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  شرح دوره:

ر دشد. با یم یاورژانس طیدر شرا مارانیب یبرا یمراقبت و انجام سلسله اقدامات ،یدرس شامل بررس نیا

 یپرستار میدر مورد اصول و مفاه یشود تا ضمن کسب آگاه ینشجو کمک مدرس به دا نیا سیتدر یط

رائه حوه ابا ن زین یحل مشکل به طور عمل ندیتفکر خالق و فرآ یاز مهارت ها یریها، با بهره گ تیدر فور

آشنا  در بخش اورژانس ایو  مارستانیاورژانس در خارج از ب مارانیو ب نیبه مصدوم یفور یمراقبت ها

 شود.

 

 هدف کلی: 

 یستارپر یدر دانشجو به منظور ارائه اقدامات فور ییتوانا جادیو ا یآگاه شیدرس، افزا نیا یهدف کل

 یو بحران ها و آماده ساز ایاز عوارض در حوادث، سوانح، بال یریشگیو پ نیجهت حفظ جان مصدوم

 باشد. یس مدر بخش اورژان اژیبر اساس اصول تر یپرستار یدانشجو جهت انجام مراقبت ها

 

  :)جزئی(بینابینیاهداف 

 .                           دینما حیساختار بخش اورژانس را تشر  .1

 ها را شرح دهد.  تیدر فور یاصول پرستار .2

 ها را شرح دهد.  تیدر فور یپرستار ندیفرآ .3

 . دینما انیدر اورژانس ها را ب یو قانون یمالحظات اخالق .4

 بخش اورژانس را شرح دهد. در   مارانیو شناخت ب یبررس .5

 دهد.   حیتوض یمارستانیرا درمراحل قبل و بعد ب اژیتراصول  .6

 را شرح دهد. یعیطب یایامداد و نجات در بال ،یمنیاصول ا .7

                                              آزمایش های روتین در بخش اورژانس را بشناسد. .8

 دهد. حیاورژانس را توض طیشرادر  یشگاهیآزما ینمونه ها هینحوه ته .9

 کند. ستیرا ل یاورژانس طیمورد استفاده در شرا عاتیانواع ما .10

 .ردیبکار گ دییور قاتیمراقبت های پرستاری الزم را در زمان تزر .11
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 انواع زخم ها را نام ببرد.  .12

 .ردیرا بکار گ دچار آسیب های محیطی ماریب یهای اورژانس مراقبت .13

 دهد.  حیبدن را توضدر  یعینقش درجه حرارت طب .14

 را نام ببرد.  یو سرمازدگ یعالئم گرمازدگ .15

 را نام ببرد. یو سرمازدگ یدر گرمازدگ یاورژانس یدرمان ها .16

 .دهد حیدرد در بخش اورژانس را توض نیتسک یراهکارها .17

 احیای قلبی ریوی پایه و پیشرفته را توضیح دهد. .18

 را روی مانکن اجرا کند. احیای قلبی ریوی را مراحل  .19

 .دهد حیرا توض یدگیاقدامات اورژانس مارگز   .20

 کند. انیرا ب یصاعقه زدگ یمداخالت درمان  .21

 .دیها را ذکر نما ها و درمان آن یانواع شکستگ .22

 مل بیمار را به کار گیرد.روش های بانداژ و ح .23

 کند. ستیمصدوم با صدمات نافذ شکم را ل یاقدامات اورژانس   .24

 کند. ستیرا ل قفسه سینهصدوم با صدمات م یاقدامات اورژانس   .25

 .را شرح دهد های زیدر خونر یاورژانس های مراقبت  .26

 را شرح دهد.  یخارج یزیکنترل خونر یروش ها .27

 را نام ببرد.  یداخل یزیخونر یونشانه ها عالئم .28

 دهد. حیرا توض یداخل یها یزیدر خونر یدرمان طب مراحل .29

 .دهد حیرا توض و مراقبت های پرستاری مربوط به آن شوك جادیمراحل ا .30

 .ردیرا بکار گ ییدارو تیوممبتال به مسم ماریب یهای اورژانس مراقبت  .31

 دهد.   حیرا توض صدمات به سرانواع   .32

 .بیان کندمراقبت های اورژانسی در مصدوم با صدمات سر را  .33

 .کند ستیرا لگی سوخت دچار ماریدر ب یاقدامات اورژانس  .34
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 های تدریس:شیوه

                             پرسش و پاسخ                                        سخنرانی

  PBL  مسئله حل بر مبتنی یادگیري                  بحث گروهی 
 

  وظایف و تکالیف دانشجو:
 

  است. الزامی درس كالس در وقت و تمام موقع به حضور 
  با آن رهادا و دانشجویان توسط گروهی بحث ارائه و دریست از قبل جلسه هر درسی مطلب مطالعه 

 .است الزامی دروس سرفصل مینهز در ها رفرنس و كتب مطالعه

 نمره ین صورتدر غیر ا گیرد انجام مقرر زمان در كنفرانس( ارائه(  محوله تکالیف ارائه است الزم 

 تکلیف لحاظ نخواهد شد.

 د.اهد شرتر كالس یک نمره جایزه در نظر گرفته خوبه بهترین ارائه نکلیف به عنوان ارائه ب 

 كتبی یا شفاهی(كالس هر شروع یا پایان در شده مطرح هاي سوال به پاسخ ارائه(. 
  است. الزامی كالس طول در همراه تلفن كردن خاموش 

  ترم. پایان امتحانات در شركت 

 :درس قوانین و ها سیاست

 

  كسر یک نمره موجه، غیبت 
  حذف درس ه،موج غیر غیبت 

   )غیبت محسوب می شود.تاخیر در كالس )حضور بعد از استاد 
 نند.دانشجویان می توانند از عناوین پیشنهادي زیر براي انجام تکالیف گروهی استفاده ك 

، 1ی خونریزی، تروماوك، مایع درمانی، سمومیت ها، خونریزی، شاورژانس در می پرستاری هامراقبت 

 زمایشگاهیو تهیه نمونه آ شدگیبرق گرفتگیری، غرق ، 2ترومای 

 وسایل کمک آموزشی:  

   پروژكتور اسالید    وایت برد

 

 )از نمره کل( :درصد نمرهنحوه ارزشیابی و 

   درصد نمره 70پایان ترم  آزمون

      درصد نمره  15م تکالیف   انجا

 درصد نمره 15كت فعال در كالس شر

 

 نوع آزمون

  ايچندگزینه                                    پاسخ كوتاه                                تشریحی

 انجام آزمون به صورت عملی : )لطفا نام ببرید( سایر موارد
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 :منابع پیشنهادی برای مطالعه

 :منابع انگلیسی -

1. Aehlert, Barbara. (2014), Paramedic Practice Today, Volume 1&2, Canada: Mosby Jems 

2. Howard. K. P , Steinmann.R.A (2015). Sheehy's Emergency Nursing: principles and practice. 

(6TH ed). St. Louis: Mosby  
 

 منابع فارسی:

  .9713. تهران : انتشارات نور دانش  کتاب جامع فوریتهای پرستارینیک روان مفرد ، مالحت 

 ریوی قلبی احیاء جامع کتاب CPR آمریکاا، محمدرضاا  قلب انجمن 2015 پروتکل اساس بر پیشرفته و پایه

 سگری، محسن سلیمانی. انتشارات بشریع

  (. انشارات جامعه نگر1390، سید عبرالرضا محمودی راد)الفبای درمان وریدی 
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 جدول هفتگی کلیات  ارائهی درس)تئوری(

 

 استاد مربوط عنوان مطالب تاریخ جلسه

 محمديهیوا  اژیتر، ها تیفور در ياصول پرستار، ساختار بخش اورژانس 3/7/98 1

2 10/7/98 
داد ام ، یمنیا، اورژانس  تیدر وضع مارانیو شناخت ب یبررس

 یشگاهیآزما ينمونه ها هیتهی، عیطب يایو نجات در بال
 محمديهیوا 

 محمديهیوا  درد یساماندهی، درمان عیما 17/7/98 3

 محمديهیوا  هیپا يویر -یقلب اءیاح 24/7/98 4

 محمديهیوا  شرفتهیپ يویر-یقلب اءیاح 1/8/98 5

6 8/8/98 
ل از عوام یناش يها بیاورژانس در آس يپرستار يهامراقبت 

 و گزیدگی ها  (یسرمازدگ ،ی)گرمازدگیطیمح
 محمديهیوا 

 محمديهیوا   ها يزیاورژانس در خونر يپرستار يمراقبت ها 15/8/98 7

 محمديهیوا  اورژانس در انواع شوک يپرستار يمراقبت ها 22/8/98 8

 محمديهیوا  ها تیاورژانس در مسموم يپرستار يمراقبت ها 29/8/98 9

 محمديیوا ه برق گرفتگی و غرق شدگیاورژانس در  يپرستار يمراقبت ها 6/9/98 10

 محمديیوا ه 1 ترومااورژانس در  يپرستار يمراقبت ها 13/9/98 11

 محمديیوا ه 2 ترومااورژانس در  يپرستار يمراقبت ها 20/9/98 12

 

 

 ()عملیارائه ی درسهفتگی کلیات جدول 

 

 استاد مربوط عنوان مطالب تاریخ جلسه

 محمديهیوا  (1)گروه وریت ها و اورژانسفیزات در وسایل و تجهمعرفی  1/8/98 1

 محمديهیوا  (2 )گروهها و اورژانس تیدر فور زاتیو تجه لیوسا یمعرف 8/8/98 2

 محمديهیوا  (1)گروه هیپا يویر -یقلب اءیاح 15/8/98 3

 محمديهیوا  (2 )گروههیپا يویر -یقلب اءیاح 22/8/98 4

 محمديهیوا  (1 ه)گروشرفتهیپ يویر-یقلب اءیاح 29/8/98 5

 محمديهیوا  (2 )گروه شرفتهیپ يویر-یقلب اءیاح 6/9/98 6

 محمديهیوا  (1)گروه  ی هاآتل بندي در شکستگنواع ا 13/9/98 7

 محمديهیوا  (2)گروه  ها یدر شکستگ يانواع آتل بند 20/9/98 8

 


