
  

 مجازی 0011-88دومنیمسال  در89ورودی اتاق عملکارشناسی فوریت پزشکی ( lesson Planطرح درس روزانه )

 

  اتاق عمل کارشناسی مقطع / رشته تحصیلی:            اتاق عملگروه آموزشی:             پرستاری حضرت زینب)س( : دانشکده

 6/00/88 تاریخ ارائه درس : 0011-88سال تحصیلی  :  

 01 -00: ساعت                       دوشنبهروز:   فوریت پزشکی:  نام درس )واحد(  
 نفر 01تعداد دانشجویان  : نظری  نوع واحد:

 آقای اکبری مسئول درس: واحد 0 تعداد واحد:
 آقای اکبری: مدرس  دقیقه 04مدت کالس: 

 09/01/88تاریخ بازنگری: 
 

 پرستاری در فوریت هاواقدامات الزم طبی و اصول :  عنوان درس

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

 اهداف جزئی : دانشجو در پایان تدریس بتواند: 
 اهمیت مراقبت های پرستاری در بخش اورژانس را توضیح دهد.-1

 مسائل مربوط به بهداشت روانی پرستار در بخش اورژانس را بیان کند.-2

 خصوصیات پرستار اورژانس را بر شمارد.-3

 ها را تعریف کند.طبقه بندی فوریت -4

    .تریاژ را تعریف کند.-5

 /        ترکیبی        مجازی روش آموزش :  حضوری         /       

 نرم افزار تولید محتوای الکترونیکیامکانات آموزشی :  

 /          پروژه        /        تاالر گفتگو        تکلیف  فعالیت آموزشی :   

  دقیقه  11زمان مدت  مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه35مدت زمان :    

 مدت زمان 

 مدت زمان:      دقیقه

  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

 

 کارشناسی اتاق عمل مقطع / رشته تحصیلی:            اتاق عملگروه آموزشی:             زینب)س(پرستاری حضرت  : دانشکده

 0/00/88 3تاریخ ارائه درس : 0011-88سال تحصیلی  :  

 01 -00: ساعت                       دوشنبهروز:   فوریت پزشکینام درس )واحد(  :  
 نفر 01تعداد دانشجویان  : نوع واحد: نظری

 آقای اکبریمسئول درس:  واحد 0تعداد واحد: 
 جناب آقای اکبری: مدرس  دقیقه 04مدت کالس:

 09/01/88تاریخ 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 : 

 های بافت نرم ، کشیدگی ، پیچ خوردگی را توضیح دهد. آسیب .1

 روش های اداره مصدومین را با آسیب بافت نرم ، کشیدگی و پیچ خوردگی را شرح دهد. .2

 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

 سب بی حرکتی عضو شکسته یا در رفته را روی ماکت نشان دهدوش های منار- .5

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

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

 روش های حمل بیمار را نام ببرد -9

 با انواع مختلف بانداژ آشنا گردد. -8

 

 /        ترکیبی        مجازی روش آموزش :  حضوری         /       

 نرم افزار تولید محتوای الکترونیکیامکانات آموزشی :  

 /          پروژه        /        تاالر گفتگو        تکلیف  فعالیت آموزشی :   

  دقیقه  11مدت زمان  مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه21مدت زمان :    

 دقیقه-مدت زمان :    

 دقیقه   11مدت زمان:      

  دقیقه  5مدت زمان :     جمع بندی و نتیجه گیری 

 دقیقه  5مدت زمان :      ارزشیابی درس 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 جلسه سوم

 

 کارشناسی اتاق عمل مقطع / رشته تحصیلی:            اتاق عملگروه آموزشی:             پرستاری حضرت زینب)س( : دانشکده

 01/00/88:تاریخ ارائه درس  0011-88سال تحصیلی  :  

 00-01: ساعت                       دوشنبهروز:   فوریت پزشکینام درس )واحد(  :  
 نفر 01تعداد دانشجویان  : نوع واحد: نظری 

 آقای اکبریمسئول درس:  واحد 0تعداد واحد: 
 جناب آقای اکبری: مدرس  دقیقه 04مدت کالس:

 09/01/88تاریخ بازنگری: 
 

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

 ،مسمومیت هااورژانس های شایع )گزیدگی ،( آشنایی با  اقدامات پرستاری در  هدف کلی درس :
 زئی : اهداف ج

 مصدوم دچار مارگزیدگی را اداره کند. -1

 مصدوم دچار گزش حشرات را مورد مراقبت قرار دهد-2

 مشخصات مارهای سمی را نام ببرد..-3

 انواع مسمومیت ها را نام ببرد.-4

 بیمارستانی را در مسمومین شرح دهد.عالئم و روش های مراقبتی پیش بیمارستانی و درون -5

 اهداف کلی درمان مسمومیت ها را توضیح دهد.-6

 مسموم آلوده به سموم خوراکی را اداره نماید.-7-

 مسموم آلوده به سموم پوستی را اداره نماید.-8

 مسموم آلوده به سموم استنشاقی را اداره نماید.-9

 اید.مسموم آلوده به سموم تزریقی را اداره نم -11

 انواع مختلف سوختگی براساس عامل ایجادکننده رانام برد. -11

 ( راشرح دهد. 3و2و1دسته بندی سوختگی براساس عمق آسیب )درجه -12

 راتوضیح دهد.   9تعیین وسعت سوختگی براساس قانون -13

 پاسخ موضعی وسیستمیك ارگانهای بدن نسبت به سوختگی راشرح دهد. -14

 ، راشرح دهد. 3، درجه 2، درجه  1وختگی درجه مشخصات زخمهای س -15

 اقدامات اورژانسی در سوختگی را بیان نماید. -16

 انواع سوختگی ها وتعاریف مربوطه رابیان نماید.-17

 /        ترکیبی        مجازی روش آموزش :  حضوری         /       

 نرم افزار تولید محتوای الکترونیکیامکانات آموزشی :  

 /          پروژه        /        تاالر گفتگو        تکلیف  فعالیت آموزشی :   

  دقیقه  11مدت زمان  مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  بخش دوم درس 

 دقیقه35مدت زمان :    

 دقیقه   21مدت زمان:      

  دقیقه  5مدت زمان :     جمع بندی و نتیجه گیری 

 دقیقه  5مدت زمان :      ارزشیابی درس 



 کارشناسی اتاق عمل مقطع / رشته تحصیلی:            اتاق عملگروه آموزشی:             پرستاری حضرت زینب)س( : دانشکده

 02/00/88 تاریخ ارائه درس : 0011-88سال تحصیلی  :  

 00-01: ساعت                       دوشنبهروز:   فوریت پزشکینام درس )واحد(  :  
 نفر 01تعداد دانشجویان  : نوع واحد: نظری 

 مسئول درس: آقای اکبری واحد 0تعداد واحد: 
 مدرس : آقای رضوی دقیقه 04مدت کالس:

 09/01/88تاریخ بازنگری: 

    تروما به ، قفسه سینه ، شکمکسب آگاهی  در مورد:  عنوان درس

 با مراقبت های پرستاری اورژانس در فوریت های ، قفسه سینه ، شکم آشنا گردد.  هدف کلی درس :
 

 اهداف جزئی : 
 

 .را توضیح دهد قفسه سینه وشکم مکانیسم آسیب در صدمات -1

  .را نام ببرد قفسه سینه وشکم و نشانه های آسیب به الیم ع-2

  .را توضیح دهد قفسه سینه وشکم مراقبت های طبی اورژانس در آسیب های -3

 رامورد مراقبت قرار دهد. شکمبیمار دچار آسیب های -4

 .را نام ببرد شکمو نشانه های آسیب به  عالئم-5

  .را توضیح دهد شکممراقبت های طبی اورژانس در آسیب های --6

 .را نام ببرد قفسه سینه و نشانه های آسیب به  عالئم -7

  .را توضیح دهد قفسه سینه مراقبت های طبی اورژانس در آسیب های  -8

 /        ترکیبی        مجازی روش آموزش :  حضوری         /       

 نرم افزار تولید محتوای الکترونیکیامکانات آموزشی :  

 /          پروژه        /        تاالر گفتگو        تکلیف  فعالیت آموزشی :   

  دقیقه  11مدت زمان  مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه35مدت زمان :    

 دقیقه  15مدت زمان :    

 دقیقه   21مدت زمان:      

  دقیقه  5مدت زمان :     جمع بندی و نتیجه گیری 

 دقیقه  5مدت زمان :      ارزشیابی درس 



 جلسه پنجم

 

 کارشناسی اتاق عمل مقطع / رشته تحصیلی:            اتاق عملگروه آموزشی:             پرستاری حضرت زینب)س( : دانشکده

 25/12/99 تاریخ ارائه درس : 0011-88سال تحصیلی  :  

 01 -00: ساعت                       دوشنبهروز:   فوریت پزشکینام درس )واحد(  :  
 نفر 01تعداد دانشجویان  : نظری  نوع واحد:

 آقای اکبری مسئول درس: واحد 0 تعداد واحد:
 مدرس : آقای اکبری دقیقه 04:مدت کالس

 09/01/88تاریخ بازنگری: 
 عنوان درس : کسب آگاهی  در مورد اورژانس های قلبی  

  درس : با مراقبت های پرستاری اورژانس در فوریت های قلبی آشنا گردد.هدف کلی 

 اهداف جزئی : 

 سندرم حاد کرونری را توضیح دهد. -0

 با آنواع آنژین آشنا گردد. -0

 فرایند ایجاد انفارکتوس میوکارد را توضیح دهد.-  3

 عالیم  ونشانه های بالینی سکته قلبی بیان نماید.-0

 با اقدامات اورژانسی در فوریت های قلبی آشنا گردد. -4
  

 /        ترکیبی        مجازی روش آموزش :  حضوری         /       

 نرم افزار تولید محتوای الکترونیکیامکانات آموزشی :  

 /          پروژه        /        تاالر گفتگو        تکلیف  فعالیت آموزشی :   

  دقیقه  11مدت زمان  مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه15مدت زمان :    

 دقیقه  -مدت زمان :    

 دقیقه   15مدت زمان:      

  دقیقه  5مدت زمان :     جمع بندی و نتیجه گیری 

 مدت زمان :      دقیقه  ارزشیابی درس 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 جلسه ششم
 

 تکنولوژی اتاق عمل           کارشناسی  مقطع / رشته تحصیلی:    تکنولوژی اتاق عملگروه آموزشی:            پرستاری حضرت زینب)س(:  دانشکده

 01/0/11 تاریخ ارائه درس : 88-11سال تحصیلی  :  

 00-01ساعت:                       دوشنبهروز:   فوریت های پزشکینام درس )واحد(  :  
 01تعداد دانشجویان  : نوع واحد: نظری 

 جناب آقای اکبریمسئول درس:  واحد 0تعداد واحد: 
 سیفیسرکارخانم : مدرس  دقیقه 41مدت کالس: 

 88تاریخ بازنگری: دی ماه 
 

 محیطی)سرمازدگی و گرمازدگی(مراقبت های پرستاری اورژانس  در آسیب های ناشی از عوامل :  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. .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. .5

 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

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

 درمان گرمازدگی و برخوردهای اولیه و مراقبت ها را بصورت تفکیك در آن ها بیان کند. .11
 /        ترکیبی        مجازی :  حضوری         /        روش آموزش

 الکترونیکینرم افزار تولید محتوای   امکانات آموزشی :

 /          پروژه        /        تاالر گفتگو        تکلیف     فعالیت آموزشی :

 متعاقبا اعالم خواهد شد.عنوان و نوع آزمون : 

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

 1384انتشارات سیمین دخت -آموزش پزشکی، مرکز مدیریتی حوادث و فوریت های پزشکی تهراندرمان 

 1393نیك روان فرد م،نحوه اداره مصدومین در سوانح و اورژانس، انتشارات نور دانش 

   1389غفاری ف، پرستاری فوریت ها، انتشارات بشری 
  دقیقه  5: مدت زمان  مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  بخش دوم درس 

 دقیقه21مدت زمان :    

 دقیقه 21دت زمان:      م

  دقیقه  5مدت زمان :     جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 
 
 
 



 
 

 جلسه هفتم
 
 

 تکنولوژی اتاق عمل           کارشناسی  گروه آموزشی:   تکنولوژی اتاق عمل    مقطع / رشته تحصیلی:         پرستاری حضرت زینب)س(:  دانشکده

 03/0/11 تاریخ ارائه درس : 88-11سال تحصیلی  :  
 00-01ساعت:                       دوشنبهروز:   فوریت های پزشکینام درس )واحد(  :  

 01تعداد دانشجویان  : نوع واحد: نظری 
 جناب آقای اکبریمسئول درس:  واحد 0تعداد واحد: 
 سیفیسرکارخانم : مدرس  دقیقه 41مدت کالس: 

 99تاریخ بازنگری: دی ماه
 

 تشنج(-CVAاورژانس های عصبی):  جلسهعنوان 

 را بداند. تشنج(-CVAمراقبت های پیش بیمارستانی در اورژانس های عصبی):   جلسههدف کلی 

 :  اختصاصیاهداف 

 علل  تشنج را بیان کند. .1

 انواع تشنج را نام ببرد. .2

 بالینی در بیماران مبتال به تشنج را شرح دهد.م 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 .5

 را بیان کند تفاوت سکته مغری ایسکمیك و هموراژیك .6

 اواع سکته های ایسکمیك را نام ببرد. .7

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

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

 /        ترکیبی        مجازی :  حضوری         /        روش آموزش

 نرم افزار تولید محتوای الکترونیکی  امکانات آموزشی :

 /          پروژه        /        تاالر گفتگو        تکلیف     فعالیت آموزشی :

 متعاقبا اعالم خواهد شد.عنوان و نوع آزمون : 

 منبع درس :

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

 1384انتشارات سیمین دخت -فوریت های پزشکی تهرانآموزش پزشکی، مرکز مدیریتی حوادث و 

 1393نیك روان فرد م،نحوه اداره مصدومین در سوانح و اورژانس، انتشارات نور دانش 
   1389غفاری ف، پرستاری فوریت ها، انتشارات بشری 

  دقیقه  5: مدت زمان  مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  بخش دوم درس 

 دقیقه21مدت زمان :    

 دقیقه 21دت زمان:      م

  دقیقه  5مدت زمان :     جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 



 

 هشتمجلسه 
 
 

 تکنولوژی اتاق عمل           کارشناسی  گروه آموزشی:   تکنولوژی اتاق عمل    مقطع / رشته تحصیلی:         پرستاری حضرت زینب)س(:  دانشکده

 31/0/11 ارائه درس :تاریخ  88-11سال تحصیلی  :  

 00-01ساعت:                       دوشنبهروز:   فوریت های پزشکینام درس )واحد(  :  
 01تعداد دانشجویان  : نوع واحد: نظری 

 جناب آقای اکبریمسئول درس:  واحد 0تعداد واحد: 
 سیفیسرکارخانم : مدرس  دقیقه 41مدت کالس: 

 88دی ماه تاریخ بازنگری: 
 

 خونریزی ها و شوک ،تعریف و انواع آن و مراقبت های پرستاری :  عنوان درس

 آشنا گردد. رستاری اورژانس در شوک ،خونریزیاقدامات پ علل و با هدف کلی درس :
 اهداف جزئی : 

 نام ببرد.انواع شوک را -1

 هیپوولمیك را توضیح دهد. علل شوک-2

 علل شوک آنافیالکتیك را توضیح دهد.-3

 علل شوک کاریوژنیك را توضیح دهد.-4

 مداخالت درمانی جهت اصالح شوک هیپوولمیك را شرح دهد.-5

 را شرح دهد. سپتیكمداخالت درمانی جهت اصالح شوک  -6

 را شرح دهد. آنافیالکتیكمداخالت درمانی جهت اصالح شوک -7

 را شرح دهد.کاردیوژنیك مداخالت درمانی جهت اصالح شوک -8
 

 /        ترکیبی        مجازی :  حضوری         /        آموزشروش 

 نرم افزار تولید محتوای الکترونیکی  امکانات آموزشی :

 /          پروژه        /        تاالر گفتگو        تکلیف     فعالیت آموزشی :

 متعاقبا اعالم خواهد شد.عنوان و نوع آزمون : 

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

 1384انتشارات سیمین دخت -درمان آموزش پزشکی، مرکز مدیریتی حوادث و فوریت های پزشکی تهران

 1393نیك روان فرد م،نحوه اداره مصدومین در سوانح و اورژانس، انتشارات نور دانش 

   1389غفاری ف، پرستاری فوریت ها، انتشارات بشری 
  دقیقه  5: مدت زمان  مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  بخش دوم درس 

 دقیقه21مدت زمان :    

 دقیقه 21دت زمان:      م

  دقیقه  5مدت زمان :     جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 
 
 
 
 
 



 

 جلسه نهم
 
 

 تکنولوژی اتاق عمل           کارشناسی  گروه آموزشی:   تکنولوژی اتاق عمل    مقطع / رشته تحصیلی:         زینب)س(پرستاری حضرت :  دانشکده

 1/0/11 تاریخ ارائه درس : 88-11سال تحصیلی  :  

 00-01ساعت:                       دوشنبهروز:   فوریت های پزشکینام درس )واحد(  :  
 01تعداد دانشجویان  : نوع واحد: نظری 

 جناب آقای اکبریمسئول درس:  واحد 0تعداد واحد: 
 سیفیسرکارخانم : مدرس  دقیقه 41مدت کالس: 

 88تاریخ بازنگری: دی ماه 
 

 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. .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

 نحوه اداره مصدمین با رینوره و اتوره را بیان نماید. .5

 ای اولیه به سر را نام ببرد.انواع آسیب ه .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

 عالیم مصدومین با هماتوم های داخل جمجمه ای را نام ببرد. .11

 برد.عالیم مصدومین با فتق مغزی را نام ب .11

  اولویت ها ی پرستاری درمصدومین مبتال به تروما به سر به ترتیب تفکیك شده بیان نماید. .12

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

 تدابیر پرستاری در اورژانس در مصدومین با صدمات سر را توضیح دهد. .14

 /        ترکیبی        مجازی حضوری         /         روش آموزش :

 نرم افزار تولید محتوای الکترونیکی  امکانات آموزشی :

 /          پروژه        /        تاالر گفتگو        تکلیف  :    فعالیت آموزشی

 متعاقبا اعالم خواهد شد.عنوان و نوع آزمون : 

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

 1384انتشارات سیمین دخت -درمان آموزش پزشکی، مرکز مدیریتی حوادث و فوریت های پزشکی تهران

 1393نیك روان فرد م،نحوه اداره مصدومین در سوانح و اورژانس، انتشارات نور دانش 

  1389ها، انتشارات بشری  غفاری ف، پرستاری فوریت 
  دقیقه  5: مدت زمان  مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  بخش دوم درس 

 دقیقه21مدت زمان :    

 دقیقه 21دت زمان:      م



  دقیقه  5مدت زمان :     جمع بندی و نتیجه گیری 

 


