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 بسمه تعالی

  
 دانشگاه ازاد اسالمی واحد بجنورد 

        course planترمی  دوره  طرح 

 

 9316همن :بنیمسال تحصیلی *پرستاری اورژانس در بحران ها و حوادث غیر مترقبه                   نام درس:

 کارشناسی پرستاری  * رشته و مقطع تحصیلی:                                                                                  پرستاری  دانشکده: 

 /.  واحد عملی (          1واحد نظری    9)واحد      9.1 * تعداد واحد:

 ، پرستاری، اصول اپیدمیولوژی و مبارزه با بیماری های شایع در ایران   (9-3ان)پرستاری بزرگساالن/سالمنددرس پیشنیاز:  

 بیماری های کودکان  و   سالمت مادر و نوزاد

 جلسه          8تعداد جلسه نظری:  *                                     91-91شنبه     3 * روز و ساعت برگزاری: 

 پرستاری مراقبت های ویژه *گروه آموزشی:                                             111کالس شماره  محل برگزاری:.*  

 مریم حصاری مقدم ،مدرسین: نام 

 91-91شنبه و دوشنبه ساعت   روزهای تماس با مسئول درس:                                         مریم حصاری مقدم  ل درس: مسئونام 

            9181داخلی  -31116111تلفن:                                   کده پرستاری مامائی    دانشآدرس دفتر: 

  hesarimoghadam@gmail.com:پست الکترونیک  

 : هدف کلی درس

ارتباط افزایش آگاهی و ایجاد توانایی در دانشجو به منظور ارائه اقدام های فوری پرستاری جهت حفظ جان مصدومین،برقراری 

مناسب با خانواده، پیشگیری از عوارض در حوادث، سوانح، بالیا و بحران ها تا رسیدن کمک های پزشکی ،آماده سازی دانشجو 

 جهت انجام مراقبت های مبتنی بر تشخیص های  پرستاری در بخش اورژانس بیمارستان ها ، پیش بیمارستانی و جامعه 

 

 اهداف اختصاصی:

 می رود در پایان دوره قادر باشند: از فراگیران انتظار

 کند. فیرا تعر تهایفور .9

 دهد. حیرا توض تهایدر فور یمالحظات قانون  .1

 کند. انیرا ب مارستانیاقدامات پرستاری قبل از ب  .3

 کند. فیرا تعر اژیتر  .1

 در بخش اورژانس را شرح دهد. ماریو شناخت ب یمراحل بررس .1

 کند.   پرستاری در فوریت و بالیا را بیان اصول  .6

 اصول  امداد و نجات در بالیای طبیعی را شرح دهد.  .7

 حوادث زمان جنگ را شرح دهد. .8

 .دینما سهیو درمان آنها را مقا ی اندام هایانواع شکستگ .1

 .کند ستیرا لو قفسه سینه  مصدوم با صدمات نافذ شکم  یاقدامات اورژانس  .91

  آسیب طناب نخاعی را لیست کند. ی مغزی وهایزیخونر در شکستگی جمجمه و یاقدامات اورژانس .99

 و سایر آسیب های وارده را بیان کند.  واردشدن اجسام خارجی به چشم، گوش، حلق و بینی اقدامات اورژانسی  .91

 انواع درد را شناخته و مداخالت الزم برای تسکین درد بیمار را ذکر کند.  .93

 .ح دهدشررا  ییداروهای  تیمبتال به مسموم ماریب یمراقبتهای اورژانس .91

 .دهد حیرا توضو عقرب گزیدگی و هاری   یدگیمارگز یاقدامات اورژانس .91
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 کند. انیرا ب ناشی از  آسیب های محیطی  یمداخالت درمان .96

 دهد. حیشوك را توض جادیمراحل ا .97

 اصول و انواع مایع درمانی وریدی بر اساس نیاز بیمار را ذکر کند.  .98

 کند. ستیل انتقال خون را انیمراقبتهای پرستاری در جر .91

 .ردیبکار گ دییور قاتیمراقبتهای پرستاری الزم را در زمان تزر .11

 اصول جمع آوری نمونه های آزمایشگاهی  را  لیست کند.   .19

 احیای قلبی ریوی را در سطح پایه و پیشرفته به طور  کامل توضیح دهد. .11

 شیوه تدریس: 

  سخنرانی همراه با پرسش و پاسخ ، بحث گروهی
 

 بی دانشجو:نحوه ارزشیا

 نمره1.1. حضور منظم در کالس                 1             نمره      1.1  شرکت فعال در بحث های کالسی     .9

 نمره1ارائه یک مقاله  انگلیسی  به روز  به همراه ترجمه در زمینه مباحث موجود در طرح درس         .3

 نوع امتحان پایان ترم   : چند گزینه ای                                           نمره  97          امتحان پایان ترم

   :  نحوه برخورد با غیبت و تاخیر دانشجومقررات و 

و  ییکمبود وقت ، نقش استاد ، راهنماا  یمطالب و از طرف ادیو تنوع ز یتوجه داشته باشند با توجه به گسترد گ زیعز انیدانشجو

باشاد و انتظاار    یمام و کمال محتوا ، لذا آموزش مطلوب مستلزم مطالعه و مشارکت فعال شما ماست نه انتقال ت یریادگی لیتسه

 رود: یم

 . دیده تیدر تمام جلسات درس اهم یبه حضور مرتب و منظم همراه با آمادگ •

 باعث حذف درس خواهد شد.موجه باشد  ریکه غ یدر صورت جلسه  1بیش از  بتیغ •

 از کاالس جادا     یضارور  ریا غ یو از آمد و رفت ها دینگه دار ویا در حالت سکوت مدت کالس خاموشتلفن همراه را در تمام  •

 . دیزیبپره

پاس   کالس لطفا  بیدر آن جلسه خواهد بود.لذا جهت حفظ نظم و ترت بتیغ یشما در کالس درس  پس از استاد به معن حضور  •

 . دیاز استاد وارد کالس درس نشو

صاورت باا    نیا ری. در غ دیینما یخوددار گردد جدا  یبا دوستان خود که منجر به برهم زدن نظم کالس م یاضاف یاز صحبت ها •

 بود. میمعذور خواه یدوره درس یتا  انتها  یو رفتنیخواهد شد، لذا  از پذ یدانشجو برخورد جد

 

 وظایف و تکالیف دانشجو:

 .دیدر سر موعد توجه داشته باش فیکالس و انجام تکال یدر بحث ها •

 .دییبحث ها را مطالعه فرما یلیشده مراجعه و مطالب تکم یبه منابع معرف •

     مقاله انگلیسی خود را از سایت های معتبر که در منابع ذکر شده اند دریافت و اصل مقاله و ترجمه آن را حاداکرر تاا تااریخ

 است  به تحویل ترجمه ها بعد از این تاریخ نمره ای داده  نخواهد شد.  به مسئول درس تحویل دهید. الزم به ذکر 8/3/9317

 

   ---* تاریخ امتحان میان ترم: 

   تاریخ امتحان پایان ترم: 

 * سایر تذکرهای مهم برای دانشجویان: حضور فعال در کالس و مشارکت در پرسش و پاسخ از اهمیت برخوردار است. 
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   یجدول زمان بندی برنامه درس

   

 مالحظات  مدرس عنوان ساعت روز جلسه

 شنبه4 1

18/11/1936 

 بررسی چگونگی ساختار بخش اورژانس   11-11

اربرد فرایند پرستاری پرستاری در فوریت و بالیا، ک اصول 

 در فوریت ها رعایت مالحظات اخالقی و قانونی 

ارائه تدابیر و مداخالت پرستاری مبتنی بر تشخخی  هخای   

 پرستاری در جامعه و قبل از بیمارستان

 حوادث زمان جنگ      

  مریم حصاری مقدم 

 شنبه4 1

11/11/1936 

 تریاژ بیمارانتریاژ: تعریف ،اصول تریاژ و نقش پرستار در    11-11

 بررسی و شناخت بیمار در وضعیت اورژانس 

ارائه مراقبت های پرستاری بر اساس اولویخت مبتنخی بخر    

 فرآیند تصمیم گیری  

ایمنی امداد و نجات در بالیای طبیعی بخا کخاربرد فراینخد    

پرستاری و رعایت اصول و اولویت بندی بیماران مبتنی بخر  

      )تریاژ(نیاز آنها   

  ری مقدممریم حصا

 شنبه4 9

1/11/1936 

  مریم حصاری مقدم  CPR    2015احیاء قلبی ریوی اولیه  با کاربرد اصول   11-11

 شنبه4 4

3/11/1936 

 تهیه نمونه آزمایشگاهی در موارد ضروری      11-11

 مایع درمانی وریدی مبتنی بر نوع و نیاز مددجو/ بیمار

 نحوه ساماندهی درد 

  مریم حصاری مقدم 

 شنبه4 1

16/11/1936 

رعایت اصول مراقبت های پرستاری اورژانس در آسیب های   11-11

ناشی از عوامل محیطی :گرمخازدگی، سخرمازدگی  ، بخر     

ارائخه تخدابیر   و  گرفتگی ، غر  شدگی ، سوختگی با اشخعه  

 پرستاری با کاربرد فرایند پرستاری    

  مریم حصاری مقدم 

 شنبه4 6

19/11/1936 

مبتنی بر تشخی  های پرسختاری  مداخالت پرستاری   انجام  11-11

عقخرب گییخدگی،    ،  در موارد اورژانس در مسمومیت هخا 

 مارگییدگی ، هاری

  مریم حصاری مقدم 

 شنبه4 7

11/1/1937 

انجام مداخالت پرستاری  مبتنی بر تشخی  های پرستاری   11-11

در شکستگی جمجمه و ... . واردشدن اجسام خارجی به 

 ش، حلق و بینی ، در صدمات نخاعی و ضربه به سرچشم، گو

  مریم حصاری مقدم 

 شنبه4 8

11/1/1936 

انجام مداخالت پرستاری  مبتنی بر تشخی  های پرستاری   11-11

در شکستگی ها : قفسه سینه، اندامها    ، انجام مداخالت 

 پرستاری  مبتنی بر تشخی  های پرستاری در انواع شوک ها

  م مریم حصاری مقد

 
 


