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 زنجان پرستاری مامایی :/ مرکز آموزشی درمانیدانشکده

  پرستاری مراقبت های ویژه و اورژانس گروه آموزشی:

  Course Plan دورهطرح 

 مشخصات فراگیران مشخصات درس

 پرستاریرشته تحصیلی:  و حوادث غیر مترقبه اورژانس عنوان واحد درسی:

 شناسیکارمقطع تحصیلی:  کاراموزی نوع واحد درسی:

 - عملی: -نظری:  واحد
کارآموزی: 

 روز81
 5 ترم تحصیلی:  کارورزی:

 ،ساعت

 ماه یاروز
  عملی: نظری: 

 کارآموزی: 

 ساعت 09
3 سال: کارآموز  کارورزی:  اورژانس بخش: 

 کد درس:

 

 پیشنیاز: 

 

برنامه آموزشی  جدیدترین تاریخ تصویب

 9313 توسط وزارت بهداشت:

 -بخش: -سال: کارورز 

 -بخش: -سال: دستیار

 سایر: سایر:

 مشخصات مسؤل درس

 پرستاری مراقبت های ویژه رشته تحصیلی:  یوسفیآقای نام و نام خانوادگی: 

 مربیرتبه علمی:  کارشناسی ارشد مقطع تحصیلی: 

                                پست الکترونیک: 11334133شماره تماس: 
khalilyoosefi@gmail.com 

 مامایی زنجان-دانشکده پرستاری   آدرس محل کار:

 آقای ایمانی -خانم شیرینام و نام خانوادگی سایر مدرسان:  

 :تاریخ تدوین طرح درس :روش برگزاری برنامه

 91/06/9318 
 بازنگری بر اساس نیاز جامعه:

 حضوری

√ 
 ترکیبی مجازی

 تصویب تاریخ

 :EDCتوسط شورای  

00/00/9318 

 

 

 اره جلساتشم

 بازنگری شده:

- 
 تاریخ تأیید 

 :EDOتوسط شورای 

00/00/9318 

 اهداف آموزشی
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آشنایی با مفاهیم و روش های علمی و عملی مطرح شده در اورژانس ها؛ چگونگی بررسی نیازهای مددجویان، اتخاذ تصمیمات     هدف کلی:

انش و مهارت الزم جهت حفظ حیات مددجو و پیشگیری از صدمات ثانویه، به گونه مناسب در شرایط اضطراری، سوانح وحوادث؛ به کارگیری د

 .ای که دانشجو قادر به ارائه مراقبت در قبل و حین بستری در بیمارستان  از فرد مصدوم باشد

 در پایان برنامه آموزشی، انتظار می رود فراگیران قادر باشند: اهداف اختصاصی )رفتاری(:

 :حیطه شناختی 

 وم تریاژبندی در اورژانس را توضیح دهد.مفه 

  بیان کند.عالیم خونریزی های گوارشی را 

 .آزمایشات مورد استفاده در شرایط بحرانی را اظهار کند 

 .اهمیت مایع درمانی در بخش اورژانس را بیان کند 

 .موارد استفاده از داروهای ترالی اورژانس را توضیح دهد 

 نجی را توضیح دهد.عالیم و مراقبت های بیماران تش 

 .عالیم و نشانه های مسمومیت ها و مداخالت مربوطه را بیان کند 

 .مراقب ها و مداخالت مربوط به گزیدگی ها، گرمازدگی و سرمازدگی را بیان کند 

 اصول مراقبت از بیماران سوختگی را اظهار کند. 

  ضیح دهد.توعالیم هشداردهنده بیماری های نورولوژیک و اندوکرین مطرح شده را. 

  بیان کندپاتوفیزیولوژی و سیر بیماری زایی بیماری های مرتبط را. 

 ح دهد.مراقبت از بیمار ترومایی را توضی نحوه 

     نحوه آموزش به بیمار و همراه او را توضیح دهد 

 :حیطه روانی حرکتی 

 .بررسی و شناخت مددجو را در شرایط بحرانی انجام دهد 

 ور صحیح انجام دهد.تریاژبندی بیماران را به ط 

 .برقراری مسیر وریدی و سرم تراپی را به طور صحیح انجام دهد 
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 .مراقبت های الزم از بیمار بیهوش را انجام دهد 

 .آموزش به بیمار را به صورت صحیح انجام دهد 

 .مداحالت صحیح در مراقبت از بیمار تشنجی را انجام دهد 

 ده کند.افتجویز اکسیژن جهت بیمار را به طور صحیح است 

 .از وسایل و تجهیزات اورژانس )دفیبریالتور و....( به طور صحیح استفاده کند 

 .بی حرکت کردن و مراقبت از شکستگی ها را به طور صحیح انجام دهد 

 .در احیای بیماران اورژانسی، در کنار سایر اعضای تیم حضور داشته و اقدامات را به طور صحیح انجام دهد 

 دهد انجام را دهنده خونریزی های زخم وثرم و صحیح پانسمان. 

        دهد انجام را عصبی اختالل به مبتال بیمارنحوه مراقبت صحیح از      . 

      صحیح گرفتن نحوه ABG دهد انجام را خونی های نمونه سایر و. 

 

  عاطفیحیطه: 

     دهد. اهمیت مراقبت های اورژانسی در مراحل حاد و اولیه مراجعه بیمار را توضیح 

     .کرامت اجتماعی روانی مددجو، خانواده و همراهان را رعایت کند 

     .اهمیت کار تیمی را در اورژانس اظهار کند 

   اهمیت نقش همراهان بیمار در ارائه مراقبت در اورژانس و برخورد صحیح با آنان در شرایط پرتنش را در طول دوره رعایت

 شود.

 روش های تدریس

 ایفای نقش √بحث گروهی √ش و پاسخپرس √سخنرانی

 پانل √ PBL √نمایش عملی کارگاه آموزشی 

 گروه کوچک              جورنال کالب                گزارش صبحگاهی                    گردش علمی

Bedside teaching√ Grand Round Case Based  Discussion√ بیمار شبیه سازی شده 

 یس:سایر روش های تدر

 مواد و وسایل آموزشی

 نمودار/ چارت √بروشور کاتالوگ/ √تصویر/ عکس وایت بورد √پاورپوینت جزوه √کتاب

 √بیمار واقعی بیمار استاندارد شده اشیاء و لوازم واقعی ماکت نرم افزار √فیلم آموزشی فایل صوتی
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 ید، پوستر و پمفلت بهداشتیانواع پروژکتورهای اورهد، اوپک و اسال  سایر مواد و وسایل آموزشی:

 مکان برگزاری آموزش

 √کالس 
 سایت

 اینترنت 

سالن 

 کنفرانس

 سالن

 آمفی تأتر 

 سالن 

 موالژ
 Media آزمایشگاه

Lab 

Skill 

Lab 

درمانگاه/ 

 √بالینی بخش

 عرصه

 بهداشت
 جامعه

 -  :مکان های آموزشیسایر 

 تجارب یادگیری )مرتبط با استاد(
 شود. سپس به طور مستقل توسط دانشجو انجام می رد تعیین شده برای دانشجو، ابتدا درکنار مربی چند بارانجام می شود وموا 

 تکالیف یادگیری) مرتبط با فراگیر(

 ارائه  معرفی یک مورد  توسط هر یک از دانشجویان بر اساس سرفصل در پایان کارآموزی به صورت کتبی 

 تبط با اورژانس در پایان دورهارائه یک مورد مقاله مر 

 ضوابط آموزشی و سیاست های مدرس
 انتظارات: 

  به طور منظم و بدون غیبت در کالس های درس و محل های کارآموزی حضور یافته و در مباحث علمی کالس شرکت

 .فعال داشته باشند

 .برخورد مناسب با پرسنل و بیماران بخش اورژانس داشته باشند 

 در بخش بر اساس چارچوب دانشکده رعایت شود. یونیفرم دانشجو 

 .هر اقدامی در ارتباط با بیماران با هماهنگی مربی باشد 

 .بیماران در همکاری یا عدم همکاری با دانشجو مختار می باشند. لطفا رعایت شود 

 .دارای زیربنای علمی مناسب جهت فراگیری مطالب مورد نظر باشند 

 ایدای نم ه سعی در گسترش معلومات خود از طریق مطالعات کتابخانهبا استفاده از مطالب تدریس شد 

 با هماهنگی مربی  Rest time -غیبت موجه با هماهنگی یا ارائه گواهی استعالجی: مجازها

ف عدم انجام حرکات غیر متعار -خاموش بودن و عدم استفاده از تلفن همراه در بخش  -عدم خروج از بخش بدون هماهنگی محدودیتها:

 عدم انجام پروسیجرهای مراقبتی بدون هماهنگی با مربی یا پرستار بیمار -)شوخی، جدل و ...( در بخش
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 (/بالینی/عرصههای ایمنی )دروس عملی/آزمایشگاهیتوصیه

کار با  پوشیدن دستکش و سایر وسایل حفاظتی حین  -  recapingعدم انجام  – Safty boxدفع استاندارد وسایل تیز و نیدل ها در 

احتیاط در   -شدن.  nidle  stickاطالع و پیگیری در صورت  -کامل بودن دوره واکسیناسیون  -تعیین تیتر آنتی بادی در سطح ایمن -بیمار

 حین آموزش با پروژکتورهای برقی و اجتناب از خطر برق گرفتگی

 فهرست منابع درسی
-Sheehy emergency nursing ,  2013 
1- Urden  & stacy & Laugh. Thelans critical care nursing mosbey 2007   

2-  Linda Bucher    ( Critical care  nursing)  2000 

3- cherryB: jacobS(2005) Contemporary Nursing, Issuses,trends and Management 3rd   mosby  

  اوژانسپرستاری   2212برونر سودارث   -4

 روش ارزشیابی

 √مصاحبه چک لیست صحیح / غلط جورکردنی چند گزینه ای کوته پاسخ ده پاسخگستر

Key Feature OSCE Short Case Long Case Mini CEX DOPS 
Clinical Work 

Sampling 

Log Book 360
 0

 Portfolio PUZZLE  PMP SCT CRP 

 مشاهده عملکرد )چک لیست( سایر روش های ارزشیابی:

 (00،  عملی:    - نظری  نمره:  00 ز) ابارم بندی نمره 

 نمره 95کار عملی:  نمره 0: تکالیف کالسی نمره 3: حضور و مشارکت فعال

 نمره -  :/ دورهامتحان پایان ترم نمره - :/ دورهامتحان میان ترم . نمره- کوئیز:

 سایر موارد:
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 جدول ارائه برنامه کارآموزی/کارورزی 

.  

 

 طول دوره*
 مدرس )مدرسان(  مکان ارائه ه آموزشیعنوان برنام

 ماه روز ساعت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05:9 

الی  

855:9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ارائه 

عناوین 

به ترتیب 

روز ، از 

شنبه الی 

 پنجشنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ماهمهر

  مفهوم تریاژبندی در اورژانس را توضیح

 دهد.

  تریاژبندی بیماران را به طور صحیح

 انجام دهد.

  بررسی و شناخت مددجو را در شرایط

 بحرانی انجام دهد.

  

  برقراری مسیر وریدی و سرم تراپی را

 به طور صحیح انجام دهد.

  مراقبت های الزم از بیمار بیهوش را

 انجام دهد.

 را به صورت صحیح  آموزش به بیمار

 انجام دهد.

  مداحالت صحیح در مراقبت از بیمار

 تشنجی را انجام دهد.

  تجویز اکسیژن جهت بیمار را به طور

 صحیح استفده کند.

  از وسایل و تجهیزات اورژانس

)دفیبریالتور و....( به طور صحیح 

 استفاده کند.

  بی حرکت کردن و مراقبت از

م شکستگی ها را به طور صحیح انجا

 

 

 

 

 

 اورژانس بخش

 بیمارستان موسوی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 آقای یوسفی
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الی 05:9

855:9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ارائه 

عناوین 

به ترتیب 

روز ، از 

شنبه الی 

 پنجشنبه

 دهد.

  در احیای بیماران اورژانسی، در کنار

سایر اعضای تیم حضور داشته و 

 اقدامات را به طور صحیح انجام دهد.

 های زخم موثر و صحیح پانسمان 

 .دهد انجام را دهنده خونریزی

      بته  مبتتال  بیمارنحوه مراقبت صحیح از 

 .      دهد انجام را عصبی اختالل

     صتتحیح گتترفتن نحتتوه ABG ستتایر و 

 .دهد انجام را خونی های نمونه

  اهمیت مایع درمانی در بخش اورژانس

 را بیان کند.

  موارد استفاده از داروهای ترالی

 اورژانس را توضیح دهد.

 

 

 

درس/ کارشناس آموزش، به اطالع  توسط مسؤول پایان، در زمان آغاز برنامه آموزشی،تاریخ شروع و *توجه: 

 فراگیران رسانیده خواهد شد


