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 آفـرينبه نام خـداوند جـان

 
 لرستاندانشگاه علوم پزشکي 

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 برای دروس ترکیبي دورهطرح 

 ی دو ساعته برای یک درس دو واحدی(جلسه 71)برای یک دوره درس کامل، برای مثال:  

 اطالعات کلي درس:

  واحد 5/7 :تعداد واحد مترقبه               ریو حوادث غ ها تی: پرستاری در بحران، فورنام واحد درسي

سامانه  : مکان برگزاری        8=71: چهارشنبه   : روززمان برگزاری کالس                  3یجراح یداخل ی: پرستارنیاز د پیشنوع واح

               (https://lumsnavid.vums.ac.ir)آدرس:  مدیریت یادگیری نوید

 : تاريخ امتحانهیوا  محمدی                     :مسئول درس        :اد دانشجويانتعد

 12-14چهارشنبه ها  ساعات مشاوره با دانشجو:آقای محمدی                   )به ترتیب حروف الفبا(: اساتید 

 

 مشخصات مدرسان درس:

 تلفن همراه دانشگاه گروه رتبه نام و نام خانوادگي
  یکد کاربر

 سما

سهم مدرس 

 **از درس )%( 

استاد 

  *مسوول
 پرستاری مربی                     یمحمد  یواه

دانشگاه علوم پزشکی 

 لرستان
 

 ☒  دارد

 ☐ ندارد
711 

 سایر

 *مدرسان

     
 ☐  دارد

 ☐ ندارد
 

     
 ☐  دارد

 ☐ ندارد
 

شود و وظیفه نظارت بر روند درس و تکالیف دانشجویان را بر عهده آموزش سما درس به او اختصاص داده می استاد مسؤول درس فردی است که در سیستم مدیریت*  

 دارند.   را بر عهده بخشی از درس  مسئولیت ،دارد. سایر مدرسان، همکار در ارائه درس هستند که بر اساس این طرح درس
 شود.یم میالزحمه بر اساس درصد سهم با مدرسان تنظقرارداد حق** 

 

 اطالعات فراگیران:

                   بزرگساالن یپرستار:  واحدهای درسي مرتبط گذرانده شده   کارشناسی پرستاری :تحصیلي یرشتهو  مقطع

 نفر       : تعداد

 یستدر یباشد. در ط یم یاورژانس یطدر شرا یمارانب یبرا یمراقبت و انجام سلسله اقدامات ی،درس شامل بررس ینا :)درس( شرح دوره

 یاز مهارت ها یریها، با بهره گ یتدر فور یپرستار یمدر مورد اصول و مفاه یشود تا ضمن کسب آگاه یدرس به دانشجو کمک م ینا

و  انتیمارساورژانس در خارج از ب یمارانو ب ینبه مصدوم یفور یبا نحوه ارائه مراقبت ها نیز یحل مشکل به طور عمل یندتفکر خالق و فرآ

 در بخش اورژانس آشنا شود. یا

 :های مورد انتظار از فراگیران در پايان درسها يا فعالیتتوانمندی

 .                            دینما حیساختار بخش اورژانس را تشر .7

 ها را شرح دهد.   تیدر فور یاصول پرستار .1

 ها را شرح دهد.   تیدر فور یپرستار ندیفرآ .3

 .  دینما انیدر اورژانس ها را ب یقانونو  یمالحظات اخالق .4

 در بخش اورژانس را شرح دهد.    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 .1
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                                               آزمایش های روتین در بخش اورژانس را بشناسد. .8

 دهد. حیاورژانس را توض طیدر شرا یشگاهیآزما ینمونه ها هینحوه ته .9

 کند. ستیرا ل یاورژانس طیمورد استفاده در شرا عاتیانواع ما .71

 .ردیبکار گ دییور قاتیمراقبت های پرستاری الزم را در زمان تزر .77

 انواع زخم ها را نام ببرد.  .71

 و پیشرفته را توضیح دهد.احیای قلبی ریوی پایه  .73

 را روی مانکن اجرا کند. احیای قلبی ریوی را مراحل  .74

 .دهد حیرا توض یدگیاقدامات اورژانس مارگز    .75

 کند. انیرا ب یصاعقه زدگ یمداخالت درمان  .76

 .دیها را ذکر نما ها و درمان آن یانواع شکستگ .71

 روش های بانداژ و حمل بیمار را به کار گیرد. .78

 کند. ستیمصدوم با صدمات نافذ شکم را ل یانساقدامات اورژ    .79

 کند. ستیرا ل قفسه سینهمصدوم با صدمات  یاقدامات اورژانس    .11

 .را شرح دهد های زیدر خونر یاورژانس های مراقبت  .17

 را شرح دهد.  یخارج یزیکنترل خونر یروش ها .11

 را نام ببرد.  یداخل یزیخونر یونشانه ها عالئم .13

 دهد. حیرا توض یداخل یها یزیدر خونر یدرمان طب مراحل .14

 .دهد حیرا توض و مراقبت های پرستاری مربوط به آن شوك جادیمراحل ا .15

 .ردیرا بکار گ ییدارو تیمبتال به مسموم ماریب یهای اورژانس مراقبت  .16

 دهد.    حیرا توض صدمات به سرانواع   .11

 .مراقبت های اورژانسی در مصدوم با صدمات سر را بیان کند .18
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 اهداف درس: 

 

 الف( در حیطه شناختی:

   .ها را شرح دهد یتدرمان ومراقبت در فور یاهداف اصل (7

 . مختلف بخش اورژانس رانام ببرد یسمت هاق (1

  دهد.پرستاران بخش اورژانس را شرح  یاتخصوص- (3

 هد.د یحکار پرسنل را توض یطشرا- (4

  د.کن یفرا تعر یاژمفهوم تر- (5

  .نام ببرد را یاژتر یدسته بند- (6

 .ییدنما یانرا ب ینافذ شکم یرغ نافذ شکم و یزخمها  یمعلل و عال- (1

  را شرح دهدBLS یهاقدامات پا . (8

  د.را نام ببر یویر یقلب یاالزم جهت اح وسایل (9

 را نشان دهد ییمختلف باز کردن راه هوا یها مانور (71

 .ییدنما یانصدمات به سر را ب یفتعر . (77

 .ییدنما یانرا بصدمات به سر  انواع (71

 .ییدنما یانآن را ب عالیم (73

 .یدنما یانرا ب یو پرستار ییدارو-یدرمان اقدات (74

  .یدنما یفرا تعر یتمسمو  (75

  .ام ببردرا ن یتنواع مسموما (76

 .دهد یحها را توض یتدرمان مسمو (71

  .صدمات را شرح دهد یسممکان انواع و  (78

  .را نام ببرد یها یانواع شکستگ (79

   .دهد یحرا توض یدچار شکستگ یمارب یابیارز - (11

  یدنما یانرا ب ییماوتر یماراندرمان از ب (17

 .را شرح دهد یدچار شکستگ یماررمان ومراقبت از بد (11
 

 ( در حیطه روانی حرکتی:ب

 .ردیبه کار گدر شرایط اورژانس شکمی  رایند مراقبت پرستاری راف . (7

 بندی یک بیمار اورژانسی را انجام دهد.تریاژ  (1

 .را انجام دهد یماساژ قلب . (3

 .یدرا اجرا نما یو پرستار ییدارو -یاقدامات در مان . (4

 .یردبه کار گ را  یویر یقلب یاالزم جهت اح یلوسا (5

 .یردبه کار گرا  ییمختلف باز کردن راه هوا یها مانور (6

 انجام دهد. BLS یهاقدامات پا (1

  به کار گیرد. را از نظر بانداژ و فیکس کردن  ها یانواع شکستگ (8

 :دو جزء حضوری و الکترونیکسهم و نقش تعیین 

 انتهای ترم برای درس شما کافي است؟در ابتدا و يک جلسه  در يک جلسه آيا برگزاری 

 ☐ خیر    ☒ بلی
 تکمیل نمایید.  موجود در انتهای همین سند زیر و نیز جدول جدولدر را  )شامل دو جلسه فوق(اطالعات کالسهای حضوری  ،در صورتی که پاسخ شما خیر است
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 ضرورت حضوری بودن بیني شده برای جلسهفعالیت پیش جلسه
 زمان ارائه

 انتهای ترم ترم طول ابتدای ترم

  *  اهمیت زیاد موضوع احیای قلبی و ریوی پایه و پیشرفته 7

1      

3      

4      

 
 

 

 های مختلف دانشجو:نحوه ارزشیابي دانشجو و سهم هر کدام از فعالیت

 

 نمره از بیست فعالیت رديف

 11 مديريت يادگیریر سامانه انجام تکالیف د 1

 11 شرکت در گفتگو يا فوروم 2

 1 های مجازی آنالينحضور در کالس 3

 11 مستمر ارزشیابي 4

 01 امتحان پايان ترم 1
 

 :نوع آزمون

  ☒غلط  -صحیح ☒جور کردنی           ☒ای چندگزینه       ☐پاسخ کوتاه      ☒تشریحی 

 :نام ببرید(سایر موارد )لطفا 

 :نیازهای يادگیریپیش
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 :قوانین و مقررات کالس 

 

 کالس های حضوری:

  درس کالس در وقت و تمام موقع به حضور  
  تدریس از قبل جلسه هر درسی مطلب مطالعه  

 کالس)کتبی یا شفاهی(. هر شروع یا پایان در شده مطرح سوال های به پاسخ ارائه 
  کالس طول در همراه تلفن کردن خاموش  

  موجه، کسر یک  نمره ترم. غیبت پایان امتحانات در شرکت 
  موجه، حذف درس غیر غیبت 

  .تاخیر در کالس )حضور بعد از استاد( غیبت محسوب می شود 

  

 

 آموزش مجازی:

 صورت برگزاری کالس با استفاده از نرم افزار اسکای روم  در وقت و تمام موقع به حضور 
 در حین برگزاری کالس)مخاطب خاص( شده مطرح ال هایسو به پاسخ ارائه 

  ییو شئونات دانشجو یمجاز یدر فضا یاصول اخالق تیرعا  

 در تاالر گفتگو )مخاطب خاص( شده مطرح سوال های به پاسخ حضور فعال و ارائه 
  )زدن تیک حضور هر جلسه)حداکثر یک هفته 

 تکالیف در تاریخ تعیین شده ارائه 

 شده در موعد مقرر یبارگزار یآموزش یبرداشت محتواها ی میان ترمشرکت در آزمون ها 

 ترم. پایان امتحانات در شرکت 
 

 

 

 

 

 

 

 

 تدريس:های يا استراتژی هاشیوه

 ☒پرسش و پاسخ    ☐سخنرانی برنامه ریزی شده   ☒  سخنرانی

 ☐ (TBL)ر تیم یادگیری مبتنی ب  ☒  (PBL)یادگیری مبتنی بر حل مسئله   ☐بحث گروهی 

 سایر موارد:
 

 : درسمنابع 

 :منابع انگلیسي -

1. Aehlert, Barbara. (2018), 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 فارسي:

  .1311. تهران : انتشارات نور دانش  کتاب جامع فوريتهای پرستارینیک روان مفرد ، مالحت 

  ريوی قلبي احیاء جامعگايدالين CPR آمريکا قلب انجمن 2121 پروتکل اساس بر پیشرفته و پايه 
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  (. انشارات جامعه نگر1311، سید عبرالرضا محمودی راد)الفبای درمان وريدی 

 ☐ خیر  ☒ بلی در نظر دارید؟منبع درسی آیا کتاب خاصی برای معرفی به دانشجویان به عنوان  -7

 در صورت وجود جدول زیر را تکمیل کنید:

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

 شده برای آزمون

  1311. تهران : انتشارات نور دانش  یپرستار يتهایت. کتاب جامع فورروان مفرد ، مالح نیک•

  يکاانجمن قلب آمر 2121بر اساس پروتکل  یشرفتهو پ يهپا CPR يویر يقلب یاءجامع اح يدالينگا

  

 ☐ خیر  ☐ بلی در نظر دارید؟منبع درسی . آیا مقاله خاصی برای معرفی به دانشجویان به عنوان 1

 جود مشخصات کامل مقاله را بنویسید.در صورت و

 مشخصات مقاله شامل عنوان، نويسندگان، مجله، سال و شماره انتشار و صفحات
نحوه دسترسي دانشجويان به 

 مقاله

  

  

  

 

نبع میا به تنهایی به عنوان  . در صورتی که در نظر دارید جزوه یا هر نوع محتوای دیگری )مانند فیلم، محتوای الکترونیکی و ...( عالوه بر کتاب فوق3

 .، مشخصات آن را ذکر کنید. )اگر در حال تهیه آن هستید زمان آماده شدن آن را تا قبل از شروع ترم  مشخص نمایید(به دانشجویان معرفی کنید درسي

 

 

 

 توضیحات کنندگانمشخصات شامل عنوان و مؤلفین/تهیه *نوع محتوا
آماده بودن فايل برای 

 ** بارگذاری

    

    

    

    

    

و  فایل میزبانی یهاسامانهسایر  یشده رو بارگذاری یمحتواو  محتوای الکترونیک )که باید تهیه شود( جزوه، فیلم آموزشی، نت،یپاورپو دیمنظور اسال *

 .... است

 اشد.ذکر است که محتوای ضمیمه باید قبل از آغاز ترم به صورت نهایی آماده شده ب به ** الزم

ان در اختیار دانشجوی آپلود شده و لینک آن ،در سرورهای میزبانی فایلباید  توجه: در صورتی که حجم فایل محتوای ضمیمه زیاد است، عالوه بر سامانه 

 قرار گیرد.

 

 دهید؟. آیا برای درس خود اسالیدهای مباحث را نیز ارائه می4

 ☐ خیر  ☐ بلی، قسمتی از مباحث  ☐ بلی، تمام مباحث

  

)و نه به عنوان منبع اصلی آزمون( به دانشجویان  منبع مطالعه بیشتردر صورتی که در نظر دارید محتوای دیگری )مانند کتاب، جزوه و ...( را به عنوان . 5

ز برای آن را نی فايلدارند،   ، مشخصات کامل آن را ذکر کنید )در صورتی که این محتوا کتاب یا منبعی نیست که دانشجویان در دسترسمعرفی کنید

  ارائه در سایت ضمیمه نمایید(..

7.  

1.  
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 های دانشجويان:تکالیف و پروژه

ف، شود. با توجه به اهمیت ویژه تکالیها مدیریت مییادگیری در سیستم یادگیری الکترونیک، از طریق تکالیف و خودآزمون-فرایند یاددهی

 کنید: در تدوین آنها به نکات زیر توجه
 ل بندی کنید و در طومحتوای درس خود را تقسیم ،بهتر است مجموعه محتوای درسی خود را از طریق تعریف تکالیف مناسب با دانشجویان مرور نمایید. بنابراین

 ترم در فواصل زمانی مناسب برای  آنها تکلیف طراحی نمایید.  

 والنی یا کوتاه بین تکالیف مناسب نیست. فاصله کمتر از یک هفته یا بیش از دو هفته به جز در موارد خاص بندی مناسب برای تکالیف در نظر بگیرید. فاصله طزمان

 شود. توصیه نمی

 د.نهای حل مسئله و قدرت تحلیل و نقد دانشجویان متمرکز باشتکالیف بهتر است بر مهارت 

 اما در پروژه پایان ترم فعالیت خاصی در راستای به  ،مطالعه منابع و یادگیری دانشجو است ،فهد ،تکالیف با مفهوم پروژه پایان ترم تفاوت دارند. در این تکالیف

 باید چندین تکلیف داشته باشند. ها، حتماًها ممکن است پروژه آخر ترم نداشته باشند ولی همه درسشود. بسیاری از درسها تعریف میکاربردن آموخته

 پروژه پايان ترم: 

 ☐ خیر  ☐ بلی  اید؟د پروژه پایان ترم در نظر گرفتهآیا برای درس خو

 :شرح دهیدرا  هادر صورت پاسخ مثبت شرح مختصر و هدف از ارائه آن

  

  

 

 

 تکالیف طول ترم 

روز مانده به امتحانات پایان ترم ادامه  دهبرای تنظیم تکالیف توجه کنید که زمان شروع ترم از زمان بلوك حضوری است و تا  

 بندی مناسبی در تکالیف درس خود لحاظ نمایید.توجه کرده و زمان لبه تقویم تحصیلی نیم سا . لطفاًدارد

 شماره
عنوان 

 تکلیف
 شرح تکلیف

مهلت پاسخ 

 دانشجويان

مهلت فیدبک 

 مدرس
 هدف از ارائه تکلیف

 تکلیف اول  مثال

شرح داده خواهد شد و از  یسک یک یفتکل یندر ا

 نموده و یرا بررس یسود که کش یخواسته م یاندانشجو

رنامه ب یک یو یطشرا یبرا یپرستار یندمطابق با اصول فرا

 .یندو ارائه نما ینتدو یو طرح مراقبت

 

در طول ترم 

مشخص خواهد 

 شد

 مرور دستورالعمل مربوطه

      

      

      

  

 

 

 هاخودآزمون
 دانشجویان نقش مهمی داشته باشند.  توانند در کمک به یادگیری و خودارزیابیها میخودآزمون 

 ای، جورکردنی، جای خالی و ... وجود دارد.های تشریحی، چند گزینهدر سامانه نوید امکان طراحی انواع آزمون 

 واهند داشت(. ها دسترسی خاجباری است )دانشجویان بعد از شرکت در آزمون به این پاسخ ،بینی پاسخ تشریحی به سواالت مطرح شدهدر اغلب موارد پیش 

 هایی که به علت مسافرت یا ... امکان تعامل در قالب تکالیف را ندارید، استفاده کنید.  ها در زمانتوانید از خودآزمونشما می 

 

 

 ☒خیر   ☐بلی    اید؟. آیا برای درس خودآزمون در نظر گرفته7
 های تشریحی پیش بینی شده خود را ضمیمه نمایید(.الت و پاسخها را ذکر کنید )فایل سوادر صورت وجود تعداد و نوع خودآزمون
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 شماره

 آزمون
 مهلت پاسخ دادن دانشجويان نوع آزمون عنوان آزمون

    

1    

3    

 

 :های يادگیریساير فعالیت

( وجود دارد. در صورت تمایل به استفاده سازی کالس مجازی، اتاق بحث غیرهمزمان )فروم( و گفتگوی برخط همزمان )چتدر سامانه نوید امکان فعال

 از این امکانات موارد زیر را تکمیل نمایید:

 

 کالس مجازی* 

 کالس مجازی برخط داشته باشید.  چندتوانید به ازای هر درس دو واحدی های موجود در پهنای باند، در صورت تمایل میبا توجه به محدودیت

 

 ☐ خیر  ☒ بلي   ايد؟فتهدر نظر گر آنالينآيا برای درس کالس  -
 

 اداره کننده ساعت تاريخ عنوان کالس
برحسب شرايط بیماری کرونا 

ممکن است بخشي يا همه 

جلسات درس به صورت مجازی) 

انالين يا افالين در بستر نويد( 

 برگزار شود

 

 جناب اقای هیوا محمدی  

    

    
 

 یابند.ت که مدرس و دانشجویان با استفاده از سامانه در زمان تعیین شده در کالس مجازی حضور می، کالس برخط همزمان اسآنالینمنظور از کالس * 

 

 ☐ خیر    ☒ بلي                ايد؟آيا برای درس اتاق بحث در نظر گرفته -

  موضوع )های( بحث: 

 کلیه مباحث درس به شکل بحث گروهی در کالس های حضوری تدریس خواهد شد 
 س مجازی بستر افالين نويد سعي خواهد شد در قالب تاالر گفتگو   بر حسب نیاز در طول ترم جلسات بحث برگزار شوددر کال  

 ☐ خیر  ☒ بلي   ايد؟آيا برای درس گفتگوی همزمان در نظر گرفته -

  موضوع )های( گفتگو: 
 

 روم برگزار شوند. یاسکا ينانال یها یطجلسات در مح يخواهد شد برخ يسع یليبودن ترم تحص یدر صورت مجاز 
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 توضیحات مهم:
 توان به صورت آفالین و یا آنالین برگزار کرد.هرجلسه را می 

 ه بر تواند عالوگردد و استاد درس میای مربوط به جلسه، به عنوان استاندارد پایه محسوب میدر صورت انتخاب جلسه به صورت آفالین، بارگذاری محتوای چندرسانه

 گذاری بخش ماژول جلسات آفالین در ستون مربوطه اقدام نمایید.توانید نسبت به عالمتهای جلسات آفالین نیز استفاده نماید. بنابراین، مین از سایر ماژولآ

 برگزار شود. انتخاب زمان ارائه جلسات آنالین بر عهده مدرس است ولی ترجیحاً در ساعاتی که ترافیک شبکه زیاد است، سعی شود کمتر کالس 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بندی ارائه درسجدول زمان

 عنوان جلسه تاریخ ردیف
 شیوه ارائه جلسه

های تکمیلی جلسات فعالیت

 آفالین
ساعت 

 برگزاری
 مدرس

 گفتگو تکلیف خودآزمون آفالین آنالین

7 11/77/7411 

 طرح درس یمعرف

اصول ، ساختار بخش اورژانس 

 ها تیفور در یپرستار

 ا محمدیهیو     * *

 هیوا محمدی     *  در اورژانس اژیتر 11/77/7411 1

3 4/71/7411 
در  مارانیو شناخت ب یبررس

 سیاورژان تیوضع
 هیوا محمدی  *   * 

 هیوا محمدی   *   * هیپا یویر -یقلب اءیاح 77/71/7411 4

 هیوا محمدی   *   * شرفتهیپ یویر-یقلب اءیاح 78/71/7411 5

6 15/71/7411 
اورژانس در  یپرستار یراقبت هام

 تروما
 هیوا محمدی   *  * 

1 11/7/7417 
اورژانس در  یپرستار یمراقبت ها

 تروما
 هیوا محمدی  * *  * 

8 11/7/7417 
اورژانس در  یپرستار یمراقبت ها

 ها تیمسموم
 هیوا محمدی  *   * 
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 جدول هفتگي کلیات ارائه ی درس)عملي(

 

 استاد مربوط عنوان مطالب تاريخ هجلس

 هیوا محمدی (7معرفی وسایل و تجهیزات در فوریت ها و اورژانس)گروه   1

 هیوا محمدی (7)گروه یهپا یویر -یقلب یاءاح  2

 هیوا محمدی (7)گروه شرفتهیپ یویر-یقلب اءیاح  3

 هیوا محمدی (7)گروه انواع آتل بندی در شکستگی ها   4

 هیوا محمدی (1یل و تجهیزات در فوریت ها و اورژانس)گروه معرفی وسا  1

 هیوا محمدی (1)گروه  یهپا یویر -یقلب یاءاح  0

 هیوا محمدی (1)گروه شرفتهیپ یویر-یقلب اءیاح  7

 هیوا محمدی (1)گروه انواع آتل بندی در شکستگی ها   8

 یوا محمدیه (3معرفی وسایل و تجهیزات در فوریت ها و اورژانس)گروه   1

 هیوا محمدی (3)گروه یهپا یویر -یقلب یاءاح  11

 هیوا محمدی (3)گروه شرفتهیپ یویر-یقلب اءیاح  11

 هیوا محمدی (3)گروه انواع آتل بندی در شکستگی ها   12

 


