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 سمه تعالی اب

 
 دانشکده پرستاری و مامايی  - زاد اسلامی واحد نجف آبادآدانشگاه 

 1044سال تحصيلی   دومل نيمسا 

  اداره بيمار در فوريت های پزشکی زيربنايی مفاهيم با دانشجويان نمودن آشنا :هدف کلی

  اهداف رفتاری:

  انتظار می رود: در پايان دوره از دانشجی گرامی 

 ، صرع و تشنج را توضيح دهد. (CVA)اقدامات لازم در اورژانس های اعصاب شامل سکته مغزی  .1

 را شرح دهد.  اقدامات لازم در اورژانس های قلبی نظير آنژين صدری، انفارکتوس حاد ميوکارد  .2

 اقدامات لازم در اورژانس های تروما نظير صدمات کاسه سر، شکم، قفسه سينه، ستون فقرات را فهرست نمايد.  .3

 ی ها، و آسيب عضلانی را توضيح دهد. اقدامات اوليه در انواع شکستگی ها، دررفتگ .0

 اقدامات اوليه در انواع زخم، خونريزی ها، و نحوه برخورد با فرد مصدوم دچار زخم و خونريزی را توضيح دهد.  .5

اقدامات اورژانسی در انواع مسموميت های خوراکی، داروها، مواد مخدر، الکل، مارگزيدگی، نيش حشرات را به تفکيک  .6

 شرح دهد. 

 د ترياژ و طبقه بندی آن توضيح دهد. در مور .7

 اقدامات اوليه در انواع سوختگی را شرح دهد.  .8

 . نمايش دهدانواع روش های حمل بيمار و بانداز در موارد اورژانسی را  .9

 .، پرسش و پاسخدر محيط مجازی سخنرانی  :روش تدريس

 اليتهای فراگيران:عف

 ؛حضور به موقع و فعال در تمام جلسات درس (1

  ت در پرسش و پاسخ شرک (2

 ؛ جهت جستجوی علمی ـ پژوهشی پاسخ به سوالات درسی مطرح شده در کلاس (3

 . پاسخ به پرسش های کلاسیپژوهشی جديد در تهيه -علمیاستفاده از منابع و يافته های  (0

 فوريت های پزشکی  نام درس: 

 2405140842کد درس: 

 واحد 1 تعداد واحد:

 نظری  نوع واحد:

 تکنولوژی اتاق عملکارشناسی رشته تحصيلی: مقطع و 

 ندارد :  يا همزمان پيشنيازدروس 

 2583تلفن داخلی دفتر: 

 دوشنبه هاساعات حضور در دفتر: 

 يزدانی فريدختدکتر : مدرس

Email : faridokht.yazdani@yahoo.com 
 

 314 و کلاس شماره محيط مجازی: مکان

 11:34-13يکشنبه ها  روز کلاس :

 ندارد تاريخ امتحان ميان ترم:

 طبق برنامه گروه  ن ترم:تاريخ امتحان پايا
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 .گردد ارائه امتحان پايان ترم طفا تکاليف مربوط به هر جلسه پس از پاسخدهی در فايلی با نام خودتان ذخيره و روز قبل ازل (5

  پژوهشی جديد نسبت به تهيه پاسخ برای پرسش های کلاسی اقدام فرماييد.-استفاده از منابع و يافته های علمی با (6

مرتبط با هر يک از موضوعات درسی را جستجو و صفحه اول ( 2422و  2421آخرين دستاوردهای پژوهشی )مقالات  (7

(abstract)  .آن را ترجمه نماييد  

: اورژانس های پيش بيمارستانی و داخل بيمارستانی) اعصاب، قلب، تروما، موضوعات موضوعات درسی شاملجستجوی  (8

 شکستگی، زخم، مسموميت، سوختگی(

 يتم و نقشه. خلاصه نويسی يکی از مباحث درسی به صورت الگور (9

 :روش ارزشيابی

 به شرح زير می باشد:سيم بندی مطالب و نمره گذاری نحوه تق

 

 

 

 

 

 

 

 اصلی درس: بعامن
1- Walsh. M. & Kent. A. (last ed), Accident and Emergency Nursing.  

2. Brigges J. K. (last ed), Telephone Triage Protocols for Nurse. 

 عنوان اورژانس های پزشکی و پرستاری آخرين چاپ تمام کتاب ها و گايدلاين های   منابع جهت مطالعه بيشتر:

 نمره مباحث درسی

 %54 ارزيابی پايان ترم 

 و حضوریشرکت فعال در کلاس های مجازی 

پژوهشی جديد -استفاده از منابع و يافته های علمیو 

 در تهيه پاسخ به پرسش های کلاسی

54% 

 

 فوريت های پزشکی درسجدول زمانبندی 

 1044نيمسال دوم، سال تحصيلی 

 
 

 

 جلسه تاريخ رئوس مطالب

 1 20/11/1044 معرفی طرح درس

1/12/1044 تشنج و صرع(، CVA) مغزی سکته شامل اعصاب های اورژانس  2 

8/12/1044 اورژانس های قلبی نظير آنژين صدری، انفارکتوس حاد ميوکارد  3 

15/12/1044 دمات کاسه سر، شکم، قفسه سينه، ستون فقراتاورژانس های تروما نظير ص  0 

22/12/1044 شکستگی ها، دررفتگی ها، و آسيب عضلانی  5 

10/1/1041 انواع زخم، خونريزی ها، و نحوه برخورد با فرد مصدوم دچار زخم و خونريزی  6 

انواع مسموميت های خوراکی، داروها، مواد مخدر، الکل، مارگزيدگی، نيش 

 راتحش

21/1/1041  7 

28/1/1041 اقدامات اوليه در انواع سوختگی  8 

11/2/1041 روش های حمل بيمار و بانداژ در موارد اورژانسی  9 
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