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                کارشناسی پرستاری تحصیلی: یرشته        پرستاریگروه آموزشی:             پرستاری بروجرد دانشکده:

 0011-99: اول حصیلیسال ت ترم تحصیلی: ترم ششم                                                                       

  واحد 5/1 :تعداد واحد مترقبه               ریها و حوادث غ تیبحران، فور پرستاري در: نام واحد درسی

        8=11   : چهارشنبه: روززمان برگزاری کالس                  3یجراح یداخل يپرستار :نیاز پیشد نوع واح

               (https://lumsnavid.vums.ac.ir)آدرس:  سامانه مدیریت یادگیري نوید : مکان برگزاری

 : تاریخ امتحان                    محمدي هیوا  :مسئول درس             نفر  36 :تعداد دانشجویان

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

  شرح دوره:

باشد. در  یم یاورژانس طیدر شرا مارانیب یبرا یلسله اقداماتمراقبت و انجام س ،یدرس شامل بررس نیا

 یپرستار میدر مورد اصول و مفاه یشود تا ضمن کسب آگاه یدرس به دانشجو کمک م نیا سیتدر یط

با نحوه ارائه  زین یحل مشکل به طور عمل ندیتفکر خالق و فرآ یاز مهارت ها یریها، با بهره گ تیدر فور

در بخش اورژانس آشنا  ایو  مارستانیاورژانس در خارج از ب مارانیو ب نیمصدوم به یفور یمراقبت ها

 شود.

 

 هدف کلی: 

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

 یآماده سازو بحران ها و  ایاز عوارض در حوادث، سوانح، بال یریشگیو پ نیجهت حفظ جان مصدوم

 باشد. یدر بخش اورژانس م اژیبر اساس اصول تر یپرستار یدانشجو جهت انجام مراقبت ها

 

   :)جزئی(بینابینیاهداف 

 .                            دینما حیساختار بخش اورژانس را تشر  .0

 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 یالحظات اخالقم .0

 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 .7

                                               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 .01
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 .ردیبکار گ دییور قاتیمراقبت های پرستاری الزم را در زمان تزر .00

 انواع زخم ها را نام ببرد.  .02

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

 دهد.  حیدر بدن را توض یعینقش درجه حرارت طب .00

 را نام ببرد.  یو سرمازدگ یعالئم گرمازدگ .05

 را نام ببرد. یو سرمازدگ یدر گرمازدگ یاورژانس یدرمان ها .06

 .دهد حیدرد در بخش اورژانس را توض نیتسک یراهکارها .07

 ی پایه و پیشرفته را توضیح دهد.احیای قلبی ریو .08

 را روی مانکن اجرا کند. احیای قلبی ریوی را مراحل  .09

 .دهد حیرا توض یدگیاقدامات اورژانس مارگز    .21

 کند. انیرا ب یصاعقه زدگ یمداخالت درمان  .20

 .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 یات اورژانساقدام    .20

 کند. ستیرا ل قفسه سینهمصدوم با صدمات  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 یزیر خونرد یدرمان طب مراحل .29

 .دهد حیرا توض و مراقبت های پرستاری مربوط به آن شوك جادیمراحل ا .31

 .ردیرا بکار گ ییدارو تیمبتال به مسموم ماریب یهای اورژانس مراقبت  .30

 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 یمات اورژانساقدا  .30
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 های تدریس:شیوه

             دیدر سامانه نو يریو تصو یصوت کیالکترون يمحتوا يبارگذار -

  دیو پرسش و پاسخ در تاالر گفتگو در سامانه نو یبحث گروه -

               يمجاز فی( در قالب تکالPBLبر حل مسئله) یمبتن يریادگی -

   یگروه فی( در قالب تکالTBL) میبر ت یمبتن يریادگی -

   کیرووم جهت آموزش همزمان الکترون ياسکا طیاستفاده از مح -

 با نام کالس(   یگروه لیرسان واتساپ )تشک امیاستفاده از پ -

 

توسطط مطدرس و بحطث     شده هیته يریو تصو یصوت یکیالکترون يبا استفاده از محتواها يمطالب در بخش نظر ارائه

 و رفع اشکال انجام خواهد شد. انیمدرس و دانشجو نیو پرسش و پاسخ در تاالر گفتگو ب یگروه

 

  وظایف و تکالیف دانشجو:

 

 کالس های حضوری:

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

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

  ترم. پایان امتحانات در شرکت 
 

 :آموزش مجازی

 صورت برگزاري کالس با استفاده از نرم افزار اسکاي روم  در وقت و تمام موقع به حضور 
 اص(حین برگزاري کالس)مخاطب خ در شده مطرح هاي سوال به پاسخ ارائه 

  ییو شئونات دانشجو يمجاز يدر فضا یاصول اخالق تیرعا  

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

 تکالیف در تاریخ تعیین شده ارائه 

 شده در موعد مقرر يبارگزار یآموزش يبرداشت محتواها شرکت در آزمون هاي میان ترم 

 ترم. پایان امتحانات در شرکت 

 

 :درس قوانین و ها سیاست

 

  نمره کسر یک  موجه، غیبت 
  حذف درس موجه، غیر غیبت 
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   )غیبت محسوب می شود.تاخیر در کالس )حضور بعد از استاد 

   :وسایل کمک آموزشی

لط    وتر،یکطام   سطتم یس د،یفراد ریمون نظآز يو سامانه ها دیسامانه نو ری( نظLMS) يریادگی تیریمد يها سامانه

 نیط آنال سیتطدر  يطهطا یو ... و مح iSpring ن،یط ال ياسطتور  رینظ یآموزش يمحتوا هیته ينرم افزارها ل،یتاپ، موبا

    اتساپو ریمورد توافق نظ یاجتماع يرسانها امیرووم و پ ياسکا رینظ

 

 )از نمره کل( :درصد نمرهنحوه ارزشیابی و 

   درصد نمره 70 پایان ترم آزمون

       )تکالیف و آزمون میان ترم(درصد نمره  00م تکالیف  انجا

 درصد نمره 00کت فعال در کالسشر

 

 نوع آزمون

  ايچندگزینه                                                   پاسخ کوتاه                                تشریحی

 صورت عملی  انجام آزمون به : )لطفا نام ببرید( سایر موارد

  

 :منابع پیشنهادی برای مطالعه

 :منابع انگلیسی -

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 فارسی:

  .0399. تهران : انتشارات نور دانش  کتاب جامع فوریتهای پرستارینیک روان مفرد ، مالحت 

 ریوی قلبی احیاء جامع کتاب CPR آمریکاا، محمدرضاا    قلب انجمن 2121 پروتکل اساس بر پیشرفته و پایه

 عسگری، محسن سلیمانی. انتشارات بشری

  (. انشارات جامعه نگر0391رضا محمودی راد)، سید عبرالالفبای درمان وریدی 
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 بندی ارائه درسجدول زمان

 عنوان جلسه تاریخ ردیف
 شیوه ارائه جلسه

هاي تکمیلی جلسات فعالیت

 آفالین
ساعت 

 برگزاري
 مدرس

 گفتگو تکلیف خودآزمون آفالین آنالین

1 15/6/00 
جلسه معارفه و معرفی طرح 

 درس
 ا محمديهیو      *

1 31/6/00 
اصول ، ساختار بخش اورژانس

 ها تیفور در يپرستار
 هیوا محمدي     * 

 هیوا محمدي     *  در اورژانس اژیتر 7/7/00 3

4 14/7/00 
در  مارانیو شناخت ب یبررس

 سیاورژان تیوضع
 هیوا محمدي  *   * 

 هیوا محمدي   *   * هیپا يویر -یقلب اءیاح 11/7/00 5

 هیوا محمدي   *   * شرفتهیپ يویر-یقلب اءیاح 18/7/00 6

 هیوا محمدي  * *   * شرفتهیپ يویر-یقلب اءیاحادامه  5/8/00 7

8 11/8/00 
اورژانس در  يپرستار يمراقبت ها

 تروما
 هیوا محمدي   *  * 

9 19/8/00 
اورژانس در  يپرستار يمراقبت ها

 تروما
 هیوا محمدي  * *  * 

10 16/8/00 
در فوریت  يپرستار يبت هامراق

 هاي قلبی
 هیوا محمدي   *  * 

11 3/9/00 
اورژانس در  يپرستار يمراقبت ها

 ها تیمسموم
 هیوا محمدي  *   * 
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 جدول هفتگی کلیات ارائه ی درس)عملی(

 

 استاد مربوط عنوان مطالب تاریخ جلسه

 هیوا محمدي (1نس)گروه معرفی وسایل و تجهیزات در فوریت ها و اورژا  0

 هیوا محمدي (1)گروه ها و اورژانس تیدر فور زاتیو تجه لیوسا یمعرف  2

 هیوا محمدي (1)گروه هیپا يویر -یقلب اءیاح  3

 هیوا محمدي (1)گروه هیپا يویر -یقلب اءیاح  0

 هیوا محمدي (1)گروه شرفتهیپ يویر-یقلب اءیاح  5

 هیوا محمدي (1روه )گ شرفتهیپ يویر-یقلب اءیاح  6

 هیوا محمدي (1)گروه انواع آتل بندي در شکستگی ها   7

 هیوا محمدي (1)گروه  ها یدر شکستگ يانواع آتل بند  8

 

 

 

 

 


