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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

 

واحدی( /.5ساعتی برای یک درس 2جلسه ی  9)برای یک دوره درس کامل، برای مثال:       

 

کارشناسی حصیلی:ت یرشتهو  مقطع جامعه و روانپرستاری سالمتگروه آموزشی:     پرستاری و مامايیدانشکده:

 پرستاری

 

    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 مهارتهاي  مکان برگزاري:  متغیر صبح و عصر   :ساعت  هاي شنبه یکشنبه و دوشنبه-:زمان برگزاري كالس: روز

 بالینی

دكتر رضا  مدرسین )به ترتیب حروف الفبا(:  دكتر رضا حسین آبادي  مسئول درس: 44 تعداد دانشجویان:

 يآباد نیحس

  شرح دوره:
 

تفکر خالق و  يهااز مهارت يریگبا بهره ،هاتیدر فور يپرستار میدر مورد اصول و مفاه یدرس دانشجو ضمن كسب آگاه نیر اد    

در بخش  ایو  مارستانیاورژانس در خارج از ب مارانیو ب نیبه مصدوم يبا نحوه ارائه مراقبت فور زین یحل مشکل به طور عمل ندیفرا
ركز این واحد بر مهاتهاي تکنیکی و عملی در ارائه مراقبت به بیماران در موقعیت پیش بیمارستانی و بخش تم.شداورژانس آشنا خواهد 

 اورژژانس خواهد بود 

 كلی درس  هدف
 

 

از عدوار  در  يریشدگیو پ نیجهت حفظ جان مصددوم يپرستار يبا ارائه خدمات فور یی:    آشنا: )لطفا شرح دهید(هدف کلی: 

در بخدش اورژاندس و  يپرسدتار يهاجهت انجام مراقبت يو آماده ساز یپزشک يكمک ها دنیو بحران ها تا رس ایال، سوانح ، بحوادث

 جامعه .

 

 )در واقع همان اهداف کلی طرح درس است( بینابینی:اهداف 
 اهداف بینابینی دهد.صلی برنامه را نشان میو محورهاي ااست تر تر و شفافروشن ،نسبت به اهداف كلی كه است هدف كلی به اجزاي تخصصی شکستن، منظور)

 .(هستندكه در واقع همان اهداف رفتاري است  ویژه تري به نام اهدافقابل تقسیم شدن به اجزاي اختصاصی

 موالژ انجام دهند. يرو يزینحوه كنترل خونر یداده بصورت فرض حیرا توض يزیكنترل خونر يو روش ها يزیانواع خونر -1

 موالژ انجام دهند. يرو یداده و بصورت فرض حیانگشت را توض یبلوک عصب ،یموضع یحس ینحوه ب ه،یانواع بخ -2
 موالژ انجام دهند. يرو یداده و بصورت فرض حیو  حوادث را توض ایدر بخش اورژانس و در بال جیرا يانواع  بانداژ ها -3

 یداده و بصورت فرض حیرا با انواع  آتل توض یکستگو نحوه ثابت كردن ش عیشا يها  یها  و در رفتگ یانواع شکستگ -4

 داوطلب انجام دهند. انیاز دانشجو یکی ایموالژ  يرو
 با توجه به امکانات انجام دهند.    یو مصدوم را بداند و بصورت فرض ماریحمل ب يبدن و انواع روش ها کیزیف -5
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را بصورت جداگانه و  بصورت  يویر یقلب يایاح يزم براال ياز مهارتها کیبداند و هر  هیپا يویر یقلب يایاصول اح -6
 موالژ انجام دهند.  ينفره و دو نفه رو کی يویر یقلب يایدر قالب اح یبیترك

 یقلب يایمورد استفاده در اح يو داروها ونیالسیریدف ،ییراه هوا یاقدامات تهاجم شرفته،یپ يویر یقلب يایاصول اح -7

 2 يویر یقلب يایدر قالب اح یبیبصورت تركس ایرا بداند و  هر كدام از مهارتها را بصورت جداگانه و  کیتکن يمهارتها يویر

 نفره انجام دهند.3تا 
 

 

 های تدريس:شیوه
  پرسش و پاسخ   سخنرانی برنامه ریزي شده *سخنرانی

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

 انجام کار عملی روی موالژ :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

 و بخصوص موالژها ینیبال یهامواظبت از اموال مرکز مهارت  -5

 نيجلسات آموزش و تمر یدر ط یاجتناب از شوخ -6

 

 وسايل کمک آموزشی:  

         كامپیوتر               پروژكتور ویدئو   وایت برد
 : ببرید( لطفاً نام)  سایر موارد

 

 )از نمره کل( :درصد نمرهنحوه ارزشیابی و 
   نمره 11-: آزمون پایان ترم   نمره درصد ------ :آزمون میان ترم

 نمره  1- درس:  شركت فعال در كالس    نمره درصد ----- :انجام تکالیف
 :ببرید( ناماً لطفسایر موارد )

 

 نوع آزمون
  غلط -صحیح جور كردنی          ايچندگزینه      *پاسخ كوتاه  *تشریحی

 روي موالژانجام كار عملی – )لطفا نام ببرید( سایر موارد

  
 :)لطفا نام ببريد(: منابع پیشنهادی برای مطالعه

 

 :منابع انگلیسی
 

 
 

 

 منابع فارسی:

 1337هاي پرستاري، انتشارات بشري ، نیکروان  مالحت، فوریت -1
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 1333اورژانس هاي جراحی ، ارولوژي ارتوپدي و تگنیک هاي عملی ، نور دانش  دوایی منوچهر و همکاران،  -2
 1336ر و همکاران اورژانس هاي طب داخلی ، نوردانش ، شهر آب اهیامآذر ،.3

 1333غفاري شاد انسیه. درمان شکستگی در اورژانس ، تهران .4

 2013 -2015 -2010راهنماي احیاي قلبی ریوي بزرگساالن انجمن قلب امریکا . 5
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 ی درسارائه کلیات  جدول هفتگی

 اتجلس ساعت تاريخ مدرس عنوان

 جلسه معارفه ، قرائت طرح درس ،بیان اهداف ، 

 و روش های کنترل خونريزی انواع خونريزی 

رضا حسین 

 آبادی

سه روز اول  

 8-21هفته
1 

 1 //  // انگشت انواع بخیه، نحوه بی حسی موضعی، بلوک عصبی

 3 //  // های رايج در بخش اورژانس و در باليا و  حوادثانواع  بانداژ 

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

 شکستگی

// 
 

// 4 

 5 //  // و مصدوم فیزيک بدن و انواع روش های حمل بیمار

 6 //  // احیای قلبی ريوی پايه

 7 //  // احیای قلبی ريوی پیشرفته

 8 //  // احیای قلبی ريوی پیشرفته

 9 //  // امتحان پايان دوره

 

 
 


