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 پرستاری :گروه آموزشی                         پلدختر فوریتهای پزشکی و پرستاری :دانشکده

    اولنیمسال : نیمسال تحصیلی و سالتحصیلی          پرستاری مهفتدانشجویان ترم   :حصیلیت یرشتهو مقطع 

1011- 99 

   و حوادث غیر مترقبه هادر بحراناورژانس پرستاری  :نام واحد درسی

       واحد 1: تعداد واحد

  تئوری :دنوع واح 

، (1 -3)سالمندان/ در اختالالت سالمت مادر و نوزاد، پرستاری بیماریهای کودکان، پرستاری بزرگساالنپرستاری  :یش نیازپ

  شایع در ایرانبا بیماریهای اصول اپیدمیولوژی و مبارزه 

  1 -3 :ساعت        شنبه  یک : روز: زمان برگزاری كالس

 (سامانه نوید)کالسهای درس دانشکده پلدختر :مکان برگزاری

   نفر 9  :تعداد دانشجویان

 خانم نرگس نرگسی  (:به ترتیب حروف الفبا) اساتید             خانم نرگسی :مسئول درس

 8 -11شنبه تا سه شنبه های روز  :ساعات مشاوره با دانشجو

 

 (لطفا شرح دهید) :رح دورهش

  های تفکرر   گیری از مهارت ، با بهره ها در این درس دانشجو ضمن کسب آگاهی در مورد اصول و مفاهیم پرستاری در فوریت

و خرانواده آنهرا    به مصدومین و بیماران پرستاری نیز با نحوه ارائه مراقبت فوری/ خالق و فرایند حل مشکل به طور عملی 

انجام خواهد  با رعایت اولویت در تصمیم گیری ها و یا در بخش اورژانس ، جامعهخارج از بیمارستان در ،اورژانس در موارد

 .داد
 

 ا(لطفا شرح دهید): هدف كلی

برقرراری   فزایش آگاهی و ایجاد توانایی در دانشجو به منظور ارائه اقدامات فوری پرستاری جهت حفر  جران مصردومین،   

ارتباط مناسب با خانواده، پیشگیری از عوارض درحوادث، سوانح، بالیا و بحران ها تا رسیدن کمک هرای پزشرکی و آمراده    

سازی دانشجو جهت انجام مراقبت های مبتنی بر تشخیص های پرسرتاری در بخرش هرای اورژانرس بیمارسرتانها، پریش       

 بیمارستانی و جامعه   
   

 (را با توجه به حیطه ها و سطوح مختلف بنویسید اهداف):بینابینیاهداف 

 .دهد شرح را خصوصیات اورژانس (1

 .کند بیان را پرستار اورژانس مشخصات (1

 .موارد اخالقی در اورژانس را بیان کند (3

 .تریاژ بیمارستانی را به اختصار شرح دهد (0

 .دهد توضیح را هوایی راه کردن باز روشهای (5

 .دهد شرح را مصنوعی تنفس انجام روشهای (6
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 .دهدشرح  را پیشرفته ریوی قلبی احیاء مراحل (7

 .کند تعریف و برده نام را شوك انواع (8

 .دهد شرح را شوك دچار بیمار با برخورد روشهای (9

 .دهد توضیح را خونریزی کنترل روشهای (11

 .کند بیان را سرمازدگی و گرمازدگی به مربوط فوریتهای (11

 .دهد شرح را سوختگی دچار بیمار با برخورد در اولیه اقدامات و ببرد نام را سوختگیها انواع (11

 .نحوه برخورد با مصدومین دچار حوادث محیطی را بیان کند (13

 .ببرد نام را مسمومیتها انواع (10

 ..کند بیان را مارگزیدگی و حشرات نیش خوراکی، سموم منواکسیدکربن، با مسمومیت عوارض و عالئم (15

 .دهد شرح را عضالنی آسیبهای و دررفتگی شکستگی، انواع با برخورد در اولیه اقدامات (16

 .جنگ را شرح دهدانواع حوادث  (17

 .نحوه برخورد با مصدومین حوادث جنگ را بیان کند (18

 .دانواع روشهای حمل مصدوم را اجرا کن (19

 .را بر روی ماکت نشان دهدو پیشرفته احیاء قلبی ریوی پایه  (11

 ..مراقبت از زخم را بروی مانکن آموزشی نشان دهد (1
 

 

 :های تدریسشیوه

  پرسش و پاسخ   سخنرانی برنامه ریزی شده   ■سخنرانی
 (TBL)یادگیری مبتنی بر تیم  (PBL)یادگیری مبتنی بر حل مسئله  ■بحث گروهی

 آموزش مجازی (:لطفاً نام ببرید) سایر موارد

 

 (لطفا شرح دهید) :وظایف و تکالیف دانشجو

 آنالین درس کالس در موقع به حضور 

  حضور هنگام استفاده از مطالب بارگزاری شدهاعالم 

 مطالعه به موقع مطالب بارگزاری شده در سامانه 

 قبلی جلسات در شده ارائه مطالب مطالعه 

 (با هماهنگی قبلی)آنالین  تدریس روند در فعال مشارکت 

 پاسخ به موقع به تکالیف موجود در سامانه 

 

 :  وسایل كمک آموزشی

   پروژکتور اسالید  خته و گچت  وایت برد

، ، سامانه هاای مجاازی  اسالیدهای صداگزاری شده، صوتها و فیلمهای آموزشی( ببرید لطفاً نام)سایر موارد  

 ماكت و موالژ
 

 (از نمره كل) :درصد نمرهنحوه ارزشیابی و 
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   نمره درصد85آزمون پایان ترم   نمره درصد 0آزمون میان ترم 

 نمره درصد 5شرکت فعال در کالس     نمره درصد 00انجام تکالیف 

 ( ببرید ناماً لطف)سایر موارد 
 

 نوع آزمون

  ■غلط -صحیح جور کردنی          ■ایچندگزینه       ■پاسخ کوتاه     تشریحی

 عملکردی کتبیجای خالی،  (لطفا نام ببرید) سایر موارد

  

 :(لطفا نام ببرید): منابع پیشنهادی برای مطالعه

 :انگلیسی منابع -

 

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. 
 

 

 :منابع فارسی

 

 نشر بشری. تهران .فوریتهای پرستاریکلیات ( 1395)دبیریان الف، گلشنی غ ر، قزلقاش ع  .1

 . انتشارات نهضت پویا. تهران. دانستنیهای تخصصی پرستاری ویژه بخش اورژانس (1387)نارویی  س و همکاران .1

 نشر بشری . تهران. پرستاری فوریت ها (1389)گیتی الف  .3

 نشر بشری . تهران. پرستاری فوریت ها و حوادث غیر مترقبه( 1385)غفاری ف ، شمسعلی نیا ع .0

 انتشارات نور دانش. تهران. در بالغین CPRکتاب جامع (1391)نیک روان مفرد م و همکاران .5
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 جدول هفتگی كلیات  ارائهی درس

 استاد مربوط عنوان مطالب تاریخ جلسه

اصول پرستاری در ، ساختار بخش اورژانسمقدمه، ارائه طرح درس،  31/6/99 1

 تهیه نمونه های آزمایشگاهیبیماران و بررسی ، تریاژو  فوریت ها

 خانم نرگسی

 خانم نرگسی و پیشرفتهریوی پایه  -احیاء قلبی 6/7/99 2

مایع ، سوختگی و در خونریزی هامراقبت های پرستاری اورژانس  13/7/99 3

 درمانی وریدی

 خانم نرگسی

 خانم نرگسی مسمومیت هاو مراقبت های پرستاری اورژانس در انواع شوک  11/7/99 4

 خانم نرگسی مراقبت های پرستاری اورژانس در آسیب های ناشی از عوامل محیطی 17/7/99 5

 خانم نرگسی   تعطیل رسمی 0/8/99 6

 خانم نرگسی حوادث زمان جنگ  و مراقبت های پرستاری اورژانس در گزیدگی ها  11/8/99 7

مراقبت های پرستاری اورژانس در شکستگی  ها  و صدمات قفسه  18/8/99 8

 سینه

 خانم نرگسی

ورود و  مراقبت های پرستاری اورژانس در صدمات نخاعی و ضربه سر  15/8/99 9

  اجسام خارجی به چشم، گوش، حلق، بینی 

 خانم نرگسی

 

 

 


