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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( 2ساعتی برای یک درس  2جلسه ی  71)برای یک دوره درس کامل، برای مثال:       

 

 یرشتهو  مقطع   داخلی جراحی :گروه آموزشی          پرستاری و مامايی دانشکده:

 کارشناسی، پرستاری حصیلی:ت

 

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

 3، 2، 1بزرکساالن  یش نیاز:پ

  موزش مهارتهاي بالینیمركز آمکان برگزاري:   11--8-- :ساعت  چهارشنبه -:زمان برگزاري كالس: روز

رضا  مدرسین )به ترتیب حروف الفبا(:   رضا حسین آباديدكتر  مسئول درس: 55 تعداد دانشجویان:
 حسین آبادي

  شرح دوره:

 
یاهف فیرار قاو  ف گرارف ا  ورهر ، باه برر یاهدر این درس دانشجو ضمن کسب آگاهی  در واورد الاو  ف ویاهیرس اریادهرف در  وری 

وشرل به طور عمل  نرز به نحو  ارائه وراقب   ورف به وصدفورن ف برماهرا  افرااناد در قاهرز ا  برمهریاده  ف یاه در ب ا    رایند حل
 افرااند آشنه قواید شد.

، یاوان  ، بویاه آشنهی  به ارائه قدوه   ورف اریدهرف جر  حیظ جه  وصدفورن ف ارشگررف ا  عوارض در حاواد     هدف كلي درس :

 یهف اریدهرف در ب   افرااند ف جهوعه .یه فه ریرد  کمک یهف ازشر  ف آوهد  یه ف جر  انجهم وراقب  ف بحرا 

 

 )لطفا شرح دهید(هدف کلی: 

و روش های کنترل خونريزی را توضیح داده بصورت فرضی نحوه کنترل خونريزی روی موالژ انجام  انواع خونريزی -1

 دهند.

 را توضیح داده و بصورت فرضی روی موالژ انجام دهند. انگشت ضعی، بلوک عصبیانواع بخیه، نحوه بی حسی مو -2

 های رايج در بخش اورژانس و در باليا و  حوادث را توضیح داده و بصورت فرضی روی موالژ انجام دهند.انواع  بانداژ  -3

آتل توضیح داده و بصورت فرضی   انواع شکستگی ها  و در رفتگی ها ی شايع و نحوه ثابت کردن شکستگی را با انواع -4

 روی موالژ يا يکی از دانشجويان داوطلب انجام دهند.

   و مصدوم را بداند و بصورت فرضی با توجه به امکانات انجام دهند.  فیزيک بدن و انواع روش های حمل بیمار -5

بصورت جداگانه و  بصورت ی ريوی را اصول احیای قلبی ريوی پايه بداند و هر يک از مهارتهای الزم برای احیای قلب -6

 ترکیبی در قالب احیای قلبی ریوی یک نفره و دو نفه روی موالژ انجام دهند. 

اصول احیای قلبی ريوی پیشرفته، اقدامات تهاجمی راه هوايی، دفیريالسیون و داروهای مورد استفاده در احیای قلبی  -7

هارتها را بصورت جداگانه و یا بصورت ترکسیبی در قالب احیای قلبی ریوی مهارتهای تکنیک را بداند و  هر کدام از م ريوی

 نفره انجام دهند. 3تا  2

( انجمن قلب آمریکا تضیح 2222اصول  احیای قلبی ریوی پیشرفته را بر اساس راهنما احیای قلبی ریوی بزرگساالن )-8

 داده و بصورت صحیح با سایر دانشجوان روی موالژ انجام دهد.   
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 )در واقع همان اهداف کلی طرح درس است( بینابینی:اهداف 
 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)

 .(هستنداقع همان اهداف رفتاری که در واست  ويژه تری به نام اهدافقابل تقسیم شدن به اجزای اختصاصی اهداف بینابینی

 .انواع خونريزی ) داخلی و خارجی(  و عالئم آنها را توضیح دهد -1

 روش های کنترل خونريزی خارجی را روی موالژ توضیح داده و انجام دهد.  -2

انواع بخیه  شامل بخیه ساده،  بخیه ساده ممتد، ممتد الکد، ورتیکال مترس سچور و سابکوتانئوس و کاربرد  -3

 را توضیح داده و روی موالژانجام دهد.  آنها

 روش های بی حسی موضعی  و بلوک عصبی  و کاربرد آنها را توضیح داده و روی موالژ انجام دهد. -4

 انواع آسیبهای مفصلی و شکستگی ها را توضیح دهد. -5

ا دوستان خود انجام (، جونز وکاربرد آنها را توضیح داده و روی موالژ ي8انواع بانداژها شامل بانداژ ولپو، ايت) -6

 دهد.

 بیمار را توضیح داده و روی موالژ انجام دهدمصدوم/فیزيک بدن و روش حمل صحیح  -7

بیماران ترومايی شامل النک بک برد، اسکوپ، شورت بک بورد کاله مل و فیکس نمودن حانواع وسیله های  -8

 مصدوم انجام دهد.  ايمنی کالر گردنی  و کاربرد آنها را  بشناسد و بتواند بصورت فرضی روی 

سی تنفس ، فشردن قفسه سنه، هر يک از مهارتهای الزم برای احیای قلبی ريوی  شامل بررسی پاسخ ، برر  -9

 داده و بصورت صیح روی موالژانجام دهد.  حمصنوعی و انواع آن را توضی تنفس

 ه روی موالژ انجام دهند.یک نفره و دو نفر کلیه مهارتهای احیای قلبی ريوی پايه را با هم ترکیب کرده و  -11

 انواع وسايل بازکردن راه هوايی  و کاربرد آنها را بداند و روی موالژ بصورت صحیح به کارگیرد. -11

 ه و به درستی روی موالژ انجام دهد. توضیح داد لوله گذاری داخل تراشه را   نحوه -12

شوک طی عملیات احیای قلبی و ارائه  دستگاه دفیبریالتور را توضیح داده ونحوه مانیتور کردن بیمار  -13

 ریوی را انجام دهد. 

مهارتهای تکنیک را بداند و  هر کدام از  دفیريالسیون و داروهای مورد استفاده در احیای قلبی ريوی -11

 نفره انجام دهند. 3تا  2یبی در قالب احیای قلبی ریوی را بصورت جداگانه و یا بصورت ترکمهارتها 

 يوی، دوز و کاربرد آنها را توضیح داده و بصورت فرضی روی موالژ انجام دهد.انواع داروی های احیای قلبی ر -15
 

 
 

 های تدريس:شیوه

  پرسش و پاسخ   سخنرانی برنامه ریزي شده   سخنرانی

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

 :سایر موارد

 شرح دهید( )لطفا وظايف و تکالیف دانشجو:

 حضور به موقع و فعال در جلسات آموزش و تمرين  -1

 مطالعه مطالب مرتبط با جلسات قبل از حضور در جلسه -2

 تمرين مهارتها  -3

 خاموش کردن موبايل در جلسات -4

 پوشیدن دستکش حین کار با موالژ -5

 مواظبت از اموال مرکز مهارتهای بالینی و بخصوص موالژها -6
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 ر طی جلسات آموزش و تمريناجتناب از شوخی د -7

  
 

 وسايل کمک آموزشی:  

موالژ، كچ، باند، و انواع وسایل و تجهیزات موورد بوراي         كامپیوتر               پروژكتور ویدئو   وايت برد

 مراجعه كننده به اورژانس  بیماران

 : ببرید( لطفاً نام)  سایر موارد
 

 مره کل()از ن :درصد نمرهنحوه ارزشیابی و 
   نمره درصد %06--: آزمون پایان ترم   نمره درصد ------ :آزمون میان ترم

 نمره درصد %26 درس:  شركت فعال در كالس    نمره درصد %26- :انجام تکالیف
 :ببرید( ناماً لطفسایر موارد )

 

 نوع آزمون

  غلط -صحیح جور كردنی          ايچندگزینه       پاسخ كوتاه     تشريحی

 عملی ) انجام پروسیجر ها روي موالژ( )لطفا نام ببرید( سایر موارد
  

 :)لطفا نام ببريد(: منابع پیشنهادی برای مطالعه

 1581هاي پرستاري، انتشارات بشري ، نیکروان  مالحت، فوریت -1

 1588ملی ، نور دانش اورژانس هاي جراحی ، ارولوژي ارتوپدي و تگنیک هاي ع دوایی منوچهر و همکاران،  -2

 1581اهیار و همکاران اورژانس هاي طب داخلی ، نوردانش ، شهر آب مآذر ،.5

 1588غفاري شاد انسیه. درمان شکستگی در اورژانس ، تهران .4

 2015، 2010، 2020راهنماي احیاي قلبی ریوي بزرگساالن انجمن قلب امریکا . 5
 

 :منابع انگلیسی

 2015، 2010، 2020بزرگساالن انجمن قلب امریکا راهنماي احیاي قلبی ریوي 

 

 
 

 

 منابع فارسی:

 

 1581هاي پرستاري، انتشارات بشري ، نیکروان  مالحت، فوریت -2
 1588اورژانس هاي جراحی ، ارولوژي ارتوپدي و تگنیک هاي عملی ، نور دانش  دوایی منوچهر و همکاران،  -2

 1581خلی ، نوردانش ، شهر آب اهیار و همکاران اورژانس هاي طب دامآذر ،.5

 1588غفاري شاد انسیه. درمان شکستگی در اورژانس ، تهران .4
 2015، 2010، 2020راهنماي احیاي قلبی ریوي بزرگساالن انجمن قلب امریکا . 5
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 ی درسارائه کلیات  جدول هفتگی

 نام مدرس عنوان مبحث تاريخ برگزاری شماره جلسه

1 8-11-99 
 جلسه معارفه ، قرائت طرح درس ،بیان اهداف ، 

 و روش های کنترل خونريزی انواع خونريزی 
 دكتر حسین آبادي 

 دكتر حسین آبادي انگشت انواع بخیه، نحوه بی حسی موضعی، بلوک عصبی 15-11-99 2

 ديدكتر حسین آبا های رايج در بخش اورژانس و در باليا و  حوادثانواع  بانداژ  22-11-99 5

4 29-11-99 

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

 شکستگی
 دكتر حسین آبادي

 دكتر حسین آبادي و مصدوم فیزيک بدن و انواع روش های حمل بیمار 1-12-99 5

 دكتر حسین آبادي احیای قلبی ریوی پایه 15-12-99 1

 ین آباديدكتر حس احیای قلبی ریوی پیشرفته 20-12-99 1

 دكتر حسین آبادي احیای قلبی ریوی پیشرفته 21-12-99 8

 دكتر حسین آبادي امتحان پایان دوره  9

 


