دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی الرستان
مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی
واحد برنامه ریزی درسی و آموزشی
گروه اتاق عمل

طرح درس ( )lesson Planترکیبی درس فوریت های پزشکی در نیمسال اول سال تحصیلی 0911-0011

جلسه اول
دانشکده :پرستاری حضرت زینب(س) گروه آموزشی :هوشبری

سال تحصیلی 11-0011 :
نام درس (واحد)  :فوریت های پزشکی
نوع واحد :نظری -عملی
تعداد واحد 2 :واحد
مدت کالس 01 :دقیقه

مقطع  /رشته تحصیلی :کارشناسی ناپیوسته هوشبری

تاریخ ارائه درس 11/6/22 :
ساعت09-01:
روز :شنبه
تعداد دانشجویان 0 :
مسئول درس :سرکارخانم سیفی
مدرس :سرکارخانم سیفی

تاریخ تدوین  /بازنگری :شهریورماه 11

عنوان جلسه  :تاریخچه احیا و تشخیص ایست قلبی تنفسی و علل آن
هدف کلی جلسه  :علل ایست قلبی و تنفسی و عالیم آن را بداند.
اهداف اختصاصی :

 .1عالئم ایست قلبی را بشناسد.
 .2عالئم ایست تنفسی را بشناسد.
 .3اصول اولیه و مقدماتی مقابله با ایست قلبی و ریوی را شرح دهد.
 .4مرگ حقیقی و مرگ ظاهری را مقایسه نماید.
روش آموزش  :مجازی
امکانات آموزشی  :نرم افزار تولید محتوای الکترونیکی
فعالیت آموزشی  :تکلیف
عنوان و نوع آزمون  :متعاقبا اعالم خواهد شد.
منبع درس :
 .1میستوویچ جوزف-هفن برنت -کارن کیت(اورژانس های طبی پیش بیمارستانی پایه) ،گروه مترجمین وزارت بهداشت و درمان آموزش
پزشکی ،مرکز مدیریتی حوادث و فوریت های پزشکی تهران -انتشارات سیمین دخت1334
 .2کتاب جامع  CPCRبرگرفته از انجمن قلب آمریکا.2112.تالیف حامد حسنی ،مرضیه کمالی
 . 3تازه های احیا قلبی و ریوی.تالیف لیلی یکه فالح،طاهره صادقی ،محدثه بابایی.انتشارات سالمی.تهران1331.
.4بلد سوبرایان -پورتر رابرت -جری ریچارد -اورژانس های طبی پیش بیمارستانی میانی -گروه مترجمین -وزارت بهداشت درمان و آموزش
پزشکی و مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی-تهران -انتشارات سیمین دخت 1332
مدت زمان 1 :دقیقه
مقدمه :





کلیات درس


بخش اول درس

مدت زمان 01 :دقیقه



بخش دوم درس

 01دقیقه

جمع بندی و نتیجه گیری

مدت زمان:

مدت زمان  1 :دقیقه

جلسه دوم
دانشکده :پرستاری حضرت زینب(س) گروه آموزشی :هوشبری

سال تحصیلی 11-0011 :
نام درس (واحد)  :فوریت های پزشکی
نوع واحد :نظری -عملی
تعداد واحد 2 :واحد
مدت کالس 01 :دقیقه

مقطع  /رشته تحصیلی :کارشناسی ناپیوسته هوشبری

تاریخ ارائه درس 11/6/21 :
ساعت09-01:
روز :شنبه
تعداد دانشجویان 0 :
مسئول درس :سرکارخانم سیفی
مدرس :سرکارخانم سیفی

تاریخ تدوین  /بازنگری :شهریورماه 11

عنوان جلسه  :احیا قلبی ریوی پایه
هدف کلی جلسه  :اصول احیا قلبی – ریوی پایه را شرح دهد.
اهداف اختصاصی :

 .1انواع روش های باز کردن راه هوایی (انواع مانورها) را نام ببرد.
 .2روش های برطرف نمودن انسداد راه هوایی و اقدامات پایه مورد نیاز را توضیح دهد.
 .3انواع تنفس مصنوعی را با یکدیگر مقایسه نماید.
 .4نحوه انجام ماساژ قلبی را توضیح دهد.
 .2روش های احیا قلبی یک و دو نفره را با یکدیگر مقایسه نماید.
روش آموزش  :مجازی
امکانات آموزشی  :نرم افزار تولید محتوای الکترونیکی
فعالیت آموزشی  :تکلیف
عنوان و نوع آزمون  :متعاقبا اعالم خواهد شد.
منبع درس :
 .1میستوویچ جوزف-هفن برنت -کارن کیت(اورژانس های طبی پیش بیمارستانی پایه) ،گروه مترجمین وزارت بهداشت و درمان آموزش
پزشکی ،مرکز مدیریتی حوادث و فوریت های پزشکی تهران -انتشارات سیمین دخت1334
 .2کتاب جامع  CPCRبرگرفته از انجمن قلب آمریکا.2112.تالیف حامد حسنی ،مرضیه کمالی
 . 3تازه های احیا قلبی و ریوی.تالیف لیلی یکه فالح،طاهره صادقی ،محدثه بابایی.انتشارات سالمی.تهران1331.
.4بلد سوبرایان -پورتر رابرت -جری ریچارد -اورژانس های طبی پیش بیمارستانی میانی -گروه مترجمین -وزارت بهداشت درمان و آموزش
پزشکی و مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی-تهران -انتشارات سیمین دخت 1332


مقدمه :



کلیات درس



مدت زمان:

 1دقیقه



بخش اول درس

مدت زمان 01 :دقیقه



بخش دوم درس

 01دقیقه

جمع بندی و نتیجه گیری

مدت زمان:

مدت زمان  1 :دقیقه

جلسه سوم
دانشکده :پرستاری حضرت زینب(س) گروه آموزشی :هوشبری

سال تحصیلی 11-0011 :
نام درس (واحد)  :فوریت های پزشکی
نوع واحد :نظری -عملی
تعداد واحد 2 :واحد
مدت کالس 01 :دقیقه
تاریخ تدوین  /بازنگری :شهریورماه 11

مقطع  /رشته تحصیلی :کارشناسی ناپیوسته هوشبری

تاریخ ارائه درس 11/7/1 :
ساعت09-01:
روز :شنبه
تعداد دانشجویان 0 :
مسئول درس :سرکارخانم سیفی
مدرس :سرکارخانم سیفی

عنوان جلسه  :احیا قلبی ریوی پیشرفته
هدف کلی جلسه  :اصول احیای قلبی و ریوی پیشرفته را شرح دهد.
اهداف اختصاصی :

.1
.2
.9

.4
.2
.6
.7
.8

روش های برقراری راه هوایی مناسب برای بیمار را بیان نماید.
روش صحیح اینتوباسیون دهانی را بیان نماید.
روش صحیح تهویه با ماسک و آمبوبگ را بیان نماید.
روش های برقراری راه هوایی پیشرفته را بر شمارد.
نحوه کار با دستگاه الکتروشوک را توضیح دهد.
داروهای مورد استفاده در احیای قلبی ریوی را بشناسد.
اندیکاسیون و کنتراندیکاسیون های هر کدام از داروهای تجویز شده در حین احیا را بداند.
اقدامات حمایتی پس از یک احیا موفق را بر شمارد.

روش آموزش  :مجازی
امکانات آموزشی  :نرم افزار تولید محتوای الکترونیکی
فعالیت آموزشی  :تکلیف
عنوان و نوع آزمون  :متعاقبا اعالم خواهد شد.
منبع درس :
 .1میستوویچ جوزف-هفن برنت -کارن کیت(اورژانس های طبی پیش بیمارستانی پایه) ،گروه مترجمین وزارت بهداشت و درمان آموزش
پزشکی ،مرکز مدیریتی حوادث و فوریت های پزشکی تهران -انتشارات سیمین دخت1334
 .2کتاب جامع  CPCRبرگرفته از انجمن قلب آمریکا.2112.تالیف حامد حسنی ،مرضیه کمالی
 . 3تازه های احیا قلبی و ریوی.تالیف لیلی یکه فالح،طاهره صادقی ،محدثه بابایی.انتشارات سالمی.تهران1331.
.4بلد سوبرایان -پورتر رابرت -جری ریچارد -اورژانس های طبی پیش بیمارستانی میانی -گروه مترجمین -وزارت بهداشت درمان و آموزش
پزشکی و مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی-تهران -انتشارات سیمین دخت 1332


مقدمه :



کلیات درس



مدت زمان:

 1دقیقه



بخش اول درس

مدت زمان 01 :دقیقه



بخش دوم درس

 01دقیقه

جمع بندی و نتیجه گیری

مدت زمان:

مدت زمان  1 :دقیقه

جلسه چهارم
دانشکده :پرستاری حضرت زینب(س) گروه آموزشی :هوشبری

سال تحصیلی 11-0011 :
نام درس (واحد)  :فوریت های پزشکی
نوع واحد :نظری -عملی
تعداد واحد 2 :واحد
مدت کالس 01 :دقیقه

مقطع  /رشته تحصیلی :کارشناسی ناپیوسته هوشبری

تاریخ ارائه درس 11/7/02 :
ساعت09-01:
روز :شنبه
تعداد دانشجویان 0 :
مسئول درس :سرکارخانم سیفی
مدرس :سرکارخانم سیفی

تاریخ تدوین  /بازنگری :شهریورماه 11

عنوان جلسه  :اورژانس های عصبی(تروما به سر)
هدف کلی جلسه  :مراقبت های پیش بیمارستانی در اورژانس های عصبی(تروما به سر) را بداند.
اهداف اختصاصی :

.1
.2
.3
.4
.2
.6
.7
.3
.3
.11
.11
.02
.13
.14

انواع ضایعات حاصل از تروما به سر را نام ببرد.
تفاوت آسیب های اولیه از ثانویه را بیان نماید.
نحوه اداره مصدومین با پارگی پوست سر را توضیح دهد.
انواع شکستگی های جمجمه را نام ببرد.
نحوه اداره مصدمین با رینوره و اتوره را بیان نماید.
انواع آسیب های اولیه به سر را نام ببرد.
انواع آسیب های ثانویه به سر را نام ببرد.
انواع آسیب های اولیه موضعی و منتشر را نام ببرد.
تفاوت هماتوم اپیدورال از ساب دورال را بیان نماید.
عالیم مصدومین با هماتوم های داخل جمجمه ای را نام ببرد.
عالیم مصدومین با فتق مغزی را نام ببرد.
اولویت ها ی پرستاری درمصدومین مبتال به تروما به سر به ترتیب تفکیک شده بیان نماید.
تدابیر پرستاری پیش بیمارستانی در مصدومین با صدمات سر را توضیح دهد.
تدابیر پرستاری در اورژانس در مصدومین با صدمات سر را توضیح دهد.

روش آموزش  :مجازی
امکانات آموزشی  :نرم افزار تولید محتوای الکترونیکی
فعالیت آموزشی  :تکلیف
عنوان و نوع آزمون  :متعاقبا اعالم خواهد شد.
منبع درس :
 .1میستوویچ جوزف-هفن برنت -کارن کیت(اورژانس های طبی پیش بیمارستانی پایه) ،گروه مترجمین وزارت بهداشت و درمان آموزش
پزشکی ،مرکز مدیریتی حوادث و فوریت های پزشکی تهران -انتشارات سیمین دخت1334
.2بلد سوبرایان -پورتر رابرت -جری ریچارد -اورژانس های طبی پیش بیمارستانی میانی -گروه مترجمین -وزارت بهداشت درمان و آموزش
پزشکی و مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی-تهران -انتشارات سیمین دخت 1332
مدت زمان 1 :دقیقه
مقدمه :





کلیات درس


بخش اول درس

مدت زمان 01 :دقیقه



بخش دوم درس

 01دقیقه

جمع بندی و نتیجه گیری

مدت زمان:

مدت زمان  1 :دقیقه

جلسه پنجم
دانشکده :پرستاری حضرت زینب(س) گروه آموزشی :هوشبری

سال تحصیلی 11-0011 :
نام درس (واحد)  :فوریت های پزشکی
نوع واحد :نظری -عملی
تعداد واحد 2 :واحد
مدت کالس 01 :دقیقه

مقطع  /رشته تحصیلی :کارشناسی ناپیوسته هوشبری

تاریخ ارائه درس 11/7/01 :
ساعت09-01:
روز :شنبه
تعداد دانشجویان 0 :
مسئول درس :سرکارخانم سیفی
مدرس :سرکارخانم سیفی

تاریخ تدوین  /بازنگری :شهریورماه 11

عنوان جلسه  :اورژانس های عصبی(-CVAتشنج)
هدف کلی جلسه  :مراقبت های پیش بیمارستانی در اورژانس های عصبی(-CVAتشنج) را بداند.
اهداف اختصاصی :

.1
.2
.3
.4
.2
.6
.7
.3
.3

علل تشنج را بیان کند.
انواع تشنج را نام ببرد.
عالیم بالینی در بیماران مبتال به تشنج را شرح دهد.
ارزیابی و اقدامات اولیه در برخورد با بیماران تشنجی را شرح دهد.
علل سکته مغزی و عوامل مستعد کننده آن را بیان کند.
تفاوت سکته مغری ایسکمیک و هموراژیک را بیان کند
اواع سکته های ایسکمیک را نام ببرد.
عالیم هر کدام از سکته های مغزی را نام ببرد.
مراقبت ها و اولویت ها را در بیماران مبتال به سکته مغزی به ترتیب تفکیک شده بیان نماید.

روش آموزش  :مجازی
امکانات آموزشی  :نرم افزار تولید محتوای الکترونیکی
فعالیت آموزشی  :تکلیف
عنوان و نوع آزمون  :متعاقبا اعالم خواهد شد.
منبع درس :
 .1میستوویچ جوزف-هفن برنت-کارن کیت(اورژانس های طبی پیش بیمارستانی پایه) ،گروه مترجمین وزارت بهداشت و درمان آموزش
پزشکی ،مرکز مدیریتی حوادث و فوریت های پزشکی تهران -انتشارات سیمین دخت1334
. .2بلد سوبرایان -پورتر رابرت -جری ریچارد -اورژانس های طبی پیش بیمارستانی میانی -گروه مترجمین -وزارت بهداشت درمان و
آموزش پزشکی و مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی-تهران -انتشارات سیمین دخت 1332


مقدمه :



کلیات درس



مدت زمان:

 1دقیقه



بخش اول درس

مدت زمان 01 :دقیقه



بخش دوم درس

 01دقیقه

جمع بندی و نتیجه گیری

مدت زمان:

مدت زمان  1 :دقیقه

جلسه ششم
دانشکده :پرستاری حضرت زینب(س) گروه آموزشی :هوشبری

سال تحصیلی 11-0011 :
نام درس (واحد)  :فوریت های پزشکی
نوع واحد :نظری -عملی
تعداد واحد 2 :واحد
مدت کالس 01 :دقیقه

مقطع  /رشته تحصیلی :کارشناسی ناپیوسته هوشبری

تاریخ ارائه درس 11/8/9 :
ساعت09-01:
روز :شنبه
تعداد دانشجویان 0 :
مسئول درس :سرکارخانم سیفی
مدرس :سرکارخانم آب شرشری

تاریخ تدوین  /بازنگری :شهریورماه 11

عنوان جلسه  :تعریف شرایط بحرانی-بررسی و شناخت بیمار در فوریت ها -استانداردهای مربوط به فوریت ها-تریاژ
هدف کلی جلسه  :با شرایط وموقعیتهای اورژانس وتریاژآشنا گردد.
اهداف اختصاصی :

-1اهمیت مراقبت های پرستاری در بخش اورژانس را توضیح دهد.
-2مسائل مربوط به بهداشت روانی پرستار در بخش اورژانس را بیان کند.
-3خصوصیات پرستار اورژانس را بر شمارد.
-4طبقه بندی فوریت ها را تعریف کند.
-2تریاژ را تعریف کند.
روش آموزش  :مجازی
امکانات آموزشی  :نرم افزار تولید محتوای الکترونیکی
فعالیت آموزشی  :تکلیف
عنوان و نوع آزمون  :متعاقبا اعالم خواهد شد.
منبع درس :
 .1میستوویچ جوزف-هفن برنت-کارن کیت(اورژانس های طبی پیش بیمارستانی پایه) ،گروه مترجمین وزارت بهداشت و درمان آموزش
پزشکی ،مرکز مدیریتی حوادث و فوریت های پزشکی تهران -انتشارات سیمین دخت1334
 .2کتاب جامع  CPCRبرگرفته از انجمن قلب آمریکا.2112.تالیف حامد حسنی ،مرضیه کمالی
 .3تازه های احیا قلبی و ریوی.تالیف لیلی یکه فالح،طاهره صادقی ،محدثه بابایی.انتشارات سالمی.تهران1331.
.4بلد سوبرایان -پورتر رابرت -جری ریچارد -اورژانس های طبی پیش بیمارستانی میانی -گروه مترجمین -وزارت بهداشت درمان و آموزش
پزشکی و مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی-تهران -انتشارات سیمین دخت 1332


مقدمه :



کلیات درس



مدت زمان:

 1دقیقه



بخش اول درس

مدت زمان 01 :دقیقه



بخش دوم درس

 01دقیقه

جمع بندی و نتیجه گیری

مدت زمان:

مدت زمان  1 :دقیقه

جلسه هفتم
دانشکده :پرستاری حضرت زینب(س) گروه آموزشی :هوشبری

سال تحصیلی 11-0011 :
نام درس (واحد)  :فوریت های پزشکی
نوع واحد :نظری -عملی
تعداد واحد 2 :واحد
مدت کالس 01 :دقیقه

مقطع  /رشته تحصیلی :کارشناسی ناپیوسته هوشبری

تاریخ ارائه درس 11/8/01 :
ساعت09-01:
روز :شنبه
تعداد دانشجویان 0 :
مسئول درس :سرکارخانم سیفی
مدرس :سرکارخانم آب شرشری

تاریخ تدوین  /بازنگری :شهریورماه 11

عنوان جلسه  :اورژانس های شکمی و متابولیکی(آپاندیسیت -کتو اسیدوز و)...
هدف کلی جلسه  :با اورژانس های متابولیکی(دیابت -کتواسیدوزیس -هیپوگلیسمی) آشنا گردد.
اهداف اختصاصی :

-1بیماری دیابت و انواع آن را شرح دهد.
-2عالیم بالینی دیابت را توضیح دهد.
-3مراقبت های اولیه در برخورد با بیماران دیابتی بداند.
--4علل ایجاد کتو اسیدوز را شرح دهد.
-2روش های درمانی و پیشگیری از کتواسیدوز را توضیح دهد.
-6روشهای درمانی و پیشگیری ازهیپوگلیسمی را توضیح دهد.
روش آموزش  :مجازی
امکانات آموزشی  :نرم افزار تولید محتوای الکترونیکی
فعالیت آموزشی  :تکلیف
عنوان و نوع آزمون  :متعاقبا اعالم خواهد شد.
منبع درس :
 .1میستوویچ جوزف-هفن برنت-کارن کیت(اورژانس های طبی پیش بیمارستانی پایه) ،گروه مترجمین وزارت بهداشت و درمان آموزش
پزشکی ،مرکز مدیریتی حوادث و فوریت های پزشکی تهران -انتشارات سیمین دخت1334
 .2کتاب جامع  CPCRبرگرفته از انجمن قلب آمریکا.2112.تالیف حامد حسنی ،مرضیه کمالی
 .3تازه های احیا قلبی و ریوی.تالیف لیلی یکه فالح،طاهره صادقی ،محدثه بابایی.انتشارات سالمی.تهران1331.
.4بلد سوبرایان -پورتر رابرت -جری ریچارد -اورژانس های طبی پیش بیمارستانی میانی -گروه مترجمین -وزارت بهداشت درمان و آموزش
پزشکی و مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی-تهران -انتشارات سیمین دخت 1332


مقدمه :



کلیات درس



مدت زمان:

 1دقیقه



بخش اول درس

مدت زمان 01 :دقیقه



بخش دوم درس

 01دقیقه

جمع بندی و نتیجه گیری

مدت زمان:

مدت زمان  1 :دقیقه

جلسه هشتم
دانشکده :پرستاری حضرت زینب(س) گروه آموزشی :هوشبری

سال تحصیلی 11-0011 :
نام درس (واحد)  :فوریت های پزشکی
نوع واحد :نظری -عملی
تعداد واحد 2 :واحد
مدت کالس 01 :دقیقه
تاریخ تدوین  /بازنگری :شهریورماه 11

مقطع  /رشته تحصیلی :کارشناسی ناپیوسته هوشبری

تاریخ ارائه درس 11/8/07 :
ساعت09-01:
روز :شنبه
تعداد دانشجویان 0 :
مسئول درس :سرکارخانم سیفی
مدرس :سرکارخانم آب شرشری

عنوان جلسه  :اورژانس های قلبی(آنژینMI-CHF-و)...
هدف کلی جلسه  :با اورژانس های قلبی (آنژینMI-CHF-و )...آشنا گردد.
اهداف اختصاصی :

 -1انواع آنژین  ،علل و عوامل ایجاد کننده و عالیم و درمان را شرح دهد.
 -2علل و عوامل ایجاد کننده و عالیم و درمان سکته فلبی را شرح دهد.
 -3علل و عوامل ایجاد کننده و عالیم و درمان نارسایی قلبی را شرح دهد.
روش آموزش  :مجازی
امکانات آموزشی  :نرم افزار تولید محتوای الکترونیکی
فعالیت آموزشی  :تکلیف
عنوان و نوع آزمون  :متعاقبا اعالم خواهد شد.
منبع درس :
 .1میستوویچ جوزف-هفن برنت -کارن کیت(اورژانس های طبی پیش بیمارستانی پایه) ،گروه مترجمین وزارت بهداشت و درمان آموزش
پزشکی ،مرکز مدیریتی حوادث و فوریت های پزشکی تهران -انتشارات سیمین دخت1334
 .2کتاب جامع  CPCRبرگرفته از انجمن قلب آمریکا.2112.تالیف حامد حسنی ،مرضیه کمالی
 . 3تازه های احیا قلبی و ریوی.تالیف لیلی یکه فالح،طاهره صادقی ،محدثه بابایی.انتشارات سالمی.تهران1331.
.4بلد سوبرایان -پورتر رابرت -جری ریچارد -اورژانس های طبی پیش بیمارستانی میانی -گروه مترجمین -وزارت بهداشت درمان و آموزش
پزشکی و مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی-تهران -انتشارات سیمین دخت 1332


مقدمه :



کلیات درس



مدت زمان:

 1دقیقه



بخش اول درس

مدت زمان 01 :دقیقه



بخش دوم درس

 01دقیقه

جمع بندی و نتیجه گیری

مدت زمان:

مدت زمان  1 :دقیقه

جلسه نهم
دانشکده :پرستاری حضرت زینب(س) گروه آموزشی :هوشبری

سال تحصیلی 11-0011 :
نام درس (واحد)  :فوریت های پزشکی
نوع واحد :نظری -عملی
تعداد واحد 2 :واحد
مدت کالس 01 :دقیقه

مقطع  /رشته تحصیلی :کارشناسی ناپیوسته هوشبری

تاریخ ارائه درس 11/8/20 :
ساعت09-01:
روز :شنبه
تعداد دانشجویان 0 :
مسئول درس :سرکارخانم سیفی
مدرس :سرکارخانم آب شرشری

تاریخ تدوین  /بازنگری :شهریورماه 11

عنوان جلسه  :اورژانس های تنفسی(آسم-آمبولی ریه-پنوموتوراکس-غرق شدگی -ادم ریه -آسپیراسیون ریوی و)..
هدف کلی جلسه  :با اورژانس های تنفسی (آسم-آمبولی ریه-پنوموتوراکس-غرق شدگی -ادم ریه -آسپیراسیون ریوی
و)..آشنا گردد.
اهداف اختصاصی :
-1
-2
-3
-4

انواع پنوموتوراکس  ،علل و عوامل ایجاد کننده و عالیم و درمان را شرح دهد.
شکستگی دنده ها  ،عالیم و عوارض ونحوه درمان را شرح دهد.
هموتوراکس  ،علل و عوامل ایجاد کننده و عالیم و درمان را شرح دهد.
ادم ریه  ،علل و عوامل ایجاد کننده و عالیم و درمان را شرح دهد.

روش آموزش  :مجازی
امکانات آموزشی  :نرم افزار تولید محتوای الکترونیکی
فعالیت آموزشی  :تکلیف
عنوان و نوع آزمون  :متعاقبا اعالم خواهد شد.
منبع درس :
 .1میستوویچ جوزف-هفن برنت -کارن کیت(اورژانس های طبی پیش بیمارستانی پایه) ،گروه مترجمین وزارت بهداشت و درمان آموزش
پزشکی ،مرکز مدیریتی حوادث و فوریت های پزشکی تهران -انتشارات سیمین دخت1334
 .2کتاب جامع  CPCRبرگرفته از انجمن قلب آمریکا.2112.تالیف حامد حسنی ،مرضیه کمالی
 . 3تازه های احیا قلبی و ریوی.تالیف لیلی یکه فالح،طاهره صادقی ،محدثه بابایی.انتشارات سالمی.تهران1331.
.4بلد سوبرایان -پورتر رابرت -جری ریچارد -اورژانس های طبی پیش بیمارستانی میانی -گروه مترجمین -وزارت بهداشت درمان و آموزش
پزشکی و مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی-تهران -انتشارات سیمین دخت 1332


مقدمه :



کلیات درس



مدت زمان:

 1دقیقه



بخش اول درس

مدت زمان 01 :دقیقه



بخش دوم درس

 01دقیقه

جمع بندی و نتیجه گیری

مدت زمان:

مدت زمان  1 :دقیقه

جلسه دهم
دانشکده :پرستاری حضرت زینب(س) گروه آموزشی :هوشبری

سال تحصیلی 11-0011 :
نام درس (واحد)  :فوریت های پزشکی
نوع واحد :نظری -عملی
تعداد واحد 2 :واحد
مدت کالس 01 :دقیقه

مقطع  /رشته تحصیلی :کارشناسی ناپیوسته هوشبری

تاریخ ارائه درس 11/1/0 :
روز :شنبه

ساعت09-01:

تعداد دانشجویان 0 :
مسئول درس :سرکارخانم سیفی
مدرس :سرکارخانم آب شرشری

تاریخ تدوین  /بازنگری :شهریورماه 11

عنوان جلسه  :اورژانس های چشم و گوش حلق و بینی و صدمات ناشی از ضربه و شکستگی ها
هدف کلی جلسه  :با اورژانس های چشم  ،گوش حلق و بینی آشنا گردد.
اهداف اختصاصی :

-1انواع صدمات وارده به چشم را شرح و روش های مراقبتی را بیان نماید.
-2انواع صدمات وارد به گوش و بینی را بیان و روش های مراقبتی را شرح دهد.
-3انواع شکستگی هاو عالیم و نشانه های آن را ذکر نماید.
-4اقدامات اولیه در رابطه با شکستگی ها را توضیح دهد.
-2مراقبت های اولیه در رابطه با اورژانس حاد گوارشی را شرح دهد.
 -6اورژانس های حاد چشمی را نام ببرد.
 -7مراقبت های اولیه در رابطه با اورژانس چشمی را شرح دهد.
-3اورژانس های حاد گوش و بینی را نام ببرد.
-3مراقبت های اولیه در رابطه با اورژانس گوش را شرح دهد.
روش آموزش  :مجازی
امکانات آموزشی  :نرم افزار تولید محتوای الکترونیکی
فعالیت آموزشی  :تکلیف
عنوان و نوع آزمون  :متعاقبا اعالم خواهد شد.
منبع درس :
 .1میستوویچ جوزف-هفن برنت -کارن کیت(اورژانس های طبی پیش بیمارستانی پایه) ،گروه مترجمین وزارت بهداشت و درمان آموزش
پزشکی ،مرکز مدیریتی حوادث و فوریت های پزشکی تهران -انتشارات سیمین دخت1334
 .2کتاب جامع  CPCRبرگرفته از انجمن قلب آمریکا.2112.تالیف حامد حسنی ،مرضیه کمالی
 . 3تازه های احیا قلبی و ریوی.تالیف لیلی یکه فالح،طاهره صادقی ،محدثه بابایی.انتشارات سالمی.تهران1331.
.4بلد سوبرایان -پورتر رابرت -جری ریچارد -اورژانس های طبی پیش بیمارستانی میانی -گروه مترجمین -وزارت بهداشت درمان و آموزش
پزشکی و مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی-تهران -انتشارات سیمین دخت 1332


مقدمه :



کلیات درس



مدت زمان:

 1دقیقه



بخش اول درس

مدت زمان 01 :دقیقه



بخش دوم درس

 01دقیقه

جمع بندی و نتیجه گیری

مدت زمان:

مدت زمان  1 :دقیقه

جلسه یازدهم
دانشکده :پرستاری حضرت زینب(س) گروه آموزشی :هوشبری

سال تحصیلی 11-0011 :
نام درس (واحد)  :فوریت های پزشکی
نوع واحد :نظری -عملی
تعداد واحد 2 :واحد
مدت کالس 01 :دقیقه
تاریخ تدوین  /بازنگری :شهریورماه 11

مقطع  /رشته تحصیلی :کارشناسی ناپیوسته هوشبری

تاریخ ارائه درس 11/1/8:
روز :شنبه

ساعت09-01:

تعداد دانشجویان 0 :
مسئول درس :سرکارخانم سیفی
مدرس :سرکارخانم سیفی

عنوان جلسه  :آسیب های محیطی(سرمازدگی و گرمازدگی)
هدف کلی جلسه  :مراقبت های پیش بیمارستانی در آسیب های محیطی(سرمازدگی و گرمازدگی) را بداند.
اهداف اختصاصی :

 .1مکانیسم تنظیم حرارت در بدن را توضیح دهد.
 .2هیپوترمی و هیپرترمی را تعریف نماید.
 .3علل تشدید کننده هیپوترمی و هیپرترمی را نام ببرد.
 .4مراحل مختلف هیپوترمی با عالیم آن را توضیح دهد.
 .2مراحل مختلف هیپرترمی با عالیم آن را توضیح دهد.
 .6تفاوت هیپوترمی جنرالیزه با هیپوترمی موضعی را بداند.
 .7مراحل یخ زدگی عضو را توضیح دهد.
 .3نحوه اداره مصدومین با هیپو ترمی جنرالیزه را توضیح دهد.
 .3نحوه اداره مصدومین با هیپو ترمی موضعی (یخ زدگی عضو)را توضیح دهد.
 .11درمان گرمازدگی و برخوردهای اولیه و مراقبت ها را بصورت تفکیک در آن ها بیان کند.
روش آموزش  :مجازی
امکانات آموزشی  :نرم افزار تولید محتوای الکترونیکی
فعالیت آموزشی  :تکلیف
عنوان و نوع آزمون  :متعاقبا اعالم خواهد شد.
منبع درس :
 .1میستوویچ جوزف-هفن برنت -کارن کیت(اورژانس های طبی پیش بیمارستانی پایه) ،گروه مترجمین وزارت بهداشت و درمان آموزش
پزشکی ،مرکز مدیریتی حوادث و فوریت های پزشکی تهران -انتشارات سیمین دخت1334
 .2کتاب جامع  CPCRبرگرفته از انجمن قلب آمریکا.2112.تالیف حامد حسنی ،مرضیه کمالی
 . 3تازه های احیا قلبی و ریوی.تالیف لیلی یکه فالح،طاهره صادقی ،محدثه بابایی.انتشارات سالمی.تهران1331.
.0بلد سوبرایان -پورتر رابرت -جری ریچارد -اورژانس های طبی پیش بیمارستانی میانی -گروه مترجمین -وزارت بهداشت درمان و آموزش
پزشکی و مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی-تهران -انتشارات سیمین دخت 1332


مقدمه :



کلیات درس



مدت زمان:

 1دقیقه



بخش اول درس

مدت زمان 01 :دقیقه



بخش دوم درس

 01دقیقه

جمع بندی و نتیجه گیری

مدت زمان:

مدت زمان  1 :دقیقه

جلسه دوازدهم
دانشکده :پرستاری حضرت زینب(س) گروه آموزشی :هوشبری

سال تحصیلی 11-0011 :
نام درس (واحد)  :فوریت های پزشکی
نوع واحد :نظری -عملی
تعداد واحد 2 :واحد
مدت کالس 01 :دقیقه

مقطع  /رشته تحصیلی :کارشناسی ناپیوسته هوشبری

تاریخ ارائه درس 11/1/01 :
ساعت09-01:
روز :شنبه
تعداد دانشجویان 0 :
مسئول درس :سرکارخانم سیفی
مدرس :سرکارخانم آب شرشری

تاریخ تدوین  /بازنگری :شهریورماه 11

عنوان جلسه  :آسیب های محیطی(برق گرفتگی -سوختگی)
هدف کلی جلسه  :با مراقبت ها و برخورد با آسیب های ناشی از عوامل محیطی(سوختگی-برق گرفتگی) آشنا گردد.
اهداف اختصاصی :

-1انواع سوختگی را از نظر عمق و درجه آن ها را شرح دهد.
 -2انواع سوختگی را از نظر علل و عالیم مربوط به آن ها را شرح دهد.
-3مراقبت ها و اقدامات اولیه در مورد سوختگی ها را به تفکیک بیان نماید..
-4روش برخورد ،پیشگیری و درمان از بیمار برق گرفتگی را توضیح دهد.
روش آموزش  :مجازی
امکانات آموزشی  :نرم افزار تولید محتوای الکترونیکی
فعالیت آموزشی  :تکلیف
عنوان و نوع آزمون  :متعاقبا اعالم خواهد شد.
منبع درس :
 .1میستوویچ جوزف-هفن برنت -کارن کیت(اورژانس های طبی پیش بیمارستانی پایه) ،گروه مترجمین وزارت بهداشت و درمان آموزش
پزشکی ،مرکز مدیریتی حوادث و فوریت های پزشکی تهران -انتشارات سیمین دخت1334
 .2کتاب جامع  CPCRبرگرفته از انجمن قلب آمریکا.2112.تالیف حامد حسنی ،مرضیه کمالی
 . 3تازه های احیا قلبی و ریوی.تالیف لیلی یکه فالح،طاهره صادقی ،محدثه بابایی.انتشارات سالمی.تهران1331.
.4بلد سوبرایان -پورتر رابرت -جری ریچارد -اورژانس های طبی پیش بیمارستانی میانی -گروه مترجمین -وزارت بهداشت درمان و آموزش
پزشکی و مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی-تهران -انتشارات سیمین دخت 1332


مقدمه :



کلیات درس



مدت زمان:

 1دقیقه



بخش اول درس

مدت زمان 01 :دقیقه



بخش دوم درس

 01دقیقه

جمع بندی و نتیجه گیری

مدت زمان:

مدت زمان  1 :دقیقه

جلسه سیزدهم
دانشکده :پرستاری حضرت زینب(س) گروه آموزشی :هوشبری

سال تحصیلی 11-0011 :
نام درس (واحد)  :فوریت های پزشکی
نوع واحد :نظری -عملی
تعداد واحد 2 :واحد
مدت کالس 01 :دقیقه

مقطع  /رشته تحصیلی :کارشناسی ناپیوسته هوشبری

تاریخ ارائه درس 11/1/22 :
ساعت09-01:
روز :شنبه
تعداد دانشجویان 0 :
مسئول درس :سرکارخانم سیفی
مدرس :سرکارخانم آب شرشری

تاریخ تدوین  /بازنگری :شهریورماه 11

عنوان جلسه  :مسمومیت ها -انواع گزیدگی
هدف کلی جلسه :

با مسمومیت ها(مانند داروها  ،مواد غذایی و )...آشنا گردد.
با گزیدگی و کمک های اولیه مربوط به آن آشنا گردد.
اهداف اختصاصی :

 -1مسمومیت های دارویی با ذکر عالیم و مراقبت های اولیه شرح دهد.
 -2راه های مختلف ورود سم به بدن را نام ببرد.
 -3عالیم و نشانه های مسمومیت در بدن شرح دهد.
 -4روش های درمانی و پیشگیری و تفاوت های درمانی در مسمومیت ها توضیح دهد.
 -2عالیم و نشانه های مارگزیدگی را ذکر نماید.
 -6مراقبت ها و اقدامات اولیه و پیشگیرانه در خصوص مارگزیدگی شرح دهد.
 -7مراقبت ها و عالم مربوط به گزیدگی حشرات و اقدامات اولیه در رابطه با آن ها ذکر نماید.
 -3واکنش های مربوط به گزیدگی عنکبوت و مراقبت های اولیه آن را شرح دهد.
روش آموزش  :مجازی
امکانات آموزشی  :نرم افزار تولید محتوای الکترونیکی
فعالیت آموزشی  :تکلیف
عنوان و نوع آزمون  :متعاقبا اعالم خواهد شد.
منبع درس :
 .1میستوویچ جوزف-هفن برنت -کارن کیت(اورژانس های طبی پیش بیمارستانی پایه) ،گروه مترجمین وزارت بهداشت و درمان آموزش
پزشکی ،مرکز مدیریتی حوادث و فوریت های پزشکی تهران -انتشارات سیمین دخت1334
 .2کتاب جامع  CPCRبرگرفته از انجمن قلب آمریکا.2112.تالیف حامد حسنی ،مرضیه کمالی
 . 3تازه های احیا قلبی و ریوی.تالیف لیلی یکه فالح،طاهره صادقی ،محدثه بابایی.انتشارات سالمی.تهران1331.
.4بلد سوبرایان -پورتر رابرت -جری ریچارد -اورژانس های طبی پیش بیمارستانی میانی -گروه مترجمین -وزارت بهداشت درمان و آموزش
پزشکی و مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی-تهران -انتشارات سیمین دخت 1332
مدت زمان 1 :دقیقه
مقدمه :





کلیات درس


بخش اول درس

مدت زمان 01 :دقیقه



بخش دوم درس

 01دقیقه

جمع بندی و نتیجه گیری

مدت زمان:

مدت زمان  1 :دقیقه

جلسات عملی فوریت های پزشکی
جلسه اول
دانشکده :پرستاری حضرت زینب(س) گروه آموزشی :هوشبری

سال تحصیلی 11-0011 :

نام درس (واحد)  :فوریت های پزشکی
نوع واحد :نظری -عملی
تعداد واحد 2 :واحد
مدت کالس 11 :دقیقه

مقطع  /رشته تحصیلی :کارشناسی ناپیوسته هوشبری

تاریخ ارائه درس  :با توجه به شیوع کووید  ، 11زمان برگزاری
جلسات حضوری متعاقبا اعالم خواهد شد

روز :یکشنبه

ساعت09-01:

تعداد دانشجویان 0 :
مسئول درس :سرکارخانم سیفی
مدرس :سرکارخانم سیفی

تاریخ تدوین  /بازنگری :شهریورماه 11

عنوان جلسه  :مانورهای باز کردن راه هوایی-انواع روش های تنفس مصنوعی
هدف کلی جلسه  :انواع مانورهای باز کردن راه هوایی و انواع روش های تنفس مصنوعی را به درستی بر روی موالژ انجام دهد.
اهداف اختصاصی :






مانور  Jaw thrustرا به درستی انجام دهد.
مانور chin liftرا به درستی انجام دهد.
مانور  jaw liftرا به درستی انجام دهد.
مانور  Head tiltرا 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.

روش آموزش  :ترکیبی
امکانات آموزشی  :نرم افزار تولید محتوای الکترونیکی ,موالژ ،فیلم های آموزشی
فعالیت آموزشی  :تکلیف /تمرین عملی
عنوان و نوع آزمون  :متعاقبا اعالم خواهد شد.
منبع درس :
 کتاب جامع  CPCRبرگرفته از انجمن قلب آمریکا.2112.تالیف حامد حسنی ،مرضیه کمالی
 تازه های احیا قلبی و ریوی.تالیف لیلی یکه فالح،طاهره صادقی ،محدثه بابایی.انتشارات سالمی.تهران1331.


مقدمه :



کلیات درس



مدت زمان:

 01دقیقه



بخش اول درس

مدت زمان 91 :دقیقه



بخش دوم درس

 91دقیقه

جمع بندی و نتیجه گیری

مدت زمان:

مدت زمان  01 :دقیقه

جلسه دوم
دانشکده :پرستاری حضرت زینب(س) گروه آموزشی :هوشبری

سال تحصیلی 11-0011 :

نام درس (واحد)  :فوریت های پزشکی

نوع واحد :نظری –عملی
تعداد واحد 2 :واحد
مدت کالس 11 :دقیقه

مقطع  /رشته تحصیلی :کارشناسی ناپیوسته هوشبری

تاریخ ارائه درس  :با توجه به شیوع کووید  ، 11زمان برگزاری
جلسات حضوری متعاقبا اعالم خواهد شد

روز :یکشنبه

ساعت09-01:

تعداد دانشجویان 0 :
مسئول درس :سرکارخانم سیفی
مدرس :سرکارخانم سیفی

تاریخ تدوین  /بازنگری :شهریورماه 11

عنوان جلسه  :مانورهای جهت درمان FBAO
هدف کلی جلسه  :انواع مانورها جهت برطرف کردن انسداد راه هوایی با اجسام خارجی را بداند و بهه درسهتی بهر روی مهوالژ
انجام دهد.
اهداف اختصاصی :







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.
بتواند اقدامات مناسب مربوط به انسداد راه هوایی در مصدومین هوشیار و بیهوش را از یکدیگر افتراق دهد.

روش آموزش  :ترکیبی
امکانات آموزشی  :نرم افزار تولید محتوای الکترونیکی ,موالژ ،فیلم های آموزشی
فعالیت آموزشی  :تکلیف /تمرین عملی
عنوان و نوع آزمون  :متعاقبا اعالم خواهد شد.
منبع درس :
 کتاب جامع  CPCRبرگرفته از انجمن قلب آمریکا.2112.تالیف حامد حسنی ،مرضیه کمالی
 تازه های احیا قلبی و ریوی.تالیف لیلی یکه فالح،طاهره صادقی ،محدثه بابایی.انتشارات سالمی.تهران1331.


مقدمه :



کلیات درس



مدت زمان:

 01دقیقه



بخش اول درس

مدت زمان 91 :دقیقه



بخش دوم درس

 91دقیقه

جمع بندی و نتیجه گیری

مدت زمان:

مدت زمان  01 :دقیقه

جلسه سوم
دانشکده :پرستاری حضرت زینب(س) گروه آموزشی :هوشبری

سال تحصیلی 11-0011 :

نام درس (واحد)  :فوریت های پزشکی
نوع واحد :نظری -عملی
تعداد واحد 2 :واحد
مدت کالس 11 :دقیقه

مقطع  /رشته تحصیلی :کارشناسی ناپیوسته هوشبری

تاریخ ارائه درس  :با توجه به شیوع کووید  ، 11زمان برگزاری
جلسات حضوری متعاقبا اعالم خواهد شد

روز :یکشنبه

ساعت09-01:

تعداد دانشجویان 0 :
مسئول درس :سرکارخانم سیفی
مدرس :سرکارخانم سیفی

تاریخ تدوین  /بازنگری :شهریورماه 11

عنوان جلسه BLS :
هدف کلی جلسه  :اصول احیای قلبی و ریوی پایه را بر روی موالژ به درستی انجام دهد.
اهداف اختصاصی :










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.
روش های احیا قلبی یک و دو نفره را به درستی انجام دهد.
توالی BLSرا طبق آخرین پروتکل انجام دهد.

روش آموزش  :ترکیبی
امکانات آموزشی  :نرم افزار تولید محتوای الکترونیکی ,موالژ ،فیلم های آموزشی
فعالیت آموزشی  :تکلیف /تمرین عملی
عنوان و نوع آزمون  :متعاقبا اعالم خواهد شد.
منبع درس :
 کتاب جامع  CPCRبرگرفته از انجمن قلب آمریکا.2112.تالیف حامد حسنی ،مرضیه کمالی
تازه های احیا قلبی و ریوی.تالیف لیلی یکه فالح،طاهره صادقی ،محدثه بابایی.انتشارات سالمی.تهران1331.



مقدمه :



کلیات درس



مدت زمان:

 01دقیقه



بخش اول درس

مدت زمان 91 :دقیقه



بخش دوم درس

 91دقیقه

جمع بندی و نتیجه گیری

مدت زمان:

مدت زمان  01 :دقیقه

جلسه چهارم
دانشکده :پرستاری حضرت زینب(س) گروه آموزشی :هوشبری

مقطع  /رشته تحصیلی :کارشناسی ناپیوسته هوشبری

تاریخ ارائه درس  :با توجه به شیوع کووید  ، 11زمان برگزاری

سال تحصیلی 11-0011 :

جلسات حضوری متعاقبا اعالم خواهد شد

نام درس (واحد)  :فوریت های پزشکی
نوع واحد :نظری -عملی

ساعت09-01:

روز :یکشنبه
تعداد دانشجویان 0 :

مسئول درس :سرکارخانم سیفی
مدرس :سرکارخانم سیفی

تعداد واحد 2 :واحد
مدت کالس 11 :دقیقه
تاریخ تدوین  /بازنگری :شهریورماه 11

عنوان جلسه ACLS :
هدف کلی جلسه  :اصول احیای قلبی و

ریوی پیشرفته را بر روی موالژ به درستی انجام دهد.

اهداف اختصاصی :







روش های برقراری راه هوایی پیشرفته را بر شمارد.
روش صحیح را هوایی دهانی-حلقی را بر روی موالژ اجرا نماید.
روش صحیح را هوایی بینی-حلقی را بر روی موالژ اجرا نماید.
روش صحیح اینتوباسیون دهانی را بر روی موالژ اجرا نماید.
روش صحیح تهویه با ماسک و آمبوبگ را بر روی موالژ نمایش دهد.




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



روش آموزش  :ترکیبی
امکانات آموزشی  :نرم افزار تولید محتوای الکترونیکی ,موالژ ،فیلم های آموزشی
فعالیت آموزشی  :تکلیف /تمرین عملی
عنوان و نوع آزمون  :متعاقبا اعالم خواهد شد.
منبع درس :
 کتاب جامع  CPCRبرگرفته از انجمن قلب آمریکا.2112.تالیف حامد حسنی ،مرضیه کمالی
 تازه های احیا قلبی و ریوی.تالیف لیلی یکه فالح،طاهره صادقی ،محدثه بابایی.انتشارات سالمی.تهران1331.


مقدمه :



کلیات درس



مدت زمان:

 01دقیقه



بخش اول درس

مدت زمان 91 :دقیقه



بخش دوم درس

 91دقیقه

جمع بندی و نتیجه گیری

مدت زمان:

مدت زمان  01 :دقیقه

جلسه پنجم و ششم
دانشکده :پرستاری حضرت زینب(س)

گروه آموزشی :هوشبری

سال تحصیلی 11-0011 :

نام درس (واحد)  :فوریت های پزشکی
نوع واحد :نظری -عملی
تعداد واحد 2 :واحد
مدت کالس 11 :دقیقه

مقطع  /رشته تحصیلی :کارشناسی ناپیوسته هوشبری

تاریخ ارائه درس  :با توجه به شیوع کووید  ، 11زمان برگزاری
جلسات حضوری متعاقبا اعالم خواهد شد

روز :یکشنبه

ساعت09-01:

تعداد دانشجویان 0 :
مسئول درس :سرکارخانم سیفی
مدرس :سرکارخانم سوخک

تاریخ تدوین  /بازنگری :شهریورماه 11

عنوان جلسه  :بانداژ
هدف کلی جلسه  :انواع بانداژ را بشناسد و به درستی انجام دهد.
اهداف اختصاصی :



انواع بانداژ را نام ببرد.



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

روش آموزش  :ترکیبی
امکانات آموزشی  :نرم افزار تولید محتوای الکترونیکی ,موالژ ،فیلم های آموزشی
فعالیت آموزشی  :تکلیف /تمرین عملی
عنوان و نوع آزمون  :متعاقبا اعالم خواهد شد.
منبع درس :
.1بلد سوبرایان -پورتر رابرت -جری ریچارد -اورژانس های طبی پیش بیمارستانی میانی -گروه مترجمین -وزارت بهداشت درمان و آموزش
پزشکی و مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی-تهران -انتشارات سیمین دخت 1332


مقدمه :



کلیات درس



مدت زمان:

 01دقیقه



بخش اول درس

مدت زمان 91 :دقیقه



بخش دوم درس

 91دقیقه

جمع بندی و نتیجه گیری

مدت زمان:

مدت زمان  01 :دقیقه

