
  

1 

 

 به نام خـداوند جـان آفـرين

 
 لرستاندانشگاه علوم پزشکي 

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکي

 آموزشي ریزیواحد برنامه

 برای دروس مجازی طرح درس ترمی

 

 واحدی( دوبرای یک درس  هساعت دوی جلسه 17)برای یک دوره درس کامل، برای مثال:  

  درس: مشخصات كلي

 

 شناس پرستاریکار تحصیلي: یرشتهو  مقطع                      پرستاری  گروه آموزشي:          پرستاری الیگودرز دانشکده:

       واحد 5/1 تعداد واحد:      پرستاری اورژانس در بحران ها و حوادث غیر مترقبه ) تئوری وعملی(: نام درس

 واحد( 5/0)و عملی واحد(1) تئوری  :دنوع واح

 ( و پرستاری بیماری های کودکان3و ) ( 2) و(1پرستاری بزرگساالن وسالمندان )اپیدمیولوژی،   :نیاز پیش

وبرگزاری  ر سامانه نویدبارگذاری د به صورت مجازی، 201کالس حضوری  : مکان برگزاری   10-12شنبه  سه  :زمان برگزاری كالس

 جلسه آنالین در اسکای روم

   آرزو شاهسواری :مسئول درس         نفر 20  :تعداد دانشجويان

 آرزو شاهسواری :مدرسین )به ترتیب حروف الفبا(

 

  :درس معرفي

ناسب و تباط مدانشجو ضمن کسب اگاهی در مورد اصول و مفاهیم پرستاری در فوریت ها با بهره گیری از مهارت های تفکر خالق، ار

ج رژانس در خاراو واردممراقبت فوری پرستاری به مصدومین، بیماران و خانواده آنها در فرایندحل مشکل به طور عملی نیز با نحوه ارائه 

 بیمارستان، جامعه ودر بخش های اورژانس با رعایت اولویت در تصمیم گیری ها انجام خواهد شد.
 

 )لطفا شرح دهید(هدف كلي: 

نواده ، ناسب با خامارتباط  فوری پرستاری جهت حفظ جان مصدومین، برقراریافزایش آگاهی و ایجاد توانایی در دانشجو به منظور ارائه اقدامات 

ر ای مبتنی براقبت همپیشگیری از عوارض در حوادث، سوانح، بالیا و بحران ها تا رسیدن کمک های پزشکی، اماده سازی دانشجو جهت انجام 

 و جامعه تشخیص های پرستاری در بخش های اورژانس بیمارستان ها ، پیش بیمارستان

 

 بینابیني: )در واقع همان اهداف كلي طرح درس است(اهداف 
 الف( در حیطه شناختي:

 ( فوریت را تعریف کند.1

 (اصول استفاده از تریاژ رادر فوریت ها تحلیل کند .2

 ( اصول معاینات فیزیکی در مصدوم را اولویت بندی کند .3

 را تعریف کند . BLS(مراحل  4

 را شرح دهد.  CPR ( مراحل 5

 ( اصول پرستاری در انواع خونریزی را تفسیر کند. 6

 ( اصول پرستاری درانواع شوک را تفسیر کند.7

 ( اصول پرستاری در زخمها را تفسیر کند.8

 ( اصول پرستاری دراستفاده از بانداژ را تفسیر کند.9

 ( اصول پرستاری در شکستگی ها را تفسیر کند.10

 مسمومیت ها  را تفسیر کند. ( اصول پرستاری در11

 ( اصول پرستاری درگزیدگی تفسیر کند.12
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 ( اصول پرستاری در گازگرفتگی را تفسیر کند.13

 ( اصول پرستاری درگرمازدگی وسرمازدگی را تفسیر کند.14

 ( اصول پرستاری در سوختگی را تفسیر کند.15

 ب( در حیطه عاطفي:

 درس در فعالیت های کالس فعاالنه شرکت نماید. دانشجو با نگرش مثبت نسبت به مفاهیم  (1

 . دانشجو نسبت به اهمیت درک دانش و مهارت مراقبت در اورژانس نگرش مثبت داشته باشد (2

 ج( در حیطه رواني حركتي:

 . دانشجویان در گروه فعاالنه مشارکت داشته و در اجرای مهارت ها کوشا باشند  (1

 مربوط به پروسیجر منتخب اورژانس را تهیه نمایند و به عنوان تکلیف ارائه دهند. دانشجویان به صورت گروهی فیلم آموزشی  (2

 های تدريس:شیوه

      پرسش و پاسخ             سخنرانی برنامه ریزی شده            سخنرانی

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

 طرح سناریو مرتبط با مباحث درسی  :مواردسایر 
 

 :(در جلسات آفالین و جلسات آنالین به تفکیک) وظايف و تکالیف دانشجو
 و سناریوی آموزشی و ارائه فیلم آموزشی به عنوان تکلیف بخش عملیقالب کار گروهی  در پروسیجر منتخبطراحی و اجرای یک  -

 برای ارائه در کالس به صورت گروهی به عنوان تکلیف بخش تئوریانتخاب یکی از عناوین مشخص شده توسط مدرس  -

 در موعد مقرر قرار دادن تکالیف تئوری و عملی در سامانه نوید -

 همه جلسات  کالس درآمادگی جهت پرسش و پاسخ در  -

 

 )در جلسات آفالین و جلسات آنالین به تفکیک(: قوانین و مقررات كالس

 جلسه آنالین : 

 غیبت است یک جلسه در ساعت از قبل تعیین شده می بایست در کالس انالین حضور داشته باشند، عدم حضور در جلسه انالین به معنایهمه دانشجویان  -

 ه باشندرا داشتم در بستر اسکای روانالین  و نیز به صورت  مادگی ارائه تکالیف خود ، طبق برنامه ریزی ، در کالسآهمه دانشجویان می بایست  -

 و رفع نمایند کرده نالین اشکاالت خود را مطرحآجلسات قبلی کالس را مطالعه و در کالس محتوای ویان می بایست همه دانشج -

 ارزشیابی به صورت پرسش و پاسخ انجام خواهد شد.و حضوری نالین آدر کالس  -

 :)حضوری( جلسه آفالین

 شده بر اساس واحد منجر به صفر شدن نمره خواهد شدغیبت در کالس های حضوری بیش از مقدار تعیین  -

 دقیقه به منزله غیبت محسوب می گردد 15تاخیر در حضور در کالس بیش از  -

 وسايل آموزشي:  

  وب سرویس کالس آنالین    سامانه مدیریت یادگیری              کامپیوتر              پروژکتورویدئو   وایت برد

 : ببرید( لطفاً نام)  سایر موارد        سامانه آزمون مجازی فرادید 
 

 های مختلف دانشجو:نحوه ارزشیابي دانشجو و سهم هر كدام از فعالیت

 فعالیت رديف
 نمره از بیست

 )تئوری(

 نمره از بیست

 )عملي(

 4 4 انجام تکالیف در سامانه نويد در زمان مقرر 1

 - - سامانه نويدهای كالسي در آزمون 2

 1 1 های مجازی آنالينحضور در كالس 3

 5 5 مستمرامتحان  4

 10 10 امتحان پايان ترم 5
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 نوع آزمون

    غلط -صحیح    جور کردنی      ایچندگزینه    پاسخ کوتاه     تشریحی

 ----------- )لطفا نام ببرید( سایر موارد

  

 :)لطفا نام ببريد(: منابع پیشنهادی برای مطالعه
 :منابع انگلیسي

- 5-Minute emergency medicine consult. (2010)Schaider, J.Barkin,R.Wolfe,R. Barkin,A.Shayne,ph. Rosen, 

P.Lippincott Williams &Wilkins.4th edition. 

- Advanced Assessment and Treatment of Trauma.(2011)Pante,D,Michael.Pollak,N,American Academy of 

Orthopaedic Surgeons(.AAOS) 

-  Adult emergency medicine.(2011)Hughes,Thomas.Cruickshank,J.Wiley-Blackwell. 

- First Aid & CPR (2004) Thygerson , Alton . Fourth Edition . London . Jones & Bartlett Publishers . WWW.NSC.JB 

PUB.COM 
- Emergency nursing procedures. (2009) Jean A,Proehl.fourth edition .Sounders Elsevier 

- Tintinalli,s Emergency medicine a comprehensive study guide.(2011) 7th edition.American College of Emergency 

Physicians.Volume 1&2. 

- First aid and CPR .(2001)Alton thygerson. Jones and Bartlett publishers Canada.fourth edition. 
 

 منابع فارسي:

 
 ( . کمکهای اولیه وفوریتهای پزشکی . نشر جابر . تهران . 1381علویان ، موید ) -

اندیشه رفیع .  . نشر16رقیه جلد  جراحی بیماریهای حاد، عفونی اورژانس و بحران.ترجمه : عزتی ژاله، اسماعیلی  -( .پرستاری داخلی 2010سودارث ) -برونر -

 تهران. 

 گر. تهران ( فیلیپ جیوون. ترجمه: نیکروان مفرد مالحت. زهری انبوهی سیما. نشر جامعه ن1387اورژانس وکمک های اولیه برای پرستاران ) -

 ( . راهنمای جامع کمکهای اولیه ، نشر دانش پرور ، تهران . 1383جاللی ، مژده.حضرتی ، مریم ) -

 (حسین زاده احمد، پشدار شبنم.نشر تحفه وبشری.تهران1389نکات برتر طب اورژانس برای پرستاران) -

 فارسی داود.نشر تیمورزاده. تهران(زارع امین، سعیدی حسین، عباسی سعید، 1387تریاژ در بخش اورژانس به روش گروه منچستر) -

 ( یزدانی شهروز.نشر گلبان .تهران1389طب اورژانس در یک صفحه.)  -

 ( اکبرزاده پاشا.حجت.نشر پاشا.تهران1388اورژانس ومسمومیت.)  -

 (حسینی الله.هاشمیان حمیدرضا.نشر دانشگاه گناباد.1385فوریت های حاد پزشکی با رویکرد پرستاری.)  -

-  ORDER  (اکبرزاده پاشا.حجت.نشر پاشا وگلبان .تهران1388س)اورژان 

 توضیحات مهم:

  کردبه صورت آفالین و یا آنالین برگزار  توانرا میهرجلسه. 

 تواند د درس میگردد و استابه عنوان استاندارد پایه محسوب می ،جلسه مربوط بهای اری محتوای چندرسانهذبارگ ،در صورت انتخاب جلسه به صورت آفالین

ه اقدام ر ستون مربوطدت آفالین گذاری بخش ماژول جلساتوانید نسبت به عالمتمی ،بنابراین .های جلسات آفالین نیز استفاده نمایدماژولسایر عالوه بر آن از 

 نمایید.

 ًشود رگزاربکالس  عی شود کمتر، سزیاد استشبکه در ساعاتی که ترافیک  انتخاب زمان ارائه جلسات آنالین بر عهده مدرس است ولی ترجیحا. 
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 بندی ارائه برنامه درسجدول زمان

 عنوان جلسه تاریخ ردیف
 شیوه ارائه جلسه

های تکمیلی جلسات فعالیت

ساعت  آفالین

 برگزاری
 مدرس

 گفتگو تکلیف خودآزمون آفالین آنالین

1 12/7/1401 
اصول پرستاری در فوریت ها وتریاژ / 

 آرزو شاهسواری 12-10 ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ بالینی بیماربررسی ومعاینات 

 " " ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ تریاژ 19/7/1401 2

 " " ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ احیای قلبی و ریوی مقدماتی و پیشرفته 26/7/1401 3

4 3/8/1401 
شوک و خونریزی و پرستاری آن در فوریت 

 " " ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ ها

5 10/8/1401 
  زخم وبانداژ و پرستاری  آن  در فوریت ها/

 " " ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ شکستگی ها و پرستاری  آن در فوریت ها

 " " ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ مسمومیت و پرستاری در آن 17/8/1401 6

7 24/8/1401 
گزیدگی و گازگرفتگی و پرستاری آن در 

 " " ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ فوریت ها

8 1/9/1401 
گرمازدگی و سرما زدگی / اورژانس های 

 " " ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ ا/  ( TIA ، آسم ، تشنج ، MIپزشکی )

9 8/9/1401 
، دیابت ، روانپزشکی اورژانس های پزشکی)

 " " ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ غرق شدگی ، سوختگی، برق گرفتگی(

 " 12-8 ☐ ☒ ☐ ☒ ☐ تمرین عملی جابه جایی بیمار 15/9/1401 10

11 22/9/1401 
تمرین عملی زخم و شکستگی اتل بندی و 

 " " ☐ ☒ ☐ ☒ ☐ باندپیچی

 " " ☐ ☒ ☐ ☒ ☐ تمرین عملی احیای قلبی ریوی 29/9/1401 12
 


