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 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني استان زنجان

 دانشكده پرستاری ابهر

COURSE PLAN 

 17: میزان ساعات واحد 1تعداد واحد:    عملي          نوع درس: تئوری  نام درس: اخالق و مقررات حرفه ای

 - دروس پیشنیاز: 8تعداد جلسات:  پزشکي گروه  آموزشي: فوریت های نام رشته تحصیلي: کارداني فوریت های پزشکي

 پایان کالس:   شروع کالس:  سال تحصیلي     دوم       نیمسال   اول 

 محل برگزاری امتحان : سالن امتحانات تاریخ و ساعت امتحان : شمارهمحل برگزاری کالس: کالس 

 جدول زمانبندی جلسات:

 مدرسين موضوع جلسه ساعت تاريخ روز جلسه

  تعریف علم اخالق و تاثیر آن در زندگي بشر -معرفي و ارائه طرح درس    1

  جایگاه خدمات پزشکي در معارف اسالمي و تاریخي    2

  کاربرد اخالق پزشکي در فوریت های پزشکي     3

  ویژگي های اخالقي الزم برای کاردان فوریت های پزشکي     4

قي و قانوني و محدوده کاری کاردان فوریت موضوعات اخال -آزمون میان ترم    5

 های پزشکي 

 

  وظایف و مسئولیت های کاردان فوریت های پزشکي در حیطه های مختلف     6

  وظایف و مسئولیت های کاردان فوریت های پزشکي در شرایط خاص     7

ت قوانین جاری کشوری در رابطه با امداد مصدومین و مقررات جاری در فوری    8

 ارائه تکالیف-های پزشکي

 

 

 مالحظات : 

 معاون آموزشي دانشكده: آقای ابراهيمي                                    مدير گروه: خانم فاطمه مقدم      
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 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني استان زنجان

 دانشكده پرستاری ابهر

LESSON  PLAN 
 نظری  1تعداد واحد :  مقررات حرفه اینام درس : اخالق و 

 عملي 

 17:  میزان ساعات

 دوم نیمسال اول         -دروس پیشنیاز :  گروه : فوریت های پزشکي رشته :  کارداني فوریت های پزشکي

 سال تحصیلي : 

  شمارهمحل برگزاری : کالس  اتمام کالس :  شروع کالس :  9تعداد جلسات : 

  محل برگزاری  امتحان : سالن امتحانات :  تاریخ امتحان

 در این حرفه. اهداف کلي : درک جایگاه تکنسین فوریت پزشکي در سیستم پزشکي و جامعه و آشنایي با اخالقیات اسالمي و حرفه ای، مقررات و قوانین موجود

 اهداف ویژه : از دانشجو انتظار مي رود در پایان این دوره بتواند:

 را تعریف نموده و تاثیر آن در زندگي بشر را توضیح دهد )حیطه شناختي(. علم اخالق -1

 جایگاه خدمات پزشکي در معارف اسالمي را توضیح دهد )حیطه شناختي(. -2

 کاربرد اخالق پزشکي در فوریت های پزشکي را توضیح دهد )حیطه شناختي(. -3

 را توضیح دهد )حیطه شناختي(.ویژگي های اخالقي الزم برای کاردان فوریت های پزشکي  -4

 موضوعات اخالقي و قانوني و محدوده کاری کاردان فوریت های پزشکي را توضیح دهد )حیطه شناختي(. -5

 وظایف و مسئولیت های کاردان فوریت های پزشکي در حیطه های مختلف را توضیح دهد )حیطه شناختي(. -6

 ي در شرایط خاص را توضیح دهد )حیطه شناختي(.وظایف و مسئولیت های کاردان فوریت های پزشک -7

 قوانین جاری کشوری در رابطه با امداد مصدومین را توضیح دهد )حیطه شناختي(. -8

 مقررات جاری در فوریت های پزشکي را توضیح دهد )حیطه شناختي(. -9

 جدول زمانبندی جلسات:

 مدرس موضوع ساعت تاریخ روز جلسه

  تعریف علم اخالق و تاثیر آن در زندگي بشر -درس معرفي و ارائه طرح    1

  جایگاه خدمات پزشکي در معارف اسالمي و تاریخي    2

  کاربرد اخالق پزشکي در فوریت های پزشکي     3

  ویژگي های اخالقي الزم برای کاردان فوریت های پزشکي     4

  کاری کاردان فوریت های پزشکي  موضوعات اخالقي و قانوني و محدوده -آزمون میان ترم    5

  وظایف و مسئولیت های کاردان فوریت های پزشکي در حیطه های مختلف     6

  وظایف و مسئولیت های کاردان فوریت های پزشکي در شرایط خاص     7

ارائه -قوانین جاری کشوری در رابطه با امداد مصدومین و مقررات جاری در فوریت های پزشکي    8

 لیفتکا

 

  امتحان    9
 

  منابع ) اصلي ، کمکي ( :

 . 1393میستوویچ جوزف، هفن برنت، کارن کیت. اورژانس های طبي پیش بیمارستاني پایه.  -1

 . 1393بلدسو برایان، پورتر رابرت، چری ریچارد. اورژانس های طبي پیش بیمارستاني میاني،  -2

 نتشارات بشری. آخرین ورژنشهرکي عزیز. اخالق و مقررات حرفه ای. ا -3

 power pointورد و  روش تدریس : این درس با استفاده از روش سخنراني، بحث گروهي، پرسش و پاسخ و به همراه استفاده از وسایل تکنولوژی آموزشي شامل وایت ب

 ارائه خواهد شد.

 امکانات آموزشي: پروژکتور تخته ماژیك رایانه و نرم افزارهای مربوط

 یف دانشجو : ترجمه و ارائه یك مقاله مرتبط با موضوع بصورت کنفرانس کالسي.تکال

 شیوه ارزشیابي : 

          ارائه تکلیف                                                             مشارکت فعال در بحث گروهي 

                     امتحان پایان ترم           میان ترم  ئیزوک

 مدیر گروه: فاطمه مقدم                                                                                                       مدرس :                  
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 زنجان استان درماني بهداشتي خدمات و پزشكي علوم دانشگاه

 پرستاری ابهر دانشكده

COURSE PLAN 

 26 :میزان ساعات واحد عملي( 5/0واحد تئوری و  5/0واحد ) 1 :واحد تعداد    عملي          تئوری: درس نوع نایي با سازمان هایي امدادیآش :درس نام

 - :زپیشنیا دروس 13 :جلسات تعداد فوریت های پزشکي :آموزشي  گروه کارداني فوریت های پزشکي :تحصیلي رشته نام

: کالس شروع  تحصیلي سال     مدو       اول   نیمسال  :  کالس پایان 

 سالن امتحانات:  امتحان برگزاری محل  : امتحان ساعت و تاریخ شمارهکالس  :کالس برگزاری محل

 :جلسات زمانبندی جدول

 مدرسين جلسه موضوع ساعت تاريخ روز جلسه

  ها در فوریت های پزشکيمعرفي و ارائه طرح درس،  مفهوم سازمان های امدادی و نقش آن    1

  معرفي سازمانهای امدادی هالل احمر، نیروی انتظامي، نیروهای بسیج، ستاد حوادث غیر مترقبه    2

  معرفي سازمانهای امدادی انرژی اتمي، هواپیمایي کشوری، سازمان آب و برق منطقه ای و شرکت ملي گاز    3

ي، هالل احمر و مقررات و خدمات آنها، نقش سایر سازمان های معرفي سازمانهای امدادی صلیب سرخ جهان    4

 امدادی در کشورهای همسایه

 

  بازدید از ستاد مدیریت حوادث غیر مترقبه حوادث استان    5

  بازدید از سازمان هالل احمر    6

  بازدید از سازمان آتش نشاني    7

  بازدید از شرکت آب و فاضالب    8

  ز سازمان برق منطقه ایبازدید ا    9

  بازدید از شرکت ملي گاز    10

  بازدید از نیروی انتظامي    11

  بازدید از سازمان بسیج    12

  آزمون    13

 

 مالحظات : 

 

  براهيمي: آقای ادانشكده آموزشي معاون                                  فاطمه مقدم      : خانمگروه مدير                 
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 زنجان استان درماني بهداشتي خدمات و پزشكي علوم دانشگاه

 پرستاری ابهر دانشكده
PLAN LESSON  

 8 تعداد ساعت : عملي       نظری  5/0تعداد واحد :  آشنایي با سازمان هایي امدادینام درس : 

 دوم        نیمسال اول  -شنیاز : دروس پی فوریت های پزشکيگروه :  کارداني فوریت های پزشکي رشته : 

   :سال تحصیلي

  شمارهکالس محل برگزاری :  کالس :  اتمام  شروع کالس : 4 تعداد جلسات :

  سالن امتحانات محل برگزاری  امتحان : تاریخ امتحان : 

 .آنها با یرهمکا نحوه و آنان یها تیمسئول و فیوظا ،یامداد مختلف یسازمانها با یيآشنا اهداف کلي :

 :بتواند دوره نیا انیپا در رود يم انتظار دانشجو از اهداف ویژه :

 (. يعاطف طهیح) دینما برقرار مطلوب ارتباط انیدانشجو ریسا و مدرس با -10

 (.    يشناخت طهیح) دهد حیتوض مختصر طور به را يپزشک یها تیفور در آنها نقش و یامداد یها سازمان مفهوم -11

 ،یکشور یيمایهواپ ،ياتم یانرژ مترقبه، ریغ حوادث ستاد ج،یبس یروهاین ،يانتظام یروین احمر، هالل  طهیح و ها یيتوانا و شده آشنا یامداد مختلف یها ازمانس با -12

 (.يشناخت طهیح) دهد حیتوض مختصر طور به را گاز يمل شرکت و یا منطقه برق و آب سازمان

 (.يشناخت طهیح) دهد حیتوض مختصر طور به را آنها خدمات و مقررات و شده آشنا حمرا هالل و يجهان سرخ بیصل با -13

 (.يشناخت طهیح) دهد حیتوض مختصر طور به را هیهمسا یکشورها در یامداد یها سازمان ریسا نقش -14

 :جلسات جدول زمانبندی

 مدرس موضوع ساعت تاریخ روز جلسه

  ازمان های امدادی و نقش آنها در فوریت های پزشکيمعرفي و ارائه طرح درس،  مفهوم س    1

  معرفي سازمانهای امدادی هالل احمر، نیروی انتظامي، نیروهای بسیج، ستاد حوادث غیر مترقبه    2

معرفي سازمانهای امدادی انرژی اتمي، هواپیمایي کشوری، سازمان آب و برق منطقه ای و     3

 شرکت ملي گاز

 

نهای امدادی صلیب سرخ جهاني، هالل احمر و مقررات و خدمات آنها، نقش معرفي سازما    4

 سایر سازمان های امدادی در کشورهای همسایه

 

 
 منابع ) اصلي ، کمکي ( :

 . ورژن نیآخر. هیپا يمارستانیب شیپ يطب یها اورژانس. تیک کارن برنت، هفن جوزف، چیستوویم -1

 . ورژن نیآخر ،يانیم يمارستانیب شیپ يطب یها اورژانس. چاردیر یچر رابرت، پورتر ان،یبرا بلدسو -2

 (2015) پروتکل نیدتریجد. کایآمر قلب انجمن از برگرفته CPR جامع کتاب -3

 power  و دبور تیوا شامل آموزشي تکنولوژی وسایل از استفاده همراه به و پاسخ و پرسش گروهي، بحث سخنراني، روش از استفاده با درس این روش تدریس :

pointشد خواهد ارائه. 

 مربوط افزارهای نرم و رایانه ماژیك تخته پروژکتورامکانات آموزشي: 

 .يکالس کنفرانس بصورت موضوع با مرتبط مقاله كی ارائه و ترجمه تکالیف دانشجو :  

 شیوه ارزشیابي : 

                           فیتکل ارائه و گروهي بحث در فعال مشارکت -1

                     ترم انیم کوئیز -2

                     ترم پایان امتحان -3

                                                                            کل نمره:

 فاطمه مقدم: خانم مدیر گروه                                                                                                             مدرس :                   
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 زنجان استان درماني بهداشتي خدمات و پزشكي علوم دانشگاه

 پرستاری ابهر دانشكده

COURSE PLAN 

 51 :تساع تعداد 2:واحد تعداد   عملي         یتئور: درس نوع اصول و فنون مراقبت ها :درس نام

 یولوژیزیف و حیتشرز : پیشنیا دروس جلسه 25 :جلسات تعداد پرستاری :آموزشي  گروه فوریت های پزشکي :تحصیلي رشته نام

: کالس شروع   تحصیلي سال              دوم      اول   نیمسال  :  کالس پایان 

 : سالن امتحانات دانشکده امتحان یبرگزار محل :  امتحان ساعت و تاریخ کالس شماره :کالس برگزاری محل

 :زمانبندی جدول

 مدرس موضوع ساعت تاریخ روز جلسه

  انیمددجو با ارتباط یبرقرار یها روش و انسان ياساس یها ازین و یماریب و سالمت مفهوم    1

  مربوطه توجهات و یریگ اندازه یها روش و ياتیح عالئم    2

  يدرمان سرما و گرما کاربرد و زخم از تمراقب یها روش و زخم انواع    3

  ي درمان ژنیاکس از استفاده یها مهارت و ها روش    4

  دارو زیتجو و کردن آماده روش و اصول    5

  معده یشو و شست و گوارش دستگاه و یگذار کاربردلوله    6

  انیمددجو از مراقبت در ياسالم احکام و ونیزاسیلیاستر و يضدعفون اصول    7

  یادرار دفع عیشا مشکالت رفع در الزم ریتداب، درد نیتسک یها روش و درد مفهوم    8

9    
 کاربرد و یجداساز یها كیتکن ل،یاستر طیمح یبرقرار دستکش، دنیپوش دست، یشو و شست

 (صورت نقاب نك،یع دستکش، ماسك، گان،) ها محافظ
 

   ياتیح عالئم کنترل    10

   ياتیح ئمعال کنترل    11

  ها  سرم انواع دارو، یساز آماده    12

  ياستنشاق و يرزبانیز ،يخوراک روش به دارو دادن    13

   ،یجلد ریز ،یجلد داخل روش به دارو قیتزر    14

  وریدی و عضالني داخلتزریق دارو به ر وش     15

  کروستیم قیطر از دارو زیتجو مداوم، ونیانفوز یبرقرار جهت یریگ رگ    16

  کانوال و ينیب سوند ماسك، قیطر از يدرمان ژنیاکس    17

  ماریب شنیپوز انواع سرد، آب و گرم آب سهیک یریبکارگ    18

  درن از مراقبت زخم، پانسمان و کردن زیتم شو، و شست    19

  بدن مختلف یقسمتها بانداژ    20

   یا معده ينیب سوند کردن وارد    21

  سوند کردن خارج ،ای معده ی سوند بینيشستشو    22

  يتراکئوستوم و يحلق ينیب ،يحلق يدهان ساکشن    23

  مربوطه یها مراقبت و مثانه در یسوندگذار    24

  آزمون پایاني عملي    25
 

 مالحظات : 

 : سيد ميثم ابراهيميدانشكده آموزشي معاون                                                                فاطمه مقدم: گروه مدير 
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 زنجان استان درماني بهداشتي وخدمات پزشكي علوم دانشگاه

 پرستاری ابهر دانشكده
LESSON  PLAN 

 17:  میزان ساعات عملي      نظری   5/0تعداد واحد :  نام درس : اصول و فنون مراقبت ها

 دوم    نیمسال اول   دروس پیشنیاز : تشریح و فیزیولوژی فوریت های پزشکيروه :  گ رشته : فوریت های پزشکي

 سال تحصیلي  

 کالس شمارهمحل برگزاری :   پایان کالس :  شروع کالس :  9تعداد جلسات :

  محل برگزاری  امتحان : سالن پراتیك  تاریخ امتحان: 

 هیپا ينیبال یها دستورالعمل یاجرا منظور به يپزشک یها تیفور رشته انیدانشجو ازین مورد یها یيتوانا کسب اهداف کلي :

 اهداف ویژه :

 )شناختي( مفهوم سالمت و بیماری را شرح دهد.-

 )شناختي( نیاز های اساسي انسان را با تاکید بر نقش کاردان فوریت پزشکي در تامین نیاز های مذکور توضیح دهد.-2

 )شناختي( باط با مددجویان و سایر اعضای تیم درماني را شرح دهد.اصول و روش های برقراری ارت-3

 )شناختي( مفهوم درد وروش های تسکین درد را توضیح دهد.-4

 )شناختي( انواع زخم و روش های مراقبت از آن را شرح دهد.-5

 )شناختي( ن را در مراقبت از بیمار توضیح دهد.عالئم حیاتي و روش های اندازه گیری )فشار خون،نبض،تنفس،درجه حرارت،رنگ پوست( و اهمیت آ-6

 )شناختي( اصول ضدعفوني و استریلیزاسیون را شرح دهد.-7

 )شناختي( اصول و روش اماده کردن و تجویز دارو را توضیح دهد.-8

 )شناختي( روش ها و مهارت های استفاده از امسیژن درماني را شرح دهد.-9

 )شناختي( دفع ادراری را توضیح دهد. تدابیر الزم در رفع مشکالت شایع-10

 )شناختي( کاربرد لوله گذاری دستگاه گوارش را شرح دهد.-11

 )شناختي( احکام اسالمي در مراقبت از مددجویان را توضیح دهد.-12

 جدول زمانبندی :

 مدرس موضوع ساعت تاریخ روز جلسه

  ای برقراری ارتباط با مددجویانمفهوم سالمت و بیماری و نیاز های اساسي انسان و روش ه    1

  عالئم حیاتي و روش های اندازه گیری و توجهات مربوطه    2

  انواع زخم و روش های مراقبت از زخم و کاربرد گرما و سرما درماني    3

  روش ها و مهارت های استفاده از اکسیژن درماني    4

  اصول و روش آماده کردن و تجویز دارو    5

  کاربردلوله گذاری و دستگاه گوارش و شست و شوی معده    6

  اصول ضدعفوني و استریلیزاسیون و احکام اسالمي در مراقبت از مددجویان     7

  مفهوم درد و روش های تسکین درد    8

  تدابیر الزم در رفع مشکالت شایع دفع ادراری    9
 

 منابع ) اصلي ، کمکي ( :

 1393،دخت نیمیس، تهران. همکاران و دهیسع ایخرمن ترجمه.هیپا يمارستانیب شیپ يطب یها اورژانس. تیک کارن برنت، فنه جوزف، چیستوویم .1

 1393،دخت نیمیس، تهران.همکاران و یمهد یابوذر ترجمه. يانیم يمارستانیب شیپ يطب یها اورژانس. چاردیر یچر رابرت، پورتر ان،یبرا سو بلد .2

 1393ئیان ح، صادقي ع. اصول و فنون مراقبت ها در فوریت های پزشکي. چاپ اول، تهران، نشر جامعه نگر، . بساک س، آقابابا3

 روش تدریس :

 این درس با استفاده از روش سخنراني و مباهثه گروهي و به کمك تجهیزات اموزشي موجود و نرم افزار پاورپوینت تدریس خواهد شد

 پروژکتور، اسالید، فیلم آموزشي، وایت برد امکانات آموزشي: کامپیوتر، ویدئو

 مشارکت فعال در امر آموزش  و پرسش وپاسخ ،حضور منظم در کالستکالیف دانشجو: : 

 حضور فعال و شرکت در بحث کالسي  :   شیوه ارزشیابي 

 آزمون میان ترم: 

 آزمون پایان ترم: 

 فاطمه مقدم     مدیر گروه:                                                                                                                                        مدرس: 
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 زنجان استان درماني بهداشتي وخدمات پزشكي علوم دانشگاه

 پرستاری ابهر دانشكده
LESSON  PLAN 

 17:  میزان ساعات عملي      نظری  0/5تعداد واحد :  نام درس : اصول و فنون مراقبت ها

  دوم    نیمسال اول  دروس پیشنیاز : تشریح و فیزیولوژی گروه :  پرستاری رشته : فوریت های پزشکي

 سال تحصیلي  

 سالن پراتیكمحل برگزاری  پایان کالس :  شروع کالس :  9تعداد جلسات :

  تیك محل برگزاری  امتحان : سالن پرا تاریخ امتحان: 

 هیپا ينیبال یها دستورالعمل یاجرا منظور به يپزشک یها تیفور رشته انیدانشجو ازین مورد یها یيتوانا کسب اهداف کلي :

 اهداف ویژه :

 اهداف ویژه : 1

ي روان طهیح. )دهند جامان ياصول طور به را محافظها وکاربرد یجداساز یکهایتکن انجام ل،یاستر طیمح یبرقرار دستکش، دنیپوش دست، حیصح یشستوشو (1

 (يحرکت

ي روان طهیح. )ندینما زیتجوی جلد داخل وی رجلدیز ،يعضالن داخل ،یدیور ،ياستنشاق ،يزبان ریز ،يخوراک راه از و نموده آماده الزم نکات تیرعا با را داروها (2

 (يحرکت

 (يحرکتي روان طهیح. )ندینما برقراري اصول طور به رای دیور راه (3

 (يحرکتي روان طهیح. )ندیمان کنترل را جومددي اتیح عالئم (4

 (حرکتي روان حیطه. )نمایند شستشو را معده صحیح طور به و نموده وارد درستي به را ای معده بیني سوند (5

 (حرکتي روان حیطه. )دهند انجام را مربوطه های مراقبت و نموده تعبیه را ادراری سوند استریلیزاسیون رعایت طبق (6

 (حرکتي روان حیطه. )دهند انجام صحیح طور به را هوایي های راه ساکشن کشنسا و درماني اکسیژن (7

 (.حرکتي روان حیطه. )بداند را درن از نیاز مورد های مراقبت و کرده پانسمان استریل طور به را زخم (8

 (حرکتي روان حیطه. )نمایند بانداژ را بدن مختلف های قسمت (9

 (حرکتي روان حیطه. )نمایند فادهاست صحیح طور به سرد آب و گرم آب کیسه از (10

 (حرکتي روان حیطه. )نمایند برقرار در مددجو برای را مختلف های پوزیشن (11

 حرکتي -حیطه اهداف ) شناختي ، مهارتي، نگرشي ( : رواني (12

 جدول زمانبندی :

 مدرس موضوع ساعت تاریخ روز جلسه

1    
ی ها كیتکن ل،یاستر طیمحی برقرار دستکش، دنیپوش دست،ی شستوشو

 (صورت نقاب نك،یع دستکش، ماسك، گان،) ها محافظ وکاربردی جداساز
 

  ياتیح عالئم کنترل    2

  ياتیح عالئم کنترل    3

  سرمها انواع دارو،ی ساز آماده    4

  ياستنشاق وي رزبانیز ،يخوراک روش به دارو دادن    5

  یرجلدیز ،یجلد داخل روش به دارو قیتزر    6

  یدیور وي عضالن داخل روش به دارو قیتزر    7

  کروستیم قیطر از دارو زیتجو مداوم، ونیانفوزی برقرار جهتی ریگ رگ    8

  کانوال و بیني سوند ماسك، طریق از درماني اکسیژن    9

  بیمار پوزیشن انواع سرد، آب و گرم آب کیسه بکارگیری    10

  درن از مراقبت زخم، انپانسم و کردن تمیز شو، و شست    11

  بدن مختلف قسمتهای بانداژ    12

  ای معده بیني سوند کردن وارد    13

  سوند کردن خارج ، ای معده بیني سوند  شستشوی    14

  تراکئوستومي و حلقي بیني حلقي، دهاني ساکشن    15
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  مربوطه های مراقبت و مثانه در سوندگذاری    16

  آزمون    17
 
 

 منابع ) اصلي ، کمکي ( :

 1393،دخت نیمیس، تهران. همکاران و دهیسع ایخرمن ترجمه.هیپا يمارستانیب شیپ يطب یها اورژانس. تیک کارن برنت، هفن جوزف، چیستوویم .1

 1393،دخت نیمیس، تهران.کارانهم و یمهد یابوذر ترجمه. يانیم يمارستانیب شیپ يطب یها اورژانس. چاردیر یچر رابرت، پورتر ان،یبرا سو بلد .2

 1393. بساک س، آقابابائیان ح، صادقي ع. اصول و فنون مراقبت ها در فوریت های پزشکي. چاپ اول، تهران، نشر جامعه نگر، 3

 روش تدریس :

 وزشي خواهد بود.این درس با استفاده از روش نمایش کلینیکي ارائه خواهد شد. استفاده از فیلم آموزشي نیز بخش دیگری از روش آم

 امکانات آموزشي: کامپیوتر، ویدئو پروژکتور، اسالید، فیلم آموزشي، وایت برد

 تکالیف دانشجو: : حضور فعال و به موقع در کالس های بالیني

 

 شیوه ارزشیابي :

 کل:نمره نمره  

 حضور فعال و شرکت در بحث کالسي  : 

 امتحان عملي پایان ترم: 

 

 

 فاطمه مقدممدیر گروه:                                                                                                                                مدرس: 

 

 



10 
 

 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني استان زنجان 

 دانشكده پرستاری ابهر

COURSE PLAN 
 و اطالعات فنينام درس: فرایند عملیات 

  عملي          نوع درس: تئوری
 5/1واحد ) 2تعداد واحد: 

 /. عملي(5 -نظری

 43: میزان ساعات

 -دروس پیشنیاز :  20تعداد جلسات:  گروه  آموزشي: فوریت های پزشکي نام رشته تحصیلي: فوریت های پزشکي

         دوم      نیمسال   اول 

 سال تحصیلي 

 

 پایان کالس:          شروع کالس:

 محل برگزاری امتحان : سالن امتحانات  تاریخ و ساعت امتحان :  شمارهمحل برگزاری کالس: کالس 

 جدول زمانبندی:

 مدرسین موضوع جلسه ساعت تاریخ روز جلسه

  اتي معرفي و ارائه طرح درس، سیستم ارائه خدمات فوریت های پزشکي و سلسله مراتب اداری، عملی    اول

  ساختار آمبوالنس و مراحل امدادرساني در فوریت های پزشکي    دوم

  ساختار پرسنلي فوریت های پزشکي    سوم

  تجهیزات پزشکي موجود در آمبوالنس و نقش آنها    چهارم

  سیستم ارتباطات در فوریتها و نقش آنها    پنجم

  پزشکيمقررات راهنمایي و رانندگي در فوریت های     ششم

  چگونگي عکس العمل تکنسین فوریت های پزشکي در صحنه حادثه    هفتم

  چگونگي انتقال مصدوم به آمبوالنس و بیمارستان    هشتم

چگونگي برقراری ارتباط با بیماران کهنسال، کودکان، ناشنوایان، نابینایان، خارجي زبانها و نحوه     نهم

 مستندسازی ارائه خدمات

 

  گونگي تحویل بیمار به مراکز درمانيچ    دهم

  چگونگي برگشت به پایگاه و آماده کردن آمبوالنس برای ماموریت بعدی    یازدهم

  چگونگي و نقش آمبوالنس هوایي    دوازدهم

  تجهیزات فني و پزشکي آمبوالنس    سیزدهم

  تجهیزات فني و پزشکي آمبوالنس    چهاردهم

  ارتباطي دستگاه های    پانزدهم

  دستگاه های ارتباطي    شانزدهم

  ضدعفوني و نظافت آمبوالنس و تجهیزات آن     هفدهم

  ضدعفوني و نظافت آمبوالنس و تجهیزات آن     هجدهم

  رانندگي آمبوالنس    نوزدهم

  رانندگي آمبوالنس    بیستم

 مالحظات : 

 

 معاون آموزشي دانشکده: سید میثم ابراهیمي                                                                                      مدیر گروه:                  
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 زنجان استان درماني بهداشتي خدمات و پزشكي علوم دانشگاه

 پرستاری ابهر دانشكده

LESSON  PLAN 
   نظری   نظری 5/1 تعداد واحد : فني اطالعات و عملیات فرایندنام درس : 

 عملي 

 26تعداد ساعت 

 دوم        نیمسال اول  -دروس پیشنیاز :  گروه : فوریت های پزشکي رشته :  کارداني فوریت های پزشکي

 سال تحصیلي:  

 شمارهکالس محل برگزاری :  اتمام کالس :  شروع کالس :  12تعداد جلسات : 

  متحاناتا ان : سالنمحل برگزاری  امتح تاریخ امتحان : 

 .آمبوالنس در موجود وسایل نمودن تمیز و ضدعفوني الزم، فني اطالعات و آنها عملکرد و تجهیزات خدمات، ارائه سیستم پزشکي، های فوریت نظام با آشنایياهداف کلي : 

 :بتواند دوره نیا انیپا در رود يم انتظار دانشجو ازاهداف ویژه : 

 (. عاطفي حیطه) نماید برقرار مطلوب ارتباط شجویاندان سایر و مدرس با -1

 (.    شناختي حیطه) دهد توضیح را عملیاتي اداری، مراتب سلسله و پزشکي های فوریت خدمات ارائه سیستم -2

 (.شناختي حیطه) دهد توضیح را پزشکي های فوریت در امدادرساني مراحل و آمبوالنس ساختار -3

 (.شناختي حیطه) دهد توضیح را پزشکي یها فوریت پرسنلي ساختار -4

 (.شناختي حیطه) دهد توضیح را آنها نقش و آمبوالنس در موجود پزشکي تجهیزات -5

 (.شناختي حیطه) دهد توضیح را آنها نقش و فوریتها در ارتباطات سیستم -6

 (.شناختي حیطه) دهد توضیح را پزشکي های فوریت در رانندگي و راهنمایي مقررات -7

 (.شناختي حیطه) دهد توضیح را بیمارستان و آمبوالنس به مصدوم انتقال چگونگي و حادثه صحنه در پزشکي های فوریت تکنسین العمل عکس چگونگي -8

 (.شناختي حیطه)دده توضیح را خدمات ارائه مستندسازی نحوه و زبانها خارجي نابینایان، ناشنوایان، کودکان، کهنسال، بیماران با ارتباط برقراری چگونگي -9

 (.شناختي حیطه) دهد توضیح را درماني مراکز به بیمار تحویل چگونگي -10

 (.شناختي حیطه) دهد توضیح را بعدی ماموریت برای آمبوالنس کردن آماده و پایگاه به برگشت چگونگي -11

 (.شناختي حیطه) دهد توضیح را هوایي آمبوالنس نقش و چگونگي -12

 ات:جدول زمانبندی جلس

 مدرس موضوع ساعت تاریخ روز جلسه

  معرفي و ارائه طرح درس، سیستم ارائه خدمات فوریت های پزشکي و سلسله مراتب اداری، عملیاتي     1

  ساختار آمبوالنس و مراحل امدادرساني در فوریت های پزشکي    2

  ساختار پرسنلي فوریت های پزشکي    3

  آمبوالنس و نقش آنهاتجهیزات پزشکي موجود در     4

  سیستم ارتباطات در فوریتها و نقش آنها    5

  مقررات راهنمایي و رانندگي در فوریت های پزشکي    6

  چگونگي عکس العمل تکنسین فوریت های پزشکي در صحنه حادثه    7

  چگونگي انتقال مصدوم به آمبوالنس و بیمارستان    8

  با بیماران کهنسال، کودکان، ناشنوایان، نابینایان، خارجي زبانها و نحوه مستندسازی ارائه خدمات چگونگي برقراری ارتباط    9

  چگونگي تحویل بیمار به مراکز درماني    10

  چگونگي برگشت به پایگاه و آماده کردن آمبوالنس برای ماموریت بعدی    11

  چگونگي و نقش آمبوالنس هوایي    12
 

 لي ، کمکي ( :منابع ) اص

 1393دخت،  نیا سعیده و همکاران. تهران، سیمین .میستوویچ جوزف، هفنبرنت، کارنکیت. اورژانسهای طبي پیش بیمارستاني پایه. ترجمه خرم1

 1393دخت،  ین.بلد سوبرایان، پورتر رابرت، چری ریچارد. اورژانسهای طبي پیش بیمارستاني میاني. ترجمه ابوذر یمهدی و همکاران. تهران، سیم2

 .شد خواهد ارائهpower point  و بورد وایت شامل آموزشي تکنولوژی وسایل از استفاده همراه به و پاسخ و پرسش گروهي، بحث سخنراني، روش از استفاده با درس اینروش تدریس : 

  رایانه ماژیك تخته پروژکتورامکانات آموزشي: 

 .کالسي کنفرانس بصورت موضوع با مرتبط الهمق یك ارائه و ترجمه تکالیف دانشجو :  

 شیوه ارزشیابي:

    ترم پایان امتحان -3                           ترم میان کوئیز -2        تکلیف ارائه و گروهي بحث در فعال مشارکت -1

 فاطمه مقدممدیر گروه:                                                              مدرس :                                                                            
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 زنجان استان درماني بهداشتي خدمات و پزشكي علوم دانشگاه

 پرستاری ابهر دانشكده

LESSON  PLAN 
 نظری   عملي 5/0تعداد واحد :  فني اطالعات و عملیات فرایندنام درس : 

 عملي

 17 ات:میزان ساع

 دوم        نیمسال اول  -دروس پیشنیاز :  گروه : فوریت های پزشکي رشته :  کارداني فوریت های پزشکي

 سال تحصیلي:  

 پایگاه فوریتمحل برگزاری :  اتمام کالس :  شروع کالس :  8تعداد جلسات : 

  امتحانات محل برگزاری  امتحان : سالن تاریخ امتحان : 

 .آمبوالنس در موجود وسایل نمودن تمیز و ضدعفوني الزم، فني اطالعات و آنها عملکرد و تجهیزات خدمات، ارائه سیستم پزشکي، های فوریت نظام با آشنایي اهداف کلي :

 :بتواند دوره نیا انیپا در رود يم انتظار دانشجو ازاهداف ویژه : 

 (. عاطفي حیطه) نماید برقرار مطلوب ارتباط دانشجویان سایر و مدرس با -1

 (.حرکتي-رواني حیطه) برد بکار بدرستي را آمبوالنس پزشکي و فني تجهیزات -2

 (.حرکتي-رواني حیطه) برد بکار بدرستي را ارتباطي های دستگاه -3

 (.حرکتي-رواني حیطه) کند نظافت و ضدعفوني بدرستي را را آن تجهیزات و آمبوالنس -4

 (.حرکتي-رواني حیطه) کند رانندگي آمبوالنس با بدرستي -5

 جدول زمانبندی جلسات:

 مدرس موضوع ساعت تاریخ روز جلسه

  تجهیزات فني و پزشکي آمبوالنس    1

2    
 تجهیزات فني و پزشکي آمبوالنس

 

3    
 دستگاه های ارتباطي

 

  دستگاه های ارتباطي    4

  ضدعفوني و نظافت آمبوالنس و تجهیزات آن     5

  فوني و نظافت آمبوالنس و تجهیزات آن ضدع    6

  رانندگي آمبوالنس    7

  رانندگي آمبوالنس    8
 

 

 منابع ) اصلي ، کمکي ( :

 1393دخت،  نیا سعیده و همکاران. تهران، سیمین .میستوویچ جوزف، هفنبرنت، کارنکیت. اورژانسهای طبي پیش بیمارستاني پایه. ترجمه خرم1

 1393دخت،  رتر رابرت، چری ریچارد. اورژانسهای طبي پیش بیمارستاني میاني. ترجمه ابوذر یمهدی و همکاران. تهران، سیمین.بلد سوبرایان، پو2

 

 .شد خواهد رائهتجهیزات پایگاه فوریتهای پزشکي ا از استفاده همراه به و پاسخ و پرسش گروهي، بحث سخنراني، روش از استفاده با درس اینروش تدریس : 

  تجهیزات پایگاه فوریت هاانات آموزشي: امک

 شرکت فعال در پرسش و پاسخ تکالیف دانشجو :  

 شیوه ارزشیابي:

                         تکلیف ارائه و گروهي بحث در فعال مشارکت -1

 امتحان پایاني                                                                          -2

 فاطمه مقدممدرس :                                                                                                        مدیر گروه:                  
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زنجان تاناس درماني بهداشتي خدمات و پزشكي علوم دانشگاه  

 پرستاری ابهر دانشكده

COURSE PLAN 

 17 :میزان ساعات 1 :واحد تعداد    عملي          تئوری: درس نوع بهداشت عمومي :درس نام

 - ز :پیشنیا دروس 8 :جلسات تعداد فوریت های پزشکي :آموزشي  گروه کارداني فوریت :تحصیلي رشته نام

: کالس شروع  تحصیلي سال         دوم  اول   نیمسال  :  کالس پایان 

 سالن امتحانات:  امتحان برگزاری محل  : امتحان ساعت و تاریخ کالس شماره :کالس برگزاری محل

 :زمانبندی جدول

 

 مدرسين جلسه موضوع ساعت تاريخ روز جلسه

  تعریف بهداشت تاریخچه بهداشت    1

  سالمتي از دیدگاه ها مختلف     2

  وم بیماری و عوامل ایجاد کننده بیماری مفه    3

  پیشگیری وسطوح مختلف آن    4

  موازین کنترل وپیشگیری    5

  اهمیت بهداشت در اسالم بهداشت فردی     6

  بهداشت محیط    7

  گندزدایي وضد عفوني آمبوالنس    8

 مالحظات : 

 

 : آقای ابراهيميدانشكده آموزشي معاون                                          فاطمه مقدم: خانم گروه مدير                 
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 زنجان استان درماني بهداشتي خدمات و پزشكي علوم دانشگاه

 پرستاری ابهر دانشكده

LESSON  PLAN 
 17: میزان ساعات عملي        نظری  1تعداد واحد :  بهداشت عمومينام درس :   

 دوم        نیمسال اول  -دروس پیشنیاز :  فوریت های پزشکيگروه :  داني فوریت های پزشکيکار رشته : 

 سال تحصیلي     

   کالس شمارهمحل برگزاری :  کالس :  اتمام شروع کالس :  8 تعداد جلسات :

  سالن امتحانات محل برگزاری  امتحان : تاریخ امتحان : 

 ها ودترجنت ها کننده پاک از استفاده ونحوه هایماریب از یریشگیپ واصول هایماریب نتقالا نحوه با آشنایي اهداف کلي :

 :بتواند دوره نیا انیپا در رود يم انتظار دانشجو از اهداف ویژه :

 )حیطه شناختي( دینما فیتعر را بهداشت (1

 )حیطه شناختي( نماید بیان را  بهداشت خچهیتار (2

 )حیطه شناختي( دهد حیتوض را یماریب مفهوم (3

 )حیطه شناختي( دینما فیتعر را يسالمت (4

 )حیطه شناختي( دهد حیتوض را یماریب و سالمت فیط (5

 )حیطه شناختي( ببرد نام را ی ماریب کننده جادیا عوامل (6

 )حیطه شناختي( دهد حیتوض را آن مختلف وسطوح یریشگیپ (7

 ه شناختي()حیط دهد حیتوض را یریشگیوپ کنترل نیمواز (8

 )حیطه شناختي( دهد حیتوض را یماریب وانتقال تیسرا يچگونگ (9

 )حیطه شناختي( دهد حیتوض را اسالم در بهداشت تیاهم (10

 )حیطه شناختي( دهد شرح را یفرد بهداشت يکل اصول (11

  )حیطه شناختي( دینما فیتعر را طیمح بهداشت (12

 )حیطه شناختي( کند انیب ار آمبوالنس يعفون وضد یيگندزدا قهیطر (13

 جدول زمانبندی :

 مدرس موضوع ساعت تاریخ روز جلسه

  تعریف بهداشت تاریخچه بهداشت    1

   و طیف سالمت و بیماری سالمتي از دیدگاه ها مختلف    2

  مفهوم بیماری و عوامل ایجاد کننده بیماری     3

  پیشگیری وسطوح مختلف آن    4

  ترل وپیشگیریموازین کن    5

  بهداشت فردی و  اهمیت بهداشت در اسالم     6

  بهداشت محیطو  یماریب وانتقال تیسرا يچگونگ    7

   گندزدایي وضد عفوني آمبوالنس    8
  منابع ) اصلي ، کمکي ( :

 1393ل انتشارات سماط سا شجاعي حسین دکتر ترجمه(  بهداشتي خدمات کلیات)  ک پارک – ای جي پارک -1

 1390 "هیپا يمارستانیب شیپ يطب یاورژانسها" تیک برنت،کارنت هفن جوزف، چیتسوویم -2

 1390 "يانیم يمارستانیب شیپ يطب یاورژانسها" چاردیر یچر رابرت، پورتر ان،یبرا سو بلد -3

 الکترونیکي آموزش و يگروه بحث پاسخ، و پرسش سخنراني، روش تدریس :

 آموزشي فیلم و اورهد اسالید، برد، وایت آموزشي تکنولوژی لوسایامکانات آموزشي: 

 ترجمه ارائه و قیتحق ای کنفرانس ارائه ،يگروه یها بحث در شرکت و سواالت به پاسخدهي کالس، در منظم و موقع به حضور تکالیف دانشجو :  

 : کالس در فعال شرکت و موقع به حضورشیوه ارزشیابي : 

 : سهجل هر در پاسخ و پرسش

 : ترجمه ای کنفرانس ارائه

 : ترم انیم امتحان، 

 : جمع :ترم انیپا امتحان

                           فاطمه مقدمخانم                            مدرس                                                                                                                          
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 زنجان استان درماني بهداشتي خدمات و پزشكي علوم دانشگاه

 پرستاری ابهر دانشكده

COURSE PLAN 

 42 :ساعت تعداد (يعمل/. 5 -ینظر 5/1) 2  :واحد تعداد    عملي          تئوری: درس نوع نشانه شناسي و معاینات بدني :درس نام

 یولوژیزیف ح،یتشر ز:پیشنیا دروس 21:جلسات تعداد فوریت های پزشکي :آموزشي  گروه های پزشکي کارداني فوریت :تحصیلي رشته نام

: کالس شروع  تحصیلي سال     دوم       اول   نیمسال  :  کالس پایان 

 : سالن امتحانات امتحان برگزاری محل :  امتحان ساعت و تاریخ کالس دو :کالس برگزاری محل

 :لسات تئوریج زمانبندی جدول

 مدرسين جلسه موضوع ساعت تاريخ روز جلسه

  ارائه طرح درس، ارائه مفاهیم و مباني بررسي بیماران،  چگونگي برقراری ارتباط با مددجو در موقعیت های فوری    1

  اصول اخذ شرح حال و چگونگي ثبت آن،     2

  د آنها در انجام معاینات بالینيانواع تکنیك های معاینه،  وسایل مورد نیاز و کاربر    3

  شرح حال گیری و معاینه سیستم های سر و گردن    4

  شرح حال گیری و معاینه سیستم قلب و عروق    5

  شرح حال گیری و معاینه سیستم تنفسي    6

  شرح حال گیری و معاینه سیستم گوارشي و موارد داخلي    7

  یری و معاینه سیستم عصبيآزمون میان ترم،  شرح حال گ    8

  شرح حال گیری و معاینه اندام ها    9

  شرح حال گیری و معاینه سیستم عضالني اسکلتي و بیماران ترومایي    10

  بررسي تفاوت معاینه فیزیکي کودک و بزرگسال، نحوه ثبت معاینات بالیني    11

  رسي اولیه، بررسي متمرکز، بررسي دقیق و بررسي مستمر(چگونگي ارزیابي بیمار در صحنه )بررسي صحنه، بر    12

 :جلسات عملي زمانبندی جدول

  آشنایي با محیط پراتیك، وسایل معاینه، روش های اصلي معاینه فیزیکي    1

  معاینه پوست، چشم، گوش، دهان و بیني    2

  معاینه گردن و قفسه سینه    3

  معاینه قلب و سیستم عروقي    4

  معاینه سیستم عضالني اسکلتي    5

  معاینه شکم    6

  معاینه سیستم عصبي    7

  ارزشیابي    8

 

 مالحظات : 

 

 : آقای ابراهيميدانشكده آموزشي معاون                                           مقدم: خانم گروه مدير                 
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 زنجان استان درماني بهداشتي خدمات و پزشكي علوم دانشگاه

 پرستاری ابهر دانشكده
LESSON  PLAN 

 نظری  1.5: تعداد واحد  نام درس : نشانه شناسي و معاینات بدني

 عملي

 26تعداد ساعت : 

 ح،یتشردروس پیشنیاز :  گروه : فوریت های پزشکي رشته :  کارداني فوریت های پزشکي

 یولوژیزیف

 دوم        نیمسال اول 

 سال تحصیلي:  

  شمارهمحل برگزاری : کالس  اتمام کالس :  شروع کالس :  12تعداد جلسات : 

  محل برگزاری  امتحان : سالن امتحانات تاریخ امتحان : 

 .يمارستانیب شیپ طیشرا در ژهیبو ماریب يابیارز در آن توام انجام و يبدن ناتیمعا حال، شرح اخذ قیطر از ماریب يبررس يمبان و میمفاه با یيآشنااهداف کلي : 

 :بتواند دوره نیا انیپا در رود يم انتظار دانشجو ازاهداف ویژه : 

 (.                        يعاطف طهیح) دینما برقرار مطلوب ارتباط انیدانشجو ریسا و مدرس با -1

 (.                           يشناخت طهیح) دهد حیتوض مختصر طور به را مارانیب يبررس يمبان و میمفاه -2

 (.  يشناخت طهیح) دهد حیتوض  را یفور یها تیموقع در مددجو با ارتباط یبرقرار يچگونگ -3

 (.     يشناخت طهیح) دهد شرح را آن ثبت يچگونگ و حال شرح اخذ اصول -4

      (.يشناخت طهیح) دهد شرح سمع و دق لمس، مشاهده، شامل نهیمعا یها كیتکن انواع -5

 (.يشناخت طهیح) دهد حیتوض را ينیبال ناتیمعا انجام در آنها کاربرد و ازین مورد لیوسا -6

 (.يشناخت طهیح) دهد حیتوض را پا نوک تا گردن و سر شامل بدن مختلف یها ستمیس نهیمعا -7

 (.يشناخت طهیح) دهد حیتوض را یيتروما و يداخل ماریب در يکیزیف نهیمعا -8

 (.يشناخت طهیح) دهد حیتوض را بزرگسال و کودک يکیزیف نهیمعا تفاوت -9

 (.يشناخت طهیح) دهد حیتوض را ينیبال ناتیمعا ثبت يچگونگ -10

 (.يشناخت طهیح) دهد حیتوض را( مستمر يبررس و قیدق يبررس متمرکز، يبررس ه،یاول يبررس صحنه، يبررس) صحنه در ماریب يابیارز يچگونگ -11

 

 

 جلسات تئوری :جدول زمانبندی 

 

 مدرس موضوع ساعت تاریخ روز جلسه

ا مددجو در ارائه طرح درس، ارائه مفاهیم و مباني بررسي بیماران،  چگونگي برقراری ارتباط ب    1

 موقعیت های فوری
 

  اصول اخذ شرح حال و چگونگي ثبت آن،    2

در انجام معاینات بالیني انواع تکنیك های معاینه،  وسایل مورد نیاز و کاربرد آنها    3   

  شرح حال گیری و معاینه سیستم های سر و گردن    4

  شرح حال گیری و معاینه سیستم قلب و عروق    5

  شرح حال گیری و معاینه سیستم تنفسي    6

  شرح حال گیری و معاینه سیستم گوارشي و موارد داخلي    7

معاینه سیستم عصبيآزمون میان ترم،  شرح حال گیری و     8   

  شرح حال گیری و معاینه اندام ها    9

ترومایي بیماران و اسکلتي عضالني سیستم معاینه و گیری حال شرح    10   

بالیني معاینات ثبت نحوه بزرگسال، و کودک فیزیکي معاینه تفاوت بررسي    11   

 و دقیق بررسي ز،متمرک بررسي لیه،او بررسي صحنه، بررسي) صحنه در بیمار ارزیابي چگونگي    12

مستمر بررسي ) 

 

 
 

  منابع ) اصلي ، کمکي ( :

 1393دخت،  نیا سعیده و همکاران. تهران، سیمین .میستوویچ جوزف، هفنبرنت، کارنکیت. اورژانسهای طبي پیش بیمارستاني پایه. ترجمه خرم1

 1393دخت،  پیش بیمارستاني میاني. ترجمه ابوذر یمهدی و همکاران. تهران، سیمین.بلد سوبرایان، پورتر رابرت، چری ریچارد. اورژانسهای طبي 2

 .گستر سخن مشهد انتشارات. يمارستانیب شیپ اورژانس در سالمت تیوضع يبررس. جواد زاده ملك فاطمه، یآباد يحاج طاهره، انیقیتوف -3

 

 power point  و بورد تیوا شامل آموزشي تکنولوژی وسایل از استفاده همراه به و پاسخ و رسشپ گروهي، بحث سخنراني، روش از استفاده با درس اینروش تدریس : 
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 .شد خواهد ارائه

 مربوط افزارهای نرم و رایانه ماژیك تخته پروژکتورامکانات آموزشي: 

 .يکالس کنفرانس بصورت موضوع با مرتبط مقاله كی ارائه و ترجمه تکالیف دانشجو :  

 

 

 یابي : شیوه ارزش

                               فیتکل ارائه و گروهي بحث در فعال مشارکت -1

                                       ترم انیم کوئیز -2

                        ترم پایان امتحان -3

 

 مقدممدیر گروه: خانم                                                                                                               مدرس :                   
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 زنجان استان درماني بهداشتي وخدمات پزشكي علوم دانشگاه

 پرستاری ابهر دانشكده
LESSON  PLAN 

 
 

 نام درس : نشانه شناسي و معاینات بدني

 

 5/0تعداد واحد : 

 نظری 

 عملي 

 

 17:  ن ساعاتمیزا

 

 رشته : فوریت های پزشکي

 

 گروه :  فوریت های پزشکي

دروس پیشنیاز : تشریح 

 و فیزیولوژی

 نیمسال اول     اول

 96-97سال تحصیلي

 کالس شمارهمحل برگزاری :   پایان کالس :  شروع کالس : 8تعداد جلسات :

  محل برگزاری  امتحان : سالن پراتیك  تاریخ امتحان: 

 

 ط پیش بیمارستاني.ف کلي : آشنایي با مفاهیم و مباني بررسي بیمار از طریق اخذ شرح حال، معاینات بدني و انجام توام آن در ارزیابي بیمار بویژه در شرایهد

 اهداف ویژه : از دانشجو انتظار مي رود در پایان این دوره بتواند:

 اید )حیطه عاطفي(.                        با مدرس و سایر دانشجویان ارتباط مطلوب برقرار نم -1

 اصول اخذ شرح حال و چگونگي ثبت آن را شرح دهد )حیطه شناختي(.      -4

 انواع تکنیك های معاینه شامل مشاهده، لمس، دق و سمع را به روش صحیح انجام دهد.)رواني حرکتي(.      -5

 و به صورت صحیح مورد استفاده قرار دهد. )حیطه شناختي، رواني حرکتي(. وسایل مورد نیاز در انجام معاینه بدني را شناخته -6

 معاینه پوست، چشم، گوش، دهان و بیني را به روش صحیح انجام دهد) رواني حرکتي(. -7

 معاینه گردن و قفسه سینه را به روش صحیح انجام دهد.)رواني حرکتي(. -8

 نجام دهد) رواني حرکتي(.معاینه قلب و سیستم عروقي را به روش صحیح ا- 9

 معاینه سیستم عضالني اسکلتي را به روش صحیح انجام دهد) رواني حرکتي(. -10

 معاینه شکم را به روش صحیح انجام دهد) رواني حرکتي(. -11

 معاینه سیستم عصبي را به روش صحیح انجام دهد) رواني حرکتي(. -12

 

 حیطه اهداف: شناختي، رواني حرکتي و عاطفي

 ول زمانبندی :جد

 

 مدرس موضوع ساعت تاریخ روز جلسه

  آشنایي با محیط پراتیك، وسایل معاینه، روش های اصلي معاینه فیزیکي    1

  معاینه پوست، چشم، گوش، دهان و بیني    2

  معاینه گردن و قفسه سینه    3

  معاینه قلب و عروق    4

  معاینه سیستم عضالني اسکلتي    5

  معاینه شکم    6

  معاینه سیستم عصبي    7

  آزمون    8

 

 

 

 

 

 منابع ) اصلي ، کمکي ( :

 1393، ندختیمیس، تهران. همکاران و دهیسع ایخرمن ترجمه .هیپاي مارستانیب شیپي طبی اورژانسها. تیکارنک هفنبرنت، جوزف، چیستوویم.1

 1393، ندختیمیس، تهران .همکاران وی مهدی ابوذر ترجمه. يانیمي مارستانیب شیپي طبی نسهااورژا. چاردیری چر رابرت، پورتر ان،یسوبرا بلد.2
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 ورژن. . توفیقیان طاهره، حاجي آبادی فاطمه، ملك زاده جواد. بررسي وضعیت سالمت در اورژانس پیش بیمارستاني. انتشارات مشهد سخن گستر. آخرین3

 روش تدریس :

 مایش کلینیکي ارائه خواهد شد. استفاده از فیلم آموزشي نیز بخش دیگری از روش آموزشي خواهد بود.این درس با استفاده از روش ن

 امکانات آموزشي: کامپیوتر، ویدئو پروژکتور، اسالید، فیلم آموزشي، وایت برد

 تکالیف دانشجو: : حضور فعال و به موقع در کالس های بالیني

 

 شیوه ارزشیابي :

 نمره کل:

 ل و شرکت در بحث کالسي  : حضور فعا

 امتحان عملي پایان ترم: 

 

 

 

 مدیر گروه: فاطمه مقدم                                                                                                                                 مدرس: 
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 زنجان استان درماني بهداشتي خدمات و يپزشك علوم دانشگاه

 پرستاری ابهر دانشكده

COURSE PLAN 

واحد  1واحد تئوری و  1واحد ) 2 :واحد تعداد    عملي          تئوری: درس نوع جا به جایي و حمل بیمار :درس نام

 عملي(

 51 :میزان ساعات

 فنون و اصول ح،یتشر ز:پیشنیا دروس 24 :جلسات تعداد فوریت های پزشکي :آموزشي  گروه کارداني فوریت های پزشکي :تحصیلي رشته نام

 ها مراقبت

: کالس شروع  تحصیلي سال     دوم       اول   نیمسال  : کالس پایان 

 : سالن امتحانات امتحان برگزاری محل :  امتحان ساعت و تاریخ شمارهکالس  :کالس برگزاری محل

 :جلسات زمانبندی جدول

 مدرسين جلسه موضوع ساعت تاريخ روز هجلس

ارائه طرح درس، تاریخچه حمل و جابجایي بیمار، وظایف کاردان فوریت های پزشکي حین جابجایي، انتقال و حمل بیمار، نحوه     1

 برقراری ارتباط مناسب با بیمار و همراهان
 

صول جابجایي بیمار در موارد اورژانسي، اضطراری، و غیر اصول کلي نحوه حمل بیمار و عوارض ناشي از جابجایي نادرست، ا    2

 اضطراری 
 

  نحوه توزیع وزن اشیاء بر روی نقاط مختلف بدن، انواع روش های بلند کردن بیمار شامل روش قدرتي، دیاموند و غیره    3

  روش های دسترسي به مصدوم و اصول و مکانیك بدن جهت کشیدن بیمار    4

ن ترم، روش های حمل بیمار در شرایط خاص )آتش سوزی، نشت گاز و غیره(، تکنیك یك نفره برای خروج بیمار دچار آزمون میا    5

 کاهش هوشیاری
 

  روش های خارج کردن بیماران در عملیات اضطراری و غیر اضطراری و روش خارج کردن سریع    6

  بیمار به برانکارد، از برانکارد به تخت و غیرهانواع برانکارد و ویژگي های آنها و روش های انتقال     7

  روش حمل بیمار از طریق انتقال هوایي، ارائه تکالیف دانشجویي    8

 يمنیا اصول ، بیمار حمل زمان در آسیب از موثرجلوگیری یها نادرست،روش یيجابجا از يناش عوارض و ماریب حمل يکل اصول    10و  9

 (رهیغ و گاز نشت ،یسوز آتش) خاص طیشرا در ارمیب حمل و مصدوم به يدسترس

:  خود از محافظت شدن بلند مراحل بیترت ، بیمار کردن بلند زمان در مهم نیقوان ، مختلف نقاط یبررو اءیاش وزن عیتوز نحوه

 ماریب دنیکش هنگام بدن مکانیك

 

 ساعد با بغل ریز دنیکش ،  پا ازمچ دنیکش ، دست ازمچ دنیکش ، باپتو دنیراهن،کشیپ دنیکش( : Emergency) ياورژانس انتقال    12و11

 نفره  سه ای دو عیسر یساز خارج ، نفره كی عیسر یساز خارج( : Urgent) یاضطرار انتقال
 

 میمستق حمل ، اندام کردن بلند ، نیزم از میمستق بلندکردن( :  Non urgent) یاضطرار ریغ انتقال    14و13

 ها پله یرو حمل و يدست كی ، اموندید ،يقدرت روش شامل ماریب ردنک بلند یها روش انواع
 

 حمل ،(  يانسان یعصا)       گاه هیتک روش ،( یا گهواره)کردن بغل روش ، گرفتن کول روش:  نفره كی کردن بلند یها روش انواع    16و15

      ينیز

 ، يدست دو گاهیجا حمل ، دونفره گاه هیتک روش ،( انتها حمل)يلیبزن حمل ، وپهلو ازعقب حمل:  نفره دو کردن بلند یها روش انواع

 يصندل از استفاده با حمل و يدست چهار گاهیجا حمل ، يدست سه گاهیجا حمل موافق، دست دو گاهیجا حمل

 

 يگزاگیز نفره،حمل سه يآغوش حمل دوبل، يلیزنب حمل(: ازدونفر شیب) يگروه کردن بلند یها روش انواع    18و17

 برانکارد از ، برانکارد به ماریب انتقال یها روش و آنها یها يژگیو و النس آمبو داخل در برانکارد دادن قرار نحوه ، چرخدار برانکارد

 (Basket)  سبدی برانکارد ،( Scoop)   ارتوپدی برانکارد تخت، به

 

 ((Stair chair ها پله مخصوص صندلي از باستفاده حمل روش    20و19

 (  (Rapid Extricationعیسر کردن خارج روش و یاضطرار ریغ مارانیدرب کردن خارج یها روش
 

 يمنیا کاله کردن خارج ، دهیخواب و نشسته ، ستادهیا یتهایوضع در ماریب کردن حرکتیب    22و21

 یرو امدادگر 1و امدادگر 2امدادگر، 3 امدادگر، 4توسط ماریب غلتاندنBack board  يلغزش حمل مانور ،
 

 از باستفاده بلند تخته یرو ماریب کردن حرکتیب Immobilizerکمربندها و       24و23

 یيهوا انتقال قیطر از ماریب حمل روش
 

 مالحظات : 

 : آقای ابراهيميدانشكده آموزشي معاون                                              مقدم: خانم گروه مدير               
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 زنجان استان درماني بهداشتي خدمات و پزشكي علوم دانشگاه

 پرستاری ابهر دانشكده

LESSON  PLAN 
 

 نظری  واحد تئوری  1تعداد واحد :  نام درس : جا به جایي و حمل بیمار

 عملي 

 17:  میزان ساعات

 و اصول ح،یتشردروس پیشنیاز :  گروه : فوریت های پزشکي رشته :  کارداني فوریت های پزشکي

 ها مراقبت فنون

 دوم        نیمسال اول 

 سال تحصیلي:  

 شمارهمحل برگزاری : کالس  اتمام کالس :  شروع کالس :  8تعداد جلسات : 

  محل برگزاری  امتحان : سالن امتحانات تاریخ امتحان : 

 .مختلف طیشرا در یيجابجا و ماریب حمل حیصح و مناسب روش نادرست، یياجابج از يناش عوارض شناخت و ماریب حمل و یيجابجا تیاهم درکاهداف کلي : 

 :بتواند دوره نیا انیپا در رود يم انتظار دانشجو ازاهداف ویژه : 

 (.                        يعاطف طهیح) دینما برقرار مطلوب ارتباط انیدانشجو ریسا و مدرس با -1

 (.                           يشناخت طهیح) دهد حیتوض مختصر طور به را حال و گذشته در ماریب حمل و انتقال ،یيجابجا نیح يپزشک یها تیفور کاردان فیوظا و ماریب یيجابجا و حمل خچهیتار -2

 (.  يشناخت طهیح) دهد حیتوض  را همراهان و ماریب با مناسب ارتباط یبرقرار نحوه -3

 (.     يشناخت طهیح) دهد شرح را نادرست یيجابجا از ياشن عوارض و ماریب حمل نحوه يکل اصول -4

 (.     يشناخت طهیح) دهد شرح را یاضطرار ریغ و ،یاضطرار ،ياورژانس موارد در ماریب یيجابجا اصول -5

 (.يشناخت طهیح) دهد حیتوض را بدن مختلف نقاط یرو بر اءیاش وزن عیتوز نحوه -6

 (.يشناخت طهیح) دهد حیتوض را رهیغ و اموندید ،يقدرت روش املش ماریب کردن بلند یها روش انواع -7

 (.يشناخت طهیح) دهد حیتوض را ماریب دنیکش جهت بدن كیمکان و اصول و مصدوم به يدسترس یها روش -8

 (.يشناخت طهیح) دهد حیتوض را( رهیغ و گاز نشت ،یسوز آتش) خاص طیشرا در ماریب حمل یها روش -9

 (.يشناخت طهیح) دهد حیتوض را یاریهوش کاهش دچار ماریب خروج یبرا نفره كی كیتکن -10

 (.يشناخت طهیح) دهد حیتوض را عیسر کردن خارج روش و یاضطرار ریغ و یاضطرار اتیعمل در مارانیب کردن خارج یها روش -11

 (.يشناخت طهیح) دهد حیتوض را رهیغ و تخت به برانکارد از برانکارد، به ماریب انتقال یها روش و برانکارد انواع -12

 جدول زمانبندی جلسات:

 مدرس موضوع ساعت تاریخ روز جلسه

ارائه طرح درس، تاریخچه حمل و جابجایي بیمار، وظایف کاردان فوریت های پزشکي حین     1

 جابجایي، انتقال و حمل بیمار، نحوه برقراری ارتباط مناسب با بیمار و همراهان
 

حمل بیمار و عوارض ناشي از جابجایي نادرست، اصول جابجایي بیمار در موارد  اصول کلي نحوه    2

 اورژانسي، اضطراری، و غیر اضطراری 

 

نحوه توزیع وزن اشیاء بر روی نقاط مختلف بدن، انواع روش های بلند کردن بیمار شامل روش     3

 قدرتي، دیاموند و غیره

 

  مکانیك بدن جهت کشیدن بیمار روش های دسترسي به مصدوم و اصول و    4

آزمون میان ترم، روش های حمل بیمار در شرایط خاص )آتش سوزی، نشت گاز و غیره(، تکنیك     5

 یك نفره برای خروج بیمار دچار کاهش هوشیاری

 

  روش های خارج کردن بیماران در عملیات اضطراری و غیر اضطراری و روش خارج کردن سریع    6

  برانکارد و ویژگي های آنها و روش های انتقال بیمار به برانکارد، از برانکارد به تخت و غیره انواع    7

  روش حمل بیمار از طریق انتقال هوایي، ارائه تکالیف دانشجویي    8
 
 

 منابع ) اصلي ، کمکي ( :

 1393دخت،  نیا سعیده و همکاران. تهران، سیمین جمه خرم.میستوویچ جوزف، هفنبرنت، کارنکیت. اورژانسهای طبي پیش بیمارستاني پایه. تر1

 1393دخت،  .بلد سوبرایان، پورتر رابرت، چری ریچارد. اورژانسهای طبي پیش بیمارستاني میاني. ترجمه ابوذر یمهدی و همکاران. تهران، سیمین2

3- Emergency care and transportation of the sicked&injured, 8th edition, AAOS, 2001 

 

 خواهد ارائهpower point  و بورد تیوا شامل آموزشي تکنولوژی وسایل از استفاده همراه به و پاسخ و پرسش گروهي، بحث سخنراني، روش از استفاده با درس اینروش تدریس : 

 .شد
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 مربوط افزارهای نرم و رایانه ماژیك تخته پروژکتورامکانات آموزشي: 

 .يکالس کنفرانس بصورت موضوع با مرتبط مقاله كی ارائه و ترجمه تکالیف دانشجو :  

  :نمره کلشیوه ارزشیابي : 

                               فیتکل ارائه و گروهي بحث در فعال مشارکت -1

      ترم انیم کوئیز -2

                       (OSCE) و یتئور ترم پایان امتحان -3

 مقدممدیر گروه: خانم                                                                                                                        مدرس :                  
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 زنجان استان درماني بهداشتي خدمات و پزشكي علوم دانشگاه

 پرستاری ابهر  دانشكده

LESSON  PLAN 
 

 نظری  واحد 1تعداد واحد :  نام درس : جابجایي و حمل بیمار

 عملي 

 ساعت 34:  میزان ساعات

دروس پیشنیاز: تشریح، اصول و فنون  گروه: فوریت های پزشکي رشته: کارداني فوریت های پزشکي

 مراقبت ها

 دوم        نیمسال اول 

 سال تحصیلي   

 محل برگزاری:    پایان کالس:  کالس:  شروع 17تعداد جلسات: 

محل برگزاری امتحان: سالن  تاریخ امتحان:

 امتحانات

 

 

 هدف کلي:

جابجایي را در شرایط  انتظار مي رود در پایان این درس، دانشجو ضمن درک اهمیت موضوع و شناخت عوارض ناشي از جابجایي نادرست، روش مناسب و صحیح حمل بیمار و

 ت عملي فرا گیرد.مختلف به صور

 اهداف ویژه :

 در پایان این دوره از فراگیر انتظار مي رود:

 نحوه برداشتن انواع برانکارد و دیگر وسایل حمل و جابجایي بیمار را به صورت دو نفره یا چند نفره نمایش دهد )مهارتي(. -1

 به روی برانکارد را به صورت دو نفره یا چند نفره انجام دهد )مهارتي(.بلند کردن مصدوم از روی زمین و گذاشتن او به روی برانکارد و از تخت  -2

 روش های حمل اضطراری را به نمایش بگذارد )مهارتي(. -3

 تکنیك یك نفره بیمار دچار کاهش هوشیاری از خودرو را انجام دهد )مهارتي(. -4

 هد )مهارتي(روش های بلند کردن قدرتي، حمل دیاموند و حمل یك دستي را نمایش د -5

 روش های حمل آغوشي، حمل کولي و راه بردن با کمك را به نمایش بگذارد )مهارتي(. -6

 روش های کشیدن از زیر بغل و ساعد، کشیدن توسط پتو و کشیدن به روش چهار دست و پا را نشان دهد )مهارتي(. -7

 ي، استفاده از دست ها به صورت موازی و روش حمل افراد سنگین وزن را نشان دهد )مهارتي(.روش های حمل با استفاده از دست ها به صورت صندلي چهار یا سه وجه -8

 روش حمل مصدوم به وسیله صندلي را بر روی پلکان به نمایش بگذارد )مهارتي(. -9

 نحوه ساختن برانکارد اورژانس را نشان دهد )مهارتي(. -10

 ، اسکوپ، چرخ دار، نیل رابرتسون و پاراگارد را نمایش دهد )مهارتي(.نحوه کار با برانکارد های تاشو، دیرک برزنت -11

 قرار دادن مصدوم در وضعیت ریکاوری و سایر وضعیت های دیگر را به نمایش بگذارد )مهارتي(. -12

 حمل برانکارد بر روی پلکان را نمایش دهد )مهارتي(. -13

 و تپه را نشان دهد )مهارتي(. نحوه عبور دادن برانکارد از زمین ناهموار، دیوار -14

 

 حیطه اهداف ) شناختي ، مهارتي، نگرشي (:
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 جدول زمانبندی :

 مدرس موضوع ساعت تاریخ روز جلسه

اصول کلي حمل بیمار و عوارض ناشي از جابجایي نادرست،روش     اول

های موثرجلوگیری از آسیب در زمان حمل بیمار ، اصول ایمني 

مل بیمار در شرایط خاص )آتش سوزی، دسترسي به مصدوم و ح

 نشت گاز و غیره(

 

نحوه توزیع وزن اشیاء برروی نقاط مختلف ، قوانین مهم در زمان     دوم

بلند کردن بیمار ، ترتیب مراحل بلند شدن محافظت از خود : 

 مکانیك بدن هنگام کشیدن بیمار

 

پتو ،  دن با( :کشیدن پیراهن،کشی Emergencyانتقال اورژانسي)     سوم

 کشیدن ازمچ دست ، کشیدن ازمچ پا  ، کشیدن زیر بغل با ساعد

 

( : خارج سازی سریع یك نفره ، خارج Urgentانتقال اضطراری )    چهارم

 سازی سریع دو یا سه  نفره

 

( : بلندکردن مستقیم از زمین  Non urgentانتقال غیر اضطراری)     پنجم

 یم، بلند کردن اندام ،حمل مستق

 

ك یانواع روش های بلند کردن بیمار شامل روش قدرتي، دیاموند ،     ششم

 دستي و حمل روی پله ها

 

ك نفره : روش کول گرفتن ، روش یانواع روش های بلند کردن     هفتم

بغل کردن)گهواره ای( ، روش تکیه گاه      ) عصای انساني ( ، 

     حمل زیني 

 

د کردن دو نفره : حمل ازعقب وپهلو ، حمل انواع روش های بلن    هشتم

، حمل جایگاه دو دستي  زنبیلي)حمل انتها( ، روش تکیه گاه دونفره

، حمل جایگاه دو دست موافق، حمل جایگاه سه دستي ، حمل 

 جایگاه چهار دستي و حمل با استفاده از صندلي

 

یلي انواع روش های بلند کردن گروهي )بیش ازدونفر(: حمل زنب    نهم

 دوبل، حمل آغوشي سه نفره،حمل زیگزاگي

 

برانکارد چرخدار ، نحوه قرار دادن برانکارد در داخل آمبو النس و     دهم

ویژگي های آنها و روش های انتقال بیمار به برانکارد ، از برانکارد 

 ( ، برانکارد سبدی )Scoop به تخت، برانکارد ارتوپدی ) 

Basket) 

 

  ((Stair chairباستفاده از صندلي مخصوص پله ها روش حمل     یازدهم

ماران غیر اضطراری و روش خارج یروش های خارج کردن درب    دوازدهم

 (  (Rapid Extricationکردن سریع

 

بیحرکت کردن بیمار در وضعیتهای ایستاده ، نشسته و خوابیده ،     سیزدهم

 خارج کردن کاله ایمني

 

 2امدادگر، 3امدادگر،  4غلتاندن بیمار توسط  غزشيمانور حمل ل     چهاردهم

 Back board امدادگر روی 1امدادگر و

 

کمربندها و  بیحرکت کردن بیمار روی تخته بلند باستفاده از        پانزدهم

Immobilizer 

 

  روش حمل بیمار از طریق انتقال هوایي    شانزدهم

  امتحان    هفدهم
 

 منابع )اصلي، کمکي( :

  .1389، میستوویچ جوزف، هفن برنت، کارن کیت. اورژانس های طبي پیش بیمارستاني پایه -1

  .1389بلدسو برایان، پورتر رابرت، چری ریچارد. اورژانس های طبي پیش بیمارستاني میاني،  -2

 1392نیکروان، مالحت. روش های اداره مصدومین در سوانح و اورژانس، نور دانش، چاپ اول،  -3

4- Emergency care and transportation of the sicked&injured, 8th edition, AAOS, 2001 
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 روش تدریس:

ی موجود اجرا خواهد شد. فیلم های این درس عملي در محیط اتاق پراتیك و از طریق شبیه سازی ایفای نقش و نمایش و با استفاده از تجهیزات واحد پراتیك و موالژ و مانکن ها

 درسي جهت آمادگي دانشجویان نیز استفاده مي شود.مرتبط با عناوین 

 امکانات آموزشي: 

 سفید، اینترنت تخته فیلم، اسالید، بیمارستاني، کتاب، ، وسایلمانکن

 تکالیف دانشجو : 

 ارائه گزارش کار جلسات -1

 آمادگي تمرین و اجرای مستقل -2

 شیوه ارزشیابي: 

 در کالس:     فعال و منظم حضور

 الیف:                           ارائه تک

 امتحان میان ترم:                     

 امتحان پایان ترم:                     

 مدرس:

 

 مدیر گروه:خانم مقدم
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 زنجان استان درماني بهداشتي خدمات و پزشكي علوم دانشگاه

 پرستاری ابهر دانشكده

COURSE PLAN 

واحد  5/0واحد تئوری و  5/0واحد ) 1 :واحد تعداد    عملي          تئوری: درس نوع احیای قلبي و ریوی پایه :رسد نام

 عملي(

 26 :ساعت تعداد

 فنون و اصول ح،یتشر ز:پیشنیا دروس 12 :جلسات تعداد فوریت های پزشکي :آموزشي  گروه کارداني فوریت های پزشکي :تحصیلي رشته نام

 ها مراقبت

: کالس شروع  تحصیلي سال     دوم       اول   نیمسال  : کالس پایان 

 : سالن امتحانات امتحان برگزاری محل :  امتحان ساعت و تاریخ شمارهکالس  :کالس برگزاری محل

 :جلسات زمانبندی جدول

 مدرسين جلسه موضوع ساعت تاريخ روز جلسه

  بله با ایست قلبي ریوی، علل ایست قلبي ریوی، مرگ حقیقي و مرگ ظاهری،ارائه طرح درس، اصول مقدماتي مقا    1

  انسداد راه هوایي، انواع روش های باز کردن راه هوایي، شروع عملیات احیا، انواع تنفس مصنوعي    2

  نحوه انجام ماساژ قلبي، روش های احیاء قلبي یك و دو نفره، عوارض احیاء قلبي ریوی    3

  در بیمار، عالئم تجدید حیات نتیجه بخش AEDبرد کار    4

  ظاهری مرگ و حقیقي مرگ افتراق شناسایي، ریوی قلبي ایست اولیه عالئم شناسایي و مقدماتي اصول    5

  سنین تمام در ترومایي و داخلي بیماران هوایي راه مکانیکي انسداد رفع در مانورها با عملي آشنایي    6

  تنفسي کمك تجهیزات با و تنفسي کمك تجهیزات بدون مصنوعي تنفس انواع صحیح انجام    7

  شیرخوران و اطفال،  دربزرگساالن قلبي ماساژ صحیح انجام نحوه و احیاء عملیات شروع    8

   بزرگساالن پایه ریوی – قلبي احیاء عملیات انجام    9

  پایه ریوی – قلبي احیاء احتمالي عوارض کنترل،  اطفال پایه ریوی – قلبي احیاء عملیات انجام    10

  نفره دو و نفره یك،  خواران شیر پایه ریوی – قلبي احیاء عملیات انجام    11

  سنین مختلف در AED کاربرد    12

 مالحظات : 

 

 : آقای ابراهيميدانشكده وزشيآم معاون                                            مقدم: خانم گروه مدير                 
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 زنجان استان درماني بهداشتي خدمات و پزشكي علوم دانشگاه

 پرستاری ابهر دانشكده
LESSON  PLAN 

 نظری  واحد تئوری  5/0تعداد واحد :  نام درس : احیای قلبي و ریوی پایه

 عملي 

 9تعداد ساعت : 

 دوم        نیمسال اول  یولوژیزیف ح،یتشردروس پیشنیاز :  ت های پزشکيگروه : فوری رشته :  کارداني فوریت های پزشکي

 سال تحصیلي:  

   شماره محل برگزاری : کالس اتمام کالس :  شروع کالس :  4تعداد جلسات : 

  محل برگزاری  امتحان : سالن امتحانات تاریخ امتحان : 

 طیشرا در یویر يقلب ستیا دچار( نوزاد و کودک بالغ،) مصدوم ای ماریب با مواجهه در الزم یيتوانا کسب و هیپا شبخ اتیح اقدامات با انیدانشجو یيآشنااهداف کلي : 

 (.يگرفتگ گاز ،يگرفتگ برق حامله، زنان ،يشدگ غرق ،يزدگ سرما) خاص و يمعمول

 :بتواند دوره نیا انیپا در رود يم انتظار دانشجو ازاهداف ویژه : 

 (. يعاطف طهیح) دینما برقرار مطلوب ارتباط انیدانشجو ریسا و مدرس با -1

 (.    يشناخت طهیح) دهد حیتوض مختصر طور به را یویر يقلب ستیا با مقابله يمقدمات اصول -2

 (.يشناخت طهیح) دهد حیتوض مختصر طور به را یویر يقلب ستیا علل -3

 (.يشناخت هطیح) دهد حیتوض مختصر طور به را یظاهر مرگ و يقیحق مرگ -4

 (.يشناخت طهیح) دهد حیتوض مختصر طور به را یيهوا راه کردن باز یها روش انواع ،یيهوا راه انسداد -5

 (.يشناخت طهیح) دهد حیتوض مختصر طور به را يمصنوع تنفس انواع و ایاح اتیعمل شروع -6

 (.يشناخت طهیح) دهد حیتوض مختصر طور به را يقلب ماساژ انجام نحوه -7

 (. يشناخت طهیح) دهد حیتوض مختصر طور به را نفره دو و كی يقلب اءیاح یها روش -8

 (.يشناخت طهیح) دهد حیتوض مختصر طور به را یویر يقلب اءیاح عوارض -9

 (.يشناخت طهیح) دهد حیتوض مختصر طور به را ماریب در AED کاربرد -10

 (.        يشناخت طهیح) دهد حیتوض مختصر طور به را بخش جهینت اتیح دیتجد عالئم -11

 جدول زمانبندی جلسات:

 مدرس موضوع ساعت تاریخ روز جلسه

ارائه طرح درس، اصول مقدماتي مقابله با ایست قلبي ریوی، علل ایست قلبي ریوی، مرگ     1

 حقیقي و مرگ ظاهری،
 

احیا، انواع تنفس انسداد راه هوایي، انواع روش های باز کردن راه هوایي، شروع عملیات     2

 مصنوعي

 

  نحوه انجام ماساژ قلبي، روش های احیاء قلبي یك و دو نفره، عوارض احیاء قلبي ریوی    3

  در بیمار، عالئم تجدید حیات نتیجه بخش AEDکاربرد     4
 

 منابع ) اصلي ، کمکي ( :

 1393دخت،  نیا سعیده و همکاران. تهران، سیمین پایه. ترجمه خرم .میستوویچ جوزف، هفنبرنت، کارنکیت. اورژانسهای طبي پیش بیمارستاني1

 1393دخت،  .بلد سوبرایان، پورتر رابرت، چری ریچارد. اورژانسهای طبي پیش بیمارستاني میاني. ترجمه ابوذر یمهدی و همکاران. تهران، سیمین2

 (2015) پروتکل نیدتریجد. کایآمر قلب انجمن از برگرفته CPR جامع کتاب -3

 power point  و بورد تیوا شامل آموزشي تکنولوژی وسایل از استفاده همراه به و پاسخ و پرسش گروهي، بحث سخنراني، روش از استفاده با درس اینروش تدریس : 

 .شد خواهد ارائه

 مربوط افزارهای نرم و رایانه ماژیك تخته پروژکتورامکانات آموزشي: 

 .يکالس کنفرانس بصورت موضوع با مرتبط مقاله كی ارائه و ترجمه تکالیف دانشجو :  

 نمره کل: شیوه ارزشیابي : 

                               فیتکل ارائه و گروهي بحث در فعال مشارکت -1

                          ترم انیم کوئیز -2

                                               یتئور ترم پایان امتحان -3

 مقدممدیر گروه: خانم                                                                                                      مدرس :                   



29 
 

 زنجان استان درماني بهداشتي خدمات و پزشكي علوم دانشگاه

 پرستاری ابهر دانشكده

LESSON  PLAN 
 نظری  واحد عملي 5/0تعداد واحد :  )عملي(: احیای قلبي و ریوی پایه نام درس

 عملي 

 17 میزان ساعات:

 دوم        نیمسال اول  یولوژیزیف ح،یتشردروس پیشنیاز :  گروه : فوریت های پزشکي رشته :  کارداني فوریت های پزشکي

 سال تحصیلي:  

   پراتیكمحل برگزاری :  : اتمام کالس  شروع کالس :  8تعداد جلسات : 

  پراتیك محل برگزاری  امتحان : سالن تاریخ امتحان : 

 طیشرا در یویر يقلب ستیا دچار( نوزاد و کودک بالغ،) مصدوم ای ماریب با مواجهه در الزم یيتوانا کسب و هیپا بخش اتیح اقدامات با انیدانشجو یيآشنااهداف کلي : 

 (.يگرفتگ گاز ،يگرفتگ برق حامله، زنان ،يشدگ رقغ ،يزدگ سرما) خاص و يمعمول

 :بتواند دوره نیا انیپا در رود يم انتظار دانشجو ازاهداف ویژه : 

 (. يعاطف طهیح) دینما برقرار مطلوب ارتباط انیدانشجو ریسا و مدرس با -1

 (.    يشناخت طهیح) دهد حیتوض مختصر طور به را یویر يقلب ستیا با مقابله اصول -2

 (. حرکتي رواني و شناختي حیطه) صحیح انجام دهد طور به را یيهوا راه کردن باز یها روش انواع -3

 (.حرکتي رواني و شناختي حیطه) صحیح انجام دهد طور به را يقلب ماساژ انجام نحوه -4

 (. و رواني حرکتي يشناخت طهیح) صحیح انجام دهد طور به را نفره دو و كی يقلب اءیاح یها روش -5

 (.و رواني حرکتي يشناخت طهیح) صحیح توضیح دهد طور به را ماریب در AED کاربردنحوه   -6

 جدول زمانبندی جلسات:

 مدرس موضوع ساعت تاریخ روز جلسه

ارائه طرح درس، اصول مقدماتي مقابله با ایست قلبي ریوی، علل ایست قلبي ریوی، انواع     1

 وع عملیات احیا، انواع تنفس مصنوعيروش های باز کردن راه هوایي، شر
 

2    
 وش های احیاء قلبي یك و دو نفرهنحوه انجام ماساژ قلبي، ر

 

3    
 سنین مختلف در AED کاربرد

 

 در ترومایي و داخلي بیماران هوایي راه مکانیکي انسداد رفع در مانورها با عملي آشنایي    4

 سنین تمام

 

 کمك تجهیزات با و تنفسي کمك تجهیزات بدون مصنوعي تنفس انواع صحیح انجام    5

 تنفسي

 

شیرخوران  و اطفال،  دربزرگساالن قلبي ماساژ صحیح انجام نحوه و احیاء عملیات شروع    6

 بزرگساالن پایه ریوی – قلبي احیاء عملیات انجام

 

 ریوی – قلبي حیاءا احتمالي عوارض کنترل،  اطفال پایه ریوی – قلبي احیاء عملیات انجام    7

 نفره دو و نفره یك،  خواران شیر پایه ریوی – قلبي احیاء عملیات انجام، پایه 

 

  آزمون عملي    8
 

 منابع ) اصلي ، کمکي ( :

 1393 دخت، نیا سعیده و همکاران. تهران، سیمین .میستوویچ جوزف، هفنبرنت، کارنکیت. اورژانسهای طبي پیش بیمارستاني پایه. ترجمه خرم1

 1393دخت،  .بلد سوبرایان، پورتر رابرت، چری ریچارد. اورژانسهای طبي پیش بیمارستاني میاني. ترجمه ابوذر یمهدی و همکاران. تهران، سیمین2

 (2015) پروتکل نیدتریجد. کایآمر قلب انجمن از برگرفته CPR جامع کتاب -3

 وسایل سمعي بصری و موالژها  و پخش فیلم تدریس خواهد شد از استفاده همراه به و پاسخ و پرسش گروهي، بحث سخنراني، روش از استفاده با درس اینروش تدریس : 

 موالژهای موجود و رایانه ماژیك تخته پروژکتورامکانات آموزشي: 

 حضور فعال در پراتیك تکالیف دانشجو :  

نمره کل                                                                                                عملي ترم پایان امتحان -2                          فیتکل ارائه و گروهي بحث در فعال مشارکت - 1شیوه ارزشیابي : 

   

 فاطمه مقدممدیر گروه:                                                                                                     مدرس :                             
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 زنجان استان درماني بهداشتي خدمات و پزشكي علوم دانشگاه

 پرستاری ابهر دانشكده

COURSE PLAN 
واحد  5/0واحد تئوری و  5/2 :واحد تعداد عملي     تئوری: درس نوع 1فوریت های داخلي  :درس نام

 عملي

 قلب( 25/1تنفس و  25/1)

 8ساعت تنفس،  18 :میزان ساعات

ساعت قلب  28ساعت عملي تنفس، 

 ساعت عملي قلب 17و 

 ها مراقبت فنون و اصول ز :پیشنیا دروس 28 :جلسات تعداد پرستاری :آموزشي  گروه فوریت های پزشکي :تحصیلي رشته نام

          دوم     اول   نیمسال

  تحصیلي سال

    : کالس پایان   :   کالس شروع

 : سالن امتحانات  امتحان برگزاری محل :  امتحان ساعت و تاریخ شمارهکالس  :کالس برگزاری محل

 :زمانبندی جدول

 مدرسین جلسه موضوع ساعت تاریخ روز جلسه

  مروری بر آناتومي و فیزیولوژی -ارائه طرح درس     اول

  آزمونهای تشخیصي و  بررسي و معاینات فیزیکي قلب      دوم

  سندرم حاد کرونر و علل، عالیم و اقدامات فوری پیش بیمارستاني    سوم

  انفارکتوس میوکارد و علل، عالیم و اقدامات فوری پیش بیمارستاني    چهارم

  مراقبتهای پرستاری  ادم حادریه و شوک کاردیوژنیك همراه با علل و درمان و    پنجم

  نارسایي حاد قلبي و علل، عالیم و اقدامات فوری پیش بیمارستاني    ششم

  بحران فشار خون باال و علل، عالیم و اقدامات فوری پیش بیمارستاني    هفتم

  لباصول الکتروکاردیو گرافي و نحوه تشخیص و تفسیر الکتروکاردیو گرافي طبیعي و تعیین محور ق    هشتم

  انواع اختالالت سیستم قلب با منشاء گره سینوسي دهلیزی و درمان های دارویي و غیر دارویي آنها    نهم

  اختالالت ریتم قلب با منشاء دهلیزی و درمان های دارویي و غیر دارویي آنها    دهم

  و درمان های دارویي و غیر دارویي آنها اختالالت سیستم هدایتي قلب و بلوکهای قلبي با منشا گره دهلزی بطني    یازدهم

  اختالالت ریتم قلب با منشا بطني و درمان های دارویي و غیر دارویي آنها    دوازدهم

  کاردیوورژن و دفیبریالسیون و درمان با پیس میکر    سیزدهم

  ادامه بحث وجمع بندی مطالب دوره و بازنگری طرح درس    چهاردهم

  مروری بر آناتومي و فیزیولوژی آزمونهای تشخیصي و بررسي و معاینات فیزیکي سیستم تنفسي   -ه طرح درس ارائ    پانزدهم

  بیماری های مزمن انسدادی راه هوایي، آسم و علل، عالیم، ارزیابي و مراقبت های پیش بیمارستاني    شانزدهم

  ابي و مراقبت های پیش بیمارستانيبیماری های عفوني سیستم تنفسي و علل، عالیم، ارزی    هفدهم

  سندرم زجر تنفسي و علل، عالیم، ارزیابي و مراقبت های پیش بیمارستاني    هجدهم

  انسداد راه هوایي و آمبولي ریه و علل، عالیم، ارزیابي و مراقبت های پیش بیمارستاني    نوزدهم

  و مراقبت های پیش بیمارستاني پنوموتراکس خود به خودی و علل، عالیم، ارزیابي    بیستم

  سندرم هیپرونتیالسیون و علل، عالیم، ارزیابي و مراقبت های پیش بیمارستاني    بیست و یکم

  ادامه بحث وجمع بندی مطالب دوره و بازنگری طرح درس    بیست و دوم

  کار با دستگاه نوار قلب )گروه اول(    بیست و سوم

  دستگاه الکتروشوک )گروه اول(کار با     بیست و چهارم

  کار با دستگاه ضربان ساز )گروه اول(    بیست و پنجم

  کار با دستگاه نوار قلب )گروه دوم(    بیست و ششم

  کار با دستگاه الکتروشوک )گروه دوم(    بیست و هفتم

  کار با دستگاه ضربان ساز )گروه دوم(    بیست و هشتم

 مالحظات : 

 

 : سید میثم ابراهیميدانشكده آموزشي معاون                                                            فاطمه مقدم:گروه مدير                 
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 زنجان استان درماني بهداشتي خدمات و پزشكي علوم دانشگاه

 پرستاری ابهر دانشكده
LESSON  PLAN 

 
 نظری  1.5اد واحد :  تعد (1) يداخل یها تیفورنام درس : 

 عملي 

 24:  میزان ساعات

 دوم      نیمسال اول  ها مراقبت فنون و اصولدروس پیشنیاز :  گروه : پرستاری رشته : فوریت های پزشکي

 سال تحصیلي  

 شمارهمحل برگزاری :   کالس  شروع کالس :  پایان کالس :  12تعداد جلسات : 

  ری  امتحان : سالن امتحاناتمحل برگزا تاریخ امتحان : 

 اهداف کلي :

 .يتنفس و يعروق يقلب یها اورژانس در يمارستانیب شیپ یها مراقبت يکل اصول و میمفاه با یيآشنا

 اهداف ویژه :

 شناختي( ).دهد شرح را عروق و قلب یولوژیزیف و يآناتوم با

  )شناختي و نگرشي(.دهد شرح را هیر حاد ماد و كیوژنیکارد شوک ،يقلب حاد یينارسا کرونر، حاد سندرم  -2

 )شناختي و نگرشي(. دهد شرح را باال خون فشار بحران  -3

 )شناختي و مهارتي(. شود آشنا قلب يکیالکتر تیفعال شیپا نحوه با -4

 )شناختي و نگرشي و مهارتي(دهد شرح را آن یيردارویغ و یيدارو یها درمان و يقلب یها يتمیآر انواع  -5

 اهداف ) دانشي ، مهارتي، نگرشي ( : شناختي ، نگرشي و مهارتي حیطه

 جدول زمانبندی :

 مدرس موضوع ساعت تاریخ روز جلسه

  مروری بر آناتومي و فیزیولوژی -ارائه طرح درس     اول

  آزمونهای تشخیصي و  بررسي و معاینات فیزیکي قلب    دوم

  قدامات فوری پیش بیمارستانيسندرم حاد کرونر و علل، عالیم و ا    سوم

  انفارکتوس میوکارد و علل، عالیم و اقدامات فوری پیش بیمارستاني    چهارم

  ادم حادریه و شوک کاردیوژنیك همراه با علل و درمان و  مراقبتهای پرستاری    پنجم

  نارسایي حاد قلبي و علل، عالیم و اقدامات فوری پیش بیمارستاني    ششم

  بحران فشار خون باال و علل، عالیم و اقدامات فوری پیش بیمارستاني    هفتم

    هشتم
اصول الکتروکاردیو گرافي و نحوه تشخیص و تفسیر الکتروکاردیو گرافي طبیعي و 

 تعیین محور قلب
 

    نهم
انواع اختالالت سیستم قلب با منشاء گره سینوسي دهلیزی و درمان های دارویي و 

 نهاغیر دارویي آ
 

  اختالالت ریتم قلب با منشاء دهلیزی و درمان های دارویي و غیر دارویي آنها    دهم

    یازدهم
اختالالت سیستم هدایتي قلب و بلوکهای قلبي با منشا گره دهلزی بطني و درمان های 

 دارویي و غیر دارویي آنها
 

    دوازدهم
 ویي و غیر دارویي آنهااختالالت ریتم قلب با منشا بطني و درمان های دار

 کاردیوورژن و دفیبریالسیون و درمان با پیس میکر
 

 
 

 منابع ) اصلي ، کمکي ( :

 (هیپا يمارستانیب شیپ يطب یها اورژانس) تیک کارن برت، هفن جوزف، چیستوویم .1

 (يانیم يمارستانیب شیپ يطب یها اورژانس. )چاردیر یچر رابرت، پورتر ان،یبرا سو بلد .2

 .1392، بشری تهران ، دیالیز و ICU,CCU بخش در ویژه پرستاری مراقبت.  محسن ، سلیماني – حمدرضام ، عسگری .3

 .1391.طب،تهران پور،آنا جبار نینگ وگرام،یالکترکارد روان و ساده ریتفس .4

 1390 فردا نسل. تهران. نیریسا و موال آرش: ترجمه.  ساعت 2 در فقط وگرامیالکتروکارد خواندن. کالر.س مالکوم .5

 1393 نگر، جامعه انتشارات تهران، ،يفیلط معصومه شعبان، هیمرض ترجمه(. تنفس یهایماریب یپرستار) يجراح و يداخل یپرستار سودارث، برونر .6
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  روش تدریس :

 . شد خواهد رائها Power point شامل بصری و يسمع لیوسا کمك به و پاسخ و پرسش و يگروه بحث  ،يسخنران از استفاده با يآموزش واحد نیا

 و ویدئو پروژکتور  power pointامکانات آموزشي: 

 تکالیف دانشجو: 

 . يدرس نیعناو با رابطه در مقاله و کنفرانس ارائه  -1

 .پاسخ و وپرسش يگروه بحث در دانشجو فعال مشارکت -2

 ساز تمیر دستگاه از استفاده با اتیح کننده دیتهد یها تمیر صیتشخ: يعمل

  رزشیابي : شیوه ا

 شرکت در بحث گروهي                               پرسش و پاسخ و 

                                                                                      کوئیز

                                                 امتحان پایان ترم            

 و زمان برگزاری کوئیز متعاقباً در طول ترم تحصیلي جاری اعالم خواهد شد.توجه : تاریخ 

  

                   

 : فاطمه مقدممدیر گروه                                                          : مدرس 
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 زنجان ناستا درماني بهداشتي خدمات و پزشكي علوم دانشگاه

 پرستاری ابهر دانشكده
LESSON  PLAN 

 
   

 )تنفس( (1) يداخل یها تیفورنام درس : 

 

 واحد تئوری 1.25تعداد واحد : 

 نظری 

 عملي 

 

 20:  میزان ساعات

 

 رشته : فوریت های پزشکي

 

 گروه : فوریت های پزشکي

 فنون و اصولدروس پیشنیاز : 

 ها مراقبت

 دوم     نیمسال اول

 تحصیلي  سال 

 شماره محل برگزاری :   کالس شروع کالس :  پایان کالس :  10تعداد جلسات : 

  محل برگزاری  امتحان : سالن امتحانات تاریخ امتحان : 

 

 اهداف کلي :

 .يتنفس یها اورژانس در يمارستانیب شیپ یها مراقبت يکل اصول و میمفاه با یيآشنا

 

 اهداف ویژه :

 )شناختي(. دهد شرح را يتنفس ستمیس یولوژیزیف و يآناتوم -1

 ،یخود به خود پنوموتراکس ه،یر يآمبول ،يتنفس زجر سندرم ،يتنفس ستمیس يعفون یها یماریب ،COPD تنفس، يسخت شامل يتنفس عیشا یها اورژانس انواع با  -2

 )شناختي و نگرشي(. شود آشنا آسم و ونیالسیونت پریها سندرم

 

 حیطه اهداف ) شناختي ، مهارتي، نگرشي ( : شناختي ، نگرشي و مهارتي

 

 جدول زمانبندی :

 

 مدرس موضوع ساعت تاریخ روز جلسه

    اول
مروری بر آناتومي و فیزیولوژی آزمونهای تشخیصي و  -ارائه طرح درس 

 بررسي و معاینات فیزیکي سیستم تنفسي
 

    دوم       
ادی راه هوایي، آسم و علل، عالیم، ارزیابي و بیماری های مزمن انسد

 مراقبت های پیش بیمارستاني
 

    سوم
بیماری های عفوني سیستم تنفسي و علل، عالیم، ارزیابي و مراقبت های 

 پیش بیمارستاني
 

  سندرم زجر تنفسي و علل، عالیم، ارزیابي و مراقبت های پیش بیمارستاني    چهارم

    پنجم
وایي و آمبولي ریه و علل، عالیم، ارزیابي و مراقبت های پیش انسداد راه ه

 بیمارستاني
 

  کوئیز    ششم

    هفتم
پنوموتراکس خود به خودی و علل، عالیم، ارزیابي و مراقبت های پیش 

 بیمارستاني
 

    هشتم
سندرم هیپرونتیالسیون و علل، عالیم، ارزیابي و مراقبت های پیش 

 بیمارستاني
 

  نمایش فیلم  و اسالید    نهم

  مطالعه موردی    دهم
 
 

 

 منابع ) اصلي ، کمکي ( :

 1393 ندخت،یمیس تهران،. همکاران و دهیسع ایخرمن ترجمه. هیپا يمارستانیب شیپ يطب یاورژانسها. تیکارنک هفنبرنت، جوزف، چیستوویم .1

 1393 ندخت،یمیس تهران،. همکاران و یمهدی ابوذر ترجمه. يانیم يرستانمایب شیپ يطب یاورژانسها. چاردیر یچر رابرت، پورتر ان،یسوبرا بلد .2

 1393 نگر، جامعه انتشارات تهران، ،يفیلط معصومه شعبان، هیمرض ترجمه(. تنفس یهایماریب یپرستار) يجراح و يداخل یپرستار سودارث، برونر .3
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  روش تدریس :

 . شد خواهد ارائه Power point شامل بصری و يسمع لیوسا کمك به و پاسخ و پرسش و يگروه بحث  ،يسخنران از استفاده با يآموزش واحد نیا

 

 و ویدئو پروژکتور  power pointامکانات آموزشي: 

 تکالیف دانشجو: 

 . يدرس نیعناو با رابطه در مقاله و کنفرانس ارائه  -1

 .پاسخ و وپرسش يگروه بحث در دانشجو فعال مشارکت -2

 

 ي : شیوه ارزشیاب

 کوئیز                                                                       

                       امتحان پایان ترم                                   

 کل نمره تئوری                                                           

 کوئیز متعاقباً در طول ترم تحصیلي جاری اعالم خواهد شد. توجه : تاریخ و زمان برگزاری

  

                   

 مدیر گروه: فاطمه مقدم                                                                                                                           مدرس: 
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 زنجان استان درماني بهداشتي خدمات و پزشكي علوم دانشگاه

 پرستاری ابهر دانشكده
LESSON  PLAN 

 
 واحد عملي 25/0تعداد واحد : (1) يداخل یها تیفورنام درس :   

 

 نظری 

 عملي 

 ساعت 9:  میزان ساعات

 دوم      نیمسال اول  ها بتمراق فنون و اصولدروس پیشنیاز :  گروه : پرستاری رشته : فوریت های پزشکي

 سال تحصیلي  

 محل برگزاری :   پراتیك و بیمارستان شروع کالس :  پایان کالس :  جلسه 4تعداد جلسات : 

  بیمارستانمحل برگزاری  امتحان :  تاریخ امتحان : 

 اهداف کلي :

 . يعروق يقلب یها اورژانس در يمارستانیب شیپ یها مراقبت يکل اصول و میمفاه با یيآشنا

 اهداف ویژه :

 با کارکرد دستگاه ضربان ساز آشنا شود.) شناختي و مهارتي( -1

 (يمهارت و يشناخت.) دستگاه الکتروکاردیوگرام آشنا شود. کارکردبا -2

 (يمهارت و يشناخت.)  آشنا شود AEDدستگاه الکتروشوک و  کارکردبا -3

 ناختي ، نگرشي حیطه اهداف ) شناختي ، مهارتي، نگرشي ( : ش

 جدول زمانبندی :

 مدرس موضوع ساعت تاریخ روز جلسه

  کار با دستگاه نوار قلب     اول

  کار با دستگاه الکتروشوک     دوم

  کار با دستگاه ضربان ساز     سوم

   امتحان    چهارم
 

 منابع ) اصلي ، کمکي ( :

 1393 (هیپا يمارستانیب شیپ يطب یها اورژانس) تیک کارن برت، هفن جوزف، چیستوویم .1

 1393(يانیم يمارستانیب شیپ يطب یها اورژانس. )چاردیر یچر رابرت، پورتر ان،یبرا سو بلد .2

 .1392، بشری تهران ، دیالیز و ICU,CCU بخش در ویژه پرستاری مراقبت.  محسن ، سلیماني – محمدرضا ، عسگری .3

 .1391.طب،تهران پور،آنا جبار نینگ وگرام،یالکترکارد روان و ساده ریتفس .4

 1390 فردا نسل. تهران. نیریسا و موال آرش: ترجمه.  ساعت 2 در فقط وگرامیالکتروکارد خواندن. کالر.س مالکوم .5

  روش تدریس :

 . شد اهدخو ارائه Power point شامل بصری و يسمع لیوسا کمك به و پاسخ و پرسش و يگروه بحث  ،يسخنران از استفاده با يآموزش واحد نیا

 و ویدئو پروژکتور  power pointامکانات آموزشي: 

 تکالیف دانشجو: 

 . يدرس نیعناو با رابطه در مقاله و کنفرانس ارائه  -1

 .پاسخ و وپرسش يگروه بحث در دانشجو فعال مشارکت -2

 ساز تمیر دستگاه از استفاده با اتیح کننده دیتهد یها تمیر صیتشخ: يعمل

 :  شیوه ارزشیابي

 امتحان عملي              

 فاطمه مقدممدیر گروه:                                                                                                                مدرس:                    
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 زنجان استان درماني بهداشتي خدمات و پزشكي علوم دانشگاه

 پرستاری ابهر دانشكده

COURSE PLAN 

 واحد 3: واحد تعداد    عملي          تئوری: درس نوع (2)يداخل یتهایفور:  واحد عنوان :درس نام

 واحد 5/0عملي:

 واحد 5/2تئوری:

 ساعت59 :میزان ساعات

 (يعمل ،ینظر)مراقبتها فنون و اصول ز :اپیشنی دروس 25:جلسات تعداد پرستاری:آموزشي  گروه کارداني فوریت های پزشکي :تحصیلي رشته نام

:       کالس شروع  تحصیلي سال         دوم       اول   نیمسال       :    کالس پایان 

 :سالن امتحانات دانشکده امتحان برگزاری محل :امتحان ساعت و تاریخ شمارهکالس  :کالس برگزاری محل

 :زمانبندی جدول

 مدرسین جلسه وعموض ساعت تاریخ روز جلسه

  ابتید فیتعر -زیر درون غدد ستمیس یولوژیزیف و يآناتوم بر یمرور-درس طرح ارائه    اول

  اورژانسهای دیابت. -انواع دیابت    دوم

  شوک آنافیالکسي و مدیریت آن -واکنش های آلرژیك    سوم

  ربنمونوکسید ک -سیانید -مسمومیتها، روشهای دفع سموم از بدن    چهارم

  فلزات)آهن( -تئوفیلین -استامینوفن -مسمومیت با سالسیالتها    پنجم

  گیاهان و قارچ های سمي -غذاهای آلوده    ششم

  گزش و گزیدگي حشرات -امتحان میان ترم    هفتم

  بیوه سیاه -گزیدگي با عنکبوت قهوه ای    هشتم

  مارگزیدگي -عقرب گزیدگي    نهم

  سوء مصرف مواد-يمارگزیدگ    دهم

  سندرم محرومیت -سوء مصرف مواد    یازدهم

  تیمحروم سندرم -مواد مصرف سوء    دوازدهم

  اختالالت کلي سیستم عصبي، ارزیابي صحنه و ارزیابي اولیه، شرح حال و معاینه جسماني در اختالالت سیستم عصبي    سیزدهم

  ویژه سالمندان در ارزیابي عصبي، درمان اورژانسهای خاص سیستم عصبي ارزیابي وضعیت هوشیاری، مالحضات    چهاردهم

  تشنج و صرع، انواع تشنج و اقدامات مراقبتي اورژانسي،سکته مغزی و خونریزی داخل مغزی و اقدامات مراقبتي اورژانسي     پانزدهم

  کمردرد و اقدامات مراقبتي اورژانسيو آزمون میان ترم  سنکوپ، سردرد، بیماریهای دچار ضعف و سرگیجه،    شانزدهم

کله سیستیت و پانکراتیت و  ،شکم حاد، پاتوفیزیولوژی شکم حاد، علتهای شایع شکم حاد و مراقبتهای پیش بیمارستانيو     هفدهم

 اقدامات مراقبتي اورژانسي

 

  من کلیه و اقدامات مراقبتي اورژانسيزخم پپتیك، انسداد روده و اقدامات مراقبتي اورژانسي نارسایي حاد و مز    هجدهم

  سنگهای کلیوی، عفونت ادراری و اقدامات مراقبتي اورژانسي پروستاتیت، پیلونفریت حاد و اقدامات مراقبتي اورژانسي    نوزدهم

  نمایش فیلم ارزیابي صحنه و ارزیابي اولیه در بیماران اعصاب    بیستم

  ر بیمار مبتال به اختالالت اعصابارایه مطالعه موردی د    بیست و یك

  در اورژانس های شکمي هیاول يابیارز و صحنه يابیارز لمیف شینما    بیست و دوم

  اورژانس های شکمي به مبتال ماریب در یمورد مطالعه هیارا    بیست و سوم

  مبتال به شوکدر بیماران دیابتي و  هیاول يابیارز و صحنه يابیارز لمیف شینما    بیست و چهارم

  به دیابت و اورژانس های آن مبتال ماریب در یمورد مطالعه هیارا    بیست و پنجم

  اورژانس های مسمومیت در یمورد مطالعه هیارا    بیست و ششم

  ارایه مطالعه موردی در ارایه مراقبت از بیماران دچار شوک    بیست و هفتم

  امتحان    بیست و هشتم

 مالحظات : 

 سید میثم ابراهیمي    : دانشکد آموزشي معاون                                                           فاطمه مقدم             گروه مدیر
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 زنجان استان درماني بهداشتي خدمات و پزشكي علوم دانشگاه

 پرستاری ابهر..دانشكده

LESSON  PLAN 
 

   

 (2)ياخلد یتهایفور:  واحد عنوان

 

 3تعداد واحد : 

 نظری 

 عملي 

 25میزان ساعت : 

ساعت نمایش فیلم و  4ساعت تئوری  20

 مطالعه موردی

 فنون و اصول:  پیشنیاز دروس گروه : پرستاری يپزشک یها تیفور يکاردانرشته : 

 (يعمل ،ینظر)مراقبتها

 دوم        نیمسال اول 

 سال تحصیلي  

 شمارهمحل برگزاری :کالس  :          کالس پایان کالس : شروع  25تعداد جلسات :

 محل برگزاری  امتحان :سالن امتحانات دانشکده تاریخ امتحان : 

 
 :  يکل فاهدا

  تیمسموم ،یآلرژِ ابت،ید یاورژانسها در يمارستانیب شیپ یمراقبتها يکل اصول و میمفاه با یيآشنا

 : رود مي انتظار دانشجو از آموزشي واحد این پایان در: ویژه اهداف

 
 (يشناخت. )دهد شرح را زیر درون غدد دستگاه یولوژیزیف و يآناتوم-1

 (يشناخت. )دهد شرح را یقند ابتید یولوژیزیاتوف  -2

 (يشناخت. )دهد شرح دوزیکتواس با را آن رابطه و يکتون اجسام لیتشک سمیمکان- 3

 (يشناخت. )هدد حیتوض را گلوکز نییپا و باال سطوح اثرات-4

 (يشناخت. )دینما انیب را ابتید یاورژانسها درمان و يابیارز یها افتهی- 5

 (يشناخت. )دهد شرح را يالکسیآناف و یآلرژ یولوژیزیپاتوف- 6

 (يشناخت. )دهد شرح را بدن به مواد ورود عیشا قهیطر- 7

 (يشناخت. )دهد شرح را يالکسیآناف يجسمان تظاهرات- 8

 (يشناخت. )دهد شرح را يالکسیآناف و یآلرژ یواکنشها در را ياورژانس اقدامات و يدرمان و یيدارو مداخالت-9

 (يشناخت. )بشناسد را صحنه يمنیا از يآگاه به مربوط مسائل و مناسب يشخص حفاظت لیوسا-10

 (يشناخت. )دهد شرح را تیمسموم ياورژانس دموار درمان و مار،یب انتقال و عیسر مداخله به ازین ،يابیارز یها افتهی ، یولوژیزیپاتوف- 11

 (يشناخت. )دینما انیب را حد از شیب مصرف و قیتزر ،يپوست جذب تنفس، خوردن، از يناش تیمسموم درمان ،يابیارز یها افتهی ،یولوژیزیپاتوف نیب تفاوت-12

 (يشناخت. )دهد حیتوض را آنها درمان و يابیارز و الکل ازجمله مصرف، سوء ردمو مواد نیعتریشا تفاوت و دهد حیتوض را مواد حد از شیب مصرف و مواد مصرف سوء-13

 (يشناخت. )دهد شرح را يدگیگز و يگازگرفتگ ،یيغذا تیمسموم دچار مارانیب درمان و ،يابیارز یها افتهی ،يداروشناس ت،یمسموم عیشا یها سمیارگان ای عوامل- 14

 (يعاطف.)دهد يم نشان القهع يدرس مطالب یریادگی به نسبت دانشجو- 15

 (شناختي.)دهد شرح را عصبي اختالالت درمان و ارزیابي های یافته پاتوفیزیولوژی، اپیدمیولوژی، -16

 (شناختي.)دهد شرح را فقرات ستون و عصبي سیستم غیرترومایي آسیبهای درمان و ارزیابي پاتوفیزیولوژی،-17

 (شناختي.)دهد انجام را انتقال و درمان مناسب، ارزیابي داده، افتراق هم از را اعصاب اورژانتسهای ارزیابي، های یافته اساس بر-18

 (شناختي.)دهد شرح را حاد شکم در اولیه های مراقبت و ارزیابي-19

 (شناختي. .)دهد توضیح را آپاندیسیت کننده ایجاد عالیم -20

 (شناختي. )دهد افتراق را حاد پانکراتیت از سیستیت کله کننده ایجاد عالیم-21

 (شناختي.)دهد توضیح را روده انسداد کننده ایجاد علل-22

 (شناختي. .)دهد شرح را گوارشي هایي زخم در فوری اقدامات-23

 ( شناختي.)دهد توضیح را شکمي آئورت آنوریسم عالیم-24

 (شناختي. .)نماید بیان را مری آنوریسم پاتوفیزیولوژی-25

 (شناختي. .)نماید بیان را اسهال به مبتال فرد از را بیمارستاني پیش مراقبتهای-26

 تناسلي ادراری سیستم بیمارستاني پیش و فوری مراقبتهای با آشنایي -27

 (شناختي.)نماید مقایسه یکدیگر با را ادراری های عفونت انواع -28

 (شناختي. .)دهد شرح را کلیه سنگهای در اورژانسي مراقبت -29

 (شناختي. .)دهد توضیح را گیرد نظر در( کلیه مزمن و حاد نارسایي)  کلیه های¬بیماری به مبتال بیمار بررسي در باید که نکاتي-30

 (شناختي. .)دهد توضیح را بیضه چرخش و افتاده گیر فتق عالیم-31

 (عاطفي.)دهد مي نشان عالقه درسي مطالب یادگیری به نسبت دانشجو-32 

 : عملي ویژه اهداف

 .دهد مي توضیح فیلم از استفاده با را اعصاب اختالل دچار بیماران فیزیکي معاینه و بررسي نحوه -1
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 .دهد مي توضیح فیلم از استفاده با را شکم های اورژانس دچار بیماران فیزیکي معاینه و بررسي نحوه -2

 .گذارد مي نمایش به را آن مراقبتي روند و کرده بررسي گروهي کار در را اعصاب بیمار شده معرفي مورد یك -3

 .گذارد مي نمایش به را آن مراقبتي روند و کرده بررسي گروهي کار در را شکم اورژانس بیمار شده معرفي مورد یك -4

 

 جدول زمانبندي :
 

 مدرس موضوع ساعت تاريخ روز جلسه
 ستمیس یولوژیزیف و يآناتوم بر یمرور-درس طرح ارائه    1

 ابتید فیتعر -زیر درون غدد

 

  اورژانسهای دیابت. -انواع دیابت    2

شوک آنافیالکسي و مدیریت آن  -واکنش های آلرژیك    3

 مطالعه موردی نمایش فیلم

 

 -سیانید -مسمومیتها، روشهای دفع سموم از بدن    4

 مونوکسید کربن

 

 -تئوفیلین -استامینوفن -مسمومیت با سالسیالتها    5

 فلزات)آهن(

 

گیاهان و قارچ های سمي نمایش فیلم و  -دهغذاهای آلو    6

 اسالید

 

  گزش و گزیدگي حشرات -امتحان میان ترم    7

  بیوه سیاه -گزیدگي با عنکبوت قهوه ای    8

مارگزیدگي نمایش اسالید و فیلم انواع  -عقرب گزیدگي    9

 مارها

 

  سوء مصرف مواد-مارگزیدگي    10

  حرومیتسندرم م -سوء مصرف مواد    11

  تیمحروم سندرم -مواد مصرف سوء    12

 ارزیابي عصبي، سیستم کلي اختالالت و درس طرح    13

 در جسماني معاینه و حال شرح اولیه، ارزیابي و صحنه

 عصبي سیستم اختالالت

 

 در سالمندان ویژه مالحضات هوشیاری، وضعیت ارزیابي    14

 عصبي یستمس خاص اورژانسهای درمان عصبي، ارزیابي

 

 مراقبتي اقدامات و مغزی داخل خونریزی و مغزی سکته    15

 مراقبتي اقدامات و تشنج انواع صرع، و ،تشنج اورژانسي

 اورژانسي

 

 سرگیجه، و ضعف دچار بیماریهای سردرد، سنکوپ،    16

 اورژانسي مراقبتي اقدامات و کمردرد و ترم میان آزمون

 

 شکم شایع علتهای حاد، شکم ژیپاتوفیزیولو حاد، شکم    17

 و سیستیت کله بیمارستاني، پیش مراقبتهای و حاد

 اورژانسي مراقبتي اقدامات و پانکراتیت

 

 اورژانسي مراقبتي اقدامات و روده انسداد پپتیك، زخم    18

 اورژانسي مراقبتي اقدامات و کلیه مزمن و حاد نارسایي

 

 مراقبتي اقدامات و ادراری عفونت کلیوی، سنگهای    19

 اورژانسي

 

  اورژانسي مراقبتي اقدامات و حاد پیلونفریت پروستاتیت،    20

 بیماران در اولیه ارزیابي و صحنه ارزیابي فیلم نمایش    21

 اعصاب

 

  اعصاب اختالالت به مبتال بیمار در موردی مطالعه ارایه    22

 اورژانس در هاولی ارزیابي و صحنه ارزیابي فیلم نمایش    23

 شکمي های

 

  های اورژانس به مبتال بیمار در موردی مطالعه ارایه    21
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 شکمي

  آزمون    25
 
 

 

 منابع ) اصلي ، کمکي ( :

 1393.میستوویچ جوزف، هفنبرنت، کارنکیت. اورژانسهای طبي پیش بیمارستاني پایه. ترجمه خرم نیا سعیده و همکاران. تهران، سیمین دخت، 1

 1393لد سوبرایان، پورتر رابرت، چری ریچارد. اورژانسهای طبي پیش بیمارستاني میاني. ترجمه ابوذر یمهدی و همکاران. تهران، سیمین دخت، .ب2

 (2015برگرفته از انجمن قلب آمریکا. جدیدترین پروتکل ) CPRکتاب جامع -3

 

 ارائه يآموزش لمیف و نتیپاورپو ، يآموزش یتکنولوژ لیوسا از استفاده همراه به و پاسخ و پرسش و يگروه بحث و يسخنران روش از استفاده با درس نیا روش تدریس :

 جهت تقویت تفکر انتقادی به صورت کاردر گروه های کوچك ارایه خواهد شد. case studyهمچنین . شد خواهد

 

 امکانات آموزشي: وایت برد ، ویدیو پروژکتور و کامپیوتر

 :تکالیف دانشجو   

 مشارکت فعاالنه در کالس درس

 انجام فعالیت گروهي و انجام تکلیف ارایه شده

 

 

 شیوه ارزشیابي :

                        فیتکل ارائه و گروهي بحث در فعال مشارکت -1 

                     ترم انیم کوئیز -2

                      ترم پایان امتحان -3

 

 

 مدرس   :                   

 

 

 

 

 مدیر گروه: فاطمه مقدم
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زنجان استان درماني بهداشتي خدمات و پزشكي علوم دانشگاه  

 

 پرستاری ابهر دانشكده
COURSE PLAN 

 

 42 :میزان ساعات (يعمل/. 5 -ینظر 5/1) واحد 2 :واحد تعداد    عملي          تئوری: درس نوع 1تروما  :درس نام

 ها مراقبت فنون و اصول ز :پیشنیا دروس 20 :جلسات تعداد فوریت های پزشکي :آموزشي  گروه کارداني فوریت های پزشکي :تحصیلي رشته نام

 (يعمل-ینظر)

:کالس شروع  تحصیلي سال         دوم       اول   نیمسال       : کالس پایان 

 سالن امتحانات:  امتحان برگزاری محل  : امتحان ساعت و تاریخ شماره کالس :کالس برگزاری محل

 :زمانبندی جدول

 مدرسين جلسه موضوع ساعت تاريخ روز جلسه

  ارائه طرح درس، تعاریف، مفاهیم و اهمیت تروما    1

  سیستم تروما، مهارت های مدیریت تروما و تریاژ تروما    2

  )از روبرو، از عقب، از کنار و غیره(نحوه ارزیابي صحنه و مکانیسم های آسیب در تصادفات     3

آسیب های ناشي از محافظت کننده ها )کمربند، کیسه هوا و ...(، موتور سیکلت، وسایل نقلیه با عابر و     4

 و شیوه صحیح برخورد درماني ادهشرح د انواع سقوط ها را
 

  نحوه عملکرد صحیح در سوانح با آسیب دیدگان متعدد    5

  اندامها )ارزیابي، انواع شکستگي، علل و عالئم، اقدامات اولیه، ثابت سازی(ترومای     6

  آزمون میان ترم، انواع روش ها و وسایل ثابت سازی    7

  ارزیابي، انواع تروماها، علل و عالئم و اقدامات اولیه در ترومای قفسه سینه    8

  قدامات اولیه در ترومای قفسه سینهادامه ارزیابي، انواع تروماها، علل و عالئم و ا    9

  ادامه ارزیابي، انواع تروماها، علل و عالئم و اقدامات اولیه در ترومای سر و صورت    10

  ارزیابي، انواع تروماها، علل و عالئم و اقدامات اولیه در ترومای گردن و ستون فقرات    11

  امات اولیه در ترومای گردن و ستون فقراتارزیابي، انواع تروماها، علل و عالئم و اقد    12

  نحوه ارزیابي صحنه و خارج کردن مصدوم از  ماشین    13

  ترومای سر و صورت  و نحوه مدیریت صحنه    14

  ترومای قفسه سینه  و نحوه مدیریت صحنه    15

  اقدامات اولیه در ترومای گردن و ستون فقرات    16

  وسایل ثابت سازیانواع روش ها و     17

  انواع روش ها و وسایل ثابت سازی    18

  تمرین عملي    19

  امتحان    20

 مالحظات : 

 

 : آقای ابراهيميدانشكده آموزشي معاون                                                    مقدمخانم  :گروه مدير                 
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 زنجان استان درماني بهداشتي خدمات و پزشكي علوم دانشگاه

 پرستاری ابهر دانشكده
PLAN LESSON  

 
 نظری  ینظر 5/1تعداد واحد :  1ما وترنام درس :  

 عملي 

 26: میزان ساعات

 فنون و اصولدروس پیشنیاز :  فوریت های پزشکيگروه :  کارداني فوریت های پزشکي رشته : 

 (يعمل-ینظر) ها مراقبت

 دوم        نیمسال اول 

 سال تحصیلي     

   شمارهکالس محل برگزاری :       کالس : اتمام شروع کالس :  13 تعداد جلسات :

  محل برگزاری  امتحان : سالن امتحانات تاریخ امتحان : 

 و آنها از يناش عوارض و فقرات ستون و گردن صورت، و سر نه،یس قفسه ،يحرکت یها اندام در یفور مراقبت ازمندین یها بیآس ژهیبو مختلف یها بیآس با یيآشنا اهداف کلي :

 .ازین مورد هیاول اقدامات

 اهداف ویژه :

 :بتواند دوره نیا انیپا در رود يم انتظار دانشجو از

 (.                        يعاطف طهیح) دینما برقرار مطلوب ارتباط انیدانشجو ریسا و مدرس با -1 

 (.                           يشناخت طهیح) دهد حیتوض مختصر طور به را تروما تیاهم و میمفاه ف،یتعار -2

 (.  يشناخت طهیح) دهد حیتوض  را تروما اژیتر و تروما تیریمد یها مهارت تروما، ستمیس -3

 (.     يشناخت طهیح) دهد شرح را( رهیغ و کنار از عقب، از روبرو، از) تصادفات در بیآس یها سمیمکان و صحنه يابیارز نحوه -4

 حیتوض را يدرمان برخورد حیصح وهیش و داده شرح را ها سقوط انواع و عابر با هینقل لیوسا کلت،یس موتور ،...( و هوا سهیک کمربند،) ها کننده محافظت از يناش یها بیآس -5

 (.     يشناخت طهیح)دهد

 (.يشناخت طهیح) دهد حیتوض را عددمت دگانید بیآس با سوانح در حیصح عملکرد نحوه -6

 (.يشناخت طهیح) دهد حیتوض را( یساز ثابت ه،یاول اقدامات عالئم، و علل ،يشکستگ انواع ،يابیارز) اندامها یتروما -7

 (.يشناخت طهیح) دهد حیتوض را یساز ثابت لیوسا و ها روش انواع -8

 (.يشناخت طهیح) دهد حیتوض را نهیس قفسه یتروما در هیاول اقدامات و عالئم و علل تروماها، انواع ،يابیارز -9

 (.يشناخت طهیح) دهد حیتوض را صورت و سر یتروما در هیاول اقدامات و عالئم و علل تروماها، انواع ،يابیارز -10

 (.يشناخت طهیح) دهد حیتوض را فقرات ستون و گردن یتروما در هیاول اقدامات و عالئم و علل تروماها، انواع ،يابیارز -11

 جدول زمانبندی :

 مدرس موضوع ساعت تاریخ روز جلسه

  ارائه طرح درس، تعاریف، مفاهیم و اهمیت تروما    1

  سیستم تروما، مهارت های مدیریت تروما و تریاژ تروما    2

نحوه ارزیابي صحنه و مکانیسم های آسیب در تصادفات )از روبرو،     3

 از عقب، از کنار و غیره(
 

آسیب های ناشي از محافظت کننده ها )کمربند، کیسه هوا و ...(،     4

و  ادهشرح د موتور سیکلت، وسایل نقلیه با عابر و انواع سقوط ها را

 شیوه صحیح برخورد درماني

 

  نحوه عملکرد صحیح در سوانح با آسیب دیدگان متعدد    5

و عالئم، اقدامات ترومای اندامها )ارزیابي، انواع شکستگي، علل     6

 اولیه، ثابت سازی(
 

  آزمون میان ترم، انواع روش ها و وسایل ثابت سازی    7

ارزیابي، انواع تروماها، علل و عالئم و اقدامات اولیه در ترومای قفسه     8

 سینه
 

ادامه ارزیابي، انواع تروماها، علل و عالئم و اقدامات اولیه در ترومای     9

 قفسه سینه
 

ادامه ارزیابي، انواع تروماها، علل و عالئم و اقدامات اولیه در ترومای     10

 سر و صورت
 

ارزیابي، انواع تروماها، علل و عالئم و اقدامات اولیه در ترومای     11

 گردن و ستون فقرات
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ارزیابي، انواع تروماها، علل و عالئم و اقدامات اولیه در ترومای     12

 اتگردن و ستون فقر
 

  آزمون    13
 

  منابع ) اصلي ، کمکي ( :

 . ورژن نیآخر. هیپا يمارستانیب شیپ يطب یها اورژانس. تیک کارن برنت، هفن جوزف، چیستوویم -1

 . ورژن نیآخر ،يانیم يمارستانیب شیپ يطب یها اورژانس. چاردیر یچر رابرت، پورتر ان،یبرا بلدسو -2

  .ورژن نیآخر ،يانیم يمارستانیب شیپ يطب یها اورژانس. رام ونیاست پالك، اندرو بك، روندا -3

 ارائه power point  و بورد تیوا شامل آموزشي تکنولوژی وسایل از استفاده همراه به و پاسخ و پرسش گروهي، بحث سخنراني، روش از استفاده با درس این روش تدریس :

 .شد خواهد

 آموزشي فیلم و اورهد اسالید، برد، وایت شيآموز تکنولوژی وسایلامکانات آموزشي: 

 موضوع با مرتبط مقاله كی ارائه و ترجمه تکالیف دانشجو :  

 :شیوه ارزشیابي 

                                             فیتکل ارائه و گروهي بحث در فعال مشارکت -1

                       ترم انیم کوئیز -2

                                                                  یتئور ترم پایان امتحان -3

 مدیر گروه خانم مقدم                                 مدرس                                                                                                                    
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 زنجان استان درماني بهداشتي خدمات و پزشكي علوم دانشگاه

 پرستاری ابهر دانشكده
LESSON  PLAN 

 
   

 1نام درس : تروما 

 

 احد عملي, 0.5تعداد واحد : 

 نظری 

 عملي 

 

 17:  میزان ساعات

 

 رشته : کارداني فوریت های پزشکي

 

 گروه : فوریت های پزشکي

 

 عملي(-دروس پیشنیاز : اصول و فنون مراقبت ها )نظری

 دوم        نیمسال اول 

 سال تحصیلي 

 شماره ل برگزاری : کالسمح پایان کالس :   شروع کالس :  لسهج8تعداد جلسات : 

  محل برگزاری  امتحان : سالن امتحانات دانشکده تاریخ امتحان : 

 

 اهداف کلي :

مورد رض ناشي از آنها و اقدامات اولیه آشنایي با آسیب های مختلف بویژه آسیب های نیازمند مراقبت فوری در اندام های حرکتي، قفسه سینه، سر و صورت، گردن و ستون فقرات و عوا

 نیاز.

 اهداف ویژه :

 

 با مدرس و سایر دانشجویان ارتباط مطلوب برقرار نماید )حیطه عاطفي(.  -1

 آتل های سیمي را برای ثابت سازی اندام ها با استفاده از موالژ به کار بندد. )روان حرکتي( -2

 ن حرکتي(آتل های تخته ای را برای بي حرکت سازی شکستگي با استفاده از موالژ انجام دهد. )روا -3

 ثابت سازی پای شکسته با استفاده از پای سالم را بر روی موالژ انجام دهد. )روان حرکتي( -4

 کالر گردني را در وضعیت های نشسته و ایستاده و دراز کشیده بر روی مصدوم نمایشي ببندد. )روان حرکتي( -5

 روان حرکتي(بي حرکت سازی ستون فقرات را با استفاده از تخته بلند پشتي انجام دهد. ) -6

 بي حرکت سازی ستون فقرات را با استفاده از تخته بلند پشتي انجام دهد. )روان حرکتي(   -7

 بي حرکت سازی ستون فقرات را با استفاده از تخته کوتاه پشتي انجام دهد . )روان حرکتي(    -8

 کاله ایمني مصدوم نمایشي را به طرز صحیح در آورد. )روان حرکتي( -9

 آشنا شود . )شناختي( KEDازی ستون فقرات را با استفاده از با بي حرکت س     -10

 بي حرکت سازی ستون فقرات را با استفاده از اموبوالیزر آشنا شود.)شناختي(     -11

 (. عاطفي حیطه) نماید برقرار مطلوب ارتباط دانشجویان سایر و مدرس با -12

swat و اسلینگ بانداژ -13 he (حرکتي روان. )بندد کار به موالژ از استفاده با فوقاني اندام و شانه حرکتي بي برای را 

 (حرکتي روان.  )بندد کار به موالژ از استفاده با شانه سازی ثابت برای را انگلیسي هشت بانداژ -14

 (حرکتي روان. )دهد انجام گوش سه باند از استفاده با را بانداژ انواع -15

 (شناختي حیطه. )شود آشنا تحتاني اندام شکستگي سازی حرکت بي برای توماس آتل با -16

 (حرکتي روان. )آورد در صحیح طرز به را نمایشي مصدوم ایمني کاله -17

 (حرکتي روان. )دهد انجام فرضي مصدوم در را لگن سازی حرکت بي    -18

 (شناختي.)شود آشنا فیلم از استفاده با ماشین از مصدوم کردن خارج با -19

 (کتيحر روان.)ببیند را سینه قفسه نافذ زخم پانسمان بستن -20

 (حرکتي روان. )ببیند را پنوموتوراکس یا هموتوراکس تخلیه جهت آنژیوکت سوزن کردن فرو -21

 (حرکتي روان. )ببیند را شناور سینه قفسه کردن ثابت نحوه -22

 (شناختي.)شود آشنا فیلم از استفاده با را سینه قفسه در نافذ جسم کردن ثابت -23

 (شناختي.)شود آشنا لمفی از استفاده با چشم در نافذ جسم کردن ثابت با -24

 حیطه اهداف ) دانشي ، مهارتي، نگرشي ( : دانش ، نگرش و مهارت

 جدول زمانبندی :

 مدرس موضوع ساعت تاریخ روز جلسه

  ترومای سر و صورت  و نحوه مدیریت صحنه    1

  اقدامات اولیه در ترومای گردن و ستون فقرات    2

  یانواع روش ها و وسایل ثابت ساز    3

  ماشین  از مصدوم کردن خارج و صحنه ارزیابي نحوه    4

  صحنه مدیریت نحوه و  سینه قفسه ترومای    5
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  سازی ثابت وسایل و ها روش انواع    6

  عملي تمرین    7

  آزمون    8
 

 منابع ) اصلي ، کمکي ( :

 

  رستاني پایه. آخرین ورژن.میستوویچ جوزف، هفن برنت، کارن کیت. اورژانس های طبي پیش بیما -1

  آخرین ورژن.، بلدسو برایان، پورتر رابرت، چری ریچارد. اورژانس های طبي پیش بیمارستاني میاني -2

 آخرین ورژن.، روندا بك، اندرو پالك، استیون رام. اورژانس های طبي پیش بیمارستاني میاني -3

 

power شامل وایت بورد و  و نمایش فیلم ،ژی آموزشي این درس با استفاده استفاده از وسایل تکنولو روش تدریس :  poi nt .همچنین مهارت عملیي در واحید   ارائه خواهد شد

 پراتیك خواهد بود.

 امکانات آموزشي: اسالید ، ویدیو پروژکتور ، تجهیزات پراتیك

 تکالیف دانشجو :مشارکت فعال در تمرین های کالسي و پروژه  

 

 

 شیوه ارزشیابي :

                                                و ارائه تکلیف   کت فعال در بحث گروهيمشار -1 

     شرکت فعال و عدم غیبت  -2

                          امتحان پایان ترم   -3

 

 

                   

 دیر گروهمدرس                                                                    م
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 سومترم 
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 زنجان استان درماني بهداشتي خدمات و پزشكي علوم دانشگاه

 پرستاری ابهر دانشكده
PLAN LESSON  

 ساعت 17:  میزان ساعات عملي       نظری  واحد عملي 5/0تعداد واحد :  یا قلبي ریوی پیشرفته )عملي(نام درس : اح  

 دوم        نیمسال اول  دروس پیشنیاز : احیا قلبي ریوی پایه گروه : پرستاری رشته : فوریت های پزشکي

 سال تحصیلي   

 محل برگزاری : پراتیك  پایان کالس : شروع کالس :  جلسه 8تعداد جلسات : 

  محل برگزاری  امتحان : پراتیك تاریخ امتحان : 

 اهداف کلي :

نیاز در برقراری جریان خون و تهویه  افزایش آگاهي دانشجو در تشخیص و اقدام فوری جهت حفظ جان مصدومین داخلي و ترومایي نیازمند احیا با استفاده از وسایل و تجهیزات مورد -1

روی مانکن های آموزشي در پیشگیری از عوارض تا رساندن بیمار به مراکز درماني، آشنایي عملي با تکنیك های احیا قلبي و ریوی پیشرفته از طریق تمرین و تکرار بر  موثر به منظور

 بخش مهارت های بالیني.

 اهداف ویژه :

 با انواع راههای هوایي مصنوعي آشنا شود.) رواني حرکتي( -1

 باز کردن راه هوایي آشنا شود. ) رواني حرکتي(با انواع مانورهای  -2

 (يحرکت يروان)  اینتوباسیون ساده و مشکل را انجام دهد. -3

 (يحرکت يروان)  بتواند از آمبوبگ و ونتیالتور به درستي استفاده کند. -4

 (يحرکت يروان)  بتواند انواع راههای دسترسي عروقي را بر روی موالژ انجام دهد. -5

 (يحرکت يروان)  ی الکتروشوک و وسایل کمکي در فشردن قفسه سینه به درستي استفاده کند.بتواند از دستگاهها -6

 (يحرکت يروان)  اندیکاسیون و نحوه مصرف داروهای احیا را بتواند ارایه دهد. -7

 حیطه اهداف ) شناختي ، مهارتي، نگرشي ( : مهارتي

 جدول زمانبندی :

 مدرس موضوع ساعت تاریخ روز جلسه

  انواع راههای هوایي مصنوعي    اول

  انواع مانورهای باز کردن راه هوایي     دوم

  اینتوباسیون ساده و مشکل    سوم

  آمبوبگ و ونتیالتور    چهارم

  راههای دسترسي عروقي    پنجم

  دستگاههای الکتروشوک و وسایل کمکي در فشردن قفسه سینه    ششم

  داروهای احیا    هفتم

  آزمون    هشتم
 

 منابع ) اصلي ، کمکي ( :

 هیپا يمارستانیب شیپ يطب یاورژانسها: »  تیک کارن برنت، هفن جوزف، چیستوویم .1

 يانیم يمارستانیب شیپ يطب یاورژانسها: »  چاردیر یچر رابرت، پورتر ان،یسوبرا بلد .2

 2015بر گرفته از انجمن قلب آمریکا  cprکتاب جامع  .3

 ریوی پیشرفته.اسمیت مایك. احیا قلبي  .4

 روش تدریس :

 نقش بازی کردن و استفاده از موالژها و تجهیزات مربوطه

 کامپیوتر، موالژ امکانات آموزشي:

 مشارکت فعال در آموزش، انجام نمایش های محوله. تکالیف دانشجو :

 OSCEشیوه ارزشیابي : مشاهده عیني مهارتهای انجام شده و در صورت امکان استفاده از روش 

 نمره 5نمره: 

 خانم مقدممدیر گروه:                                                                                                                               مدرس :                   
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 زنجان استان درماني بهداشتي خدمات و پزشكي علوم دانشگاه

 ستاری ابهرپر دانشكده
COURSE PLAN 

 

 ساعت عملي( 16ساعت نظری و  34) 50 :میزان ساعات واحد عملي 5/0نظری و  واحد 2 :واحد تعداد    عملي یتئور: درس نوع 2تروما :درس نام

 1تروما ز : اپیشنی دروس جلسه عملي 8جلسه نظری و  16:جلسات تعداد پرستاری :آموزشي  گروه فوریت های پزشکي :تحصیلي رشته نام

:  کالس شروع  تحصیلي سال    دوم  اول  نیمسال           :    کالس پایان 

 : سالن امتحانات امتحان برگزاری محل :  امتحان ساعت و تاریخ شمارهکالس  :کالس برگزاری محل

 :زمانبندی جدول

 مدرسين جلسه موضوع ساعت تاریخ روز جلسه

  ترومایي بیماران از مراقبت اهمیت و تروما تشخیصي ارزشیابي انتظارات تبیین و ازینآغ ارزشیابي معارفه،    اول

  غیرنافذ ترومایو  تروما انواع    دوم

  نافذ ترومای    سوم

  نرم نسج ترومای    چهارم

  نرم نسج ترومای از مراقبت و ارزیابي    پنجم

  سوختگي اورژانسهای    ششم

  سوختگي در ورژانسيا مراقبتهای    هفتم

  خونرساني فیزیولوژی    هشتم

  خونریزی    نهم

  خونریزی درمان و ارزیابي    دهم

  شوک    یازدهم

  شوک درمان و ارزیابي    دوازدهم

  انفجاری صدمات در اقدامات و ارزیابيو  انفجار از ناشي صدمات    سیزدهم

  شکمي آسیبهای    چهاردهم

  تناسلي ادراری دستگاه سیبهایآ    پانزدهم

  تناسلي ادراری و شکمي آسیبهای درمان و ارزیابي    شانزدهم

  نمایش فیلم    هفدهم

  نمایش فیلم    هجدهم

  کنترل خونریزی با استفاده از بلند کردن عضو، فشار مستقیم، نقاط فشار و تورنیکه ها    نوزدهم

  از پانسمان و آتل و استفاده از لباس ضد شوک کنترل خونریزی با استفاده    بیستم

  انواع بانداژ زخم    بیست و یکم

  کنترل خونریزی با استفاده از بلند کردن عضو، فشار مستقیم، نقاط فشار و تورنیکه ها    بیست و دوم

  کنترل خونریزی با استفاده از پانسمان و آتل و استفاده از لباس ضد شوک    بیست و سوم

  انواع بانداژ زخم    بیست و چهارم

  آزمون عملي     بیست و پنج

 مالحظات : 

 

 : سيد ميثم ابراهيميدانشكده آموزشي معاون                                      :   گروه مدير                 
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 زنجان استان درماني بهداشتي خدمات و پزشكي علوم دانشگاه

 ی ابهرپرستار دانشكده
LESSON  PLAN 

 واحد2.5تعداد واحد :   2نام درس : تروما  

 

 50:  میزان ساعات عملي      نظری 

 

 دوم         نیمسال اول 1دروس پیشنیاز : تروما  گروه : فوریت پزشکي رشته : فوریت پزشکي

 سال تحصیلي     

 شماره:   کالس محل برگزاری  پایان کالس :  شروع کالس:  18تعداد جلسات :

  محل برگزاری  امتحان : دانشکده پرستاری ابهر  :تاریخ امتحان

 اهداف کلي :

 و گیرد مي قرار بحث مورد سینه قفسه ترومای و انفجاری تناسلي، صدمات – ادراری سیستم ترومای ، لگن و شکم ترومای ، شوک ، خونریزی. ترم نسج ترومای مفاهیم درس این در

 ، حادثه محل در ارزیابي ، آسیب وسعت تعیین شامل فوری اقدامات ارائه در را تفکرخالق مهارتهای قبلي، های با آموخته خود های آموخته تلفیق ضمن مي شود كکم دانشجو به

 دهد. انجام را ترومایي بیماران به درست و موقع به گیری تصمیم و سریع انتقال بیمارستان، به انتقال راه در مراقبت مداوم

 اهداف ویژه :

 )شناختي(. دهند توضیح را نرم بافت جراحات انواع و پوست آناتومي .1

 )شناختي( .نمایند لیست را پوست بسته و باز آسیبهای در اورژانسي طبي مراقبتهای .2

 )شناختي( .دهند شرح را خونرساني فیزیولوژی و خون گردش دستگاه آناتومي .3

 )شناختي( .نمایند بیان را بدن های تباف به غذائي مواد و اکسیژن انتقال طریقه .4

 )شناختي( .دهند توضیح را لخته تشکیل فرآیند بر مؤثر عوامل و داده توضیح را خون شدن لخته مکانیزم و خونریزی انواع .5

 تي()شناخ .ببرند نام را خونریزی به مبتال بیمار در اورژانسي مراقبتهای و خونریزی مراحل خونریزی، به مبتال بیمار ارزیابي .6

 )شناختي( .کنند تعریف را شوک مراحل و هموستاتیك مکانیسمهای شوک، پاتوفیزیولوژی .7

 )شناختي( .دهند توضیح را شوک به مبتال بیمار در اورژانسي های مراقبت و افتراقي های یافته .8

 )شناختي( . دهند شرح را ساختمان تخریب و محصور فضای در انفجار و انفجار در آسیب مکانیسم .9

 )شناختي( .دهند توضیح درستي به را انفجار از ناشي های آسیب اورژانسي های مراقبت و ارزیابي انفجار، اثر بر آسیب ایجاد مراحل .10

 )شناختي( .کنند تعریف را تروما ایجاد فیزیکي اصول و غیرنافذ و نافذ ترومای .11

 )شناختي( .نمایند تشریح را شکمي های آسیب مکانیسم شکمي، حفره آناتومي .12

 )شناختي( .دهند شرح را) توپر و توخالي اعضای پارگي شکم، شدید کوفتگي (بسته آسیبهای اعانو .13

 )شناختي( .دهند توضیح را شکمي های آسیب در را اورژانسي مراقبتهای و ارزیابي .14

 )شناختي( .دهند شرح را - ادراری تناسلي آسیبهای در درمان و ارزیابي تناسلي، آسیبهای مکانیسم - ادراری، تناسلي ناحیه آناتومي .15

 -رواني.) نماید کنترل صحیح شیوه به را خونریزی ها تورنیکه و فشار نقاط مستقیم، فشار عضو، کردن بلند های روش از استفاده با مستقل صورت به باشد قادر دانشجو .16

 (حرکتي

 (حرکتي -رواني.) نماید کنترل یحصح شیوه به را خونریزی آتل و پانسمان از استفاده با مستقل صورت به باشد قادر دانشجو .17

 (حرکتي -رواني.) نماید استفاده صحیح شیوه به شوک ضد لباس از مستقل صورت به باشد قادر دانشجو .18

 (حرکتي -رواني.) دهد انجام صحیح شیوه به را بانداژ انواع مستقل صورت به باشد قادر دانشجو .19

 تيحرک -رواني( :  نگرشي مهارتي، ، شناختي)  اهداف حیطه

 جدول زمانبندی :

 مدرس موضوع ساعت تاریخ روز جلسه

 اهمیت و تروما تشخیصي ارزشیابي انتظارات تبیین و آغازین ارزشیابي معارفه،    1

 ترومایي بیماران از مراقبت

 

 تروما انواع    2

 غیرنافذ ترومای

 

  نافذ ترومای    3

  نرم نسج ترومای    4

  نرم نسج ترومای از مراقبت و ارزیابي    5

  سوختگي اورژانسهای    6

  سوختگي در اورژانسي مراقبتهای    7

  خونرساني فیزیولوژی    8

  خونریزی    9
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  خونریزی درمان و ارزیابي    10

  شوک    11

  شوک درمان و ارزیابي    12

  انفجاری صدمات در اقدامات و ارزیابيو  انفجار از ناشي صدمات    13

  شکمي آسیبهای    14

  تناسلي ادراری دستگاه آسیبهای    15

  تناسلي ادراری و شکمي آسیبهای درمان و ارزیابي    16

  نمایش فیلم    17

  نمایش فیلم    18

 و فشار نقاط مستقیم، فشار عضو، کردن بلند از استفاده با خونریزی کنترل    19

 ها تورنیکه

 

  شوک ضد لباس از استفاده و آتل و پانسمان از استفاده با خونریزی کنترل    20

  زخم بانداژ انواع    21

  ازمون عملي    22
 

 منابع ) اصلي ، کمکي ( :

 همکاران، و علي شهرامي ضا،ر شهرامي هدیه، سلطاني رضواني فرهاد، سعیده، نیا خرم ترجمه .پایه بیمارستاني پیش طبي های اورژانس .کارن کیت هفن، برنت جوزف، میستوویچ.1 -1

 1393 دخت، . سیمین انتشارات :تهران .چهارم چاپ

 مهدی، ابوذری ترجمه .میاني بیمارستاني پیش طبي های اورژانس .چری ریچارد رابرت، پورتر برایان، بلدسو.2 -2

 1391 دخت، سیمین انتشارات :تهران .چهارم چاپ .همکاران و هدیه سلطاني فرهاد، رضواني سعیده، نیا خرم احسان، حامدیسرشت.3 -3

  1393 دخت، . سیمین انتشارات:تهران .اول چاپ .همکاران و ذوالجاللي ترجمه .بیمارستاني پیش طبي های اورژانس .استیون رام اندرو، پالك روندا، بك .4 -4

ارائه مطالب  نیارائه خواهد شد. همچن Power point و بصری شامل يسمع لیوپرسش و پاسخ و به کمك وسا ي. بحث گروه يبا استفاده از سخنران يواحد آموزش نیا روش تدریس :

 از روشهای در نظر گرفته شده جهت آموزش است گریید يآنها ،قسمت رامونیپ و بحث و تبادل نظر انیو مروری در ارتباط با درس توسط دانشجو يپژوهش

 امکانات آموزشي: کامپیوتر و پرویکتور، ماژیك و وایت برد

 گروه و ارایه حداقل یك مقاله مرتبط با موضوع هر جلسه، قبل شروع درس با استفاده از منابع الکترونیکي. 5کالیف دانشجو : تقسیم دانشجویان به ت  

 يپرسش و پاسخ و حضور فعال در کالس درس و حضور در بحث گروه -شیوه ارزشیابي : 

 تکالیف: -2

 ` زهایکوئ -3

 ترم  انیامتحان پا -4

 ها متعاقباً اعالم خواهد شد . زیکوئ خی: تار هتوج

                   

 مقدممدیر گروه: خانم                                                                                                                           : مدرس 
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اننجز استان درماني بهداشتي دماتخ و پزشكي علوم دانشگاه  

 پرستاری ابهر دانشكده

COURSE PLAN 

 یها گروه در يپزشک یها تیفور :درس نام

 خاص

 25)42 :میزان ساعات واحد عملي 5/0نظری و  واحد 5/1 :واحد تعداد   عملي تئوری: درس نوع

 17ساعت نظری و 

 ساعت عملي(

ز : پیشنیا دروس جلسه عملي 8جلسه نظری و  12:جلسات تعداد پرستاری :آموزشي  گروه فوریت های پزشکي :تحصیلي رشته نام

 1 يداخل یها تیفور

 2 و

   :کالس پایان   :کالس شروع  تحصیلي سال     دوم     اول   نیمسال

 : سالن امتحانات امتحان برگزاری محل :  امتحان ساعت و تاریخ شمارهکالس  :کالس برگزاری محل

 :انبندیزم جدول

 مدرسین جلسه موضوع ساعت تاریخ روز جلسه

  سالمند بیمار از حال شرح گرفتن نحوه و فیزیکي معاینه سالمندان، در فیزیولوژیك تغییرات    اول

 کانسر ه،یر ادم ه،یر يآمبول ه،یر مزمن انسدادی مارییب ،يپنومون: سالمندان در فوری مراقبت و يداخل عیشا مشکالت    دوم

 وکاردیم انفارکتوس صدری، نیآنژ ،يعروق يقلب های مارییب ،هیر
 

 ها، هیپرتانسیون، آنوریسم ها، ریتمي دیس قلبي، نارسایي :درسالمندان فوری مراقبت و داخلي شایع مشکالت ادامه    سوم

 پارکینسون بیماری آلزایمر، دمانس، دلیریم، سرگیجه، تشنج، مغزی، عروق بیماریهای سنکوپ،
 

 های گوارشي، بیماری تیروئید، های بیماری شیرین، دیابت :سالمندان در فوری مراقبت و داخلي شایع مشکالت ادامه    مچهار

 های بیماری ای اسکلتي، ماهیچه های بیماری پوستي، های بیماری مزانتر، انفارکتوس روده، انسداد گوارشي، خونریزی

 ها مهره و ستون سر های آسیب ها، سوختگي یت،مسموم های اورژانس محیطي، های اورژانس کلیوی،

 

 تروما) بارداری عوارض باردار، مادر از حال شرح گرفتن بارداری، كیولوژیزیف راتییتغ بارداری، ولوژییزیف و يآناتوم    پنجم

 (جفت دکولمان ،يراه سر جفت جا، به نا يحاملگ سقط،) بارداری در زییخونر ،(يطب های مارییب و
 

  بارداری، ابتید ده،یخواب تیوضع در خون فشار کاهش سندرم باال، خون فشار مارییب    ششم

  نوزاد از مراقبت بر،یل نفاس، زودرس، مانیزا کس،یه براکستون انقباضات    هفتم

 عدم ،یيلوچندق ،يعیطب ریغ های شینما ریسا ناف، بند افتادن رونیب اندام، شینما چ،یبر شینما) يعیطب ریغ مانیزا    هشتم

( رحمي وارونگ رحم، يپارگ) مانیزا از پس زییخونر وم،یمکون شانه، يستوشید ع،یسر مانیزا( لگن و سر تناسب

 هیر يآمبول

 

 از مادر استفاده سترس،ید دارای نوزاد ناف، بند دنیبر زادی، مادر های ناهنجاری نوزاد، اییاح ، نوزاد يابیارز    نهم

 ،يپوترمی،هيسمیپوگلیه تب، تشنج، ،يپوولمیه نارس، نوزادان ،يافراگمید فتق ،يومیمکون يکیوتیآمن عیما موادمخدر،

 تولد عیشا های بیآس اسهال، استفراغ،

 

 و یيهوا های راه داشتن نگه باز اصول کودکان، در بدن مختلف های ستمیس يبررس کودکان، تکامل و رشد    دهم

 يتنفس های اورژانس ها، عفونت ،یيدارو درمان ،يدرمان عیما ه،یتهو
 

  شوک( يتحتان یيهوا راه سترسید ،يفوقان یيهوا راه انسداد) يتنفس های اورژانس ادامه    یازدهم

  ها يسوختگ ك،یمتابول های اورژانس گوارش، های اورژانس( تیمننژ تشنج،)  اعصاب های اورژانس    دوازدهم

  ی موالژمشاهده فیلم و اسالید و کار بر رو    سیزدهم

  مشاهده فیلم و اسالید و کار بر روی موالژ    چهاردهم

  مشاهده فیلم و اسالید و کار بر روی موالژ    پانزدهم

  مشاهده فیلم و اسالید و کار بر روی موالژ    شانزدهم

  مشاهده فیلم و اسالید و کار بر روی موالژ    هفدهم

  بر روی موالژمشاهده فیلم و اسالید و کار     هجدهم

  آزمون عملي    نوزدهم

  يعمل آزمون    بیستم

 مالحظات : 

 : سيد ميثم ابراهيميدانشكده آموزشي معاون                                                     :   گروه مدير                 
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 زنجان استان درماني بهداشتي خدمات و پزشكي علوم دانشگاه

 ی ابهرپرستار دانشكده
LESSON PLAN 

 ساعت 25:  میزان ساعات عملي       نظری  واحد نظری 5/1تعداد واحد :  خاص یها گروه در يپزشک یها تیفورنام درس : 

 دوم        نیمسال اول  2 و 1 يداخل یها تیفوردروس پیشنیاز :  گروه : پرستاری رشته : فوریت های پزشکي

 سال تحصیلي     

 شمارهمحل برگزاری : کالس  پایان کالس :   شروع کالس :  جلسه 12ات : تعداد جلس

  محل برگزاری  امتحان : سالن امتحانات تاریخ امتحان : 

 اهداف کلي :

 حاد طیشرا در دیشد عوارض بروز از  یریگشیپ و آنها   جان  نجات  جهت الزم اقدامات و  سالمندان و کودکان  ، زنان جمله از پرخطر یگروهها  یها یماریب و مشکالت با  یيآشنا

 اهداف ویژه :

 )شناختي( .شوند آشنا آن نیازهای و سالمندی پدیده با .1

 )شناختي( .شوند آشنا سالمندان فیزیولوژیکي تغییرات با .2

 )شناختي و نگرشي( .شوند آشنا سالمندان اجتماعي و رواني جسمي، مشکالت با .3

 )شناختي( .شوند آشنا آن للع و سالمندی دوران در شایع حوادث با .4

 )شناختي( .شوند آشنا آن موقع به اجرای اهمیت و حوادث بروز هنگام در فوری اقدامات با .5

 )شناختي( .شوند آشنا لزوم مورد فوری های مراقبت و سالمندی دوران در شایع های بیماری با .6

 )شناختي( .شوند آشنا زنان رد جنسي تکامل و لقاح حاملگي، تناسلي، دستگاه فیزیولوژی و آناتومي با .7

 )شناختي( .شوند آشنا آن بر مؤثر عوامل و طبیعي زایمان با .8

 )شناختي( .شوند آشنا مشکل این با زائو از مراقبت نحوه و حاملگي مسمومیت با .9

 )شناختي( .شوند آشنا بیمارستان به انتقال از قبل فوری اقدامات و بارداری در ها خونریزی با .10

 )شناختي( .شوند آشنا جنین و مادر از مراقبت و مدیریت نحوه و لویيق چند حاملگي با .11

 )شناختي( .شوند آشنا انتقال از قبل بیمار مدیریت و فوری اقدامات و علل زایمان، از بعد های خونریزی با .12

 )شناختي و رواني حرکتي( .شوند آشنا حامله مصدوم از مراقبت نحوه با .13

 )شناختي( .شوند آشنا نوزادان و کودکان در اجتماعي و رواني ك،فیزیولوژِی و آناتومیك خصوصیت با .14

 )شناختي( .شوند آشنا نوزادان و کودکان در فوری های مراقبت و تنفسي مشکالت انواع با .15

 )شناختي و رواني حرکتي( .شوند آشنا نوزاد ناگهاني مرگ سندرم و شوک تب، ها، مسمومیت ها، تشنج انواع در فوری مراقبت با .16

 )شناختي( .شوند آشنا نوزادان و کودکان در صدمات هنگام در فوری های راقبتم با .17

 )شناختي( .شوند آشنا خاص نیازهای دارای کودکان از فوری های مراقبت با .18

 )شناختي( .شوند آشنا کودکان عفوني های بیماری ناشي های اورژانس در فوری های مراقبت با .19

 ( : شناختي و نگرشي و رواني حرکتيحیطه اهداف ) شناختي ، مهارتي، نگرشي 

 جدول زمانبندی :

 مدرس موضوع ساعت تاریخ روز جلسه

  سالمند بیمار از حال شرح گرفتن نحوه و فیزیکي معاینه سالمندان، در فیزیولوژیك تغییرات    اول

 يآمبول ه،یر مزمن انسدادی مارییب ،يپنومون: سالمندان در فوری مراقبت و يداخل عیشا مشکالت    دوم

 وکاردیم انفارکتوس صدری، نیآنژ ،يعروق يقلب های مارییب ه،یر کانسر ه،یر ادم ه،یر

 

 ها، ریتمي دیس قلبي، نارسایي :درسالمندان فوری مراقبت و داخلي شایع مشکالت ادامه    سوم

 ،دمانس دلیریم، سرگیجه، تشنج، مغزی، عروق بیماریهای سنکوپ، ها، هیپرتانسیون، آنوریسم

 پارکینسون بیماری آلزایمر،

 

 تیروئید، های بیماری شیرین، دیابت :سالمندان در فوری مراقبت و داخلي شایع مشکالت ادامه    چهارم

 پوستي، های بیماری مزانتر، انفارکتوس روده، انسداد گوارشي، خونریزی های گوارشي، بیماری

 های اورژانس محیطي، های رژانساو کلیوی، های بیماری ای اسکلتي، ماهیچه های بیماری

 ها مهره و ستون سر های آسیب ها، سوختگي مسمومیت،

 

 باردار، مادر از حال شرح گرفتن بارداری، كیولوژیزیف راتییتغ بارداری، ولوژییزیف و يآناتوم    پنجم

 جا، به نا يحاملگ سقط،) بارداری در زییخونر ،(يطب های مارییب و تروما) بارداری عوارض

 (جفت دکولمان ،يراه سر فتج

 

  بارداری، ابتید ده،یخواب تیوضع در خون فشار کاهش سندرم باال، خون فشار مارییب    ششم
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  نوزاد از مراقبت بر،یل نفاس، زودرس، مانیزا کس،یه براکستون انقباضات    هفتم

 ،يعیطب ریغ های شینما ریسا اف،ن بند افتادن رونیب اندام، شینما چ،یبر شینما) يعیطب ریغ مانیزا    هشتم

 از پس زییخونر وم،یمکون شانه، يستوشید ع،یسر مانیزا( لگن و سر تناسب عدم ،یيچندقلو

 هیر يآمبول( رحمي وارونگ رحم، يپارگ) مانیزا

 

 سترس،ید دارای نوزاد ناف، بند دنیبر زادی، مادر های ناهنجاری نوزاد، اییاح ، نوزاد يابیارز    نهم

 ،يپوولمیه نارس، نوزادان ،يافراگمید فتق ،يومیمکون يکیوتیآمن عیما موادمخدر، از مادر هاستفاد

 تولد عیشا های بیآس اسهال، استفراغ، ،يپوترمی،هيسمیپوگلیه تب، تشنج،

 

 راه داشتن نگه باز اصول کودکان، در بدن مختلف های ستمیس يبررس کودکان، تکامل و رشد    دهم

 يتنفس های اورژانس ها، عفونت ،یيدارو درمان ،يدرمان عیما ،هیتهو و یيهوا های

 

  شوک( يتحتان یيهوا راه سترسید ،يفوقان یيهوا راه انسداد) يتنفس های اورژانس ادامه    یازدهم

 ك،یمتابول های اورژانس گوارش، های اورژانس( تیمننژ تشنج،)  اعصاب های اورژانس    دوازدهم

 ها يسوختگ

 

 
 ) اصلي ، کمکي ( :منابع 

 پایه اورژانسهای طبي پیش بیمارستاني» میستوویچ جوزف، هفن برنت، کارن کیت :  -1

 بیمارستاني میاني اورژانسهای طبي پیش» بلد سوبرایان، پورتر رابرت، چری ریچارد :   -2

 فوریت های پزشکي در گروههای خاص -3

 گروهي بحث ،Power point افزار نرم با شده تهیه اسالیدهای وضیحت ،(دانشجویان با پاسخ و پرسش گاهي) سخنرانيروش تدریس : 

 و کامپیوتر پروژکتور ویدئو شامل بصری سمعي امکاناتامکانات آموزشي: 

  مقاالت. از استفاده با درسي مباحث به مربوط جدید مطالب و کنفرانس ارائه فعال، مشارکت و مطالعهتکالیف دانشجو : 

 شیوه ارزشیابي : 

 اخالق حفظ با فعال مشارکت  و رحضو  

 درسي مباحث به مربوط جدید مطالب و کنفرانس ارائه  

 کوئیز   

 ترم انیپا آزمون  

  :کل 

                   

 فاطمه مقدممدیر گروه:                                                                                                                                 مدرس :                        
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 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني استان زنجان

 دانشكده پرستاری ابهر
LESSON  PLAN 

 ساعت عملي 17:  میزان ساعات عملي   نظری  واحد عملي 5/0تعداد واحد :  )عملي( خاص یها گروه در يپزشک یها تیفورنام درس : 

 دوم        نیمسال اول  2 و 1 يداخل یها تیفوردروس پیشنیاز :  گروه : پرستاری رشته : فوریت های پزشکي

 سال تحصیلي     

 محل برگزاری : پراتیك پایان کالس :    شروع کالس :  جلسه 8تعداد جلسات : 

  محل برگزاری  امتحان : پراتیك تاریخ امتحان : 

 لي :اهداف ک

 حاد طیشرا در دیشد عوارض بروز از  یریشگیپ و آنها   جان  نجات  جهت الزم اقدامات و  سالمندان و کودکان  ، زنان جمله از پرخطر یگروهها  یها یماریب و مشکالت با  یي آشنا

 اهداف ویژه :

 ختي()شنا .شوند آشنا آن موقع به اجرای اهمیت و حوادث بروز هنگام در فوری اقدامات با .20

 )شناختي( .شوند آشنا زنان در جنسي تکامل و لقاح حاملگي، تناسلي، دستگاه فیزیولوژی و آناتومي با .21

 )شناختي( .شوند آشنا آن بر مؤثر عوامل و طبیعي زایمان با .22

 )شناختي( .شوند آشنا مشکل این با زائو از مراقبت نحوه و حاملگي مسمومیت با .23

 )شناختي( .شوند آشنا بیمارستان به انتقال از قبل فوری اتاقدام و بارداری در ها خونریزی با .24

 )شناختي( .شوند آشنا جنین و مادر از مراقبت و مدیریت نحوه و قلویي چند حاملگي با .25

 )شناختي و رواني حرکتي( .شوند آشنا حامله مصدوم از مراقبت نحوه با .26

 )شناختي( .شوند آشنا نوزادان و کودکان در اجتماعي و رواني فیزیولوژِیك، و آناتومیك خصوصیت با .27

 )شناختي( .شوند آشنا نوزادان و کودکان در فوری های مراقبت و تنفسي مشکالت انواع با .28

 )شناختي و رواني حرکتي( .شوند آشنا نوزاد ناگهاني مرگ سندرم و شوک تب، ها، مسمومیت ها، تشنج انواع در فوری مراقبت با .29

 )شناختي( .شوند آشنا نوزادان و کودکان در تصدما هنگام در فوری های مراقبت با .30

 )شناختي( .شوند آشنا خاص نیازهای دارای کودکان از فوری های مراقبت با .31

 )شناختي( .شوند آشنا کودکان عفوني های بیماری ناشي های اورژانس در فوری های مراقبت با .32

 حیطه اهداف ) شناختي ، مهارتي، نگرشي ( : شناختي و رواني حرکتي

 ول زمانبندی :جد

 مدرس موضوع ساعت تاریخ روز جلسه

  مشاهده فیلم و اسالید و کار بر روی موالژ    اول

  مشاهده فیلم و اسالید و کار بر روی موالژ    دوم

  مشاهده فیلم و اسالید و کار بر روی موالژ    سوم

  مشاهده فیلم و اسالید و کار بر روی موالژ    چهارم

  ده فیلم و اسالید و کار بر روی موالژمشاه    پنجم

  مشاهده فیلم و اسالید و کار بر روی موالژ    ششم

  آزمون عملي    هفتم

  آزمون عملي    هشتم
 

 منابع ) اصلي ، کمکي ( :

 پایه اورژانسهای طبي پیش بیمارستاني» میستوویچ جوزف، هفن برنت، کارن کیت :  .1

 بیمارستاني میاني اورژانسهای طبي پیش» چری ریچارد : بلد سوبرایان، پورتر رابرت،   .2

 فوریت های پزشکي در گروههای خاص .3

 روش تدریس : کار با موالژ و پخش فیلم و عکس

 و کامپیوتر و موالژ پروژکتور ویدئو شامل بصری سمعي امکاناتامکانات آموزشي: 

 فعال مشارکت و مطالعهتکالیف دانشجو : 

 شیوه ارزشیابي : 

 زمون عملي آ 

 فاطمه مقدممدیر گروه:                                                                                                                              مدرس :                                           
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 زنجان استان درماني بهداشتي خدمات و پزشكي علوم دانشگاه

 پرستاری ابهر دانشكده

COURSE PLAN 

 5/0نظری ،  5/1واحد ) 2 :واحد تعداد    عملي          تئوری: درس عنو فوریت های پزشکي در شرایط خاص  :درس نام

 عملي

 43 :میزان ساعات

                                                                                                              2 و 1 یتروما ز :پیشنیا دروس جلسه 21 :جلسات تعداد فوریت پزشکي :آموزشي  گروه کارداني فوریت پزشکي :تحصیلي رشته نام

:     کالس شروع  تحصیلي سال         دوم       اول   نیمسال         :    کالس پایان 

 : سالن امتحانات دانشکده امتحان برگزاری محل  : امتحان ساعت و تاریخ شمارهکالس  :کالس برگزاری محل

 :زمانبندی جدول

 مدرسین جلسه موضوع ساعت تاریخ روز جلسه

 در حادثه صحنه يبررس، خاص طیشرا در ياتیح عالئم کنترل ،خاص طیشرا در را تیموقع يابیارز ، خاص طیشرا در امداد مفهوم    اول 

 ازمانهاس ریسا با ياتیعمل برنامه در يهماهنگ یبرقرار،  خاص طیشرا در نیمصدوم انتقال جهت يآمادگ یوشها،ر خاص طیشرا

 خاص طیشرا حوادث در عیوقا ثبت ، مربوطه

 

 ، يشناس نیزم لحاظ از را دره و کوهتعریف     دوم 

 نجات و ستجو، ج کوهستان در هیاول یکمکها، کوهستان در هوا ينیب شیپ ، کوهستان در يابی جهت ، دره و کوه امداد مهم لیوسا

 ی های ناشي از ارتفاعبیمار ، دره و کوه در نیمصدوم نتقالا کوهستان در

 

 با یيآشنا، یشهر البیس، آب در نجات و ستجو، ج آب در بقاء مفهوم، ایدر و رودخانه امداد مهم لیوسا  امداد و نجات در آب ،    سوم

 یامداد یسازمانها ياتیعمل یها ستمیس
 

 در را ها يخراب انواع ، یبردار آوار و جستجو در حتماالتا یها یتئور يبررس ، يابی زنده و جستجو اصولامداد و نجات در اوار ،     چهارم

 ، آوارها یپاکساز و هیتخل، ساختمانها

 

 خود اصول، برق به مربوط حوادث در را نیمصدوم انتقال ، يگرفتگ برق از يناش صدمات انواع ، ستهیالکتر مفهوم ، برق حوادث    پنجم

 . صاعقه زمان در يمحافظت اماتاقد،  برق به مربوط حوادث زمان در را يمحافظت
 

 اطفاء زاتیجهت آتش کننده خاموش مواد یبند طبقه، یسوز آتش و قیحر تیماه ،، آتش به مربوط حوادث و گاز نشست وادثح    ششم

 آتش به مربوط حوادث در يده گزارش ، آتش به مربوط حوادث در را مصدومان نقل و حمل، قیحر
 

 حوادث در يرسان هوا اصول ، سقوط حوادث در امداد زاتیتجه ، انسان در سقوط از يناش صدمات انواعف چاه در سقوط مفهوم    هفتم

 کرده سقوط نیمصدوم انتقال اصول ، سقوط
 

 یها سگ از استفاده روش، ابی زنده زاتیتجه و لیوسا ، يابی زنده و جستجو اصول ، معادن و تونل زشیر امداد    هشتم

 ، يکیتار و شب در امداد اصول ، یساز صندوقه و زدن شمع روش ، ابی زنده

 

  آسانسورها و بلند یساختمانها در امداد با یيآشنا ، امداد و نجات از آسانسورآسانسورها و بلند یساختمانها در امداد با یيآشنا    نهم

  کوالک و بهمن در یامداد اتیعمل با یيآشنا    دهم

 کوهستان در نیمصدوم انتقال اصول، کوهستان در کوالک، بهمن سقوط بر موثر عوامل ، بهمن نواع،ا شکست خط ، برق ، بهمن ،

 يبرف

 

  case studyارایه و  خطرات تهدید کننده ناشي از سرمای کوهستان    یازدهم

  اصول جهت یابي    دوازدهم

   امداد و نجات در دره ، نمایش فیلم و تجهیزات    سیزدهم

  یه مطالعه موردی از یخ زدگي در کوهستانارا    چهاردهم

  ارایه فیلم از مراحل آوار برداری    پانزدهم

  اریه مطالعه موردی از کمك و نجات به مصدومین زیر آوار    شانزدهم

  اریه مطالعه موردی از صاعقه زدگي و نحوه امداد رساني    هفدهم

  بارایه مطالعه موردی از غرق شدگي در آ    هجدهم

  نمایش فیلم از امداد و نجات در چاه و امداد هوایي    نوزدهم

  تجهیزات جهت یابي و تمرین عملي    بیستم

  امتحان    بیست و یك

 مالحظات : 

 سيد ميثم ابراهيمي: دانشكده آموزشي اونمع                                                  فاطمه مقدم            :    گروه مدير
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 زنجان استان درماني بهداشتي خدمات و پزشكي علوم دانشگاه

 پرستاری ابهر   دانشكده

LESSON  PLAN 
 
 34:  میزان ساعات عملي     نظری   واحد 2تعداد واحد :     خاص طیشرا در يپزشک یتهایفورنام درس :   

 دوم        نیمسال اول                                                                                                               2 و 1 یترومادروس پیشنیاز :  يپزشک تیفور: گروه  رشته : فوریت پزشکي

 سال تحصیلي     

 شماره سمحل برگزاری : کال پایان کالس :    شروع کالس :  17تعداد جلسات : 

  سالن امتحانات دانشکده :محل برگزاری  امتحان تاریخ امتحان : 

 اهداف کلي :

   بخش اتیح اقدامات و هیاول نجات بر دیتاک با يعمل و ینظر صورت به خاص طیشرا در نجات اتیعمل با انیدانشجو یساز آشنا

 اهداف ویژه :

 :باشد قادر شجودان امداد یسازمانها ياتیعمل یها ستمیس با یيآشنا -

 . دهد حیتوض پاراگراف كی در را خاص طیشرا در امداد مفهوم -1-1

 . دهد شرح خاص طیشرا در را تیموقع يابیارز -2-1

 . دهد حیتوض را خاص طیشرا در ياتیح عالئم کنترل -3-1

 . دهد شرح را خاص طیشرا در حادثه صحنه يبررس-4-1

 . دارد انیب را خاص طیشرا در نیمصدوم انتقال جهت يآمادگ یروشها-5-1

 . دهد شرح را مربوطه سازمانها ریسا با ياتیعمل برنامه در يهماهنگ یبرقرار-6-1

 . دهد حیتوض را خاص طیشرا حوادث در عیوقا ثبت -7-1

  دره و کوه در مداد با یيآشنا – 2

 : باشد قادر دانشجو

 . کند فیتعر يشناس نیزم لحاظ از را دره و کوه -1-2

 .ببرد نام را دره و کوه امداد مهم لیوسا -2-2

 . کند فیتعر را کوهستان در يابی جهت -3-2

 . دهد شرح را کوهستان در هوا ينیب شیپ -4-2

 . دهد حیتوض را کوهستان در هیاول یکمکها-5-2

 . دهد شرح را کوهستان در نجات و جستجو-6-2

  دهد شرح را دره و کوه در نیمصدوم انتقال -7-2

 بیماری های ناشي از ارتفاع را شرح دهد.-8-2

  البیس و رودخانه ایدر در امداد با یيآشنا-3

 : باشد قادر دانشجو

 . دهد حیتوض يشناس نیزم لحاظ از را رودخانه و ایدر -1-3

 . دهد شرح را ایدر و رودخانه امداد مهم لیوسا -2-3

 . دهد حیتوض را آب در بقاء مفهوم-3-3

 . دهد حیتوض را آب در نجات و جستجو-4-3

 . دهد حیتوض را یشهر البیس-5-3

  یامداد یسازمانها ياتیعمل یها ستمیس با یيآشنا – 4

 : باشد قادر دانشجو

 . دهد حیتوض را نجات و جستجو اتیعمل مراحل -1-4

 . دهد حیتوض را نجات و جستجو ياتیعمل یزیر برنامه -2-4

 . دهد حیتوض اتیعمل صحنه در را يبخش درون يهماهنگ-3-4

 . دهد حیتوض اتیعمل صحنه در را يبخش برون يهماهنگ-4-4

  حوادث در یبردار آوار با یيآشنا -5

 :  باشد قادر دانشجو

 . دهد حیتوض را يابی زنده و جستجو اصول -1-5
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 . دهد شرح را یبردار آوار و جستجو در احتماالت یها یتئور يبررس -2-5

 . دهد شرح ساختمانها در را ها يخراب انواع -3-5

 . دهد شرح را آوارها یپاکساز و هیتخل-4-5

 . دهد حیتوض را دهید بیآس یساختمانها ینگهدار و حفاظت اصول -5-5

 . دهد حیتوض را آوار در يرسان هوا -6-5

 .دهد شرح را یبردار آوار در يده گزارش -7-5

  آتش به مربوط حوادث و گاز نشست حوادث با یيآشنا -6

 :باشد قادر شجودان

 . دهد شرح را یسوز آتش و قیحر تیماه -1-6

 . کند انیب را آتش کننده خاموش مواد یبند طبقه -2-6

 .ببرد نام را قیحر اطفاء زاتیتجه-3-6

 . دهد حیتوض را آتش به مربوط حوادث در را مصدومان نقل و حمل-4-6

 . دهد شرح را آتش به مربوط حوادث در يده گزارش -5-6

  برق حوادث با یيآشنا -7

 :  باشد قادر دانشجو

 . کند فیتعر خط كی در را ستهیالکتر مفهوم  -1-7

 . کند فهرست را يگرفتگ برق از يناش صدمات انواع -2-7

 . دهد شرح را برق به مربوط حوادث در را نیمصدوم انتقال -3-7

 . هدد حیتوض  برق به مربوط حوادث زمان در را يمحافظت خود اصول -4-7

 .                                          دهد حیتوض صاعقه زمان در را يمحافظت اقدامات  -5-7

  یيایمیش مخازن و چاه سقوط در امداد با یيآشنا  -8

 :  باشد قادر دانشجو

 . کند فیتعر چاه در را سقوط مفهوم -1-8

 . دینما یبند طبقه انسان در سقوط از يناش صدمات انواع-2-8

 .ببرد نام را سقوط حوادث در امداد زاتیتجه -3-8

 .دهد شرح را سقوط حوادث در يرسان هوا اصول -4-8

 . دهد حیتوض را کرده سقوط نیمصدوم انتقال اصول -5-8

  معادن و تونل زشیر امداد با یيآشنا -9

 :  باشد قادر دانشجو

 . دهد حیتوض را يابی زنده و جستجو اصول -1-9

 .ببرد نام را ابی زنده زاتیتجه و لیوسا -2-9

 . دهد شرح را ابی زنده یها سگ از استفاده روش -3-9

 . دهد شرح را یساز صندوقه و زدن شمع روش-4-9

 . دهد حیتوض را يکیتار و شب در امداد اصول -5-9

  آسانسورها و بلند یساختمانها در امداد با یيآشنا -10

 :  باشد قادر دانشجو

 .ببرد نام را ساختمانها انواع -1-10

 .ببرد نام را ساختمان مختلف یقسمتها در را بیتخر انواع-2-10

 . ببرد نام را ساختمان مختلف یقسمتها از یبردار آوار انواع -3-10

 . دهد حیتوض را بلند یساختمانها در افتاده ریگ افراد نجات -4-10

 . دهد شرح ار ساختمانها يعموم یازهاین به وارده یها بیآس  -5-10

 . کند فیتعر را آسانسور در حوادث -6-10

 .  دهد حیتوض آسانسور حوادث در نجات و امداد اتیعمل -7-10

  کوالک و بهمن در یامداد اتیعمل با یيآشنا-11

 :  باشد قادر دانشجو

 . کند فیتعر را شکست خط ، برق ، بهمن -1-11

 . ببرد نام را بهمن انواع -2-11

 . ببرد نام را بهمن سقوط بر وثرم عوامل -3-11

 . کند فیتعر را کوهستان در کوالک-4-11
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 . دهد حیتوض را يبرف کوهستان در نیمصدوم انتقال اصول -5-11

 اصول جهت یابي را بشناسد.-6-11

 اهداف ویژه عملي :

 امداد علمي در کوه و دره با ارایه مطالعه موردی -1

 مشاهده عملیات نجات از طریق نمایش فیلم -2

 حیطه اهداف ) دانشي ، مهارتي، نگرشي ( : شناختي ، نگرشي و مهارتي

 جدول زمانبندی :

 مدرس موضوع ساعت تاریخ روز جلسه

 ياتیح عالئم کنترل ،خاص طیشرا در را تیموقع يابیارز ، خاص طیشرا در امداد مفهوم    اول 

 انتقال جهت يآمادگ یوشها،ر خاص طیشرا در حادثه صحنه يبررس، خاص طیشرا در

 سازمانها ریسا با ياتیعمل برنامه در يهماهنگ یبرقرار،  خاص طیشرا در نیمصدوم

 خاص طیشرا حوادث در عیوقا ثبت ، مربوطه

 

 ، يشناس نیزم لحاظ از را دره و کوهتعریف     دوم 

 کوهستان در هوا ينیب شیپ ، کوهستان در يابی جهت ، دره و کوه امداد مهم لیوسا

 ، کوهستان در هیاول یکمکها،

 

بیماری های ناشي از  ، دره و کوه در نیمصدوم نتقالا کوهستان در نجات و ستجوج    سوم

 ارتفاع

 

 ستجو، ج آب در بقاء مفهوم، ایدر و رودخانه امداد مهم لیوسا  امداد و نجات در آب ،    چهارم

 یامداد یانهاسازم ياتیعمل یها ستمیس با یيآشنا، یشهر البیس، آب در نجات و

 

 در احتماالت یها یتئور يبررس ، يابی زنده و جستجو اصولامداد و نجات در اوار ،     پنجم

  ، آوارها یپاکساز و هیتخل، ساختمانها در را ها يخراب انواع ، یبردار آوار و جستجو

 

 نیمصدوم لانتقا ، يگرفتگ برق از يناش صدمات انواع ، ستهیالکتر مفهوم ، برق حوادث    ششم

  برق به مربوط حوادث زمان در را يمحافظت خود اصول، برق به مربوط حوادث در را

 . صاعقه زمان در يمحافظت اقدامات،

 

  آتش به مربوط حوادث و گاز نشست وادثح    هفتم

 اطفاء زاتیجهت آتش کننده خاموش مواد یبند طبقه، یسوز آتش و قیحر تیماه ،

 ، آتش به مربوط حوادث در را نمصدوما نقل و حمل، قیحر

  آتش به مربوط حوادث در يده گزارش

 

  امداد و نجات از آسانسور    هشتم

 در امداد زاتیتجه ، انسان در سقوط از يناش صدمات انواعف چاه در سقوط مفهوم    نهم

 سقوط نیمصدوم انتقال اصول ، سقوط حوادث در يرسان هوا اصول ، سقوط حوادث

  کرده

 

 ابی زنده زاتیتجه و لیوسا ، يابی زنده و جستجو اصول ، معادن و تونل زشیر امداد    مده

  ، ابی زنده یها سگ از استفاده روش،

 

 در امداد با یيآشنا، يکیتار و شب در امداد اصول ، یساز صندوقه و زدن شمع روش    یازدهم

 آسانسورها و بلند یساختمانها

 

  ، ارایه فیلم آسانسورها و بلند یساختمانها در ادامد با یيآشنا    دوازدهم

  کوالک و بهمن در یامداد اتیعمل با یيآشنا     سیزدهم

 ،ارایه فیلم بهمن نواع،ا شکست خط ، برق ، بهمن ،

 

 کوهستان در نیمصدوم انتقال اصول، کوهستان در کوالک، بهمن سقوط بر موثر عوامل    چهاردهم

 يبرف

 

  case studyارایه و  ات تهدید کننده ناشي از سرمای کوهستانخطر    پانزدهم

  اصول جهت یابي    شانزدهم

  امتحان    هفدهم
 

 منابع ) اصلي ، کمکي ( :

 .1393، پایه بیمارستاني پیش طبي های اورژانس.  کیت ، کارن.  برنت ، هفن ، جزف ، میستوویچ – 1

 .1393،چاپ پنجم ،ی طبي پیش بیمارستاني میاني ها اورژانس.  ریچارد ، ریچ.  رابرت ، پورتر.  سو،برایان بلد – 2

 .1394ابراهیمي حسین، اشرفي زهرا، محمدی سمانه.فوریت های پزشکي در شرایط خاص،تهران،جامعه نگر، -3
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 روش تدریس : سخنراني ، بحث گروهي ، کار عملي فردی ، کار عملي گروهي ، نمایش فیلم و پرسش و پاسخ

 مکانات آموزشي: ویدیو پرویکتور ، وایت برد،لپ تاپا

 تکالیف دانشجو :  

  کالس در قیدق و منظم حضور (1

  يگروه بحث و يکالس داخل یتهایفعال در شرکت  (2

  شده يمعرف منابع به رجوع  (3

 قیدق طور به يعمل یواحدها در تیفعال  (4

 

 شیوه ارزشیابي : 

                                  زیکوئ منظم حضور -1

   دوره انیم آزمون -2

                                   دوره انیپا آزمون -3

   يکالس یتهایفعال -4

 

 مدرس                             

                        

 مدیر گروه

 فاطمه مقدم
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 زنجان استان درماني بهداشتي خدمات و پزشكي علوم دانشگاه

 پرستاری ابهر دانشكده
COURSE PLAN 

 

 5/42 :میزان ساعات 2:واحد تعداد   عملي     یتئور: درس نوع ایبال در يپزشک یها تیفور :درس نام

 (1و2)تروما( 1و2) يداخل یها تیفورز : پیشنیا دروس جلسه20:جلسات تعداد پرستاری :آموزشي  گروه فوریت های پزشکي :تحصیلي رشته نام

:     کالس شروع   تحصیلي سال     دوم  اول   نیمسال         :    کالس پایان 

 : سالن امتحانات دانشکده امتحان برگزاری محل :  امتحان ساعت و تاریخ دانشکده پرستاری ابهر :کالس برگزاری محل

 :زمانبندی جدول

 مدرس موضوع ساعت تاریخ روز جلسه

  مفهوم بالیا و شریط اضطراری    1

  بحران، انواع بحران و مدیریت بحران    2

  بحران تیریمد و عامل ریغ پدافندتیم مدیریت بحران،     3

  سیستم فرماندهي سوانح     4

  مارانیب انتقال و درمانمفهوم تریاژ، انواع تریاژ و سیستم های تریاژ،     5

  زمین لرزه و مدیریت بحران در هنگام وقوع زلزله     6

  ل و اصول امداد و نجات در هنگام وقوع سیل، آزمونسی    7

  توفان و اصول امداد و نجات در هنگام وقوع توفان    8

  صاعقه زدگي و آتش فشان و اقدامات فوریت های پزشکي در هنگام وقوع این حوادث    9

  حوادث با چندین قرباني  و کشتار دسته جمعي    10

  منفجره و سالح های شیمیایي  سالح های مرسوم، مواد    11

  عوامل بیولوژیك    12

  تشعشعات و ای هسته های سالح    13

  غوطه ور شده در سیالبمطالعه موردی در زمینه مصدوم     14

  دچار سرمازدگيمصدوم  زمینه در موردی مطالعه    15

   يزدگ صاعقه دچار مصدوم زمینه در موردی مطالعه    16

  ویواکتیراد مواد به آلوده مصدوم زمینه در موردی العهمط    17

  زا تاول یها گاز به آلوده مصدوم زمینه در موردی مطالعه    18

   دیانیس گاز به آلوده مصدوم زمینه در موردی مطالعه    19

  ارائه تکلیف     20
 

 
 مالحظات : 

 : سيد ميثم ابراهيميدانشكده آموزشي معاون                                  فاطمه مقدم    :   گروه مدير                 
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 زنجان استان درماني بهداشتي وخدمات پزشكي علوم دانشگاه

 پرستاری ابهر دانشكده
LESSON  PLAN 

 
 34:  اعاتمیزان س عملي     نظری 2تعداد واحد :  نام درس : فوریت های پزشکي در بالیا

دروس پیشنیاز : فوریت های  گروه :  پرستاری رشته : فوریت های پزشکي

 (1و2( تروما)1و2داخلي )

 نیمسال اول     دوم

 سال تحصیلي  

 کالس شمارهمحل برگزاری :   پایان کالس : شروع کالس :  16تعداد جلسات :

  محل برگزاری  امتحان : سالن امتحانات تاریخ امتحان:

مصدومین و بیماران در این  اف کلي : انتظار مي رود در پایان این واحد درسي دانشجو قادر باشد بالیای طبیعي و غیر طبیعي را شناخته و اقدامات اولیه برای کمك بهاهد

 شرایط را انجام دهد.

 اهداف ویژه نظری :

 )بالیا را تعریف کند. ) حیطه شناختي 

  در شرایط اضطراری را شرح دهد. ) حیطه شناختي(برنامه ریزی و مراحل برنامه ریزی 

 )بحران را تعریف کند. ) حیطه شناختي 

 )مراحل مدیریت بحران را شرح دهد. ) حیطه شناختي 

 )سیستم فرماندهي سوانح را تعریف و مزایای استفاده از آن را نام ببرد. ) حیطه شناختي 

 ه شناختي(تریاژ را تعریف و دسته بندی تریاژ را شرح دهد. ) حیط 

 )سیستم های مختلف تریاژ را شرح دهد. ) حیطه شناختي 

 )زلزله را تعریف و وظایف تیم فوریت های پزشکي قبل، حین و بعد از وقوع زلزله را شرح دهد. ) حیطه شناختي 

 شناختي( سیل را تعریف و مراحل کمك رساني و نجات موثر در یك حادثه سیل توسط فوریت های پزشکي را شرح دهد. ) حیطه 

 )توفان را تعریف و مراحل کمك رساني و نجات موثر در یك حادثه توفان توسط فوریت های پزشکي را شرح دهد. ) حیطه شناختي 

 )چهار مکانیسم صاعقه زدگي را نام برده و مراقبت های طبي اورژانسي برای بیمار صاعقه زده را بیان نماید. ) حیطه شناختي 

  فشان را را شرح داده و اقدامات قبل، حین و بعد از فوران آتش فشان توسط فوریت های پزشکي را شرح دهد. ) حیطه شناختي(پدیده های همراه با آتش 

 MCI )را تعریف و مراقبت در حوادث با چندین قرباني را شرح دهد. ) حیطه شناختي 

 ر جمعي را شرح دهد. ) حیطه شناختي(سالح های کشتار جمعي را نام برده و واکنش پیش بیمارستاني به صالح های کشتا 

  .حیطه آسیب ناشي از مواد محترقه ، منفجره و سالح های شیمیایي را توضیح داده و مهم ترین مراقبت های اورژانسي در این حوادث را توضیح دهد (

 شناختي(

 ل بیولوژیك را شرح دهد. ) حیطه شناختي(اثرات عوامل بیولوژیك بر انسان را توضیح داده و مراقبت های پرستاری در برخورد با عوام 

 )انواع تماس با تشعشعات را شرح داده و مراقبتهای طبي اورژانسي برای بیماران با تماس با تشعشعات را توضیح دهد. ) حیطه شناختي 

 اهداف ویژه عملي:

 حرکتي( -شهرستان ابهر را ارزیابي نماید.) رواني دانشجو قادر باشد با استفاده از چك لیست، برنامه ریزی بحران در مرکز فوریت های پزشکي 

 حرکتي( -دانشجو قادر باشد به صورت مستقل اقدامات طبي اورژانسي در افراد فرضي غوطه ور شده در سیالب را انجام دهد.) رواني 

 (يحرکت -يروان.) دهد انجام را مبتال به سرمازدگي عمومي  يفرض افراد در ياورژانس يطب اقدامات مستقل صورت به باشد قادر دانشجو 

 (يحرکت -يروان.) دهد انجام را يزدگ صاعقه دچار  يفرض افراد در ياورژانس يطب اقدامات مستقل صورت به باشد قادر دانشجو 

 (يحرکت -يروان.) دهد انجام راصدومین فرضي آلوده به گاز تاول زا  در ياورژانس يطب اقدامات مستقل صورت به باشد قادر دانشجو 

 (يحرکت -يروان.) دهد انجام را  دیانیس گاز به آلوده يفرض نیصدوم در ياورژانس يطب اقدامات مستقل صورت به باشد قادر دانشجو 

 (يحرکت -يروان.) دهد انجام را  آلوده به مواد رادیو اکتیو يفرض نیصدوم در ياورژانس يطب اقدامات مستقل صورت به باشد قادر دانشجو 

 ختي ، مهارتي، نگرشي ( : شناختي  و رواني حرکتيحیطه اهداف ) شنا

 جدول زمانبندی :

جل

 سه
 مدرس موضوع ساعت تاریخ روز

  مفهوم بالیا و شریط اضطراری    1

  بحران، انواع بحران و مدیریت بحران    2

  بحران تیریمد و عامل ریغ پدافندتیم مدیریت بحران،     3

  سیستم فرماندهي سوانح     4

  مارانیب انتقال و درمانمفهوم تریاژ، انواع تریاژ و سیستم های تریاژ،     5
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  زمین لرزه و مدیریت بحران در هنگام وقوع زلزله    6

  سیل و اصول امداد و نجات در هنگام وقوع سیل، آزمون    7

  توفان و اصول امداد و نجات در هنگام وقوع توفان    8

  فشان و اقدامات فوریت های پزشکي در هنگام وقوع این حوادثصاعقه زدگي و آتش     9

  حوادث با چندین قرباني  و کشتار دسته جمعي    10

  سالح های مرسوم، مواد منفجره و سالح های شیمیایي     11

  عوامل بیولوژیك    12

  سالح های هسته ای و تشعشعات    13

  سیالب در شده ور طهغو مصدوم زمینه در موردی مطالعه    14

   دچار سرمازدگي و صاعقه زدگي مصدوم زمینه در موردی مطالعه    15

16    
، ارائه آلوده به گاز های تاول زا، سیانید و مواد رادیواکتیو مصدوم زمینه در موردی مطالعه

 تکلیف
 

 
 منابع ) اصلي ، کمکي ( :

 1393ی طبي پیش بیمارستاني پایه.ترجمه خرمنیا سعیده و همکاران. تهران: سیمین دخت؛ میستوویچ جوزف، هفن برنت، کارن کیت. اورژانس ها .4

 1393بلد سو برایان، پورتر رابرت، چری ریچارد. اورژانس های طبي پیش بیمارستاني میاني. ترجمه ابوذری مهدی و همکاران.تهران: سیمین دخت؛ .5

 1392یدری مریم، اسدی بید مشکي الهه. فوریت های پزشکي در بالیا. تهران: سالمي؛ شهرکي واحد عزیز، محمدی محمد حسین، رضواني فرهاد، ح .6

 روش تدریس :

ارائه خواهد شد. ارائه کنفرانس و مقاله در  Power   pointاین درس با استفاده از روش سخنراني و بحث گروهي و به کمك وسایل سمعي و بصری شامل 

 بحث و تبادل نظر پیرامون آنها و نمایش فیلم قسمت دیگر از روشهای در نظر گرفته شده جهت آموزش است.ارتباط با موضوعات درسي فراگیران و 

 امکانات آموزشي: کامپیوتر، ویدئو پروژکتور، اسالید، فیلم آموزشي، وایت برد

 2010 – 2017رس از سالهای تکالیف دانشجو: : ترجمه و ارائه یك مقاله ازپایگاه های معتبر اطالعاتي در ارتباط با موضوع د

 :شیوه ارزشیابي : پرسش و پاسخ در کالس و حضور در بحث گروهي 

 امتحان کوئیز: 

 ارائه تکالیف دانشجو  :

 امتحان پایان ترم: 

 

 فاطمه مقدممدیر گروه:                                                                                                                              مدرس: 
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 زنجان استان درماني بهداشتي خدمات و پزشكي علوم دانشگاه

 پرستاری ابهر دانشكده
COURSE PLAN 

 

 17 :میزان ساعات 1:واحد تعداد   عملي     یتئور: درس نوع محیطي یها تیفور :درس نام

 ز : تشریح فیزیولوژیپیشنیا دروس 8:جلسات تعداد پرستاری :موزشيآ  گروه فوریت های پزشکي :تحصیلي رشته نام

:     کالس شروع   تحصیلي سال     دوم  اول   نیمسال         :    کالس پایان 

 : سالن امتحانات دانشکده امتحان برگزاری محل :  امتحان ساعت و تاریخ دانشکده پرستاری ابهر :کالس برگزاری محل

 :یزمانبند جدول

 مدرس موضوع ساعت تاریخ روز جلسه

  سوختگي    1

  گرمازدگي، سرمازدگي، هیپوترمي    2

  برق گرفتگي و صاعقه زندگي    3

  گازگرفتگي و گزیدگي    4

  اورژانس های ناشي از تغییر فشار    5

  غرق شدگي    6

  تشعشعات هسته ای    7

  بیوتروریسم    8
 

 
 مالحظات : 

 : سيد ميثم ابراهيميدانشكده آموزشي معاون                                :فاطمه مقدم              گروه مدير                 

 


