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 به نام خـداوند جـان آفـرين

 
 لرستاندانشگاه علوم پزشکي 

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکي

 آموزشي ریزیواحد برنامه

 طرح درس ترمی

 

 

 یرشتهو  مقطع سالمندی , سالمت جامعه و روانپرستاریگروه آموزشی:     پرستاری و مامايیدانشکده:

 کارشناسی پرستاریحصیلی:ت

 

    عملی د:نوع واح   5/0       تعداد واحد:  پرستاري در بحران ، فوریت ها و حوادث غیر مترقبه  : نام درس

 روزانه پرستاري ششمدانشجويان ترم  مخاطبان:                     4و3و2و1بيماريها و پرستاري داخلي جراحي    یش نیاز:پ

آزمایشگاه  مکان برگزاری:   متغیر صبح و عصر   :ساعت  های شنبه یکشنبه و دوشنبه-:: روززمان برگزاری کالس

 مهارتهای بالینی

 مدرسین )به ترتیب حروف الفبا(:  دکتر رضا حسین آبادی  مسئول درس:  36 تعداد دانشجویان:

 یآباد نیدکتر رضا حس

  شرح دوره:

 

تفکر خالق و  یهااز مهارت یریگبا بهره ،هاتیدر فور یپرستار میدر مورد اصول و مفاه یدرس دانشجو ضمن کسب آگاه نیدر ا    

در بخش  ایو  مارستانیاورژانس در خارج از ب مارانیو ب نیبه مصدوم یبا نحوه ارائه مراقبت فور زین یحل مشکل به طور عمل ندیفرا

موقعیت پیش بیمارستانی و بخش  تمرکز این واحد بر مهاتهای تکنیکی و عملی در ارائه مراقبت به بیماران در.شداورژانس آشنا خواهد 

 اورژژانس خواهد بود 

 کلی درس  هدف

 

 

از عظوار  در  یریشظگیو پ نیجهت حفظ  جظان مصظدوم یپرستار یبا ارائه خدمات فور یی:    آشنا: )لطفا شرح دهید(هدف کلی: 

در بخظش اورژانظس و  یپرسظتار یهظاتجهت انجام مراقب یو آماده ساز یپزشک یکمک ها دنیو بحران ها تا رس ای، سوانح ، بالحوادث

 جامعه .

 

 )در واقع همان اهداف کلی طرح درس است( بینابینی:اهداف 
 اهداف بینابینی دهد.و محورهای اصلی برنامه را نشان میاست تر تر و شفافروشن ،نسبت به اهداف کلی که است هدف کلی به اجزای تخصصی شکستن، منظور)

 .(هستندکه در واقع همان اهداف رفتاری است  ویژه تری به نام اهدافختصاصیقابل تقسیم شدن به اجزای ا

 موالژ انجام دهند. یرو یزینحوه کنترل خونر یداده بصورت فرض حیرا توض یزیکنترل خونر یو روش ها یزیانواع خونر -1

 موالژ انجام دهند. یرو یداده و بصورت فرض حیانگشت را توض یبلوک عصب ،یموضع یحس ینحوه ب ه،یانواع بخ -2

 موالژ انجام دهند. یرو یداده و بصورت فرض حیو  حوادث را توض ایدر بخش اورژانس و در بال جیرا یانواع  بانداژ ها -3

 یداده و بصورت فرض حیرا با انواع  آتل توض یو نحوه ثابت کردن شکستگ عیشا یها  یها  و در رفتگ یانواع شکستگ -4

 داوطلب انجام دهند. انیدانشجواز  یکی ایموالژ  یرو

 با توجه به امکانات انجام دهند.    یو مصدوم را بداند و بصورت فرض ماریحمل ب یبدن و انواع روش ها کیزیف -5
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را بصورت جداگانه و  بصورت  یویر یقلب یایاح یالزم برا یاز مهارتها کیبداند و هر  هیپا یویر یقلب یایاصول اح -6

 موالژ انجام دهند.  ینفره و دو نفه رو کی یویر یقلب یایدر قالب اح یبیترک

 یقلب یایمورد استفاده در اح یو داروها ونیالسیریدف ،ییراه هوا یاقدامات تهاجم شرفته،یپ یویر یقلب یایاصول اح -7

 2 یویر یقلب یایدر قالب اح یبیبصورت ترکس ایرا بداند و  هر کدام از مهارتها را بصورت جداگانه و  کیتکن یمهارتها یویر

 نفره انجام دهند.3تا 

 

 

 های تدريس:شیوه

  سخنرانی برنامه ریزی شده،   ،    تمرین  گروهی  انجام عملی مهارت های عملی،  *سخنرانی

  پرسش و پاسخ 

 (TBL) یادگیری مبتنی بر تیم  (PBL) یادگیری مبتنی بر حل مسئله  بحث گروهی

 م کار عملی روی موالژانجا :سایر موارد

 )لطفا شرح دهید( وظايف و تکالیف دانشجو:

  نيحضور به موقع و فعال در جلسات آموزش و تمر -1

 مطالعه مبحث مورد نظر هر جلسه قبل از ورود به جلسه  -2

 در جلسات ليخاموش کردن موبا -3

 کار با موالژ نیدستکش ح دنیپوش  -4

 ص موالژهاو بخصو ینیبال یمواظبت از اموال مرکز مهارتها  -5

 نيجلسات آموزش و تمر یدر ط یاجتناب از شوخ -6

 

 وسايل کمک آموزشی:  

انواع تجهیزات پزشکی مانند وسایل احیای قلبی ریوی         کامپیوتر               پروژکتور ویدئو   وایت برد

 و دی سی شوک 

 : ببرید( لطفاً نام)  سایر موارد

 

 نمره کل()از  :درصد نمرهنحوه ارزشیابی و 

   نمره 15-: آزمون پایان ترم   نمره درصد ------ :آزمون میان ترم

 نمره  5- درس:  شرکت فعال در کالس    نمره درصد ----- :انجام تکالیف

 :ببرید( ناماً لطفسایر موارد )

 

 نوع آزمون

  غلط -صحیح جور کردنی          ایچندگزینه      *پاسخ کوتاه  *تشریحی

 انجام کار عملی روی موالژ– )لطفا نام ببرید( ایر مواردس

  

 :)لطفا نام ببريد(: منابع پیشنهادی برای مطالعه
 

 :منابع انگلیسی
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 منابع فارسی:

 1387های پرستاری، انتشارات بشری ، نیکروان  مالحت، فوریت -1

 1388تگنیک های عملی ، نور دانش اورژانس های جراحی ، ارولوژی ارتوپدی و  دوایی منوچهر و همکاران،  -2

 1386اهیار و همکاران اورژانس های طب داخلی ، نوردانش ، شهر آب مآذر ،.3

 1388غفاری شاد انسیه. درمان شکستگی در اورژانس ، تهران .4

 2020،  2018 -2015 -2010راهنمای احیای قلبی ریوی بزرگساالن انجمن قلب امریکا . 5
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 ی درسارائه کلیات  تگیجدول هف

 جلسات ساعت تاريخ مدرس عنوان

 جلسه معارفه ، قرائت طرح درس ،بیان اهداف ، 

، و روش های کنترل خونريزی ، انواع زخم  انواع خونريزی 

 روش های برخورد با زخم

 حسین آبادی دکتر

 

12-14 1 

 2 14-12  بادیدکتر حسین آ انگشت انواع بخیه، نحوه بی حسی موضعی، بلوک عصبی

های رايج در بخش اورژانس و در باليا و  انواع  بانداژ 

 حوادث
 دکتر حسین آبادی

 
12-14 3 

انواع شکستگی ها  و در رفتگی ها ی شايع و نحوه ثابت 

 کردن شکستگی
 دکتر حسین آبادی

 12-14 
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 5 14-12  دکتر حسین آبادی و مصدوم فیزيک بدن و انواع روش های حمل بیمار

 6 14-12  دکتر حسین آبادی احیای قلبی ريوی پايه

 7 14-12  دکتر حسین آبادی احیای قلبی ريوی پیشرفته

 8 14-12  دکتر حسین آبادی احیای قلبی ريوی پیشرفته

 9 14-12  دکتر حسین آبادی امتحان پايان دوره

 

 
 


