
 
 

 

  

 

 

  (lesson Plan)رٍزاًِ طرح درس 

 جلسِ اٍل
 

 کارضناسیمقطع / رضته تحصیلی:                                       اتاق عملگروه آموزضی:                                     پرستاری:    هدانطکذ

 1۱/11 تبريخ ارائِ درس : 1044-1041سبل تحصيلي  :  

ٍاح  1۱-1۱سبعت:                             سِ ضٌبِرٍز:  فَريت پسضکيذ(  :  ًبم درس )

 ) هجبزی(یًظرًَع ٍاحذ:
 

 ۲۲تعذاد داًطجَيبى  :

 سرکبر خبًن احوذی الری هسئَل درس:  1تعذاد ٍاحذ:

 آقبی اکبری :هذرس دقيقِ 04هذت کالس: 

وي هبُ  ببزًگری:تذٍيي /  تبريخ  1044ْب
 

 آى یٍ طبقِ بٌذ بشیبب تر ییؼٌبآ:  جلسهعنوان 

آؼٌبیی بب اصَل پرظتبری در فَریت ّب ٍ بالیب ٍ هراقبت ّبی پرظتتبری اٍرشاًتط در هتَارد فتَری بتر       .:   جلسههذف کلی 

 اظبض فرایٌذ پرظتبری

 : اختصاصیاهذاف 
 .اّویت هراقبت ّبی پرظتبری در بخػ اٍرشاًط را تَضیح دّذ 

 ط را بیبى کٌذ. هعبئل هربَط بِ بْذاؼت رٍاًی  پرظتبر در بخػ اٍرشًا

 .ط را بر ؼوبرد رشًا  خصَصیبت پرظتبر ٍا

 .ّب را تعریف کٌذ  طبقِ بٌذی فَریت 

 .تریبش را تعریف کٌذ 

 .اًَاع تریبش را ًبم ببرد 

     مجازی     روش آموزش :  

                      ی/  پرسص و پاسخ / بحث گروه  یسخنران امکانات آموزضی : 

 پروشه                        فعالیت آموزضی :   تکلیف          /

 پایان ترم عنوان و نوع آزمون:

 (طرح دوره نوضته ضود.منابع در طبك فرمت مطخصات آن  و..در صورت استفاده از کتاب، مقاله، جسوه ) منبع درس :

1.Walsh .,M.,Kent,A(2001) .,Accident and emergency nursing. 
2.Brigges.,J,K.,(2002) Telephone Triage for nursing. 

  
ذاؼت -ّفي برًت-هیعتٍَیچ جَزف-۳ کبرى کیت)اٍرشاًط ّبی طبی پیػ بیوبرظتبًی پبیِ(، گرٍُ هترجویي ٍزارت ْب

 ٍ درهبى

 داًطکذُ علَم پسضکي ٍ خذهبت بْذاضتي درهبًي الرستبى

 هرکس هطبلعبت ٍ تَسعِ آهَزش علَم پسضکي

 ٍاحذ برًبهِ ريسی درسي ٍ آهَزضي

 



راى -۴ تؽبرات ظیویي دخت -آهَزغ پسؼکی، هرکس هذیریتی حَادث ٍ فَریت ّبی پسؼکی ْت  ًا

تؽبرات ًَر داًػًیک رٍاى فرد -۵  م،ًحَُ ادارُ هصذٍهیي در ظَاًح ٍ اٍرشاًط، ًا

تؽبرات بؽری   -۶  غفبری ف، پرظتبری فَریت ّب، ًا
 
 

 دقيقِ ۱   :هذت زهبى :    مقذمه 

 کلیات درس  

  بخص اٍل درس 

  پرسص ٍ پبسخ ٍ استراحت 

  بخص دٍم درس 

 دقيقِ  14هذت زهبى :  

 دقيقِ  14هذت زهبى :  

 دقيقِ    14هذت زهبى:  

  دقيقِ ۱هذت زهبى :     جمع بنذی و نتیجه گیری 

 
 
 

 دٍمجلسِ 
 

 کارضناسیمقطع / رضته تحصیلی:                                       اتاق عملگروه آموزضی:                                     پرستاری:    هدانطکذ

 ۱/1۲ : تبريخ ارائِ درس 1044-1041سبل تحصيلي  :  

ٍاحذ(  :    1۱-1۱سبعت:                             سِ ضٌبِرٍز:  فَريت پسضکيًبم درس )

 یًظرًَع ٍاحذ:
 

 ۲۲تعذاد داًطجَيبى  :

 سرکبر خبًن احوذی الری هسئَل درس:  1تعذاد ٍاحذ:

 آقبی اکبری :هذرس دقيقِ ۱4هذت کالس: 

وي هبُ  تبريخ تذٍيي / ببزًگری:  1044ْب
 

آى ٍرٍغ ّبی ضکستگي ّب،دررفتگي ّبٍصذهبت عضالًي اسکلتي،آتل گيری ٍ هراقبت ّبی پرستبری :  جلسهنوان ع
 حول بیوبر ٍ ببًذاش

آؼٌبیی بب اًَاع  رٍغ ّبی هختلف بی حرکتی عضَ ، پبًعوبى ٍ ببًذاش:   جلسههذف کلی   
 

 اختصاصی :اهذاف 
 ع ؼکعتگی، دررفتگی ٍ آظیبْبی عضالًی اظکلتی را ؼرح دّذ.هراقبت ّبی پرظتبری اٍرشاًط در برخَرد بب اًَا 

 .رٍغ ّبی هٌبظب بی حرکتی عضَ ؼکعتِ یب در رفتِ را رٍی هبکت ًؽبى دّذ 

 .رٍغ ّبی هٌبظب بی حرکتی ظتَى فقرات را رٍی هبکت ًؽبى دّذ 

 رٍغ ّبی هٌبظب پبًعوبى ٍ ببًذاش را رٍی هبکت ًؽبى دّذ 

 د.رٍغ ّبی حول بیوبر را ًبم ببر 

 .ٌب گردد  بب اًَاع هختلف ببًذاش آؼ

 حضوری         روش آموزش :  

                      ی/  پرسص و پاسخ / بحث گروه  یسخنران امکانات آموزضی : 

 فعالیت آموزضی :   تکلیف          /          پروشه              

 پایان ترم عنوان و نوع آزمون:



 (طرح دوره نوضته ضود.منابع در مطخصات آن طبك فرمت  و..استفاده از کتاب، مقاله، جسوه  در صورت) منبع درس :

1.Walsh .,M.,Kent,A(2001) .,Accident and emergency nursing. 

2.Brigges.,J,K.,(2002) Telephone Triage for nursing. 
  

ذاؼت کبرى کیت)اٍرشاًط ّبی طبی پیػ بیوب-ّفي برًت-هیعتٍَیچ جَزف-۳ رظتبًی پبیِ(، گرٍُ هترجویي ٍزارت ْب

 ٍ درهبى

راى -۴ تؽبرات ظیویي دخت -آهَزغ پسؼکی، هرکس هذیریتی حَادث ٍ فَریت ّبی پسؼکی ْت  ًا

تؽبرات ًَر داًػ-۵  ًیک رٍاى فرد م،ًحَُ ادارُ هصذٍهیي در ظَاًح ٍ اٍرشاًط، ًا

تؽبرات بؽری   -۶  غفبری ف، پرظتبری فَریت ّب، ًا
 
 

 دقيقِ   14هذت زهبى:    :    مقذمه 

 کلیات درس  

  بخص اٍل درس 

  پرسص ٍ پبسخ ٍ استراحت 

  بخص دٍم درس 

 دقيقِ  ۱4هذت زهبى :  

 دقيقِ  14هذت زهبى :  

 دقيقِ    ۱4هذت زهبى:  

  دقيق14ِهذت زهبى :     جمع بنذی و نتیجه گیری 

 
 

 سَمجلسِ 
 

 کارضناسیمقطع / رضته تحصیلی:                                       اتاق عملگروه آموزضی:                                     پرستاری:    هدانطکذ

 ۱/1۲ تبريخ ارائِ درس : 1044-1041سبل تحصيلي  :  

ٍاحذ(  :    1۱-1۱سبعت:                             سِ ضٌبِرٍز:  فَريت پسضکيًبم درس )

 یًظرًَع ٍاحذ:
 

 ۲۲اد داًطجَيبى  :تعذ

 سرکبر خبًن احوذی الری هسئَل درس:  1تعذاد ٍاحذ:

 یالر یسرکبر خبًن احوذ :هذرس دقيقِ ۱4هذت کالس: 

وي هبُ  تبريخ تذٍيي / ببزًگری:  1044ْب
 

 ، یخ زدگی هراقبت ّبی پرظتبری اٍرشاًط در آظیب ّبی ًبؼی از عَاهل هحیطی )گرهبزدگی ، ظرهبزدگی:  جلسهعنوان 

) 

)گرهبزدگی ، یطیاز عَاهل هح یًبؼ یبْبیاٍرشاًط  در آظ یپرظتبر یآؼٌب ؼذى بب هراقبت ّبهذف کلی جلسه : 

 ظرهبزدگی ، یخ زدگی (
 اختصاصی :اهذاف 

 عبى را تَض یَّهئَظتبز حرارت  دّذ. حیدر ًا

 ّآى را ؼرح دّذ. یکٌٌذُ  ذیٍ عَاهل تؽذ یپَترهی 

 دّذ. حیرا تَض یتره پَیّ هراحل 

 را در هحل حبدثِ ادارُ کٌذ. یپَترهیدچبرّ  صذٍمه 

 ذیعضَ را در هحل حبدثِ ادارُ ًوب یزدگ خیدچبر  هصذٍم. 

 درجِ حرارت بذى را هَرد هراقبت قرار دّذ. ػیاز افسا یدچبر اختالالت ًبؼ هصذٍم 



  

 

 حضوری         روش آموزش :  

                      یوه/  پرسص و پاسخ / بحث گر  یسخنران امکانات آموزضی : 

 فعالیت آموزضی :   تکلیف          /          پروشه              

 پایان ترم عنوان و نوع آزمون:

 (طرح دوره نوضته ضود.منابع در مطخصات آن طبك فرمت  و..در صورت استفاده از کتاب، مقاله، جسوه ) منبع درس :

1.Walsh .,M.,Kent,A(2001) .,Accident and emergency nursing. 

2.Brigges.,J,K.,(2002) Telephone Triage for nursing. 
  

ذاؼت -ّفي برًت-هیعتٍَیچ جَزف-۳ کبرى کیت)اٍرشاًط ّبی طبی پیػ بیوبرظتبًی پبیِ(، گرٍُ هترجویي ٍزارت ْب

 ٍ درهبى

راى -۴ تؽبرات -آهَزغ پسؼکی، هرکس هذیریتی حَادث ٍ فَریت ّبی پسؼکی ْت  ظیویي دخت ًا

تؽبرات ًَر داًػ-۵  ًیک رٍاى فرد م،ًحَُ ادارُ هصذٍهیي در ظَاًح ٍ اٍرشاًط، ًا

تؽبرات بؽری   -۶  غفبری ف، پرظتبری فَریت ّب، ًا
 
 

 دقيقِ   14هذت زهبى:    :    مقذمه 

 کلیات درس  

  بخص اٍل درس 

  پرسص ٍ پبسخ ٍ استراحت 

  بخص دٍم درس 

 دقيقِ  ۱4هذت زهبى :  

 دقيقِ  14زهبى :  هذت 

 دقيقِ    ۱4هذت زهبى:  

  دقيق14ِهذت زهبى :     جمع بنذی و نتیجه گیری 

 

 چْبرمجلسِ 
 

 کارضناسیمقطع / رضته تحصیلی:                                       اتاق عملگروه آموزضی:                                     پرستاری:    هدانطکذ

 1۱/1۲ تبريخ ارائِ درس : 1044-1041:   سبل تحصيلي 

ٍاحذ(  :    1۱-1۱سبعت:                             سِ ضٌبِرٍز:  فَريت پسضکيًبم درس )

 یًظرًَع ٍاحذ:
 

 ۲۲تعذاد داًطجَيبى  :

 سرکبر خبًن احوذی الری هسئَل درس:  1تعذاد ٍاحذ:

 یالر یسرکبر خبًن احوذ :هذرس دقيقِ ۱4هذت کالس: 

وي هبُ  تبريخ تذٍيي / ببزًگری:  1044ْب
 

 آؼٌبیی بب ترٍهب ٍ درهبى صذهبت بِ قفعِ ظیٌِ ،  ؼکن:  جلسهعنوان 
 

 آؼٌب ؼذى بب هراقبت ّبی پرظتبری اٍرشاًط در فَریت ّبی ، قفعِ ظیٌِ ، ؼکن : جلسههذف کلی 

  
 



 اختصاصی :اهذاف 
 بِ ؼکن را ًبم ببرد. بیعالئن ٍ ًؽبًِ ّبی آظ 

 رشاًط در آظ یّبی طب قبتهرا  دّذ.  حیّبی ؼکن را تَض بیٍا

 را ًبم ببرد.  ٌِیبِ قفعِ ظ بیٍ ًؽبًِ ّبی آظ عالئن 

 رشاًط در آظ یّبی طب هراقبت  دّذ.  حیرا تَض  ٌِیّبی قفعِ ظ بیٍا

 

 حضوری         روش آموزش :  

                      ی/  پرسص و پاسخ / بحث گروه  یسخنران امکانات آموزضی : 

 فعالیت آموزضی :   تکلیف          /          پروشه              

 پایان ترم عنوان و نوع آزمون:

 (طرح دوره نوضته ضود.منابع در مطخصات آن طبك فرمت  و..در صورت استفاده از کتاب، مقاله، جسوه ) منبع درس :

1.Walsh .,M.,Kent,A(2001) .,Accident and emergency nursing. 

2.Brigges.,J,K.,(2002) Telephone Triage for nursing. 
  

ذاؼت -ّفي برًت-هیعتٍَیچ جَزف-۳ کبرى کیت)اٍرشاًط ّبی طبی پیػ بیوبرظتبًی پبیِ(، گرٍُ هترجویي ٍزارت ْب

 ٍ درهبى

راى -۴ تؽبرات ظیویي دخت -آهَزغ پسؼکی، هرکس هذیریتی حَادث ٍ فَریت ّبی پسؼکی ْت  ًا

تؽبرات ًَر داًػ-۵  ًیک رٍاى فرد م،ًحَُ ادارُ هصذٍهیي در ظَاًح ٍ اٍرشاًط، ًا

تؽبرات بؽری   -۶  غفبری ف، پرظتبری فَریت ّب، ًا
 
 

 دقيقِ   14هذت زهبى:    :    مقذمه 

 کلیات درس  

  بخص اٍل درس 

  پرسص ٍ پبسخ ٍ استراحت 

  بخص دٍم درس 

 دقيقِ  ۱4هذت زهبى :  

 قيقِد  14هذت زهبى :  

 دقيقِ    ۱4هذت زهبى:  

  دقيق14ِهذت زهبى :     جمع بنذی و نتیجه گیری 

 

 پٌجنجلسِ 
 

 کارضناسیمقطع / رضته تحصیلی:                                       اتاق عملگروه آموزضی:                                     پرستاری:    هدانطکذ

 1۱/1۲ تبريخ ارائِ درس : 1044-1041سبل تحصيلي  :  

ٍاحذ(  :    1۱-1۱سبعت:                             سِ ضٌبِرٍز:  فَريت پسضکيًبم درس )

 )هجبزی(یًظرًَع ٍاحذ:
 

 ۲۲تعذاد داًطجَيبى  :

 سرکبر خبًن احوذی الری هسئَل درس:  1تعذاد ٍاحذ:

 آقبی اکبری :هذرس دقيقِ 04هذت کالس: 

وي هبُ  ًگری:تبريخ تذٍيي / ببز  1044ْب
 

 َکبردی، اًفبرکتَض ه یصذر يی:آًص یاٍرشاًط قلب:  جلسهعنوان 



 

 یقلب یّب تیاٍرشاًط در فَر یپرظتبر یآؼٌب ؼذى بب هراقبت ّب : جلسههذف کلی 

 اختصاصی :اهذاف 
 .ظٌذرم حبد کرًٍری را تَضیح دّذ 

 .ٌب گردد  بب آًَاع آًصیي آؼ

 رد را تَضیح دّذ.فرایٌذ ایجبد اًفبرکتَض هیَکب 

  .بب اقذاهبت اٍرشاًعی در فَریت ّبی قلبی آؼٌب گردد 

 

   مجازی       روش آموزش :  

                      ی/  پرسص و پاسخ / بحث گروه  یسخنران امکانات آموزضی : 

 فعالیت آموزضی :   تکلیف          /          پروشه              

 پایان ترم عنوان و نوع آزمون:

 (طرح دوره نوضته ضود.منابع در مطخصات آن طبك فرمت  و..در صورت استفاده از کتاب، مقاله، جسوه ) منبع درس :

1.Walsh .,M.,Kent,A(2001) .,Accident and emergency nursing. 

2.Brigges.,J,K.,(2002) Telephone Triage for nursing. 
  

ذاؼت -ّفي برًت-چ جَزفهیعتٍَی-۳ کبرى کیت)اٍرشاًط ّبی طبی پیػ بیوبرظتبًی پبیِ(، گرٍُ هترجویي ٍزارت ْب

 ٍ درهبى

راى -۴ تؽبرات ظیویي دخت -آهَزغ پسؼکی، هرکس هذیریتی حَادث ٍ فَریت ّبی پسؼکی ْت  ًا

تؽبرات ًَر داًػ-۵  ًیک رٍاى فرد م،ًحَُ ادارُ هصذٍهیي در ظَاًح ٍ اٍرشاًط، ًا
تؽبرات بؽری  غفب -۶  ری ف، پرظتبری فَریت ّب، ًا

 
 

 دقيقِ  ۱هذت زهبى:    :    مقذمه 

 کلیات درس  

  بخص اٍل درس 

  پرسص ٍ پبسخ ٍ استراحت 

  بخص دٍم درس 

 دقيقِ  14هذت زهبى :  

 دقيقِ  14هذت زهبى :  

 دقيقِ    14هذت زهبى:  

  دقيق۱ِهذت زهبى :     جمع بنذی و نتیجه گیری 

 
 

 ضطن جلسِ
 

 کارضناسیمقطع / رضته تحصیلی:                                       اتاق عملگروه آموزضی:                                     پرستاری:    هدانطکذ

 ۲0/1۲ تبريخ ارائِ درس : 1044-1041سبل تحصيلي  :  

ٍاحذ(  :    1۱-1۱سبعت:                             سِ ضٌبِرٍز:  فَريت پسضکيًبم درس )

 یًظرًَع ٍاحذ:
 

 ۲۲تعذاد داًطجَيبى  :

 سرکبر خبًن احوذی الری هسئَل درس:  1تعذاد ٍاحذ:



 آقبی اکبری :هذرس دقيقِ ۱4هذت کالس: 

وي هبُ  تبريخ تذٍيي / ببزًگری:  1044ْب
 

 (ت ّب ٍ گسیذگی ّبهراقبت ّبی پرظتبری اٍرشاًط در آظیب ّبی هحیطی ) هعوَهی:  جلسهعنوان 

  کعب آگبّی  در هَرد اٍرشاًط ّبی ؼبیع )هعوَهیت ّب ، گسیذگی ( : جلسههذف کلی 

 

 اختصاصی :اهذاف 
 .هصذٍم دچبر هبرگسیذگی را ادارُ کٌذ 

 هصذٍم دچبر گسغ حؽرات را هَرد هراقبت قرار دّذ 

 ..هؽخصبت هبرّبی ظوی را ًبم ببرد 

 .اًَاع هعوَهیت ّب را ًبم ببرد 

 ئن ٍ رٍغ ّبی هراقبتی پیػ بیوبرظتبًی ٍ درٍى بیوبرظتبًی را در هعوَهیي ؼرح دّذ.عال 

 اّذاف کلی درهبى هعوَهیت ّب را تَضیح دّذ 

 .هعوَم آلَدُ ِب ظوَم خَراکی را ادارُ ًوبیذ 

 .هعوَم آلَدُ ِب ظوَم پَظتی را ادارُ ًوبیذ 

 .هعوَم آلَدُ ِب ظوَم اظتٌؽبقی را ادارُ ًوبیذ 

 َدُ ِب ظوَم تسریقی را ادارُ ًوبیذ.هعوَم آل 

 حضوری         روش آموزش :  

                      ی/  پرسص و پاسخ / بحث گروه  یسخنران امکانات آموزضی : 

 فعالیت آموزضی :   تکلیف          /          پروشه              

 پایان ترم عنوان و نوع آزمون:

 (طرح دوره نوضته ضود.منابع در مطخصات آن طبك فرمت  و..استفاده از کتاب، مقاله، جسوه در صورت ) منبع درس :

1.Walsh .,M.,Kent,A(2001) .,Accident and emergency nursing. 
2.Brigges.,J,K.,(2002) Telephone Triage for nursing. 

  
ذاؼت کبرى کیت)اٍرشاًط ّبی طبی پیػ بیوبر-ّفي برًت-هیعتٍَیچ جَزف-۳ ظتبًی پبیِ(، گرٍُ هترجویي ٍزارت ْب

 ٍ درهبى

راى -۴ تؽبرات ظیویي دخت -آهَزغ پسؼکی، هرکس هذیریتی حَادث ٍ فَریت ّبی پسؼکی ْت  ًا

تؽبرات ًَر داًػ-۵  ًیک رٍاى فرد م،ًحَُ ادارُ هصذٍهیي در ظَاًح ٍ اٍرشاًط، ًا
تؽبرات بؽری   -۶  غفبری ف، پرظتبری فَریت ّب، ًا

 
 

 دقيقِ   14هذت زهبى:       : مقذمه 

 کلیات درس  

  بخص اٍل درس 

  پرسص ٍ پبسخ ٍ استراحت 

  بخص دٍم درس 

 دقيقِ  ۱4هذت زهبى :  

 دقيقِ  14هذت زهبى :  

 دقيقِ    ۱4هذت زهبى:  

  دقيق14ِهذت زهبى :     جمع بنذی و نتیجه گیری 

 
 
 



 
 
 
 

 ّفتنجلسِ 
 

 کارضناسیمقطع / رضته تحصیلی:                                       اتاق عملگروه آموزضی:                                     پرستاری:    هدانطکذ

 ۲0/1۲ تبريخ ارائِ درس : 1044-1041سبل تحصيلي  :  

ٍاحذ(  :    1۱-1۱سبعت                             سِ ضٌبِرٍز:  فَريت پسضکيًبم درس )

 )هجبزی(یًظرًَع ٍاحذ:
 

 ۲۲تعذاد داًطجَيبى  :

 سرکبر خبًن احوذی الری هسئَل درس:  1تعذاد ٍاحذ:

 یالر یسرکبر خبًن احوذ :هذرس دقيقِ 04هذت کالس: 

وي هبُ  تبريخ تذٍيي / ببزًگری:  1044ْب
 

 ،صرع،تؽٌج ی:ظکتِ هغس  یاٍرشاًط عصب:  جلسهعنوان 

 تبری اٍرشاًط در فَریت ّبی عصبیآؼٌب ؼذى بب هراقبت ّبی پرظهذف کلی جلسه : 

 اختصاصی :اهذاف 
 

 .تؽٌج را تعریف ًوبیذ 

 .عالئن تؽٌج را بیبى ًوبیذ 

 .اقذاهبت اٍرشاًعی در حوالت تؽٌجی را بیبى ًوبیذ 

 .تؽٌج ٍ صرع را بب ّن هقبیعِ کٌذ 

 .بب اًَاع ظکتِ هغسی آؼٌب گردد 

 .عالئن ظکتِ هغسی را بیبى ًوبیذ 

  در ظکتِ هغسی آؼٌب گردد.بب اقذاهبت اٍرشاًعی 

       مجازیروش آموزش :  

                      ی/  پرسص و پاسخ / بحث گروه  یسخنران امکانات آموزضی : 

 فعالیت آموزضی :   تکلیف          /          پروشه              

 پایان ترم عنوان و نوع آزمون:

 (طرح دوره نوضته ضود.منابع در مطخصات آن طبك فرمت  و..ب، مقاله، جسوه در صورت استفاده از کتا) منبع درس :

1.Walsh .,M.,Kent,A(2001) .,Accident and emergency nursing. 

2.Brigges.,J,K.,(2002) Telephone Triage for nursing. 

  
ذاؼت کبرى کیت)اٍرشاًط ّبی طبی پیػ بیوبرظتبًی پبیِ(، گ-ّفي برًت-هیعتٍَیچ جَزف-۳ رٍُ هترجویي ٍزارت ْب

 ٍ درهبى

راى -۴ تؽبرات ظیویي دخت -آهَزغ پسؼکی، هرکس هذیریتی حَادث ٍ فَریت ّبی پسؼکی ْت  ًا

تؽبرات ًَر داًػ-۵  ًیک رٍاى فرد م،ًحَُ ادارُ هصذٍهیي در ظَاًح ٍ اٍرشاًط، ًا
تؽبرات بؽری   -۶  غفبری ف، پرظتبری فَریت ّب، ًا

 
 

 دقيقِ   ۱  هذت زهبى:  :    مقذمه 



 کلیات درس  

  بخص اٍل درس 

  پرسص ٍ پبسخ ٍ استراحت 

  بخص دٍم درس 

 دقيقِ  14هذت زهبى :  

 دقيقِ  14هذت زهبى :  

 دقيقِ    14هذت زهبى:  

  دقيق14ِهذت زهبى :     جمع بنذی و نتیجه گیری 

 
 
 

 ّطتنجلسِ 
 

 کارضناسیمقطع / رضته تحصیلی:                                       اتاق عملگروه آموزضی:                                     پرستاری:    هدانطکذ

 1۱/1 تبريخ ارائِ درس : 1044-1041سبل تحصيلي  :  

ٍاحذ(  :    1۱-1۱سبعت:                             سِ ضٌبِرٍز:  فَريت پسضکيًبم درس )

 یًظرًَع ٍاحذ:
 

 ۲۲تعذاد داًطجَيبى  :

 سرکبر خبًن احوذی الری هسئَل درس:  1تعذاد ٍاحذ:

 آقبی اکبری :هذرس دقيقِ ۱4هذت کالس: 

وي هبُ  تبريخ تذٍيي / ببزًگری:  1044ْب
 

 خًَریسی ّب ٍ ؼَک ،تعریف ٍ اًَاع آى ٍ هراقبت ّبی پرظتبری:  جلسهعنوان 

 (:یسیاٍرشاًط در )ؼَک ،خًَر یبب اقذاهبت پرظتبر ییآؼٌبهذف کلی جلسه : 

 اختصاصی :اهذاف 
 

 .اثرات از دظت دادى خَى را رٍی بذى ؼرح دّذ 

 .رٍغ ّبی ؼٌبظبیی خًَریسی داخلی را تَضیح دّذ 

  را بیبى کٌذ. خًَریسی اقذاهبت پرظتبری هٌبظب در هَارد اٍرشاًعی 

 ؼَک را تعریف ًوبیذ.  

 عکط العول بذى در برابر ؼَک را بیبى ًوبیذ. 

 یذعالئن ؼَک را بیبى ًوب.  

 اًَاع ؼَک را بیبى ًوبیذ 

 اقذاهبت اٍرشاًعی ؼَک را بیبى ًوبیذ 

 حضوری         روش آموزش :  

                      ی/  پرسص و پاسخ / بحث گروه  یسخنران امکانات آموزضی : 

               فعالیت آموزضی :   تکلیف          /          پروشه

 پایان ترم عنوان و نوع آزمون:

 (طرح دوره نوضته ضود.منابع در مطخصات آن طبك فرمت  و..در صورت استفاده از کتاب، مقاله، جسوه ) منبع درس :

1.Walsh .,M.,Kent,A(2001) .,Accident and emergency nursing. 

2.Brigges.,J,K.,(2002) Telephone Triage for nursing. 

  
ذاؼت -ّفي برًت-هیعتٍَیچ جَزف-۳ کبرى کیت)اٍرشاًط ّبی طبی پیػ بیوبرظتبًی پبیِ(، گرٍُ هترجویي ٍزارت ْب



 ٍ درهبى

راى -۴ تؽبرات ظیویي دخت -آهَزغ پسؼکی، هرکس هذیریتی حَادث ٍ فَریت ّبی پسؼکی ْت  ًا

تؽبرات-۵  ًَر داًػ ًیک رٍاى فرد م،ًحَُ ادارُ هصذٍهیي در ظَاًح ٍ اٍرشاًط، ًا
تؽبرات بؽری   -۶  غفبری ف، پرظتبری فَریت ّب، ًا

 
 

 دقيقِ   14هذت زهبى:    :    مقذمه 

 کلیات درس  

  بخص اٍل درس 

  پرسص ٍ پبسخ ٍ استراحت 

  بخص دٍم درس 

 دقيقِ  ۱4هذت زهبى :  

 دقيقِ  14هذت زهبى :  

 دقيقِ    ۱4هذت زهبى:  

  دقيق14ِ    هذت زهبى : جمع بنذی و نتیجه گیری 

 
 

 ًْنجلسِ 
 

 کارضناسیمقطع / رضته تحصیلی:                                       اتاق عملگروه آموزضی:                                     پرستاری:    هدانطکذ

 ۲۱/1 تبريخ ارائِ درس : 1044-1041سبل تحصيلي  :  

ٍاحذ(  :    1۱-1۱سبعت:                             ِسِ ضٌبرٍز:  فَريت پسضکيًبم درس )

 یًظرًَع ٍاحذ:
 

 ۲۲تعذاد داًطجَيبى  :

 سرکبر خبًن احوذی الری هسئَل درس:  1تعذاد ٍاحذ:

 یالر یسرکبر خبًن احوذ :هذرس دقيقِ ۱4هذت کالس: 

وي هبُ  تبريخ تذٍيي / ببزًگری:  1044ْب
 

 بِ کبظِ ظر ظتَى فقراتبب ترٍهب ٍ درهبى صذهبت  ییآؼٌب:  جلسهعنوان 

 ظر یّب تیاٍرشاًط در فَر یپرظتبر یآؼٌب ؼذى بب هراقبت ّبهذف کلی جلسه : 

 اختصاصی :اهذاف 
 

 هکبًیعن آظیب در صذهبت ظر ٍ ظتَى فقرات را تَضیح دّذ. 

 ن ٍ ًؽبًِ ّبی آظیب بِ ظر ٍظتَى فقرات را ًبم ببردالیع.  

  رشاًط در آظیب ّبی ظر   .َى فقرات را تَضیح دّذتٍ ظهراقبت ّبی طبی ٍا

 رٍغ هحبظبِ ظطح َّؼیبری بیوبر را تَضیح دّذ .تکٌیک ّبی ثببت ًگِ داؼتي ظر ٍ ظتَى فقرات را تَضیح دّذ. 

 .بیوبر دچبر آظیب ّبی ظر راهَرد هراقبت قرار دّذ 

 حضوری         روش آموزش :  

                      ی/  پرسص و پاسخ / بحث گروه  یسخنران  امکانات آموزضی :

 فعالیت آموزضی :   تکلیف          /          پروشه              

 پایان ترم عنوان و نوع آزمون:

 (طرح دوره نوضته ضود.منابع در مطخصات آن طبك فرمت  و..در صورت استفاده از کتاب، مقاله، جسوه ) منبع درس :

1.Walsh .,M.,Kent,A(2001) .,Accident and emergency nursing. 



2.Brigges.,J,K.,(2002) Telephone Triage for nursing. 

  
ذاؼت -ّفي برًت-هیعتٍَیچ جَزف-۳ کبرى کیت)اٍرشاًط ّبی طبی پیػ بیوبرظتبًی پبیِ(، گرٍُ هترجویي ٍزارت ْب

 ٍ درهبى

راى آهَزغ پسؼکی، هرکس هذیریتی حَادث -۴ تؽبرات ظیویي دخت -ٍ فَریت ّبی پسؼکی ْت  ًا

تؽبرات ًَر داًػ-۵  ًیک رٍاى فرد م،ًحَُ ادارُ هصذٍهیي در ظَاًح ٍ اٍرشاًط، ًا
تؽبرات بؽری   -۶  غفبری ف، پرظتبری فَریت ّب، ًا

 
 

 دقيقِ   14هذت زهبى:    :    مقذمه 

 کلیات درس  

  بخص اٍل درس 

  پرسص ٍ پبسخ ٍ استراحت 

 ٍم درس بخص د 

 دقيقِ  ۱4هذت زهبى :  

 دقيقِ  14هذت زهبى :  

 دقيقِ    ۱4هذت زهبى:  

  دقيق14ِهذت زهبى :     جمع بنذی و نتیجه گیری 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


