوه اداره مصدومین در سوانح و اورژانس، انتشارات نور دانش 

   2333غفاری ف، پرستاری فوریت ها، انتشارات بشری 
  دقیقه  21مدت زمان  مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه35مدت زمان :    

 دقیقه  25زمان :    مدت 

 دقیقه   11مدت زمان:      

  دقیقه  5مدت زمان :     جمع بندی و نتیجه گیری 

 دقیقه  5مدت زمان :      ارزشیابی درس 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 جلسه سوم

 

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

 12/11/99 تاریخ ارائه درس : 99-99سال تحصیلی  :  

در بحران و فوریت اورژانس پرستاری نام درس )واحد(  :  
 ها و حوادث غیر مترقبه

 11-11روز:  شنبه                       ساعت: 

 01تعداد دانشجویان  : عملی –نوع واحد: نظری 
 مسئول درس: سرکارخانم آب شرشری واحد 0/1تعداد واحد: 
 جناب آقای اکبری: مدرس  دقیقه 91مدت کالس: 

 0/11/99تاریخ بازنگری: 
 

 آگاهی  در مورد اورژانس های شایع )گزیدگی ،( کسب:  عنوان درس

 اورژانس های شایع )گزیدگی ،( آشنایی با  اقدامات پرستاری در  هدف کلی درس :
 اهداف جزئی : 

 دچار مارگزیدگی را اداره کند.مصدوم  -2

 مصدوم دچار گزش حشرات را مورد مراقبت قرار دهد -1

 مشخصات مارهای سمی را نام ببرد. -3

 

                                                      ، پرسش و پاسخ و بحث گروهی:               سخنرانی   روش آموزش

 (Power pointویدئو پروژکتور، اسالید ) ماژیک و وایت برد،:  امکانات آموزشی

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

 2334انتشارات سیمین دخت -درمان آموزش پزشکی، مرکز مدیریتی حوادث و فوریت های پزشکی تهران

  2333اداره مصدومین در سوانح و اورژانس، انتشارات نور دانشنیک روان فرد م،نحوه 

   2333غفاری ف، پرستاری فوریت ها، انتشارات بشری 
  دقیقه  21مدت زمان  مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه35مدت زمان :    

 دقیقه  25مدت زمان :    

 دقیقه   11مدت زمان:      

  دقیقه  5مدت زمان :     جمع بندی و نتیجه گیری 

 دقیقه  5مدت زمان :      ارزشیابی درس 

 
 
 
 
 
 
 



 چهارمجلسه 
 
 

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

 12/1/99 ارائه درس :تاریخ  99-99سال تحصیلی  :  

در بحران و فوریت اورژانس پرستاری نام درس )واحد(  :  
 ها و حوادث غیر مترقبه

 11-11روز:  شنبه                       ساعت: 

 01تعداد دانشجویان  : عملی –نوع واحد: نظری 
 مسئول درس: سرکارخانم آب شرشری واحد 0/1تعداد واحد: 
 خانم سیفی: سرکارمدرس  دقیقه 91مدت کالس: 

 0/11/99تاریخ بازنگری: 
 

 نس های شایع صدمات سراورژا:  عنوان درس

 با انواع  شایع صدمات سر و نحوه اداره مصدومین آشنا گردد.  هدف کلی درس :
 اهداف جزئی : 

 انواع  ضایعات حاصل از تروما به سر را نام ببرد. .6

 بیان نماید.تفاوت آسیب های اولیه از ثانویه را  .7

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

 انواع شکستگی های جمجمه را نام ببرد. .3

 رینوره و اتوره را بیان نماید.با نحوه اداره مصدمین  .21

 انواع آسیب های اولیه به سر را نام ببرد. .22

 انواع آسیب های ثانویه به سر را نام ببرد. .21

 و منتشر را نام ببرد. انواع آسیب های اولیه موضعی .23

 .تفاوت هماتوم اپیدورال از ساب دورال را بیان نماید .24

 عالیم مصدومین با هماتوم های داخل جمجمه ای را نام ببرد. .25

 عالیم مصدومین با فتق مغزی را نام ببرد. .26

  مبتال به تروما به سر به ترتیب تفکیک شده بیان نماید. مصدومیندری پرستاری اولویت ها  .11

 پرستاری پیش بیمارستانی در مصدومین با صدمات سر را توضیح دهد.تدابیر  .23

 تدابیر پرستاری در اورژانس در مصدومین با صدمات سر را توضیح دهد. .19

                                                      ، پرسش و پاسخ و بحث گروهی:               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 وزارت بهداشت و -هفن برنت-میستوویچ جوزف

 2334انتشارات سیمین دخت -درمان آموزش پزشکی، مرکز مدیریتی حوادث و فوریت های پزشکی تهران

 2333روان فرد م،نحوه اداره مصدومین در سوانح و اورژانس، انتشارات نور دانش نیک 

   2333غفاری ف، پرستاری فوریت ها، انتشارات بشری 
  دقیقه  21مدت زمان  مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه35مدت زمان :    

 دقیقه  25مدت زمان :    

 دقیقه   11مدت زمان:      

  دقیقه  5مدت زمان :     جمع بندی و نتیجه گیری 

 دقیقه  5مدت زمان :      ارزشیابی درس 

 



 

 

 جلسه پنجم

 

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

 6/1/33 تاریخ ارائه درس : 99-99سال تحصیلی  :  

در بحران و فوریت ها و اورژانس پرستاری نام درس )واحد(  :  
 حوادث غیر مترقبه

 11-11 ساعت:                       شنبهروز:  

 01تعداد دانشجویان  : عملی –نظری  نوع واحد:
 سرکارخانم آب شرشری مسئول درس: واحد 0/1 تعداد واحد:

 سرکار خانم آب شرشریمدرس :  دقیقه 91کالس: مدت 
 0/11/99تاریخ بازنگری: 

 

   کسب آگاهی  در مورد سالح های کشتار جمعی:  عنوان درس

 آشنا گردد.مواد شیمیایی و منفجره  با اقدامات پرستاری مناسب در بحران ها هدف کلی درس :

 اهداف جزئی : دانشجو در پایان تدریس بتواند: 
 های کشتار جمعی را نام ببرد.سالح  -2

 اقدامات پرستاری مناسب در موارد بحران های مواد شیمیایی  را بیان کند. -1

 اقدامات پرستاری مناسب در موارد بحران های مواد منفجره   را بیان کند. -3

 
  

                                                      ، پرسش و پاسخ و بحث گروهی:               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 وزارت بهداشت -هفن برنت-میستوویچ جوزف
 2334انتشارات سیمین دخت -پزشکی، مرکز مدیریتی حوادث و فوریت های پزشکی تهرانو درمان آموزش 

 2333نیک روان فرد م،نحوه اداره مصدومین در سوانح و اورژانس، انتشارات نور دانش 

   2333غفاری ف، پرستاری فوریت ها، انتشارات بشری 
  دقیقه  21مدت زمان  مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه35مدت زمان :    

 دقیقه  25مدت زمان :    

 دقیقه   11مدت زمان:      

  دقیقه  5مدت زمان :     جمع بندی و نتیجه گیری 

 دقیقه  5مدت زمان :      ارزشیابی درس 

 
 
 
 
 
 



 
 جلسه ششم

 

 

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

 12/1/99 تاریخ ارائه درس : 99-99سال تحصیلی  :  

در بحران و فوریت اورژانس پرستاری نام درس )واحد(  :  
 ها و حوادث غیر مترقبه

 11-11روز:  شنبه                       ساعت: 

 01تعداد دانشجویان  : عملی –نوع واحد: نظری 
 مسئول درس: سرکارخانم آب شرشری واحد 0/1تعداد واحد: 
 سرکار خانم آب شرشری: مدرس  دقیقه 91مدت کالس: 

 0/11/99تاریخ بازنگری: 
 

و مدیریت خونریزی ها و شوک ،تعریف و انواع آن و مراقبت های پرستاری درمواجهه با بیمار ورود اجسام خارجی :  عنوان درس
 درد

آشنا  اقدامات پرستاری اورژانس در )شوک ،خونریزی، ورود اجسام به چشم ، گوش ، حلق و بینی( وعلل  با هدف کلی درس :
 گردد.

 اهداف جزئی : 
 اهداف جزئی : دانشجو در پایان تدریس بتواند: 

 انواع شوک را توضیح دهد.-2

 شوک هیپوولمیک را توضیح دهد.-1

 دست دادن خون روی بدن را شرح دهد.اثرات از -3

 روشهای کنترل خونریزی خارجی را به مورد اجرا درآورد.-4

 روش های شناسایی خونریزی داخلی را توضیح دهد-5

 مداخالت درمانی جهت اصالح شوک هیپوولمیک را شرح دهد.-6

 ن کند.اقدامات پرستاری مناسب در موارد اورژانسی ورود اجسام خارجی به چشم را بیا-7

 اقدامات پرستاری مناسب در موارد اورژانسی ورود اجسام خارجی به گوش را بیان کند

 اقدامات پرستاری مناسب در موارد اورژانسی ورود اجسام خارجی به بینی را بیان کند.-3

 

                                                      ، پرسش و پاسخ و بحث گروهی:               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 وزارت بهداشت و -هفن برنت-میستوویچ جوزف

 2334انتشارات سیمین دخت -پزشکی، مرکز مدیریتی حوادث و فوریت های پزشکی تهراندرمان آموزش 

 2333نیک روان فرد م،نحوه اداره مصدومین در سوانح و اورژانس، انتشارات نور دانش 

   2333غفاری ف، پرستاری فوریت ها، انتشارات بشری 
  دقیقه  21مدت زمان  مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه35مدت زمان :    

 دقیقه  25مدت زمان :    

 دقیقه   11مدت زمان:      

  دقیقه  5مدت زمان :     جمع بندی و نتیجه گیری 

 دقیقه  5مدت زمان :      ارزشیابی درس 

 



 
 
 

  جلسه هفتم

 

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

 )مجازی(11/1/33 تاریخ ارائه درس : 99-99سال تحصیلی  :  

در بحران و فوریت ها و اورژانس پرستاری نام درس )واحد(  :  
 حوادث غیر مترقبه

 11-11 ساعت:                       شنبهروز:  

 01تعداد دانشجویان  : عملی –نظری  واحد:نوع 
 سرکارخانم آب شرشری مسئول درس: واحد 0/1 تعداد واحد:

 سرکار خانم آب شرشریمدرس :  دقیقه 91مدت کالس: 
 0/11/99تاریخ بازنگری: 

 

 مراقبت های پرستاری اورژانس در آسیب های محیطی ) مسمومیت ها( : عنوان درس

 ،علل و اداره مصدومین آشنا گردد. مسمومیت ها(انواع آسیب های محیطی)با   هدف کلی درس :
 اهداف جزئی : 

 انواع مسمومیت ها را نام ببرد. -2

 عالئم و روش های مراقبتی پیش بیمارستانی و درون بیمارستانی را در مسمومین شرح دهد. -1

 اهداف کلی درمان مسمومیت ها را توضیح دهد. -3

 خوراکی را اداره نماید.مسموم آلوده به سموم  -4

 مسموم آلوده به سموم پوستی را اداره نماید. -5

 مسموم آلوده به سموم استنشاقی را اداره نماید. -6

 مسموم آلوده به سموم تزریقی را اداره نماید -7

                                                مجازی:                روش آموزش

 (Power pointو وایت برد، ویدئو پروژکتور، اسالید )ماژیک :  امکانات آموزشی

 :  منبع درس 

  کارن کیت)اورژانس های طبی پیش بیمارستانی پایه(، گروه مترجمین وزارت بهداشت -هفن برنت-میستوویچ جوزف
 2334انتشارات سیمین دخت -و درمان آموزش پزشکی، مرکز مدیریتی حوادث و فوریت های پزشکی تهران

  2333فرد م،نحوه اداره مصدومین در سوانح و اورژانس، انتشارات نور دانشنیک روان 

   2333غفاری ف، پرستاری فوریت ها، انتشارات بشری 
  دقیقه  21مدت زمان  مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه35مدت زمان :    

 دقیقه  25مدت زمان :    

 دقیقه   11زمان:      مدت 

  دقیقه  5مدت زمان :     جمع بندی و نتیجه گیری 

 دقیقه  5مدت زمان :      ارزشیابی درس 

 
 
 
 
 



 

 
 

 جلسه هشتم

 

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

 11/1/99 تاریخ ارائه درس : 99-99سال تحصیلی  :  

در بحران و فوریت اورژانس پرستاری نام درس )واحد(  :  
 ها و حوادث غیر مترقبه

 11-11روز:  شنبه                       ساعت: 

 01تعداد دانشجویان  : عملی –نوع واحد: نظری 
 مسئول درس: سرکارخانم آب شرشری واحد 0/1تعداد واحد: 

 خانم سیفی: سرکارمدرس  دقیقه 91کالس: مدت 
 0/11/99تاریخ بازنگری: 

 

 مراقبت های پرستاری اورژانس  در آسیب های ناشی از عوامل محیطی)سرمازدگی و گرمازدگی(:  عنوان درس

 ،علل و اداره مصدومین آشنا گردد. با انواع آسیب های محیطی)سرمازدگی و گرمازدگی(  هدف کلی درس :
 اهداف جزئی : 

 
 مکانیسم تنظیم حرارت در بدن را توضیح دهد. .2

 هیپوترمی  و هیپرترمی را تعریف نماید. .1

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

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

 مراحل مختلف هیپرترمی با عالیم آن را توضیح دهد. .5

 یزه با هیپوترمی موضعی را بداند.تفاوت هیپوترمی جنرال .6

 مراحل یخ زدگی عضو را توضیح دهد. .7

 نحوه اداره مصدومین با هیپو ترمی جنرالیزه را توضیح دهد. .3

 نحوه اداره مصدومین با هیپو ترمی موضعی )یخ زدگی عضو(را توضیح دهد. .3

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

                                                        مجازی روش آموزش

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

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

 2334انتشارات سیمین دخت -درمان آموزش پزشکی، مرکز مدیریتی حوادث و فوریت های پزشکی تهران

 2333نیک روان فرد م،نحوه اداره مصدومین در سوانح و اورژانس، انتشارات نور دانش 

   2333غفاری ف، پرستاری فوریت ها، انتشارات بشری 
  دقیقه  21مدت زمان  مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه35مدت زمان :    

 دقیقه  25مدت زمان :    

 دقیقه   11مدت زمان:      

  دقیقه  5مدت زمان :     جمع بندی و نتیجه گیری 

 دقیقه  5مدت زمان :      ارزشیابی درس 

 
 
 



 
 
 
 
 
 

 جلسه نهم

 

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

 2/2/99 تاریخ ارائه درس : 99-99سال تحصیلی  :  

در بحران و فوریت اورژانس پرستاری نام درس )واحد(  :  
 ها و حوادث غیر مترقبه

 11-11روز:  شنبه                       ساعت: 

 01تعداد دانشجویان  : عملی –نوع واحد: نظری 
 مسئول درس: سرکارخانم آب شرشری واحد 0/1تعداد واحد: 
 سرکار خانم آب شرشری: مدرس  دقیقه 91مدت کالس: 

 0/11/99تاریخ بازنگری: 
 

    کسب آگاهی  در مورد بالیایطبیعی:  عنوان درس

    در بالیای طبیعی آشنا گردد.با اقدامات پرستاری   هدف کلی درس :

 

 
 اهداف جزئی : 

 مصدوم دچار صاعقه زدگی را اداره کند. -2

 مصدوم غوطه ور شده در آب را موردمراقبت  قرار دهد. -1

 از مصدوم با برق گرفتگی مراقبت می کند. -3

 مصدوم دچار زلزله را اداره کند . -4

 

                                                       مجازی:                روش آموزش

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

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

 2334انتشارات سیمین دخت -پزشکی، مرکز مدیریتی حوادث و فوریت های پزشکی تهراندرمان آموزش 

 2333نیک روان فرد م،نحوه اداره مصدومین در سوانح و اورژانس، انتشارات نور دانش 

   2333غفاری ف، پرستاری فوریت ها، انتشارات بشری 
  دقیقه  21مدت زمان  مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه35مدت زمان :    

 دقیقه  25مدت زمان :    

 دقیقه   11مدت زمان:      

  دقیقه  5مدت زمان :     جمع بندی و نتیجه گیری 

 دقیقه  5مدت زمان :      ارزشیابی درس 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


