
  

 

 

 فَریت پشضکی( COURSE PLAN)ٍرُ طزح د

 1400-1401تحصیلی  در ًیوسبل دٍم سبل
 

 معرفی درس:

  ِثِ لحبظ ضزٍرت  ایي درس  ثِ داًطجَیبى ایي رضتِ  ٍاقذاهبت السم درٌّگبم ٍقَع هَارد اٍرصاًسی  چ

درثیوبرستبى ٍیبخبرج اسثیوبرستبى ثِ ػٌَاى یکی اساػضبء کبدردرهبًی  ثٌظز هیزسذ ثزاسبس خط هطی 

اًطجَیبى هَظف ثِ ایي درس  پیذاًوَدُ ٍدرهَاقغ ضزٍری ثکبرثجٌذد.دٍسارت خبًِ  اطالػبت السم راجغ 

جْت ایي درس دٍ تکلیف هطخص  دٌّذ.ٍدرتبریخ هقزر پبسخ  اًجبم دادُ تکبلیف را اًذ درهَػذهقزر 

خَاّذ ضذ کِ داًطجَ هَظف است در سهبى تؼییي ضذُ تَسط استبد پبسخ هٌبسجی را ارائِ دّذ، ایي 

درس یک ٍاحذی ثَدُ ٍ اهتحبى هیبى تزم ًذارد ٍ ثزگشاری اهتحبى ایي درس قجل اس ضزٍع اهتحبًبت 

 فبیٌبل ٍ ثب ّوبٌّگی ًوبیٌذُ هحتزم کالس اًجبم خَاّذ ضذ.

 
 

 

 کارشىاسی اتاق عمل مقطع ي رشتٍ تحصیلی:      اتاق عمل  گريٌ آمًزشی:     الرستانپرستاری حضرت زیىب)س( :  داوشکدٌ :  

 ٍاحذ 1 :  تؼذاد ٍاحذ فَریت پشضکی :  ًبم درس

 ًظزی ًَع ٍاحذ :

 15-1۱، 13-15سِ ضٌجِ :  رٍس ٍ سبػت ثزگشاری کالس:   ًذاسد پیص ًیبس:

 داًطکذُ هکبى ثزگشاری:

                                              احوذی الریسزکبر خبًن هسئَل ثزًبهِ :  

          elnaz_ahmadi71@yahoo.com   : یکیآدرس پست الکتزًٍ                                  52245005 :داًطکذُ ضوبرُ توبس

                     احوذی الری, سز کبر خبًن  یاکجز یجٌبة آقب  هذرسیي) ثِ تزتیت حزٍف الفجب(:

 kazemakbari1342@gmail.comالکتزًٍیکی: آدرس پست                 52245005ضوبرُ توبس داًطکذُ:      

                                              یالر یسزکبر خبًن احوذ تْیِ ٍ تٌظین : 

 1400 هبُ ثْويثبسًگزی: تذٍیي/ تبریخ

 داًطکذُ ػلَم پشضکی ٍ خذهبت ثْذاضتی درهبًی الرستبى

 هزکش هطبلؼبت ٍ تَسؼِ آهَسش ػلَم پشضکی

 ٍاحذ ثزًبهِ ریشی درسی ٍ آهَسضی

 

mailto:kazemakbari1342@gmail.com


 عىايیه کلی ایه درس شامل مًارد زیر می باشد :

 

 درس : یّذف کل

 یپشضک یّب تیفَر وبراىیالسم در ثزخَرد ثب ث یاس اصَل ٍ رٍضْب یآگبّ کست

 درس : ضزح

، ًحَُ ثزخَرد ثب  یپشضک یتْبیدر فَر وبریادارُ ث نیاس اصَل ٍ هفبّ یضوي کست آگبّ بىیدرس داًطجَ يیا در

 .زًذیگ یرا فزا ه ِیٍ اًجبم اقذاهبت اٍل وبراىیث

 

 

 
 

 ف کلیاَدا 

آؿٌبیی ثب اصَل پشػتبسی دس فَسیت ّب ٍ ثالیب ٍ هشالجت ّبی پشػتبسی اٍسطاًغ دس هَاسد فَسی ثش اػبع 

 فشایٌذ پشػتبسی

 

  اَداف اختصاصی 

 

 داًطجَ  در پبیبى دٍرُ ثبیذ ثتَاًذ:

  سا تَضیح دّذ.اّویت هشالجت ّبی پشػتبسی دس ثخؾ اٍسطاًغ 

 .هؼبئل هشثَط ثِ ثْذاؿت سٍاًی پشػتبس دس ثخؾ اٍسطاًغ سا ثیبى وٌذ 

 .خصَصیبت پشػتبس اٍسطاًغ سا ثش ؿوبسد 

 .طجمِ ثٌذی فَسیت ّب سا تعشیف وٌذ 

 .تشیبط سا تعشیف وٌذ 

 .اًَاع تشیبط سا ًبم ثجشد 

 

 َدف کلی

 ثبًذاطآؿٌبیی ثب اًَاع  سٍؽ ّبی هختلف ثی حشوتی عضَ ، پبًؼوبى ٍ 

 

  اَداف اختصاصی 

 

 داًطجَ  در پبیبى دٍرُ ثبیذ ثتَاًذ:

 .هشالجت ّبی پشػتبسی اٍسطاًغ دس ثشخَسد ثب اًَاع ؿىؼتگی، دسسفتگی ٍ آػیجْبی عضالًی اػىلتی سا ؿشح دّذ 

 .سٍؽ ّبی هٌبػت ثی حشوتی عضَ ؿىؼتِ یب دس سفتِ سا سٍی هبوت ًـبى دّذ 

 سا سٍی هبوت ًـبى دّذ. سٍؽ ّبی هٌبػت ثی حشوتی ػتَى فمشات 

 سٍؽ ّبی هٌبػت پبًؼوبى ٍ ثبًذاط سا سٍی هبوت ًـبى دّذ 

 .سٍؽ ّبی حول ثیوبس سا ًبم ثجشد 

 .ثب اًَاع هختلف ثبًذاط آؿٌب گشدد 

 



 

 َدف کلی

 کست آگبّی  در هَرد اٍرصاًس ّبی ضبیغ )هسوَهیت ّب ، گشیذگی (

 

 

  اَداف اختصاصی 

 

 ثتَاًذ:داًطجَ  در پبیبى دٍرُ ثبیذ 

 .هصذٍم دچبس هبسگضیذگی سا اداسُ وٌذ 

 هصذٍم دچبس گضؽ حـشات سا هَسد هشالجت لشاس دّذ 

 ..هـخصبت هبسّبی ػوی سا ًبم ثجشد 

 .اًَاع هؼوَهیت ّب سا ًبم ثجشد 

 .عالئن ٍ سٍؽ ّبی هشالجتی پیؾ ثیوبسػتبًی ٍ دسٍى ثیوبسػتبًی سا دس هؼوَهیي ؿشح دّذ 

 سا تَضیح دّذ اّذاف ولی دسهبى هؼوَهیت ّب 

 .هؼوَم آلَدُ ِث ػوَم خَساوی سا اداسُ ًوبیذ 

 .هؼوَم آلَدُ ِث ػوَم پَػتی سا اداسُ ًوبیذ 

 .هؼوَم آلَدُ ِث ػوَم اػتٌـبلی سا اداسُ ًوبیذ 

 .هؼوَم آلَدُ ِث ػوَم تضسیمی سا اداسُ ًوبیذ 

 َدف کلی

 اهل هحیطیآضٌب ضذى ثب هزاقجت ّبی پزستبری اٍرصاًس  در آسیجْبی ًبضی اس ػَ

  اَداف اختصاصی 

 

 داًطجَ  در پبیبى دٍرُ ثبیذ ثتَاًذ:

 .َّهئَػتبص حشاستی دس اًؼبى سا تَضیح دّذ 

 .ّیپَتشهی ٍ عَاهل تـذیذ وٌٌذُ ی آى سا ؿشح دّذ 

 .هشاحل ّیپَ تشهی سا تَضیح دّذ 

 .هصذٍم دچبس ّیپَتشهی سا دس هحل حبدثِ اداسُ وٌذ 

 حبدثِ اداسُ ًوبیذ. هصذٍم دچبس یخ صدگی عضَ سا دس هحل 

 .هصذٍم دچبس اختالالت ًبؿی اص افضایؾ دسجِ حشاست ثذى سا هَسد هشالجت لشاس دّذ 

 
 

 َدف کلی

 آؿٌب ؿذى ثب هشالجت ّبی پشػتبسی اٍسطاًغ دس فَسیت ّبی للجی

  اَداف اختصاصی 

 

 داًطجَ  در پبیبى دٍرُ ثبیذ ثتَاًذ:
 .ػٌذسم حبد وشًٍشی سا تَضیح دّذ 



  ٌب گشدد.ثب آًَاع  آًظیي آؿ

 .فشایٌذ ایجبد اًفبسوتَع هیَوبسد سا تَضیح دّذ 

  .ثب الذاهبت اٍسطاًؼی دس فَسیت ّبی للجی آؿٌب گشدد 

 ّذف کلی

 آؿٌب ؿذى ثب هشالجت ّبی پشػتبسی اٍسطاًغ دس فَسیت ّبی عصجی

  اّذاف اختصبصی 

 داًطجَ  در پبیبى دٍرُ ثبیذ ثتَاًذ:

 
 .تـٌج سا تعشیف ًوبیذ 

  تـٌج سا ثیبى ًوبیذ.عالئن 

 .الذاهبت اٍسطاًؼی دس حوالت تـٌجی سا ثیبى ًوبیذ 

 .تـٌج ٍ صشع سا ثب ّن همبیؼِ وٌذ 

 .ثب اًَاع ػىتِ هغضی آؿٌب گشدد 

 .عالئن ػىتِ هغضی سا ثیبى ًوبیذ 

 .ثب الذاهبت اٍسطاًؼی دس ػىتِ هغضی آؿٌب گشدد 

 ّذف کلی 

 فَریت ّبی سز ، قفسِ سیٌِ ، ضکنآضٌب ضذى ثب هزاقجت ّبی پزستبری اٍرصاًس در  

  اّذاف اختصبصی 

 داًطجَ  در پبیبى دٍرُ ثبیذ ثتَاًذ:
 

 هىبًیؼن آػیت دس صذهبت ػش ٍ ػتَى فمشات سا تَضیح دّذ. 

 ن ٍ ًـبًِ ّبی آػیت ثِ ػش ٍػتَى فمشات سا ًبم ثجشدالیع.  

 سطاًغ دس آػیت ّبی ػش ٍ ػ   .َى فمشات سا تَضیح دّذتهشالجت ّبی طجی ٍا

 سٍؽ هحبػجِ ػطح َّؿیبسی ثیوبس سا تَضیح دّذ .تىٌیه ّبی ثبثت ًگِ داؿتي ػش ٍ ػتَى فمشات سا تَضیح دّذ. 

 .ثیوبس دچبس آػیت ّبی ػش ساهَسد هشالجت لشاس دّذ 

 سا ًبم ثجشد ؿىنٍ ًـبًِ ّبی آػیت ثِ  عالئن. 

  سطاًغ دس آػیت ّبی   .سا تَضیح دّذ ؿىنهشالجت ّبی طجی ٍا

 سا ًبم ثجشد لفؼِ ػیٌِ ٍ ًـبًِ ّبی آػیت ثِ  عالئن. 

  سطاًغ دس آػیت ّبی   .سا تَضیح دّذ لفؼِ ػیٌِ هشالجت ّبی طجی ٍا

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 ريش آمًزش 
 

 حضًری                   مجازی                                 ترکیبی                            

 شرایط اجراء

 

 امکاوات آمًزشی:  
  ثب اػتفبدُ اص ًشم افضاسّبیی ؿبهل ػبهبًِ ًَیذ وبهپیَتش ، ٍیذٍئَ پشٍطوتَس ،اػالیذ پشٍطوتَس 

 

 

 

  مىابع درسی:  

 خیز   ثلی  در ًظز داریذ؟ درسی خبصی ثزای هؼزفی ثِ داًطجَیبى ثِ ػٌَاى هٌجغ/هقبلِ آیب کتبة 

 :دس صَست ٍجَد جذٍل صیش سا تىویل وٌیذ 

 ػٌَاى، ًَیسٌذگبى،هتزجویي، اًتطبرات، سبل ٍ ًَثت چبحهطخصبت کتبة ضبهل 
ّبی  صفحبت ٍ  فصل

 هطبلؼِهطخص ضذُ ثزای 

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

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

پیص بیمارستاوی پایه(، گروه کارن کیت)اورشاوس های طبی -هفه بروت-میستوویچ جوزف-3

 مترجمیه وزارت بهداضت و درمان

اوتطارات سیمیه  -آموزش پسضکی، مرکس مدیریتی حوادث و فوریت های پسضکی تهران -4 

 دخت

 ویک روان فرد م،وحوه اداره مصدومیه در سواوح و اورشاوس، اوتطارات وور داوص -5
 اوتطارات بطری  غفاری ف، پرستاری فوریت ها،  -6

 

 

 

-- 

 

 

 

 هطخصبت هقبلِ ضبهل ػٌَاى، ًَیسٌذگبى، هجلِ، سبل ٍ ضوبرُ اًتطبر ٍ صفحبت
ًحَُ دستزسی داًطجَیبى 

 ثِ هقبلِ



--  

--  
 

  دس صَستی وِ دس ًظش داسیذ جضٍُ یب ّش ًَع هحتَای دیگشی )هبًٌذ فیلن، هجوَعِ اػالیذ ٍ ...( عالٍُ ثش وتبة

آى سا  فبیل، هـخصبت آى سا روش وٌیذ ٍ  ثِ داًـجَیبى هعشفی وٌیذ هٌجغ درسیفَق یب ثِ تٌْبیی ثِ عٌَاى 

 ضویوِ ًوبییذ:

 
 ٍ ... اػت. ّبی دیگز داًطگبُرٍی سبهبًِثز اری ضذُ ذهحتَای ثبرگ، یجضٍُ، فیلن آهَصؿاػالیذ پبٍس پَیٌت، هٌظَس  *

 

 

 

 

 

 

  کًییس/ میان ترم( تکًیىیآزمًن َای( 

 خیش   ثلی   ایذ؟آصهَى دس ًظش گشفتِ . آیب ثشای دسع خَد1

 ّب سا روش وٌیذ.دس صَست ٍجَد تعذاد ٍ ًَع آصهَى 

 سهبى آسهَى ًَع آسهَى ػٌَاى آسهَى ضوبرُ

 

 
   

 

 
   

 *ًَع هحتَا
 هطخصبت ضبهل ػٌَاى ٍ هؤلفیي/

 کٌٌذگبى تْیِ
 تَضیحبت

آهبدُ ثَدى فبیل 

 اریذثزای ثبرگ

** 

    

    

    



 

 ٌَای داوشجًیان تکالیف ي پريش 

 طَل تزم فیتکبل 

 

 

 

 

 

 

 

 پزٍصُ درسی 

 خیش   ثلی   ایذ؟دس ًظش گشفتِ/هیبى تشم . آیب ثشای دسع خَد پشٍطُ پبیبى تشم 1

َیؼیذ:             دس صَست پبػخ هثجت ؿشح هختصش ٍ ّذف اص اسائِ آى سا ٌث

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

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

 ارزشیابی داوشجًیان 

 ضوبرُ
َاى  ػٌ

 تکلیف
 ضزح تکلیف

هْلت پبسخ 

 تَسط

 داًطجَیبى

هْلت فیذثک 

هذرس تَسط  

ّذف اس ارائِ 

 تکلیف

تىلیف اٍل 

 والػی

اسائِ ػَاالت 

ثِ صَست 

تـشیحی 

،ثبسگزاسی دس 

هبجَل تىلیف 

 دس ػبهبًِ ًَیذ

 دس ػبهبًِ اعالم خَاّذ ؿذ

حذاوثش دٍ ّفتِ 

پغ اص اسائِ 

 تىلیف

حذاوثش دٍ 

ّفتِ پغ 

اصپبیبى هْلت 

پبػخ 

 داًـجَیبى

 هشٍس جلؼبت اٍل تب 

 پٌجن

دٍم تىلیف 

 والػی

اسائِ ػَاالت 

ثِ صَست 

تـشیحی 

،ثبسگزاسی دس 

هبجَل تىلیف 

 دس ػبهبًِ ًَیذ

 دس ػبهبًِ اعالم خَاّذ ؿذ

حذاوثش دٍ ّفتِ 

پغ اص اسائِ 

 تىلیف

حذاوثش دٍ 

ّفتِ پغ 

هْلت  اصپبیبى

پبػخ 

 داًـجَیبى

هشٍس جلؼبت ؿـن 

 تب ًْن



 بارم ومرٌ ارزشیابیمًارد 

 1۱ آسهَى پبیبى تزم

 1 ضزکت فؼبل در کالس ٍ حضَر ٍ غیبة

 1 تکبلیف ٍ سبیز فؼبلیت ّب

 

 

 مقررات 

  

 هی ثبؿذ.هَصؿی غیجت هجبص طجك همشسات آییي ًبهِ آ                 تعذاددفعبت هجبص غیجت دس والع 

 

 

 

 1400-1401در ًیوسبل دٍم سبل تحصیلی55داًطجَیبى اتبق ػول ٍرٍدی فَریت پشضکی  درس سهبًجٌذی جذٍل

 

 تبریخ ارائِ

ٍ  بطیثب تش ییآؿٌب

 آى یطجمِ ثٌذ

 ذئَیٍ

 پشٍطوتَس

 وَئیض

 آصهَى

 تىلیف

 

 

 

 یؿىؼتتتتتتتتتتتتتگ

 یّتتتتتتتتتتب،دسسفتگ

 یّبٍصتذهبت عضتتالً 

ٍ  یشیت گ ،آتلیاػىلت

 یهشالجتتتتتت ّتتتتتب 

آى ٍسٍؽ  یپشػتتتتبس

ٍ  وتتبسیحوتتل ث یّتتب

 ثبًذاط

 ذئَیٍ

 پشٍطوتَس

 وَئیض

 آصهَى

 تکلیف

 
 

 

 

مراقبت های 

پرستاری اورژانس در 

آسیب های ناشی از 

عوامل محیطی 

)گرمازدگی ، 

 ذئَیٍ

 پشٍطوتَس

 وَئیض

 آصهَى

 تکلیف



سرمازدگی ، یخ 

 زدگی (

 

آؿٌبیی ثب تشٍهب ٍ 

دسهبى صذهبت ثِ 

 ذئَیٍ لفؼِ ػیٌِ ،  ؿىن

 پشٍطوتَس

 وَئیض

 آصهَى

 تکلیف

۷۱-۷۱  

 

اٍسطاًغ للجی :آًتظیي  

صتتذسی ، اًفتتبسوتَع 

 هیَوبسد
 ذئَیٍ

 پشٍطوتَس

 وَئیض

 آصهَى

 تکلیف

 

 

 

 یمراقبتتتتتتتت هتتتتتتتا

اورژانتس در  یپرستتار

 یطتیمح یهتا بیآس

هتتتتا و  تی) مستتتت وم

 یهتتا( متترور یدگیتتگس

و طبقت   یبر ستوتت 

آن و اقتتداما   یبنتتد

  یاول

 ذئَیٍ 

 پشٍطوتَس

 وَئیض

 آصهَى

 تکلیف

۷۱-۷۱  
 

 ذئَیٍ

 پشٍطوتَس

 وَئیض

 آصهَى

 تکلیف

 

 

 

خًَشیضی ّب ٍ ؿتَن  

،تعشیتف ٍ اًتتَاع آى ٍ  

هشالجتتتتتت ّتتتتتبی  

 پشػتبسی

 ذئَیٍ 

 پشٍطوتَس

 وَئیض

 آصهَى

 تکلیف

 

 

 
 ذئَیٍ 

 پشٍطوتَس

 وَئیض

 آصهَى

تکلیف

 

 


