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 معرفی درس:
حفظ جان کسب آگاهی در مورد اصول و مفاهیم پرستاری در فوریت ها ،ضرورت تفهیم به دانشجویان این رشته به منظور 

 ق و مصدومین و انجام کمک های اولیه و توانایی الزم در کمک رسانی به بیماران اورژانس و بهره گیری از مهارت های تفکر خال

به طور عملی با نحوه ارائه مراقبت فوری پرستاری به مصدومین ، بیماران و خانواده آنها در موارد اورژانس ، فرآیند حل مشکالت 

استفاده از ابزارهای پیشرفته در در خارج از بیمارستان ، جامعه و در بخش های اورژانس با رعایت اولویت  در تصمیم گیری ها و 

و  91با توجه به شرایط به وجود آمده در خصوص شیوع بیماری کووید خواهد بود. ن راه هوایی و جریان خون جهت برقراری تامی

این درس به صورت مجازی برگزار خواهد شد. استاد مربوطه  تئوری عدم امکان برگزاری کالسها به صورت حضوری،کلیه جلسات

ده شده است، در سامانه نوید در بخش منابع بارگذاری می نماید. محتوای درس را  که توسط نرم افزار های تولید محتوا آما

می تواند بر  مدرس. انتخاب نمایددانشجو موظف است در مدت زمان تعیین شده محتوا را مشاهده کند و تیک تایید مطالعه را 

تکلیف  دوجهت این درس  اساس لیست حضور و غیاب و میزان پاسخ دهی دانشجویان به تکالیف، ارزیابی الزم را انجام دهد.

مشخص خواهد شد که دانشجو موظف است در زمان تعیین شده توسط استاد پاسخ مناسبی را ارائه دهد، در غیر این صورت از 

 نمره ارزشیابی ایشان کسر خواهد شد. 
. 

 عناوین کلی این درس شامل موارد زیر می باشد :
کاربرد ، و مالحظات اخالقی بررسی و شناخت بیمار در فوریت ها، آشنایی با طب اورژانس و ساختارهای بخش اورژانس .9

 استانداردهای مربوط به فوریت ها، تریاژفرایند پرستاری در فوریت ها، 

 ، در رفتگی ها و صدمات عضالنی اسکلتی و مراقبت های پرستاری آنصدمات ناشی از ضربه و شکستگی هاآشنایی با .2

 حلق و بینی آشنایی با اورژانس های چشم و گوش و  .3

 آشنایی با اورژانس های شکم)آپاندیسیت، پانکراتیت، کوله سیستیت، انسداد روده( .4

 آشنایی با اورژانس های صدمات قفسه سینه و صدمات نخاعی .5

 آشنایی با اورژانس های شایع صدمات سر .6

 روش های پیشرفته مدیریت راه هوایی در شرایط بحرانیآشنایی با  .7

 بر ق گرفتگی -سوختگی -گرمازدگی  -رخورد با آسیب های ناشی از عوامل محیطی )سرمازدگیمراقبت ها و بآشنایی با  .8

 (و بالیای طبیعی

 آشنایی با مسمومیت ها مانند داروها، مواد غذایی و عالئم و پیشگیری از آن ها .1

 آشنایی با گزیدگی و کمک های اولیه مربوط به آن .91

 حوادث زمان جنگ .99

 ف کلیاهدا 

   آشنا گردد. ر فوریت ها و بالیا و مراقبت های پرستاری اورژانس در موارد فوری بر اساس فرایند پرستاری اصول پرستاری دبا 

  اهداف اختصاصی 

 دانشجودر پایان دوره باید بتواند :
 اهمیت مراقبت های پرستاری در بخش اورژانس را توضیح دهد. -9

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

 خصوصیات پرستار اورژانس را بر شمارد. -3

 طبقه بندی فوریت ها را تعریف کند. -4

 تریاژ را تعریف کند. -5



 

 اهداف کلی 

 آشنا گردد. عضالنی –با اصول پرستاری در فوریت ها ی سیستم اسکلتی 

  اهداف اختصاصی 

 دانشجودر پایان دوره باید بتواند :
 .دهد شرح را اسکلتی عضالنی آسیبهای و دررفتگی شکستگی، انواع با برخورد در اورژانس پرستاری های مراقبت .1

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

 مصدومین دچار آسیب اندام فوقانی را اداره کند. .3

 مصدومین دچار آسیب اندام تحتانی  را اداره کند. .4

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

 را توضیح دهد. آن عالئم آمبولی چربی را شرح داده ، مراقبت های اورژانس  .6

 د.روش های مناسب بی حرکتی عضو شکسته یا در رفته را روی ماکت نشان ده .7

 .وش های مناسب بی حرکتی ستون فقرات را روی ماکت نشان دهدر .8

 ن و بانداژ را روی ماکت نشان دهد.انسماروش های مناسب پ .9

 اهداف کلی 

 با روش های پیشرفته مدیریت راه هوایی در شرایط بحرانی آشنا گردد.         

  اهداف اختصاصی 

 دانشجودر پایان دوره باید بتواند :
 

 فراگیر بتواند روش های لوله گذاری را شرح و انجام دهد.-9

 د.ن( راه هوایی را باز نگه دارد و شرح دهLMAدید )مثل فراگیران بتوانند با روش های ج-2

 دانشجو بتواند ایروی دهانی و بینی و موارد منع استعمال آن ها را بداند و شرح دهد.-3

 اهداف کلی 

برق -سوختگی -غرق شدگی -گرمازدگی -با مراقبت ها و برخورد با آسیب های ناشی از عوامل محیطی)سرمازدگی

 آشنا گردد.طبیعی و بالیای  گرفتگی( 

  اهداف اختصاصی 

 دانشجودر پایان دوره باید بتواند :
 دانشجو قادر باشد پاتوفیزیولوژی عوامل محیطی و تاثیر و عالیم و درمان ها و پیشگیری از آن ها را شرح دهد.-9

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

 الیم مربوط  به آن ها را شرح دهد.انواع سوختگی را از نظر علل و ع -3

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

 انواع مختلف سرمازدگی را با ذکر عالیم بیان کند.-5

 انواع مختلف گرمازدگی و راه های پیشگیری از آن ها را شرح دهد.-6

 بت ها را بصورت تفکیک در آن ها بیان کند.درمان گرمازدگی و برخوردهای اولیه و مراق-7

 روش برخورد با بیمار غر ق شده را توضیح دهد.-8

 روش برخورد، پیشگیری و درمان از بیمار بر ق گرفتگی را توضیح دهد.-1



 .دهد توضیح را ترمی هیپو مراحل-91

 .کند اداره را زلزله ، سیل ، زدگی صاعقه دچار مصدوم -11

 

 اهداف کلی 

 آشنا گردد. )تروما به سر( پیشگیری و درمان در اورژانس های عصبی با روش های

  اهداف اختصاصی 

 دانشجودر پایان دوره باید بتواند :
 انواع  تروما به سر را بیان کند.-9

 مراقبت ها و اولویت ها را در بیماران مبتال به تروما به سر به ترتیب تفکیک شده بیان نماید.-2

 .دهد توضیح را سر اتصدم در آسیب نیسممکا-3

 . دهد توضیح را بیمار هوشیاری سطح محاسبه روش-4

 اهداف کلی 

 آشنا گردد.شکمی با علل، روش های پیشگیری و درمان در اورژانس های 

  اهداف اختصاصی 

 دانشجودر پایان دوره باید بتواند :
 انواع صدمات وارده به شکم  را شرح و روش های مراقبتی را بیان نماید.-9

 اورژانس های حاد شکمی را نام ببرد.-2

 مراقبت های اولیه در رابطه با اورژانس حاد گوارشی را شرح دهد.-3

 اهداف کلی 

 با مراقبت های پرستاری اورژانس در فوریت های قفسه سینه آشنا گردد.

  اهداف اختصاصی 

 دانشجودر پایان دوره باید بتواند :
 بررسی قرار دهد. بیمار دچار ترومای قفسه سینه را مورد -9

 انواع شکستگی دنده ها را توضیح داده ، و مصدوم مربوطه را مورد مراقبت قرار دهد. -2

 صدمات مربوط به پلور را شرح داده و مصدوم مربوطه را مورد مراقبت قرار دهد -3

 صدمات پارانشیم ریه را توضیح داده  و روش های اداره مصدوم را اجرا کند. -4

 ک را مورد مراقبت قرار دهد.بیمار دچار حمله آسماتی -5

 بیمار مبتال به آمبولی ریه را مورد مراقبت قرار دهد. -6

 اهداف کلی 

 یت ها آشنا گردد.مبا علل، روش های پیشگیری و درمان در مسمو

  اهداف اختصاصی 

 دانشجودر پایان دوره باید بتواند :
 مسمومیت های دارویی با ذکر عالیم و مراقبت های اولیه شرح دهد.-9

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

 دهد. توضیح را ها مسمومیت درمان کلی اهداف -5

 .نماید اداره را خوراکی سموم به آلوده مسموم-6

 نماید اداره را پوستی سموم به آلوده موممس-7 

 .نماید اداره را استنشاقی سموم به آلوده مسموم 8-

 نماید اداره را تزریقی سموم به آلوده مسموم -1 

 اهداف کلی 

 با علل، روش های پیشگیری و درمان در ضربات و اورژانس های چشم و گوش آشنا گردد.

 

  اهداف اختصاصی 

 اید بتواند :دانشجودر پایان دوره ب
 انواع صدمات وارده به چشم را شرح و روش های مراقبتی را بیان نماید.-9

 انواع صدمات وارد به گوش و بینی را بیان و روش های مراقبتی را شرح دهد.-2

 اورژانس های حاد چشمی را نام ببرد.-3

 مراقبت های اولیه در رابطه با اورژانس چشمی را شرح دهد.-4

 حاد گوش و بینی را نام ببرد. اورژانس های-5

 مراقبت های اولیه در رابطه با اورژانس گوش را شرح دهد.-6

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

 .کند بیان را گوش به خارجی اجسام ورود اورژانسی موارد در مناسب پرستاری اقدامات -8

 ..کند بیان را بینی به خارجی اجسام ورود اورژانسی موارد در مناسب ستاریپر اقدامات -9

 

 اهداف کلی 

 .و اقدامات پرستاری در حوادث جنگ آشنا گردد  جمعی دسته کشتار های سالح انواع با

  اهداف اختصاصی 

 دانشجودر پایان دوره باید بتواند :
 .ببرد نام را جمعی کشتار های سالح 1-

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

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

 منطقه داغ / گرم / سرد را توضیح دهد.-4

 .تدابیر پرستاری پیش بیمارستانی منطقه داغ را توضیح دهد-5

 .گرم را توضیح دهد تدابیر پرستاری پیش بیمارستانی منطقه-6

 .تدابیر پرستاری پیش بیمارستانی منطقه سرد را توضیح دهد-7

 اقدامات پرستاری مناسب در موارد بحران های مواد شیمیایی ) عوامل اعصاب ، عوامل تاول زا ، ( را بیان کند..-8

 

 

 



 اهداف کلی 

 با روش های پیشگیری و درمان در گزیدگی ها آشنا گردد.

 اهداف اختصاصی  

 دانشجودر پایان دوره باید بتواند :
 عالیم و نشانه های مار گزیدگی را ذکر نماید.-9

 مراقبت ها و اقدامات اولیه و پیشگیرانه در خصوص مارگزیدگی شرح دهد.-2

 مراقبت ها و عالم مربوط به گزیدگی حشرات و اقدامات اولیه در رابطه با آن ها ذکر نماید.-3

 زیدگی عنکبوت و مراقبت های اولیه آن را شرح دهد.واکنش های مربوط به گ-4

 

 اهداف کلی 

 پایه و پیشرفته آشنا گردد. ریوی –احیای قلبی  اصول  با

  اهداف اختصاصی 

 دانشجودر پایان دوره باید بتواند :
 اقدامات اولیه حیات را تعریف کند.-9

 ح دهد.روشهای مختلف بازکردن راه هوایی و دادن تنفس  مصنوعی را توضی -2

 روش های خارج نمودن جسم خارجی از راه هوایی را شرح دهد. -3

 روش صحیح برقراری گردش خون را توضیح دهد. -4

 ریوی پایه را در مصدومین مختلف را توضیح دهد. –مراحل مختلف احیا قلبی -5

 موارد کاربرد دستگاه الکتروشوک را بیان کند.-6

 .روشوک را توضیح دهدنحوه صحیح استفاده از دستگاه الکت-7

 

 روش آموزش 
 

 حضوری                   مجازی                                 ترکیبی                            

 شرایط اجراء

 

 امکانات آموزشی:  
 فیلم های آموزشیاستفاده از موالژ در محیط پراتیک ،استفاده از نرم افزارهایی شامل سامانه نوید ، 

 

 

 

 

 

 
 

 



  منابع درسی:  

 خیر   بلی     در نظر دارید؟ درسی خاصی برای معرفی به دانشجویان به عنوان منبع/مقاله آیا کتاب 

 :در صورت وجود جدول زیر را تکمیل کنید 

 مشخصات کتاب شامل عنوان، نویسندگان،مترجمین، انتشارات، سال و نوبت چاپ
های مشخص  صفحات و  فصل

 مطالعهشده برای 

کارن کیت)اورژانس های طبی پیش بیمارستانی پایه(، گروه -هفن برنت-میستوویچ جوزف .9

مترجمین وزارت بهداشت و درمان آموزش پزشکی، مرکز مدیریتی حوادث و فوریت های پزشکی 

 9384انتشارات سیمین دخت -تهران
 .تالیف حامد حسنی ،مرضیه کمالی2195برگرفته از انجمن قلب آمریکا. CPCRکتاب جامع  .2

تازه های احیا قلبی و ریوی.تالیف لیلی یکه فالح،طاهره صادقی، محدثه بابایی.انتشارات . 3

 9319سالمی.تهران.

گروه  -اورژانس های طبی پیش بیمارستانی میانی -جری ریچارد -پورتر رابرت -.بلد سوبرایان4

-و مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی -مترجمین

 9385انتشارات سیمین دخت  -تهران
 1383 دانش نور انتشارات اورژانس، و سوانح در مصدومین اداره م،نحوه فرد روان .نیک5

 1398 بشری انتشارات ها، فوریت پرستاری ف، . غفاری6

-- 

 

 

 

 

 

 

  در صورتی که در نظر دارید جزوه یا هر نوع محتوای دیگری )مانند فیلم، مجموعه اسالید و ...( عالوه بر

، مشخصات آن را ذکر کنید و  به دانشجویان معرفی کنید منبع درسیکتاب فو ق یا به تنهایی به عنوان 

 ن را ضمیمه نمایید:آ فایل

 و ... است. های دیگر دانشگاهروی سامانهبر اری شده ذمحتوای بارگ، جزوه، فیلم آموزشیاسالید پاور پوینت، منظور *

 

 

 

 

 

 ره انتشار و صفحاتمشخصات مقاله شامل عنوان، نویسندگان، مجله، سال و شما
نحوه دسترسی دانشجویان به 

 مقاله

--  

--  



 

 

 

  منبع در صورتی که در نظر دارید محتوای دیگری )مانند کتاب، مجموعه اسالید، جزوه و ...( را به عنوان

، مشخصات کامل آن را ذکر کنید. )در سامانه قسمتی جداگانه برای  به دانشجویان معرفی کنید مطالعه بیشتر

 این موارد در نظر گرفته شده است.(

.  
9 ....................................................................................................................................................................................................................... 

 

 

 *نوع محتوا
 مشخصات شامل عنوان و مؤلفین/

 کنندگان تهیه
 توضیحات

آماده بودن فایل 

 اریذبرای بارگ

** 

محتوا هر جلسه  ،در زمان ارائه هر جلسه اکبری/ورژانس و تریاژآشنایی با طب ا اسالید پاورپوینت

 در سامانه نوید بارگذاری خواهد شد
* 

در زمان ارائه هر جلسه، محتوا هر جلسه  اکبری/اشنایی با صدمات اسکلتی عضالنی اسالید پاورپوینت

 در سامانه نوید بارگذاری خواهد شد
* 

در زمان ارائه هر جلسه، محتوا هر جلسه  اکبری/  ENTای آشنایی با اورژانس ه اسالید پاورپوینت

 در سامانه نوید بارگذاری خواهد شد
* 

در زمان ارائه هر جلسه، محتوا هر جلسه  آشنایی با اورژانس های عصبی)تروما به سر(/سیفی اسالید پاورپوینت

 در سامانه نوید بارگذاری خواهد شد
* 

در زمان ارائه هر جلسه، محتوا هر جلسه  زمان جنگ(/اکبریآشنایی با حوادث  اسالید پاورپوینت

 در سامانه نوید بارگذاری خواهد شد
* 

در زمان ارائه هر جلسه، محتوا هر جلسه  آشنایی با صدمات توراکس و صدمات نخاعی و شکم / رضوی اسالید پاورپوینت

 در سامانه نوید بارگذاری خواهد شد
* 

آسیب های محیطی)سرمازدگی و گرمازدگی( آشنایی با  اسالید پاورپوینت

 /سیفی

در زمان ارائه هر جلسه، محتوا هر جلسه 

 در سامانه نوید بارگذاری خواهد شد
* 

سوختگی(/  -آشنایی با آسیب های محیطی)برق گرفتگی اسالید پاورپوینت

 اکبری

در زمان ارائه هر جلسه، محتوا هر جلسه 

 در سامانه نوید بارگذاری خواهد شد
* 

در زمان ارائه هر جلسه، محتوا هر جلسه  اکبریانواع گزیدگی/ -مسمومیت ها اسالید پاورپوینت

 در سامانه نوید بارگذاری خواهد شد
* 

در زمان ارائه هر جلسه، محتوا هر جلسه  مراقبت های پرستاری اورژانس در بالیای طبیعی/ اکبری اسالید پاورپوینت

شددر سامانه نوید بارگذاری خواهد   
* 



  ارزیابیآزمون های خود 

 خیر     بلی     اید؟آزمون در نظر گرفته . آیا برای درس خود9

 ها را ذکر کنید.در صورت وجود تعداد و نوع خودآزمون  

 نوع آزمون عنوان آزمون شماره
مهلت پاسخ دادن 

 دانشجویان

 مهلت ارائه بازخورد به تکالیف

 

 

 

 

هد شدمتعاقبا اعالم خوا    

 

 

 های دانشجویان تکالیف و پروژه 

 مطول تر فیتکال 

 

 

 پروژه درسی 

 خیر اید؟در نظر گرفته/میان ترم . آیا برای درس خود پروژه پایان ترم 9

 در صورت پاسخ مثبت شرح مختصر و هدف از ارائه آن را بنویسید:

.........................................................................................................................................................................................................  .................  

 

 

رح تکلیفش عنوان تکلیف شماره  
مهلت پاسخ دادن 

 دانشجویان

مهلت فیدبک دادن 

 مدرس

هدف از ارائه 

 تکلیف

تکلیف اول 

 کالسی

ارائه سواالت به صورت تشریحی 

،بارگذاری در ماجول تکلیف در 

 سامانه نوید
 در سامانه اعالم خواهد شد

هفته پس  دوحداکثر 

 از ارائه تکلیف

حداکثر دو هفته پس 

پاسخ  پایان مهلتاز

شجویاندان  

مرور جلسات اول 

پنجمتا   

دوم تکلیف 

 کالسی

ارائه سواالت به صورت تشریحی 

،بارگذاری در ماجول تکلیف در 

 سامانه نوید
 در سامانه اعالم خواهد شد

هفته پس  دوحداکثر 

 از ارائه تکلیف

حداکثر دو هفته پس 

ازپایان مهلت پاسخ 

 دانشجویان

مرور جلسات 

نهمتا  پنجم  



 

 یریادگی یها تیفعال ریسا 

مباحثه دقت  تیو هدا ی(، وجود دارد. اگر در طراحرهمزمانیاتا ق بحث )غ یدر سامانه امکان فعال ساز

به  لی. در صورت تمادینما یادیکمک ز انیدر دانشجو یتقادتواند به پرورش تفکر ان-یانجام شود م یکاف

 :دیینما لیرا تکم ریامکان موارد ز نیاستفاده از ا

 )اتا ق بحث )فورم 

بحث:  موضوع

................................................................................................................................................................................................. 

 ارزشیابی دانشجویان

 بارم نمره موارد ارزشیابی

 نمره 91 آزمون پایان ترم

 نمره5/3 آزمون عملی

 نمره 5/1 شرکت فعال در کالس و حضور و غیاب

 نمره 4 تکالیف و سایر فعالیت ها

 نمره 2 کوئیز

 

 خواهد بود. ، تشریحیچند گزینه ای -ترکیبی از سواالت صحیح و غلط بیسواالت ارزشیا

نمایش عملی پروسیجرها در حضور اساتید در طی آزمون های دوره ای و پایانی)با   ارزشیابی عملی:

 استفاده از چک لیست(

 مقررات 

زمانی  از دانشجویان عزیز انتظار می رود که با توجه به اهمیت و حساسیت درس و تنوع مطالب و محدودیت

 و به منظور بهره برداری هر چه بیشتر به نکات زیر توجه نماید : 

 موزشی می باشد.آغیبت مجاز طبق مقررات آیین نامه  (9

 سایر آزمون ها و پایان ترم.انجام تکالیف و شرکت در آزمون های داخل کالس )کوئیز( و  (2

  .باشد می / تشریحینحوه  امتحان پایان ترم به صورت سؤاالت چند گزینه ای (3

مراجعه به منابع معرفی شده جهت مطالعه بیشتر و در صورت وجود هر گونه اشکال و سوال در ساعتهای  (4

 .مشاوره با اینجانب مطرح نمائید

 :91حداقل نمره قبولی 
 



 

1399-1411ل تحصیلی سا دومر نیمسال د 97ورودی پرستاری دانشجویان پرستاری اورژانس در بحران و حوادث غیر مترقبه زمان بندی درس جدول  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 ساعت ارائه تاریخ ارائه
 موضوع جلسه

 مدرس
نحوه 

 ارائه
 امكانات مورد نياز

روش 

 ارزشيابي

آشنایی با طب اورژانس، بررسی و شناخت بیماران در  91-92شنبه  0/00/99

 فوریت ها، مالحظات اخالقی، تریاژ و طبقه بندی آن

 تکلیف اتورم افزار تولید محن مجازی جناب آقای اکبری

 آزمون پایانی

آشنایی با اورژانس های صدمات اسکلتی عضالنی  91-92شنبه  00/00/99

 و مراقبت های پرستاری آن،آتل گیری 

 تکلیف توارم افزار تولید محن مجازی جناب آقای اکبری

 آزمون پایانی

 تکلیف توارم افزار تولید محن مجازی ی اکبریجناب آقا  آشنایی با اورژانس های چشم و گوش و حلق و بینی 91-92شنبه  01/00/99

 آزمون پایانی

 تکلیف توارم افزار تولید محن مجازی سرکارخانم سیفی آشنایی با اورژانس های عصبی)تروما به سر( 91-92چهارشنبه  19/00/99

 آزمون پایانی

آشنایی با صدمات قفسه سینه، شکم و صدمات  91-92چهارشنبه  1/01/99

 قبت های پرستاری آننخاعی و مرا

 تکلیف توارم افزار تولید محن مجازی رضویدکترجناب آقای 

 آزمون پایانی

 ناشی از عوامل  آشنایی با آسیب های 91-92چهارشنبه  03/01/99

 محیطی)سرمازدگی و گرمازدگی(

 تکلیف توارم افزار تولید محن مجازی سرکارخانم سیفی

 آزمون پایانی

و  محیطی ناشی از عوامل  نایی با  با آسیب هایآش 91-92شنبه  01/01/99

-غرق شدگی -)برق گرفتگی بالیای طبیعی 

 (سیل و.. -سوختگی

 تکلیف توارم افزار تولید محن مجازی جناب آقای اکبری

 آزمون پایانی

حوادث زمان جنگ)سالح های کشتار آشنایی با  91-92شنبه  13/01/99

 دسته جمعی(

 تکلیف توام افزار تولید محرن مجازی جناب آقای اکبری

 آزمون پایانی

 -مسمومیت هامراقبت های پرستاری اورژانس در  91-92شنبه  00/0/0011

 )آنالین( انواع گزیدگی

 تکلیف توارم افزار تولید محن مجازی جناب آقای اکبری

 آزمون پایانی

 پایان ترمآزمون 
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 هفته اول

 

 

دومهفته   

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شیوه  نام مدرس موضوع ساعت روز تاریخ گروه ردیف

 -یاددهی

 یادگیری

 مکان

9 9 1/00/99 نمایش عملی  آقای اکبری بانداژ عضو 00-01 دوشنبه 

تمرین فردی -

 و گروهی

Skill Lab 

 2 4 1/00/99  آقای اکبری بانداژ عضو 01-01 بهدوشن 

3 6 7/00/99  آقای اکبری بانداژ عضو 00-01 سه شنبه 

4 3 7/00/99  آقای اکبری بانداژ عضو 01-01 سه شنبه 

5 5 1/00/99  آقای اکبری بانداژ عضو 01-01 چهارشنبه 

6 2 1/00/99  آقای اکبری بانداژ عضو 00-01 چهارشنبه 

شیوه  نام مدرس موضوع ساعت روز تاریخ گروه یفرد

 -یاددهی

 یادگیری

 مکان

9 9 03/00/99 نمایش عملی  آقای اکبری حمل و نقل بیمار واتل بندی 00-01 دوشنبه 

تمرین فردی -

 و گروهی

Skill Lab 
 2 2 03/00/99  آقای اکبری حمل و نقل بیمار واتل بندی 01-01 دوشنبه 

3 3 00/00/99  آقای اکبری حمل و نقل بیمار واتل بندی 00-01 هسه شنب 

4 6 00/00/99  آقای اکبری حمل و نقل بیمار واتل بندی 01-01 سه شنبه 

5 5 05/00/99  آقای اکبری حمل و نقل بیمار واتل بندی 01-01 چهارشنبه 

6 4 05/00/99  آقای اکبری حمل و نقل بیمار واتل بندی 00-01 چهارشنبه 



 

 

 

 

 

 هفته سوم
 

 

 هفته چهارم

 

 هفته پنجم

شیوه  نام مدرس موضوع ساعت روز تاریخ گروه ردیف

 -یاددهی

 یادگیری

 مکان

9 2 10/00/99 نمایش عملی  سرکارخانم سیفی مدیریت راه هوایی 00-01 سه شنبه 

تمرین فردی -

 و گروهی

Skill Lab 

 2 3 10/00/99  آقای شفیعی احیا قلبی ریوی پایه 00-01 سه شنبه 

3 - 11/00/99    تعطیل رسمی 00-01 چهارشنبه 

4 - 11/00/99    تعطیل رسمی 01-01 چهارشنبه 

شیوه  نام مدرس موضوع ساعت روز تاریخ گروه ردیف

 -یاددهی

 یادگیری

 مکان

9 3 11/00/99 نمایش عملی  سرکارخانم سیفی مدیریت راه هوایی 00-01 سه شنبه 

تمرین فردی -

 و گروهی

Skill Lab 
 2 6 19/00/99  سرکارخانم سیفی مدیریت راه هوایی 01-01 چهارشنبه 

3 3 19/00/99  آقای شفیعی پیشرفتهاحیا قلبی ریوی  01-01 چهارشنبه 

4 2 19/00/99  آقای شفیعی احیا قلبی ریوی پایه 00-01 چهارشنبه 

5 5 19/00/99  عیآقای شفی احیا قلبی ریوی پایه 01-01 چهارشنبه 

شیوه  نام مدرس موضوع ساعت روز تاریخ گروه ردیف

 -یاددهی

 یادگیری

 مکان

9 4 0/01/99 نمایش عملی  سرکارخانم سیفی مدیریت راه هوایی 00-01 دوشنبه 

تمرین فردی -

 و گروهی

Skill Lab 
 2 9 5/01/99  آقای شفیعی احیا قلبی ریوی پایه 00-01 سه شنبه 

3 4 5/01/99  آقای شفیعی احیا قلبی ریوی پایه 01-01 سه شنبه 

4 5 1/01/99  سرکارخانم سیفی مدیریت راه هوایی 01-01 چهارشنبه 

5 2 1/01/99  آقای شفیعی پیشرفتهاحیا قلبی ریوی  01-01 چهارشنبه 

6 4 1/01/99  آقای شفیعی پیشرفتهاحیا قلبی ریوی  00-01 چهارشنبه 

7 9 1/01/99  سرکارخانم سیفی مدیریت راه هوایی 00-01 بهچهارشن 

8 5 1/01/99  آقای شفیعی  پیشرفتهاحیا قلبی ریوی  01-01 چهارشنبه 

1 6 9/01/99    آقای شفیعی احیا قلبی ریوی پایه 00-01 شنبه 

91 9 01/01/99    آقای شفیعی  پیشرفتهاحیا قلبی ریوی  00-01 یکشنبه 

99 6 01/01/99    آقای شفیعی  پیشرفتهاحیا قلبی ریوی  01-01 یکشنبه 



 

 

 97گروه بندی  فوریت عملی د انشجویان پرستاری ورودی 

 
0گروه  1گروه   3گروه   0گروه   5گروه   1گروه    

قدرت اهلل 

  این یفلسف

یسجاد ناطق انیسبحان نایس  ییوشاین دینو   ابوالفضل جاهد قاسم تندرو 

عرفان 

  یجوانمرد

یدیاحمدرضا ع  یسدمحمد ا 

ینیدال  

یحداد یعل یاحمد آقائ  یدادیفؤاد عل   

یاریاحمدرضا باز  زانهیفرشاد برگر  نیغالمحس 

یموریت  

یاسکندر دیسع ییرزایم نیحس  قادرپناه ریهژ   

پور یعباس تق  یقاسم رایسم انینجمه پوالد  یاکبر التفات یعل  شهیپ تیفائزه رع   فاطمه عارف زاده 

زند سایپر  یاحمد مهینس هره طا دهیس 

یهاشم  

یگودرز نبیز یشرف میمر فاطمه زارع   

یزیعز سیپرد  یسارا لطف یزهرا بهزاد طاهره هنرمند  یسحر نورمحمد  یفاطمه اسکندر   

پاک زاد میمر   نیحس نیمحمد ام   

این  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


