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 پرظتبری گروه آهوزضی:                         پلذختر فَریتْبی پسؼنی ٍ پرظتبری دانطکذه:

    دٍمًیوعبل : نیوسبل تحصیلی و سبلتحصیلی          پرظتبری ؼؽنداًؽجَیبى ترم   حصیلی:ت یرضتهو هقطع 

98- 97 

   هترقجِپرظتبری در ثحراى ، فَریت ّب ٍ حَادث غیر  :نبم واحذ درسی

       ٍاحذ 2: تعذاد واحذ

  ػولی -تئَری ذ:نوع واح 

(، 1 -3در اختالالت ظالهت هبدر ٍ ًَزاد، پرظتبری ثیوبریْبی مَدمبى، پرظتبری ثسرگعبالى/ ظبلوٌذاى)پرظتبری  :یص نیبزپ

  ؼبیغ در ایراىثب ثیوبریْبی اصَل اپیذهیَلَشی ٍ هجبرزُ 

  8 -10 :سبعت        ؼٌجِ  ظِ  : زهبى برگساری كالس: روز

 8 مالض ؼوبرُ هکبى برگساری:

   ًفر 23  تعذاد دانطجویبى:

 خبًن ًرگط ًرگعی  )به ترتیب حروف الفبب(: اسبتیذ             خبًن ًرگعی هسئول درس:

 12 -2ؼٌجِ ظبػت ظِ  تب ؼٌجِ ّبیرٍز  سبعبت هطبوره بب دانطجو:

 

 )لطفب ضرح دهیذ( رح دوره:ض

  ّبی تفنرر   گیری از هْبرت ، ثب ثْرُ ّب در ایي درض داًؽجَ ضوي معت آگبّی در هَرد اصَل ٍ هفبّین پرظتبری در فَریت

ٍ خربًَادُ آًْرب    ثِ هصذٍهیي ٍ ثیوبراى پرظتبری ًیس ثب ًحَُ ارائِ هراقجت فَری/ خالق ٍ فرایٌذ حل هؽنل ثِ عَر ػولی 

اًجبم خَاّذ  ثب رػبیت اٍلَیت در تصوین گیری ّب ٍ یب در ثخػ اٍرشاًط ، جبهؼِدر خبرج از ثیوبرظتبى ،اٍرشاًط در هَارد

 .داد
 

 ا)لطفب ضرح دهیذ(هذف كلی: 

ثرقرراری   فسایػ آگبّی ٍ ایجبد تَاًبیی در داًؽجَ ثِ هٌظَر ارائِ اقذاهبت فَری پرظتبری جْت حفر  جربى هصرذٍهیي،   

ؽگیری از ػَارض درحَادث، ظَاًح، ثالیب ٍ ثحراى ّب تب رظیذى مول ّربی پسؼرنی ٍ آهربدُ    ارتجبط هٌبظت ثب خبًَادُ، پی

ظبزی داًؽجَ جْت اًجبم هراقجت ّبی هجتٌی ثر تؽخیص ّبی پرظرتبری در ثخرػ ّربی اٍرشاًرط ثیوبرظرتبًْب، پریػ       

 ثیوبرظتبًی ٍ جبهؼِ     
    

 (بنویسیذ اهذاف را بب توجه به حیطه هب و سطوح هختلف)بینببینی:اهذاف 

 .دّذ ؼرح را خصَصیبت اٍرشاًط (1

 .مٌذ ثیبى را پرظتبر اٍرشاًط هؽخصبت (2

 هَارد اخالقی در اٍرشاًط را ثیبى مٌذ. (3

 تریبش ثیوبرظتبًی را ؼرح دّذ.اًَاع  (4

 .دّذؼرح  را پیؽرفتِ ریَی قلجی احیبء هراحل (5

 .مٌذ تؼریف ٍ ثردُ ًبم را ؼَك اًَاع (6
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 .دّذ ؼرح را ؼَك دچبر ثیوبر ثب ثرخَرد رٍؼْبی (7

 .دّذ تَضیح را خًَریسی مٌترل رٍؼْبی (8

 .مٌذ ثیبى را ظرهبزدگی ٍ گرهبزدگی ثِ هرثَط فَریتْبی (9

 .دّذ ؼرح را ظَختگی دچبر ثیوبر ثب ثرخَرد در اٍلیِ اقذاهبت ٍ ًبم را ظَختگیْب اًَاع (10

 ًحَُ ثرخَرد ثب هصذٍهیي دچبر حَادث هحیغی را ثیبى مٌذ. (11

 .دّذ ؼرح را آًْب ثب ثرخَرد در اٍلیِ اقذاهبت ٍثردُ  ًبم را هعوَهیتْب اًَاع (12

 ..مٌذ ثیبى رااًَاع گسغ  ٍ حؽرات ًیػ ثب ثرخَرد در اٍلیِ اقذاهبت (13

 .دّذ ؼرح را ػضالًی آظیجْبی ٍ دررفتگی ؼنعتگی، اًَاع ثب ثرخَرد در اٍلیِ اقذاهبت (14

 ًحَُ ثرخَرد ثب هصذٍهیي حَادث جٌگ را ثیبى مٌذ. (15

 ذ.هصذٍم را اجرا مٌاًَاع رٍؼْبی حول  (16

 را ثر رٍی هبمت ًؽبى دّذ.ٍ پیؽرفتِ احیبء قلجی ریَی پبیِ  (17

 .از زخن را ثرٍی هبًني آهَزؼی ًؽبى دّذ. مبهل هراقجت (1
 

 

 هبی تذریس:ضیوه

  ■پرظػ ٍ پبظخ   ظخٌراًی ثرًبهِ ریسی ؼذُ  ■ظخٌراًی
 (TBLتین) یبدگیری هجتٌی ثر  (PBLیبدگیری هجتٌی ثر حل هعئلِ)  ■ثحج گرٍّی

 ----------------- )لغفبً ًبم ثجریذ( ظبیر هَارد
 

 )لطفب ضرح دهیذ( وظبیف و تکبلیف دانطجو:

 درض مالض در هَقغ ثِ حضَر 

  داًؽجَیی ؼئًَبت رػبیت ٍ اًضجبط ٍ ًظن حف 

  ِمالض در حضَر از قجل هٌبثغ هغبلؼ 

 ِقجلی جلعبت در ؼذُ ارائِ هغبلت هغبلؼ 

 تذریط رًٍذ در فؼبل هؽبرمت 

 ارائِ صحیح ٍ ثِ هَقغ تنبلیف 

 در واحذ عولی )پراتیک(

 درض مالض در هَقغ ثِ حضَر 

  هقررات پراتیل رػبیت ٍ اًضجبط ٍ ًظن حف 

  پَؼیذى لجبض فرم هٌبظت 

 ّورا ًذاؼتي هَثبیل 

 هغبلؼِ هغبلت تئَری ٍ آهبدگی قجلی 
 

 وسبیل كوک آهوزضی:   

   ■پرٍشمتَر اظالیذ  ختِ ٍ گچت  ■ٍایت ثرد
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 -------------- ثجریذ( لغفبً ًبم)  ظبیر هَارد
 

 )از نوره كل( :درصذ نورهنحوه ارزضیببی و 

   ًورُ درصذ 58آزهَى پبیبى ترم   ًورُ درصذ 0آزهَى هیبى ترم 

 ًورُ درصذ 8ؼرمت فؼبل در مالض     ًورُ درصذ 00اًجبم تنبلیف 

 ----------ثجریذ(  ًبمبً لغفظبیر هَارد )
 

 آزهوىنوع 

  ■غلظ -صحیح جَر مردًی           ■ایچٌذگسیٌِ       ■پبظخ مَتبُ     تؽریحی

 ػولنردی متجیجبی خبلی،  )لغفب ًبم ثجریذ( ظبیر هَارد

  

 :)لطفب نبم ببریذ(: هنببع پیطنهبدی برای هطبلعه

 :هنببع انگلیسی -

 

1. Walsh.M.,kent,A.(2008)-Accident and Emergency Nursing 4
th

 edition 
2. Emergency Nurses Association(2013).Sheehy,s manual of emergency care7 th 

ed.St. Louis: Elsevier Mosb. 

3. Veenema,T.G.(2013).Disaster Nursing and emergency preparednees 3
rd

 ed.New 

York:Springer. 
 

 

 هنببع فبرسی:

 

 تْراى. ًؽر ثؽری فَریتْبی پرظتبری.ملیبت ( 1395دثیریبى الف، گلؽٌی ؽ ر، قسلقبغ ع ) .1

 داًعتٌیْبی تخصصی پرظتبری ٍیصُ ثخػ اٍرشاًط. تْراى. اًتؽبرات ًْضت پَیب.  (1387ًبرٍیی  ض ٍ ّونبراى) .2

 پرظتبری فَریت ّب. تْراى. ًؽر ثؽری  (1389گیتی الف ) .3

 راى. ًؽر ثؽری ( پرظتبری فَریت ّب ٍ حَادث غیر هترقجِ. ت1385ْغفبری ف ، ؼوعؼلی ًیب ع) .4

 در ثبلغیي. تْراى. اًتؽبرات ًَر داًػ CPR(متبة جبهغ 1390ًیل رٍاى هفرد م ٍ ّونبراى) .5
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 جذول هفتگی كلیبت  ارائهی درس

 استبد هربوط عنواى هطبلب تبریخ جلسه

اصول پرستبری در ، سبختبر بخص اورشانسهقذهه، ارائه طرح درس،  16/11/97 1

 تهیه نوونه هبی آزهبیطگبهیبیوبراى و بررسی ، تریبشو  فوریت هب

 خبنن نرگسی

 خبنن نرگسی و پیطرفتهریوی پبیه  -احیبء قلبی 23/11/97 2

 خبنن نرگسی هبیع درهبنی وریذیو  هراقبت هبی پرستبری اورشانس در خونریسی هب 30/11/97 3

 خبنن نرگسی هراقبت هبی پرستبری اورشانس در انواع ضوک  7/12/97 4

 خبنن نرگسی هراقبت هبی پرستبری اورشانس در هسووهیت هب  14/12/97 5

 خبنن نرگسی  هراقبت هبی پرستبری اورشانس در آسیب هبی نبضی از عواهل هحیطی  21/12/97 6

 خبنن نرگسی هراقبت هبی پرستبری اورشانس در گسیذگی هب  28/12/97 7

ضکستگی  هب  و صذهبت قفسه هراقبت هبی پرستبری اورشانس در  20/1/98 8

 سینه

 خبنن نرگسی

ورود و  هراقبت هبی پرستبری اورشانس در صذهبت نخبعی و ضربه سر  27/1/98 9

  اجسبم خبرجی به چطن، گوش، حلق، بینی 

 خبنن نرگسی

 خبنن نرگسی هراقبت هبی پرستبری اورشانس در حوادث زهبى جنگ   3/2/98 11

 خبنن نرگسی )عولی(احیبء قلبی ریوی پبیه  10/2/98 11

 خبنن نرگسی )عولی(احیبء قلبی ریوی پیطرفته  17/2/98 12

 خبنن نرگسی )عولی(احیبء قلبی ریوی پیطرفته اداهه  24/2/98 13

 خبنن نرگسی هراقبت از زخن )عولی(روش هبی  24/2/98 14

 خبنن نرگسی )عولی( روش هبی ببنذاش  31/2/98 15

 خبنن نرگسی روش هبی آتل بنذی )عولی( 31/2/98 16

 خبنن نرگسی )عولی(روش هبی حول هصذوم  7/3/98 17

 خبنن نرگسی )عولی(روش هبی حول هصذوم اداهه  7/3/98 18

 خبنن نرگسی تعطیل رسوی 14/3/98 19

 


