
  

 79ورودی  پرستاریدانشجویان کارشناسی  حوادث غیر مترقبهدر بحران و اورژانس   ( پرستاریlesson Planطرح درس )

 77-00دومدر نیمسال 

 جلسه اول

 

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

 4/11/77 تاریخ ارائه درس : 77-00صیلی  :  سال تح
پرستاری اورژانس دربحران وحوادث :  نام درس )واحد(  

 غیرمترقبه 
 10-11:ساعت                       شنبهروز:  

 نفر 38تعداد دانشجویان  : عملی–نظری  نوع واحد:
 سرکارخانم سیفی مسئول درس: واحد 1/ 5.تعداد واحد:

 مدرس : آقای اکبری دقیقه 55مدت کالس: 
 15/10/77تاریخ بازنگری: 

 

 آشنایی با طب اورژانس، بررسی و شناخت بیماران در فوریت ها، تریاژ:  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 :

 اف جزئی :هدا
 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

 طبقه بندی فوریت ها را تعریف کند.-4
  وبحران بلدباشد. ونحوه اجرای آن رادر هنگام حوادثتریاژ را تعریف کند.-5

 /        ترکیبی        مجازی حضوری         /         روش آموزش :

 نرم افزار تولید محتوای الکترونیکی:   امکانات آموزشی

 /          پروژه        /        تاالر گفتگو        تکلیف     فعالیت آموزشی :

 شدمتعاقبا اعالم خواهد عنوان و نوع آزمون: 

  دقیقه  11مدت زمان  مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه15مدت زمان 

 مدت زمان 

 مدت زمان:      دقیقه

  دقیقه  5مدت زمان :     جمع بندی و نتیجه گیری 

 دقیقه  -مدت 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 پرستاری مقطع / رشته تحصیلی:            پرستاریگروه آموزشی:            ضرت زینب)س(پرستاری ح : دانشکده

 11/11/77تاریخ ارائه درس : 77-00سال تحصیلی  :  

پرستاری اورژانس دربحران وحوادث :  نام درس )واحد(  : 
 غیرمترقبه 

 11 -10: ساعت                     شنبهروز:  

 نفر 38تعداد دانشجویان  : عملی-: نظرینوع واحد
 سرکارخانم سیفیمسئول درس:  واحد 1 /5تعداد واحد:
 : جناب آقای اکبریمدرس  دقیقه 55مدت کالس:

 15/10/77تاریخ بازنگری: 
 

 عضالنی –سیستم اسکلتی  آشنایی با اورژانس های صدمات:  عنوان درس

 عضالنی –ر فوریت ها ی سیستم اسکلتی یی با اصول پرستاری دآشنا  هدف کلی درس :
 اهداف جزئی : 

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

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

 روش های مناسب بی حرکتی عضو شکسته یا در رفته را روی ماکت نشان دهد- .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 .8

 آشنا گردد. مختلف بانداژ با انواع  .9

 /        ترکیبی        مجازی حضوری         /         روش آموزش :

 نرم افزار تولید محتوای الکترونیکی:   امکانات آموزشی

 /          پروژه        /        تاالر گفتگو        تکلیف     فعالیت آموزشی :

 خواهد شد متعاقبا اعالمعنوان 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

 1393ژانس، انتشارات نور دانشنیک روان فرد م،نحوه اداره مصدومین در سوانح و اور 

   1389غفاری ف، پرستاری فوریت ها، انتشارات بشری 
  دقیقه  11مدت زمان  مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  بخش دوم درس 

 دقیقه21مدت زمان :    

 دقیقه   11مدت زمان:      

  دقیقه  5مدت زمان :     جمع بندی و نتیجه گیری 

 



 جلسه سوم
 
 

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

 11/11/1977تاریخ ارائه درس : 1500-77سال تحصیلی  :  

پرستاری اورژانس دربحران وحوادث نام درس )واحد(  :  
 غیرمترقبه

 10-11: ساعت                       شنبهروز:  

 نفر 38تعداد دانشجویان  : عملی–نوع واحد: نظری 
 سرکارخانم سیفیمسئول درس:  واحد 1/ 5تعداد واحد:
 : جناب آقای اکبریمدرس  دقیقه 55مدت کالس:

 15/10/77تاریخ بازنگری: 

 گوش وحلق وبینی  چشم،  اورژانس های:  عنوان درس

 گوش وحلق وبینی چشم، اورژانس های شایع در آشنایی با  اقدامات پرستاری  هدف کلی درس :
 اهداف جزئی : 

  مشکالت دارای آسیب های گوش راشناسایی نماید.مصدوم دچار  -1

 مورد مراقبت قرار دهدمشکالت دارای آسیب های گوش رامصدوم دچار -2

  راشناسایی نماید. مشکالت دارای آسیب های چشممصدوم دچار  -3

 .مورد مراقبت قرار دهدی آسیب های چشم رامشکالت دارامصدوم دچار  -4

 راشناسایی نماید.  بینیمصدوم دچار مشکالت دارای آسیب های عالیم  -5

 راشناسایی نماید. جسم خارجی در بینیبامصدوم عالیم  -6

 رابداند. جسم خارجی در بینیبامصدوم نحوه مراقبت از -7

 راقبت قرار دهدمورد ممشکالت دارای آسیب های چشم رامصدوم دچار  -8

 جسم خارجی در چشم ) خارج نمودن پلیسه از چشم (  -9

 /        ترکیبی        مجازی حضوری         /         روش آموزش :

 نرم افزار تولید محتوای الکترونیکی  امکانات آموزشی :

 گفتگو/          پروژه        /        تاالر         تکلیف  :    فعالیت آموزشی

 متعاقبا اعالم خواهد شدعنوان 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

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

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

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  بخش دوم درس 

 دقیقه11مدت زمان :   

 دقیقه   21مدت زمان:      

  دقیقه  5ان :    مدت زم جمع بندی و نتیجه گیری 



 چهارمجلسه 
 

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

 17/11/77 تاریخ ارائه درس : 77-00سال تحصیلی  :  

 10-11ساعت:                        چهارشنبهروز:   مترقبه :  پرستاری اورژانس در بحران و فوریت ها و حوادث غیرنام درس )واحد(  
 نفر 38تعداد دانشجویان  : عملی –نوع واحد: نظری 

 سیفیمسئول درس: سرکارخانم  واحد 5/1تعداد واحد: 
 خانم سیفی: سرکارمدرس  دقیقه 50مدت کالس: 

 77دی ماه تاریخ بازنگری: 
 

 ت سرنس های شایع صدمااورژا:  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

 ه را نام ببرد.انواع شکستگی های جمجم .4

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

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

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

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

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

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

 عالیم مصدومین با فتق مغزی را نام ببرد. .11

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

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

 نس در مصدومین با صدمات سر را توضیح دهد.تدابیر پرستاری در اورژا .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  : 
 کارن کیت)اورژانس های طبی پیش بیمارستانی پایه(، گروه مترجمین وزارت بهداشت و درمان آموزش پزشکی، مرکز مدیریتی حوادث -هفن برنت-میستوویچ جوزف

 1384انتشارات سیمین دخت -و فوریت های پزشکی تهران

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

   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 



 

 پنجم جلسه

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

 6/11/77 تاریخ ارائه درس : 77-00سال تحصیلی  :  
در بحران و فوریت اورژانس پرستاری نام درس )واحد(  :  

 ها و حوادث غیر مترقبه
 10-11ساعت:                        چهارشنبهروز:  

 نفر 38تعداد دانشجویان  : عملی –نوع واحد: نظری 
 سیفیمسئول درس: سرکارخانم  واحد 5/1تعداد واحد: 
 : دکتر رضویمدرس  دقیقه 50مدت کالس: 

 77تاریخ بازنگری: دی ماه 

    آشنایی با اورژانس های شکم، قفسه سینه و صدمات نخاعی:  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 سه سینه وشکم قفمراقبت 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 ژانس در آسیب های مراقبت های طبی اور -8

 /        ترکیبی        مجازی :  حضوری         /        روش آموزش

 نرم افزار تولید محتوای الکترونیکی  امکانات آموزشی :

 /          پروژه        /        تاالر گفتگو        تکلیف     فعالیت آموزشی :

 متعاقبا اعالم خواهد شدمون: عنوان و نوع آز

 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

 1393مین در سوانح و اورژانس، انتشارات نور دانشنیک روان فرد م،نحوه اداره مصدو 

 1381غفاری 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 ششم
 

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

 19/11/77 تاریخ ارائه درس : 77-00سال تحصیلی  :  

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

 10-11ساعت:                        بهچهارشنروز:  

 نفر 38تعداد دانشجویان  : عملی –نوع واحد: نظری 
 سیفیمسئول درس: سرکارخانم  واحد 5/1تعداد واحد: 
 سیفیسرکارخانم : مدرس  دقیقه 50مدت کالس: 

 77تاریخ بازنگری: دی ماه 
 

 اشی از عوامل محیطی)سرمازدگی و گرمازدگی(مراقبت های پرستاری اورژانس  در آسیب های ن:  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

 پرترمی را نام ببرد.علل تشدید کننده هیپوترمی و هی .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.ه اداره مصدومین با هیپو ترمی نحو .1

 درمان گرمازدگی و برخوردهای اولیه و مراقبت ها را بصورت تفکیک در آن ها بیان کند. .11

 /        ترکیبی        مجازی :  حضوری         /        روش آموزش

 یکینرم افزار تولید محتوای الکترون  امکانات آموزشی :

 /          پروژه        /        تاالر گفتگو        تکلیف     فعالیت آموزشی :

 متعاقبا اعالم خواهد شدعنوان 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 -مرکز مدیریتی حوادث و فوریت های پزشکی تهران درمان آموزش پزشکی،

 1393نیک 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

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

 16/11/77 تاریخ ارائه درس : 1500-77سال تحصیلی  :  

نام درس )واحد(  :  پرستاری اورژانس دربحران وحوادث 
 غیرمترقبه 

 10-11روز:  شنبه                       ساعت: 

 نفر 38تعداد دانشجویان  : عملی–نوع واحد: نظری 
 سرکارخانم سیفیمسئول درس:  واحد 5/1تعداد واحد: 
 قای اکبریمدرس : آ قیقهد 55:مدت کالس

 15/10/77تاریخ بازنگری: 

  آسیب های ناشی از عوامل محیطی و بالیای طبیعی)برق گرفتگی و سوختگی و...(:  عنوان درس

 آشنا گردد. وبرق گرفتگی  :  با مراقبت های پرستاری اورژانس در سوختگی هدف کلی درس

 :  اهداف جزئی

 ده رانام برد. انواع مختلف سوختگی براساس عامل ایجادکنن -1

 ( راشرح دهد. 3و2و1دسته بندی سوختگی براساس عمق آسیب )درجه -2

 راتوضیح دهد.   1یین وسعت سوختگی براساس قانون تع-3

 پاسخ موضعی وسیستمیک ارگانهای بدن نسبت به سوختگی راشرح دهد. -4

 ، راشرح دهد. 3، درجه 2، درجه  1مشخصات زخمهای سوختگی درجه  -5

 ات اورژانسی در سوختگی را بیان نماید.اقدام -6

 براساس عامل ایجادکننده رانام برد. برق گرفتگی انواع مختلف  -7

 راشرح دهد.برق گرفتگی پاسخ موضعی وسیستمیک ارگانهای بدن نسبت به  -8

 را بیان نماید. برق گرفتگیاقدامات اورژانسی در  -1

 وتحت مراقبت اورژانسی قرارمیدهد.اقدامات الزم درمصدوم دچارغرق شدگی را بلد-11

 اقدامات الزم درفرددچارصاعقه زده رابلد وبکارببندد.-12

 اقدامات الزم درمصدومین ناشی اززلزله رابداندوبکارببندد.-13
 /        ترکیبی        مجازی :  حضوری         /        روش آموزش

 ونیکینرم افزار تولید محتوای الکتر  امکانات آموزشی :

 /          پروژه        /        تاالر گفتگو        تکلیف     فعالیت آموزشی :

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

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

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

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

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 یقهدق11مدت زمان :    

 دقیقه  -مدت زمان :    

 دقیقه   11مدت زمان:      

  دقیقه  5مدت زمان :     جمع بندی و نتیجه گیری 



 
 
 

 جلسه هشتم
 

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

 23/12/11ارائه درس :تاریخ  1500-77سال تحصیلی  :  
پرستاری اورژانس دربحران وحوادث نام درس )واحد(  :  

 غیرمترقبه
 10-11:ساعت                       شنبهروز:  

 نفر 38تعداد دانشجویان  : عملی-نظری  نوع واحد:
 سرکارخانم سیفی مسئول درس: واحد 1/ 5تعداد واحد:

 یمدرس : آقای اکبر دقیقه 55مدت کالس: 
 15/10/77تاریخ بازنگری: 

 

   سالح های کشتارجمعی وحوادث  زمان جنگ:  عنوان درس

 با مراقبت هاواقدامات  پرستاری اورژانس در جنگ )موادمنفجره وسالح های هسته ای( آشنا گردد. هدف کلی درس :

 

 اهداف جزئی : 
 
 سالح های کشتار جمعی را نام ببرد. -1

 موارد بحران های مواد شیمیایی  را بیان کند.اقدامات پرستاری مناسب در  -2

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

 اقدامات پرستاری مناسب در اورژاانس های جنگ بداند  وآنها   را بیان کند. -4

 /        ترکیبی        مجازی :  حضوری         /        روش آموزش

 نرم افزار تولید محتوای الکترونیکی  آموزشی :امکانات 

 /          پروژه        /        تاالر گفتگو        تکلیف     فعالیت آموزشی :

 متعاقبا اعالم خواهد شدعنوان و نوع آزمون: 

 :  منبع درس 

  ترجمین وزارت بهداشت کارن کیت)اورژانس های طبی پیش بیمارستانی پایه(، گروه م-هفن برنت-میستوویچ جوزف
 1384انتشارات سیمین دخت -و درمان آموزش پزشکی، مرکز مدیریتی حوادث و فوریت های پزشکی تهران

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

   1389غفاری ف، پرستاری فوریت ها، انتشارات بشری 
  هدقیق  11مدت زمان  مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه17مدت زمان :    

 دقیقه -مدت زمان :    

 دقیقه   11مدت زمان:      

  دقیقه  5مدت زمان :     جمع بندی و نتیجه گیری 

 دقیقه-مدت زمان :      ارزشیابی درس 

 
 
 



 نهمجلسه 
 

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

 15/1/1500تاریخ ارائه درس : 1500-77سال تحصیلی  :  
پرستاری اورژانس دربحران وحوادث نام درس )واحد(  :  

 غیرمترقبه
 10-11: ساعت                       شنبهروز:  

 نفر 38تعداد دانشجویان  : عملی–ی نوع واحد: نظر
 سرکارخانم سیفیمسئول درس:  واحد 1/ 5تعداد واحد:
 : جناب آقای اکبریمدرس  دقیقه 55مدت کالس:

 15/10/77تاریخ بازنگری: 
 

 پرستاری اورژانس در مسمومیت ها و گزیدگی ها: عنوان درس

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

 مصدوم دچار مارگزیدگی را اداره کند. -2

 مصدوم دچار گزش حشرات را مورد مراقبت قرار دهد-2

 مشخصات مارهای سمی را نام ببرد..-3

 ها را نام ببرد.آنانواع تعاریف مسمومیت و-4

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

 د.مسموم آلوده به سموم تزریقی را اداره نمای -11

 /        ترکیبیمجازی  انالین        :  حضوری         /        روش آموزش

 نرم افزار تولید محتوای الکترونیکی  امکانات آموزشی :

 /          پروژه        /        تاالر گفتگو        تکلیف     فعالیت آموزشی :

 متعاقبا اعالم خواهد شدعنوان و نوع آزمون: 

 درس  :  منبع
 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

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

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

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  بخش دوم درس 

 دقیقه11مدت زمان :   

 دقیقه   21مدت زمان:      

  دقیقه  5مدت زمان :     جمع بندی و نتیجه گیری 



 
 

 97ورودی  پرستاریدانشجویان  عملی بحران و فوریت هاپرستاری اورژانس در  روزانه طرح درس
 
 

      کارشناسی پرستاری            مقطع / رشته تحصیلی:            پرستاری       گروه آموزشی:                 پرستاری:   هدانشکد
 11.6/ 11.5/ 11.17/ 11.11/11.11 تاریخ ارائه درس : 1500-77سال تحصیلی  :  

پرستاری اورژانس دربحران وحوادث رس )واحد(  :  نام د
 غیرمترقبه

 10-15/11-16: ساعت        ، دوشنبه،سه شنبه،چهارشنبهروز:  

 نفر 38تعداد دانشجویان  : عملی–نوع واحد: نظری 
 سرکارخانم سیفیمسئول درس:  واحد 1/ 5تعداد واحد:
 : سرکارخانم سیفیمدرس  دقیقه 70مدت کالس:

 77دی ماه  دوین / بازنگری:تاریخ ت
 

   راه هوایی مدیریت:  جلسهعنوان 

 داخل تراشه در بزرگساالن را به درستی انجام دهد.انتوباسیون :   جلسههدف کلی 

 :  اختصاصیاهداف 
 سایزهای مختلف لوله تراشه را بداند. .1

 قسمت های مختلف لوله تراشه را بیان نماید. .2

 ر را بیان نماید.تفاوت الرنگسکوپ خمیده و میل .3

 وسایل مورد نیاز برای اینتوباسیون را نام ببرد. .4

 انتوباسیون داخل تراشه را به درستی انجام دهد. .5

 موارد جهت تایید لوله گذاری داخل تراشه را ذکر نماید. .6

                                                        ،فیلم های آموزشی موالژ سخنرانی ، تمرین بر رویروش آموزش :  

 موالژماژیک و وایت برد،  نرم افزار تولید محتوای الکترونیکی،:  امکانات آموزشی

          /تمرین عملیتکلیف :    فعالیت آموزشی

 متعاقبا اعالم خواهد شد.:  عنوان و نوع آزمون

  منبع درس :
 1381نشگاه علوم پزشکی اصفهان .نقیبی، خسرو و همکاران. اصول بیهوشی و مراقبت های ویژه. دا .1

 1396.مترجمین دکتر جواد صادقی وهمکاران. 2118مبانی بیهوشی میلر .2

3.Ronald D. Miller; Anesthesia (7 th edition). Philadelphia, Churchill Livingstone, 2018 

 دقیقه  5مدت زمان:       :   مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

 ستراحت پرسش و پاسخ و ا 

  بخش دوم درس 

 دقیقه90مدت زمان :    

 دقیقه  15مدت زمان :    

 دقیقه   15مدت زمان:     

  دقیقه  5مدت زمان :     جمع بندی و نتیجه گیری 

 دقیقه 10مدت زمان :     )تمرین عملی( ارزشیابی درس 



 جلسه دوم
 
 

 پرستاری کارشناسی مقطع / رشته تحصیلی:               پرستاری روه آموزشی:  گ                                   پرستاری:    دانشکده

 11.7/ 11.5/ 11.17/ 11.11 تاریخ ارائه درس : 1500-77سال تحصیلی  :  
پرستاری اورژانس دربحران وحوادث نام درس )واحد(  :  

 غیرمترقبه
     ، دوشنبه،سه شنبه،چهارشنبهروز:  

 16-11/ 15-16: ساعت  

 نفر91 تعداد دانشجویان  : عملی–نوع واحد: نظری 

 سرکارخانم سیفیمسئول درس:  واحد 1/ 5تعداد واحد:
 مدرس: جناب آقای شفیعی دقیقه 70مدت کالس: 

 77تاریخ بازنگری: دی ماه 
 

 اصول احیای قلبی و ریوی پایه : جلسهعنوان 

 ریوی پایه آشنا گردد. با اصول احیای قلبی و:  جلسههدف کلی 

 

 :  اختصاصیاهداف 

 .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 

 اران به درستی انجام دهد.نسبت ماساژ قلبی  به تنفس را در شیرخو 

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

  توالیBLSرا طبق آخرین پروتکل انجام دهد. 

                                                        ،فیلم های آموزشی موالژ سخنرانی ، تمرین بر رویروش آموزش :  

 موالژماژیک و وایت برد،  افزار تولید محتوای الکترونیکی، نرم:  امکانات آموزشی

          /تمرین عملیتکلیف :    فعالیت آموزشی

 منبع درس  :   
  کتاب جامعCPCR .تالیف حامد حسنی ،مرضیه کمالی2115برگرفته از انجمن قلب آمریکا. 

 1311دثه بابایی.انتشارات سالمی.تهران.تازه های احیا قلبی و ریوی.تالیف لیلی یکه فالح،طاهره صادقی، مح 
  دقیقه  10مدت زمان  مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه90مدت زمان :    

 دقیقه  10مدت زمان :    

 دقیقه   15مدت زمان:     

  دقیقه  5مدت زمان :     جمع بندی و نتیجه گیری 

 دقیقه 10مدت زمان :     )تمرین عملی( سارزشیابی در 



 جلسه سوم
 

 پرستاری کارشناسی مقطع / رشته تحصیلی:               پرستاریگروه آموزشی:                                     پرستاری:    دانشکده

 10.11/ 11.11/ 11.17 تاریخ ارائه درس : 1500-77سال تحصیلی  :  
ورژانس دربحران وحوادث پرستاری انام درس )واحد(  :  

 غیرمترقبه
     ، دوشنبه،سه شنبه،چهارشنبهروز:  

 16-11/ 15-16/ 10-11: ساعت  

 نفر 91 تعداد دانشجویان  : عملی–نوع واحد: نظری 

 سرکارخانم سیفیمسئول درس:  واحد 1/ 5تعداد واحد:
 مدرس: جناب آقای شفیعی دقیقه 70مدت کالس: 

 77تاریخ بازنگری: دی ماه 
 

 اصول احیای قلبی و ریوی پیشرفته : جلسهعنوان 

 آشنا گردد. پیشرفتهبا اصول احیای قلبی و ریوی :  جلسههدف کلی 

 

 :  اختصاصیاهداف 

 .روش های برقراری راه هوایی پیشرفته را بر شمارد 

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

 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. 

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

                                                        ،فیلم های آموزشی موالژ سخنرانی ، تمرین بر رویروش آموزش :  

 موالژماژیک و وایت برد،  نرم افزار تولید محتوای الکترونیکی،:  امکانات آموزشی

          /تمرین عملیلیف تک:    فعالیت آموزشی

 منبع درس  :   
  کتاب جامعCPCR .تالیف حامد حسنی ،مرضیه کمالی2115برگرفته از انجمن قلب آمریکا. 

 .1311تازه های احیا قلبی و ریوی.تالیف لیلی یکه فالح،طاهره صادقی، محدثه بابایی.انتشارات سالمی.تهران 
  دقیقه  10مدت زمان  مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه90مدت زمان :    

 دقیقه  10مدت زمان :    

 دقیقه   15مدت زمان:     

  دقیقه  5مدت زمان :     جمع بندی و نتیجه گیری 

 دقیقه 10مدت زمان :     )تمرین عملی( ارزشیابی درس 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


