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دوم :تحصیلیی پرستارتحصیلی:رشته ارشناسیک:مقطع        هوشبری گروه آموزشی:       و فوریت پزشکی پلدختر  پرستاری دانشکده:

 99-98:سالتحصیلی    

  تئوری واحد 5/1 :تعداد واحد                 1فوریت های پزشکی : نام واحد درسی
 آناتومی و فیزیولوژی :یش نیازپ 

 شهین توحیدی       :مدرس  جلسات هفتگی در سامانه نوید  :ری كالسزمان برگزا

 : مکان برگزاری

 17 تعداد دانشجویان:

 چهار شنبهروز های شنبه تا ساعات مشاوره با دانشجو:

 )لطفا شرح دهید( شرح دوره:

 در این درس دانشجو با اصول کمک به مصدومین در مراحل قبل از بیمارستان آشنا می شود

  لی:هدف ك
 اقدامات اولیه در موقعیت های اورژانسیآشنایی دانشجویان با اصول 

 بینابینی:اهداف 

 دانشجو در پایان دوره بتواند..........

 را تشریح نماید تعریف تریاژ و اولویت بندی مصدومان  بیماران

 را توضیح دهد شوک و انواع آن)کاردیوژنیک، آنافیالکسی...(

 را توضیح دهد دگیاقدامات اولیه در سرماز

 را توضیح دهد اقدامات اولیه در گرمازدگی

 را توضیح دهد اقدامات اولیه در سوختگی انواع پانسمان

 را توضیح دهد اقدامات درمانی در مسمومیت ها)ارگانوفسفره، سالیسیالتها، قارچ های سمی....(

 را توضیح دهد اقدامات اولیه در شکستگی و دررفتگی

 را توضیح دهد احیا اولیه در بالغین اقدامات اولیه در

 را توضیح دهد اقدامات اولیه در احیا اولیه در مادران باردار کودکان

 

 تهیه ماجول یادگیری  های تدریس:شیوه

 √ پرسش و پاسخ سخنرانی برنامه ریزی شده             √سخنرانی

 (TBLیادگیری مبتنی بر تیم)         (PBLیادگیری مبتنی بر حل مسئله)  بحث گروهی

 وهیتکالف گر: سایر موارد

 وظایف و تکالیف دانشجو:
 انجام تکالیف کالسی

 وسایل كمک آموزشی:  

     √اسالید            پروژکتور خته و گچت وایت برد

  :  سایر موارد

  :درصد نمرهنحوه ارزشیابی و 
 درصد نمره 70آزمون پایان ترم 

 صد نمرهدر 30 فعالیت در کالس

 نوع آزمون
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  غلط -صحیح جور کردنی       ایچندگزینه         پاسخ کوتاه     تشریحی

 

 )لطفا نام ببرید( سایر موارد

  

 :)لطفا نام ببرید(: منابع پیشنهادی برای مطالعه
 

 

 

 

 جدول هفتگی كلیات  ارائهی درس

 استاد مربوط عنوان مطالب جلسه

 توحیدی  بندی مصدومان  بیماراناولویت و  اژیتر فیتعر  .1

 توحیدی )کاردیوژنیک، آنافیالکسی(شوک و انواع آن  .2

 توحیدی )نوروژنیک و....(شوک و انواع آن  .3

 توحیدی یدر سرمازدگ هیاقدامات اول  .4

 توحیدی یدر گرمازدگ هیاقدامات اول  .5

 توحیدی انواع پانسمان یدر سوختگ هیاقدامات اول  .6

 توحیدی )ارگانوفسفره، سالیسیالتها، قارچ های سمی(ها تیسمومدر م یاقدامات درمان  .7

 توحیدی ()اوپیوئیدها، آمفتامینها ، الکل/ آنتی دوت هاها تیدر مسموم یاقدامات درمان  .8

 توحیدی یو دررفتگ یدر شکستگ هیاقدامات اول  .9

 توحیدی یدگیدر مارگز هیاقدامات اول  .10

 توحیدی نیدر بالغ هیاول ایدر اح هیاقدامات اول  .11

 توحیدی کودکان  ارداردر مادران ب هیاول ایدر اح هیاقدامات اول  .12

 


