
 بسمه تعالی 
 

 

 

  بندرعباس احد اسالمی و آزاددانشگاه 

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 (Course Plan)  طرح درس ترمی

 
 

  1399-00  :سال تحصیلی دوم نیمسال                        حوادث غیرمترقبه  و دربحران اورژانس پرستاری  :معرفی درس 

 فرشته مظهری آزادمدرس :                                                                                            پرستاری  :گروه 

 کارشناسیرشته و مقطع تحصیلی:                              وحوادث غیرمترقبه بحران در اورژانس پرستاری   نام درس:

 مجازیمحل برگزاری:                                                          18-20چهار شنبه روز و ساعت برگزاری:

                         1.5 :تعداد واحد                                          (5/0: عملی 1 نظری: )   عملی -نظری  نوع واحد : 

 

 ی پرستاری جهت حفظ جان مصدومین درسوانح وبحران وبالیا.فور اتمهارت دانشجویان برای ارائه خدم افزایش آگاهی و: هدف کلی 

 

 : اهداف اختصاصی درس

 .فوریتها را تعریف کند 

 ف اخالقی پرستار در اقدامات پیش بیمارستانی را توضیح دهد.یوظا 

 دهد شرح را اورژانس بخش ساختار. 

 .مراحل ارزیابی مصدوم را توضیح دهد 

 ریاژ را تعریف کند.ت 

 ران را در تریاژ توضیح دهد.بیمای گروه بند 

 .انواع خونریزیها را نام ببرد 

 .روشهای کنترل خونریزی را به ترتیب اولویت توضیح دهد 

  را به تفکیک توضیح دهد. هیپوترمی و هایپرترمیمشکالت ناشی از 

 تدابیر اورژانسی در گزیدگی ها را توضیح دهد 



  دهد رحدر غرق شدگی را شو اورژانسی  تدابیر درمانی. 

 دابیر درمانی در مسمومیتهای دارویی را توضیح دهد.ت 

 آنتی دوت داروها و سموم معمول را ذکر نماید 

 .اعضاء اصلی تیم احیاء را نام ببرد 

 .مراحل احیاء قلبی ریوی را شرح دهد 

 .لوله گذاری داخل تراشه را روی مانکن انجام دهد 

 روش صحیح استفاده از الکتروشوک را بیان کند 

 :ع ابمن

 ،رفرنس اصلی(1398نیک روان منفرد، مالحت، کتاب جامع فوریت های پرستاری، انتشارات نور دانش (. 

 ،1398زمایشگاهی، انتشارات اندیشه رفیع، فاطمه، ورعی شکوه، راهنمای تستهای تشخیصی و آ جاللی نیا. 

 نیکروان منفرد مالحت، گلشنی گلباغی غالمرضا، شیری حسین، کتاب جامعCPR  1398الغین، انتشارات نور دانش، در ب. 
 

 م

 

 تکالیف و وظایف دانشجویان:

 حضور منظم و به موقع در کالس -

 شرکت فعال در مباحث درسی -

 آیندهمطالب مورد تدریس در جلسات مطالعه  -

 رعایت مقررات اموزشی -

 .می باشدمطالب به صـورت سخنرانی مدرس، پرسش و پاسخ  : روش تدریس

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 تعالی بسمه

  بندرعباس    آزاد اسالمی واحددانشگاه 

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 (Course Plan)  طرح درس ترمی

 

وسایل کمک  عنوان درس 

 آموزشی

 انالین -مجازی  فرایندپرستاری درفوریت ها  بالیا، اصول پرستاری درفوریت ها، هفته اول

 نیانال - یمجاز ستانی.ساختاربخش اورژانس.ت پرستاری پیش بیماراقداما هفته دوم

 نیانال - یمجاز وضعیت اورژانس شناخت بیماران در بررسی و تریاژ و هفته سوم

 نیانال - یمجاز روشهای کنترل خونریزی را به ترتیب اولویت توضیح دهد.و  انواع خونریزیها هفته چهارم

 نیانال - یمجاز هیپوترمی مراقبت پرستاری اورژاانس در آسیب های ناشی از هایپرترمی و هفته پنجم

 نیانال - یمجاز مراقبت پرستاری اورژاانس در گزیدگی ها هفته ششم

 نیانال - یمجاز مراقبت پرستاری اورژاانس در آسیب های ناشی از غرق شدگی هفته هفتم

 نیانال - یمجاز مراقبت پرستاری اورژاانس در مسمومیت ها هفته هشتم

 نیانال - یمجاز شرفتهیپ یویر یقلب یایاح هفته نهم

 پراتیک انواع بانداژ و بی حرکت کردن عضو هم )عملی(هفته د

 پراتیک وزن بخیه و انجام بخیه ساده بر روی مانکنآشنایی با نخ و س )عملی( هفته یازدهم

 پراتیک باز کردن راه هوایی و انجام انواع مانورها بر روی مانکن )عملی( هفته دوازدهم

 پراتیک وی مانکن) دهان به دهان و دهان به بینی(انجام تنفس مصنوعی بر ر )عملی( هفته سیزدهم

 پراتیک بر روی مانکنگذاشتن لوله تراشه  )عملی( هفته چهاردهم



 پراتیک ماساژ خارج قلبی به شکل صحیح و انجام آن روی مانکن )عملی( هفته پانزدهم

 پراتیک الواژ وشستشوی معده در مسمومیت ها )عملی( هفته شانزدهم

 ی دانشجو نحوه ارزشیاب

 

  :تاریخ امتحان پایان ترم 

 

 : االت چهار گزینه ای سو روش برگزاری امتحان و فرمت آزمون ها 

 روش امتیازدهی فعالیتها

 توضیحات درصدکل از امتیاز میزان امتیاز فعالیتهای مورد نظردر طول ترم

 % نمره نهایی 5حداکثر  %5 1 حضور فعال در کالس

 %5 1 )کنفرانس( یف درسیتکال 

 % نمره نهایی  25حداکثر  %40 8 عملیامتحان 

 

  %50 10 امتحان پایان ترم

  %100 20 جمع

 معاونت آموزش و تحصیالت تکمیلی:        :                                                      EDOمدیر

 

 

 

 

 

 

 

 


