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 سمه تعالی اب

 

 دانشکده پرستاری و مامايی  - زاد اسالمی واحد نجف آبادآدانشگاه 

 1399سال تحصيلی   دومل نيمسا 

  اداره بیمار در فوریت های پزشکی زیربنایی مفاهیم با دانشجویان نمودن آشنا :هدف کلی

  اهداف رفتاری:

  انتظار می رود: در پايان دوره از دانشجو

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

 را شرح دهد.  اقدامات الزم در اورژانس های قلبی نظیر آنژین صدری، انفارکتوس حاد میوکارد  .2

 اقدامات الزم در اورژانس های تروما نظیر صدمات کاسه سر، شکم، قفسه سینه، ستون فقرات را فهرست نماید.  .3

 ضیح دهد. اقدامات اولیه در انواع شکستگی ها، دررفتگی ها، و آسیب عضالنی را تو .4

 اقدامات اولیه در انواع زخم، خونریزی ها، و نحوه برخورد با فرد مصدوم دچار زخم و خونریزی را توضیح دهد.  .5

 اقدامات اورژانسی در انواع مسمومیت های خوراکی، داروها، مواد مخدر، الکل، مارگزیدگی، نیش حشرات را به تفکیک شرح دهد.  .6

 ضیح دهد. در مورد تریاژ و طبقه بندی آن تو .7

 اقدامات اولیه در انواع سوختگی را شرح دهد.  .8

 انواع روش های حمل بیمار و بانداز در موارد اورژانسی را فهرست نماید.  .9

 

 . ، پرسش و پاسخ و بحث گروهیدر محیط مجازی سخنرانی  :روش تدريس

 اليتهای فراگيران:عف

  شرکت در پرسش و پاسخ و بحث گروهی  -2؛ حضور به موقع و فعال در تمام جلسات درس -1

استفاده از منابع و یافته های پژوهشی جدید در  -4؛ جهت جستجوی علمی ـ پژوهشی پاسخ به سواالت درسی مطرح شده در کالس -3

 تهیه تکالیف .

 :روش ارزشيابی

 فوريت های پزشکی  نام درس: 

 واحد 1 تعداد واحد:

 نظری  نوع واحد:

 تکنولوژی اتاق عملکارشناسی رشته تحصيلی: مقطع و 

 ندارد :  يا همزمان پيشنيازدروس 

 2583تلفن داخلی دفتر: 

 طبق برنامه هفتگیتر: ساعات حضور در دف

 يزدانی فريدخت: مدرس

Email : faridokht.yazdani@yahoo.com 
 

 مجازی کالس:   کالسمکان 

 16:45 – 15:15چهارشنبه ساعت  روز کالس :

 ندارد تاريخ امتحان ميان ترم:

 گروه طبق برنامه  تاريخ امتحان پايان ترم:
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 به شرح زیر می باشد:سیم بندی مطالب و نمره گذاری نحوه تق

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بع اصلی درس:امن

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

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

    منابع جهت مطالعه بيشتر:

 تمام کتاب های با عنوان اورژانس های پزشکی و پرستاری آخرین چاپ

 pdfمحتوای درسی 

 نمره مباحث درسی
 علمی ـ پژوهشیجستجوی 

 )نمره اضافی(

 %95 ارزيابی پايان ترم 
عناوین  اساس برتشویقی یک نمره 

 %5 شرکت فعال در کالس ها موضوعی درس

 

 

 

 

 فوريت های پزشکی جدول زمانبندی درس

 1399نيمسال دوم، سال تحصيلی 

 جلسه تاريخ رئوس مطالب

 1 3/12/1399 معرفی طرح درس

10/12/1399 تشنج و صرع(، CVA) مغزی سکته شامل باعصا های اورژانس  2 

17/12/1399 اورژانس های قلبی نظیر آنژين صدری، انفارکتوس حاد میوکارد  3 

24/12/1399 اورژانس های تروما نظیر صدمات کاسه سر، شکم، قفسه سینه، ستون فقرات  4 

15/1/1400 شکستگی ها، دررفتگی ها، و آسیب عضالنی  5 

22/1/1400 م، خونريزی ها، و نحوه برخورد با فرد مصدوم دچار زخم و خونريزیانواع زخ  6 
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انواع مسمومیت های خوراکی، داروها، مواد مخدر، الکل، مارگزيدگی، نیش  

 حشرات

29/1/1400  7 

5/2/1400 اقدامات اولیه در انواع سوختگی  8 

12/2/1400 در موارد اورژانسیروش های حمل بیمار و بانداژ   9 


