بسمه تعالي
معاونت آموزش و تحقیقات
دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني اراك
مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی
فرم طرح درس ويژه دروس نظري

بخش الف:

آخرين مدرك تحصیلي :کارشناسی ارشد
نام و نام خانوادگي مدرس :اعظم ملک حسینی
تعداد فراگیران23 :
رشته تحصیلي فراگیران :پرستاری مقطع :کارشناسی
پزشکی خمین
تعداد جلسه53 :
عملی)

نام دانشكده:علوم
گروه آموزشي :پرستاری
مرتبه علمی :مربی
رشته تحصیلي :پرستاری
عنوان واحد درسی به طور کامل :پرستاری در بحران ،فوريت ها و حوادث غیر مترقبه تعداد واحد 5.1 :واحد (5واحد نظری_ 0/1واحد
پیش نیاز :ندارد
محل تدريس :کالس 306

بخش ب:
شماره
جلسه

هدف کلی جلسه

5

اهداف ويژه رفتاري(بر اساس سه حیطه
اهداف آموزشي :شناختي ،عاطفي ،روان حركتي)

روش ياددهی

وسايل آموزشی

محل تدريس

فعالیت هاي يادگیري

شیوه ارزشیابي
متد

منابع تدريس

درصد

با اصول پرستاری در فوريت

سخنرانی

اساليدهای

دانشکده

مطالعه مطالب مربوط

حضور به موقع

ها و باليا  ،فرآيند پرستاری در

پرسش وپاسخ

آموزشی -ويديو

پزشکی خمین

به هر جلسه روز قبل

ومرتب درکالس%4

وبحث گروهی

پروژکتور-

در منزل ٰ ،پاسخ دادن

شرکت فعال در

پرده نمايش

به سواالت Pretest

بحثهای کالسی %6

Emergency

مشاركت در مباحث

انجام عملی آموزش

Nursing.4 th edition.

فوريت ها  ،مالحظات اخالقی و
قانونی ،ساختار بخش اورژانس
آشنا شوند

 5دانشجوی پرستاری براساس کتاب ورفرنس های معرفی
شده با  00درصد صحت مورد بتواند ساختار بخش
اورژانس را به طور کامل براساس رفرنس توضیح دهد .
- 3اصول پرستاری در فوريت ها را به طور کامل شرح
دهد .
- 2فرآيند پرستاری در فوريت ها را به طور کامل بر اساس
رفرنس توضیح دهد .
- 4مالحظات اخالقی و قانونی در فوريت ها را به طور
کامل بر اساس رفرنس توضیح دهد .
 -1بر اساس اصول ترياژ بین وضعیت های مختلف
اورژانسی به طور صحیح اولويت بندی کند.

كالسي ،پاسخ به

به بیمار در حضور

سواالت باجستجو در

دانشجويان در کالس

منابع علمي

(Walsh,M.,Kent,A.
3000).Accident and

-5

پامال اس و

درس و يا بالین بیمار

همکاران(.)3001

%30

مرجع پرستاری در

آزمون پايان ترم

اورژانس .ترجمه:

%00

سیالنی ،خاطره و
همکاران .تهران.
مترجمین .
-3

نارويی س و
همکاران()5200دا
نستنیهای تخصصی
پرستاری ويژه
بخش اورژانس.
تهران .انتشارات
نهضت پويا .

-2

گیتی الف
()5201پرستاری
فوريت ها .تهران.
نشر بشری

-4

غفاری ف ،
شمسعلی نیا

ع()5201
پرستاری فوريت ها
و حوادث غیر
مترقبه .تهران .نشر
بشری
نیک روان مفرد م و
همکاران()5203کتاب جامع
CPRدر بالغین .تهران .انتشارات
نور دانش
5

آ با بررسی و شناخت بیماران
دروضعیت اورژانس ايمنی ،
امداد و نجات در باليای طبیعی
تهیه نمونه های آزمايشگاهی
آشنا شوند

 - 5دانشجوی پرستاری براساس کتاب ورفرنس های
معرفی شده با  00درصد صحت مورد بتواند بررسی و
شناحت بیماران در بخش اورژانس را به طور کامل بر
روی ماکت انجام دهد .
- 3اصول ايمنی  ،امداد و نجات در باليای طبیعی را به
طور کامل بر اساس رفرنس توضیح دهد .
- 2نحوه تهیه نمونه های آزمايشگاهی را به طور کامل بر
اساس رفرنس شرح دهد .
 -4نوع نمونه های آزمايشگاهی را براساس مشکالت
بیماران به طورصحیح تعیین نمايد.

سخنرانی

اساليدهای

دانشکده

مطالعه مطالب مربوط

پرسش وپاسخ

آموزشی -ويديو

پزشکی خمین

به هر جلسه روز قبل

(Walsh,M.,Kent,A.

وبحث گروهی

پروژکتور-

در منزل ،مشاركت در

3000).Accident and

پرده نمايش

پاسخ دادن به سواالت
 Pretestمباحث

*****

Emergency
Nursing.4 th edition.

كالسي ،پاسخ به
سواالت باجستجو در

-1

منابع علمي

پامال اس و
همکاران(.)3001
مرجع پرستاری در
اورژانس .ترجمه:
سیالنی ،خاطره و
همکاران .تهران.
مترجمین .

-6

نارويی س و
همکاران()5200دا
نستنیهای تخصصی
پرستاری ويژه
بخش اورژانس.
تهران .انتشارات
نهضت پويا .

-0

گیتی الف
()5201پرستاری
فوريت ها .تهران.
نشر بشری

-0

غفاری ف ،
شمسعلی نیا
ع()5201
پرستاری فوريت ها
و حوادث غیر
مترقبه .تهران .نشر
بشری

نیک روان مفرد م و

همکاران()5203کتاب جامع
CPRدر بالغین .تهران .انتشارات
نور دانش
3

با احیاء قلبی -ريوی پايه آشنا
شوند

 5دانشجوی پرستاری براساس کتاب ورفرنس های معرفی
شده با  00درصد صحت مورد بتواند -مراحل احیاء قلبی-
ريوی را به طور کامل بر اساس رفرنس توضیح دهد .
- 3تکنیک های باز کردن راه هوايی را به طور کامل بر
اساس رفرنس توضیح دهد .
- 2تکنیک های مختلف تنفس مصنوعی را به طور کامل
توضیح دهد .
- 4محل صحیح ماساژ قلبی را بر روی ماکت نشان دهد .
 -1نحوه ماساژ قلبی را بر روی ماکت به طور صحیح انجام
دهد.

سخنرانی

اساليدهای

دانشکده

مطالعه مطالب مربوط

پرسش وپاسخ

آموزشی -ويديو

پزشکی خمین

به هر جلسه روز قبل

(Walsh,M.,Kent,A.

*****

وبحث گروهی

3000).Accident and

پروژکتور-

در منزل  ،پاسخ دادن

پرده نمايش

به سواالت Pretest

Emergency

مشاركت در مباحث

Nursing.4 th edition.

كالسي ،پاسخ به
-1

سواالت باجستجو در
منابع علمي

پامال اس و
همکاران(.)3001
مرجع پرستاری در
اورژانس .ترجمه:
سیالنی ،خاطره و
همکاران .تهران.
مترجمین .

 -50نارويی س و
همکاران()5200دا
نستنیهای تخصصی
پرستاری ويژه
بخش اورژانس.
تهران .انتشارات
نهضت پويا .
 -55گیتی الف
()5201پرستاری
فوريت ها .تهران.
نشر بشری
 -53غفاری ف ،
شمسعلی نیا
ع()5201
پرستاری فوريت ها
و حوادث غیر
مترقبه .تهران .نشر
بشری
نیک روان مفرد م و
همکاران()5203کتاب جامع
CPRدر بالغین .تهران .انتشارات
نور دانش
2
با احیاء قلبی-ريوی پیشرفته آشنا
شوند

 5دانشجوی پرستاری براساس کتاب ورفرنس های معرفی
شده با  00درصد صحت مورد بتواند -تفاوت احیاء قلبی
ريوی پیشرفته و پايه را به طور کامل بر اساس رفرنس
توضیح دهد .

سخنرانی

اساليدهای

دانشکده

مطالعه مطالب مربوط

پرسش وپاسخ

آموزشی -ويديو

پزشکی خمین

به هر جلسه روز قبل

(Walsh,M.,Kent,A.

*****

وبحث گروهی

پروژکتور-

در منزل  ،پاسخ دادن

3000).Accident and

پرده نمايش

- 3روش های مختلف لوله گذاری داخل تراشه را به طور
کامل توضیح دهد .
- 2انواع روش های شوک الکتريکی را به طور کامل بر
اساس رفرنس توضیح دهد .

به سواالت Pretest

Emergency

مشاركت در مباحث

Nursing.4 th edition.

كالسي ،پاسخ به
سواالت باجستجو در

 -4مکانیسم و کاربرد داروهای مورد استفاده در شرايط
اورژانسی را به طور کامل توضیح دهد

 -52پامال اس و
همکاران(.)3001

منابع علمي

مرجع پرستاری در
اورژانس .ترجمه:
سیالنی ،خاطره و
همکاران .تهران.
مترجمین .
 -54نارويی س و
همکاران()5200دا
نستنیهای تخصصی
پرستاری ويژه
بخش اورژانس.
تهران .انتشارات
نهضت پويا .
 -51گیتی الف
()5201پرستاری
فوريت ها .تهران.
نشر بشری
 -56غفاری ف ،
شمسعلی نیا
ع()5201
پرستاری فوريت ها
و حوادث غیر
مترقبه .تهران .نشر
بشری
نیک روان مفرد م و
همکاران()5203کتاب جامع
CPRدر بالغین .تهران .انتشارات
نور دانش
4

با آشنايی با
مراقبت های
پرستاری
اورژانس در
خونريزی ها
مايع درمانی وريدی آشنا شوند

دانشجوی پرستاری براساس کتاب ورفرنس های معرفی
شده با  00درصد صحت مورد بتواند انواع زخم ها را بر
اساس تصاوير پاورپوينت به طور صحیح تشخیص دهد .
2روش های کنترل خونريزی خارجی را به طور کامل وصحیح بر اساس مطالب ارائه شده در کالس توضیح دهد .
3مراحل درمان طبی اورژانسی در خونريزی های داخلیرا به طور کامل و بر اساس رفرنس توضیح دهد .
4انواع مايعات وريدی را بر اساس رفرنس به طور کاملنام ببرد .
 -1کاربرد مايعات مختلف وريدی در شرايط اورژانسی را
به طور کامل و صحیح شرح دهد.

سخنرانی

اساليدهای

دانشکده

مطالعه مطالب مربوط

پرسش وپاسخ

آموزشی -ويديو

پزشکی خمین

به هر جلسه روز قبل

(Walsh,M.,Kent,A.

*****

وبحث گروهی

3000).Accident and

پروژکتور-

در منزل  ،پاسخ دادن

پرده نمايش

به سواالت Pretest

Emergency

مشاركت در مباحث

Nursing.4 th edition.

كالسي ،پاسخ به
سواالت باجستجو در
منابع علمي

 -50پامال اس و
همکاران(.)3001
مرجع پرستاری در

اورژانس .ترجمه:
سیالنی ،خاطره و
همکاران .تهران.
مترجمین .
 -50نارويی س و
همکاران()5200دا
نستنیهای تخصصی
پرستاری ويژه
بخش اورژانس.
تهران .انتشارات
نهضت پويا .
 -51گیتی الف
()5201پرستاری
فوريت ها .تهران.
نشر بشری
 -30غفاری ف ،
شمسعلی نیا
ع()5201
پرستاری فوريت ها
و حوادث غیر
مترقبه .تهران .نشر
بشری
نیک روان مفرد م و
همکاران()5203کتاب جامع
CPRدر بالغین .تهران .انتشارات
نور دانش
4

با مراقبت های پرستاری
اورژانس در انواع شوک آشنا
شوند

 - 5دانشجوی پرستاری براساس کتاب ورفرنس های
معرفی شده با  00درصد صحت مورد بتواند انواع شوک را
به طور کامل براساس رفرنس لیست کند .
- 3مکانیسم ايجاد انواع شوک را به طور کامل بر اساس
رفرنس توضیح دهد .
- 2عالئم بالینی انواع شوک را به طور کامل براساس
رفرنس توضیح دهد .
 -4درمان طبی انواع شوک را به طور کامل بر اساس
مطالب ارائه شده در کالس توضیح دهد.

اساليدهای

دانشکده

سخنرانی
پرسش وپاسخ

آموزشی -ويديو

پزشکی خمین

وبحث گروهی

پروژکتور-
پرده نمايش
ماژيک و وايت

*****
(Walsh,M.,Kent,A.
3000).Accident and
Emergency
Nursing.4 th edition.

برد
 -35پامال اس و
همکاران(.)3001
مرجع پرستاری در
اورژانس .ترجمه:
سیالنی ،خاطره و
همکاران .تهران.
مترجمین .
 -33نارويی س و
همکاران()5200دا

نستنیهای تخصصی
پرستاری ويژه
بخش اورژانس.
تهران .انتشارات
نهضت پويا .
 -32گیتی الف
()5201پرستاری
فوريت ها .تهران.
نشر بشری
 -34غفاری ف ،
شمسعلی نیا
ع()5201
پرستاری فوريت ها
و حوادث غیر
مترقبه .تهران .نشر
بشری
نیک روان مفرد م و
همکاران()5203کتاب جامع
CPRدر بالغین .تهران .انتشارات
نور دانش
1

با مراقبت های پرستاری
اورژانس در مسمومیت ها آشنا
شوند

 -5دانشجوی پرستاری براساس کتاب ورفرنس
های معرفی شده با  00درصد صحت مورد
بتواند -سم را به طور صحیح براساس
رفرنس تعريف کند .
-3راه های ورود سم به بدن را به طور کامل نام ببرد .
- 2عالئم انواع مسمومیت را به طور کامل و صحیح بر
اساس رفرنس توضیح دهد .
- 4مراقبت های طبی اورژانس در انواع مسمومیت را به
طور صحیح توضیح دهد .
 -1آنتی دوت های سم های مختلف را به طور صحیح بر
اساس رفرنس نام ببرد.

سخنرانی

اساليدهای

دانشکده

مشاركت در مباحث

پرسش وپاسخ

آموزشی -ويديو

پزشکی خمین

كالسي وارزشیابی

وبحث گروهی

پروژکتور-
پرده نمايش

طرح ارائه شده

*****
(Walsh,M.,Kent,A.
3000).Accident and
Emergency
Nursing.4 th edition.
 -31پامال اس و
همکاران(.)3001
مرجع پرستاری در
اورژانس .ترجمه:
سیالنی ،خاطره و
همکاران .تهران.
مترجمین .
 -36نارويی س و
همکاران()5200دا
نستنیهای تخصصی
پرستاری ويژه
بخش اورژانس.
تهران .انتشارات
نهضت پويا .
 -30گیتی الف

()5201پرستاری
فوريت ها .تهران.
نشر بشری
 -30غفاری ف ،
شمسعلی نیا
ع()5201
پرستاری فوريت ها
و حوادث غیر
مترقبه .تهران .نشر
بشری
نیک روان مفرد م و
همکاران()5203کتاب جامع
CPRدر بالغین .تهران .انتشارات
نور دانش
6

با مراقبت های پرستاری
اورژانس در آسیب های ناشی
از عوامل محیطی آشنا شوند

 5دانشجوی پرستاری براساس کتاب ورفرنس های معرفی
شده با  00درصد صحت مورد بتواند -نقش درجه حرارت
طبیعی در بدن را به طور کامل و بر اساس مطالب ارائه
شده در کالس توضیح دهد .
- 3عالئم گرمازدگی و سرمازدگی را به طور کامل
براساس رفرنس نام ببرد .
- 2درمان های اورژانسی در گرمازدگی و سرمازدگی را
به طور صحیح بر اساس رفرنس شرح دهد .
- 4عالئم بیماری های ناشی از صعود به ارتفاعات و
اورژانس های واصی را به طور کامل بر اساس مطالب
ارائه شده در کالس توضیح دهد .
- 1درمان های اورژانسی در بیماريهای ناشی از
ارتفاعات ،غرق شدگی ها و اورژانس های غواصی را به
طور کامل بر اساس رفرنس توضیح دهد .
 -6مراقبت های پرستاری اورژانس در صاعقه زدگی و
سوختگی های حرارتی را به طور کامل شرح دهد.

سخنرانی
پرسش وپاسخ
وبحث گروهی

اساليدهای آموزشی -دانشکده
ويديو پروژکتور پزشکی خمینپرده نمايش

مشاركت در مباحث
كالسي وارزشیابی
طرح ارائه شده

*****
(Walsh,M.,Kent,A.
3000).Accident and
Emergency
Nursing.4 th edition.
 -31پامال اس و
همکاران(.)3001
مرجع پرستاری در
اورژانس .ترجمه:
سیالنی ،خاطره و
همکاران .تهران.
مترجمین .
 -20نارويی س و
همکاران()5200دا
نستنیهای تخصصی
پرستاری ويژه
بخش اورژانس.
تهران .انتشارات
نهضت پويا .
 -25گیتی الف
()5201پرستاری
فوريت ها .تهران.
نشر بشری
 -23غفاری ف ،
شمسعلی نیا
ع()5201

پرستاری فوريت ها
و حوادث غیر
مترقبه .تهران .نشر
بشری
نیک روان مفرد م و
همکاران()5203کتاب جامع
CPRدر بالغین .تهران .انتشارات
نور دانش
با مراقبت های پرستاری
اورژانس در گزيدگی ها آشنا
شوند

- 5ا دانشجوی پرستاری براساس کتاب ورفرنس های
معرفی شده با  00درصد صحت مورد بتواند نواع گزيدگی
ها را به طور کامل نام ببرد .
- 3مراقبت های اورژانسی پیش بیمارستانی در گزيدگی ها
را به طور کامل و بر اساس رفرس توضیح دهد .
 -2مراقبت های طبی اورژانس در گزيدگی ها را به طور
کامل شرح دهد

اساليدهای

دانشکده

سخنرانی
پرسش وپاسخ

آموزشی -ويديو

پزشکی خمین

وبحث گروهی

پروژکتور -
پرده نمايش

مشاركت در مباحث
كالسي وارزشیابی
طرح ارائه شده

******
(Walsh,M.,Kent,A.
3000).Accident and
Emergency
Nursing.4 th edition.
 -22پامال اس و
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مرجع پرستاری در
اورژانس .ترجمه:
سیالنی ،خاطره و
همکاران .تهران.
مترجمین .
 -24نارويی س و
همکاران()5200دا
نستنیهای تخصصی
پرستاری ويژه
بخش اورژانس.
تهران .انتشارات
نهضت پويا .
 -21گیتی الف
()5201پرستاری
فوريت ها .تهران.
نشر بشری
 -26غفاری ف ،
شمسعلی نیا
ع()5201
پرستاری فوريت ها
و حوادث غیر
مترقبه .تهران .نشر
بشری
نیک روان مفرد م و
همکاران()5203کتاب جامع

CPRدر بالغین .تهران .انتشارات
نور دانش
0

با مراقبت های پرستاری
اورژانس در شکستگی ها و
صدمات قفسه سینه آشنا شوند

- 5دانشجوی پرستاری براساس کتاب ورفرنس های
معرفی شده با  00درصد صحت مورد بتواند انواع
شکستگی را به طور کامل نام ببرد .
- 3عالئم شکستگی اندام ها را به طور صحیح شرح دهد .
- 2درمان های اورژانسی در شکستگی ها را به طور
کامل وصحیح بر اساس رفرنس توضیح دهد .
- 4عالئم شکستگی دنده ها را به طور صحیح نام ببرد .
- 1مراقبت های پرستاری اورژانس در شکستگی دنده ها
را به طور کامل توضیح دهد .
- 6عالئم پنوموتوراکس و هموتوراکس را به طور صحیح
بر اساس رفرنس شرح دهد .
 -0درمان های اورژانسی پنوموتوراکس و هموتوراکس را
به طور کامل توضیح دهد.

مشاركت در مباحث
كالسي وارزشیابی
طرح ارائه شده

*****

سخنرانی

اساليدهای

دانشکده

پرسش وپاسخ

آموزشی -ويديو

پزشکی خمین

وبحث گروهی

پروژکتور -

3000).Accident and

پرده نمايش
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Nursing.4 th edition.
 -20پامال اس و
همکاران(.)3001
مرجع پرستاری در
اورژانس .ترجمه:
سیالنی ،خاطره و
همکاران .تهران.
مترجمین .
 -20نارويی س و
همکاران()5200دا
نستنیهای تخصصی
پرستاری ويژه
بخش اورژانس.
تهران .انتشارات
نهضت پويا .
 -21گیتی الف
()5201پرستاری
فوريت ها .تهران.
نشر بشری
 -40غفاری ف ،
شمسعلی نیا
ع()5201
پرستاری فوريت ها
و حوادث غیر
مترقبه .تهران .نشر
بشری
نیک روان مفرد م و
همکاران()5203کتاب جامع
CPRدر بالغین .تهران .انتشارات
نور دانش

0

با مراقبت های پرستاری
اورژانس در صدمات نخاعی و
ضربه سر آشنا شوند

 - 5دانشجوی پرستاری براساس کتاب ورفرنس های
معرفی شده با  00درصد صحت مورد بتواند آناتومی
دستگاه عصبی را به طور صحیح روی تصاوير اساليد
شرح دهد .
- 3مکانیسم آسیب در صدمات سر و ستون فقرات را به

اساليدهای

دانشکده

سخنرانی
پرسش وپاسخ

آموزشی -ويديو

پزشکی خمین

وبحث گروهی

-پروژکتور

مشاركت در مباحث
كالسي وارزشیابی
طرح ارائه شده

*****
(Walsh,M.,Kent,A.
3000).Accident and

پرده نمايش

طور کامل توضیح دهد.
- 2مراقبت های صحیح و پیشگیری از عوارض ثانويه را
در آسیب های سر وستون فقرات به طور کامل بر اساس
رفرنس شرح دهد.
- 4عالئم و نشانه های آسیب به سر وستون فقرات را به
طور کامل وصحیح نام ببرد .
- 1مراقبت های طبی اورژانس در آسیب های سر و ستون
فقرات را به طور کامل و صحیح بر اساس رفرنس
توضیح دهد.
- 6تکنیک های ثابت نگه داشتن سر و ستون فقرات را به
طور صحیح برروی ماکت انجام دهد .
- 0روش های انتقال و جابجايی مصدوم با صدمات سر و
ستون فقرات را به طور صحیح بر روی ماکت انجام دهد .
- 0عالئم بالینی بیمار با خونريزی مغزی يا آسیب های
مغزی و نخاعی را به طور کامل شرح دهد .
 -1روش محاسبه سطح هوشیاری بیمار را به طور
صحیح بر اساس معیار کمای گالسکو توضیح دهد.
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 -45پامال اس و
همکاران(.)3001
مرجع پرستاری در
اورژانس .ترجمه:
سیالنی ،خاطره و
همکاران .تهران.
مترجمین .
 -43نارويی س و
همکاران()5200دا
نستنیهای تخصصی
پرستاری ويژه
بخش اورژانس.
تهران .انتشارات
نهضت پويا .
 -42گیتی الف
()5201پرستاری
فوريت ها .تهران.
نشر بشری
 -44غفاری ف ،
شمسعلی نیا
ع()5201
پرستاری فوريت ها
و حوادث غیر
مترقبه .تهران .نشر
بشری
نیک روان مفرد م و
همکاران()5203کتاب جامع
CPRدر بالغین .تهران .انتشارات
نور دانش

(1عمل
ی)

با احیاء قلبی
ريوی پايه آشنا
شوند

 - 5دانشجوی پرستاری براساس کتاب ورفرنس های
معرفی شده با  00درصد صحت مورد بتواند مانورهای باز
کردن راه هوايی را بر اساس مطالب ارائه شده در کالس
به طور صحیح انجام دهد .
- 3روش های مختلف تنفس مصنوعی را به طور صحیح
بر روی ماکت اجرا نمايد .
 -2ماساژ قلبی را به طور صحیح بر اساس مطالب ارائه
شده در کالس بر روی ماکت انجام دهد.

به صورت
عملی در
پراتیک
برروی ماکت

ماکت

دانشکده
پزشکی خمین
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اورژانس .ترجمه:
سیالنی ،خاطره و
همکاران .تهران.
مترجمین .
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همکاران()5200دا
نستنیهای تخصصی
پرستاری ويژه
بخش اورژانس.
تهران .انتشارات
نهضت پويا .
 -40گیتی الف
()5201پرستاری
فوريت ها .تهران.
نشر بشری
 -40غفاری ف ،
شمسعلی نیا
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پرستاری فوريت ها
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مترقبه .تهران .نشر
بشری
نیک روان مفرد م و
همکاران()5203کتاب جامع
CPRدر بالغین .تهران .انتشارات
نور دانش
(50عم
لی

با احیاء قلبی
ريوی پیشرفته
آشنا شوند

 5دانشجوی پرستاری براساس کتاب ورفرنس های معرفی
شده با  00درصد صحت مورد بتواند -لوله گذاری داخل
تراشه را به طور صحیح بر اساس مطالب ارائه شده در
کالس بر روی ماکت انجام دهد .
- 3به طور صحیح بر اساس مطالب ارائه شده در کالس
برروی ماکت برای باز کردن راه هوايی از
Airwayاستفاده کند .
 -2از آمبوبگ به طور صحیح بر اساس مطالب ارائه شده
در کالس برروی ماکت به منظور ونتیالسیون استفاده کند.

به صورت
عملی در
پراتیک
برروی ماکت

ماکت

دانشکده
پزشکی خمین
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مرجع پرستاری در
اورژانس .ترجمه:
سیالنی ،خاطره و
همکاران .تهران.
مترجمین .
 -10نارويی س و
همکاران()5200دا

نستنیهای تخصصی
پرستاری ويژه
بخش اورژانس.
تهران .انتشارات
نهضت پويا .
 -15گیتی الف
()5201پرستاری
فوريت ها .تهران.
نشر بشری
 -13غفاری ف ،
شمسعلی نیا
ع()5201
پرستاری فوريت ها
و حوادث غیر
مترقبه .تهران .نشر
بشری
نیک روان مفرد م و
همکاران()5203کتاب جامع
CPRدر بالغین .تهران .انتشارات
نور دانش
55
(عملی)

با روش های
بانداژ آشنا شوند

 دانشجوی پرستاری براساس کتاب ورفرنس های معرفیشده با  00درصد صحت مورد بتواند روش ثابت نگه
داشتن قسمتی از بدن را به طور صحیح بر روی ماکت به
اجرا درآورد .
- 3ايجاد فشار مثبت بر قسمتی از بدن را به طور صحیح
برر روی ماکت به اجرا درآورد .
- 2از روش بانداژ برای کاهش تورم به طور صحیح
استفاده نمايد .
- 4از بانداژ برای ثابت نگه داشتن پانسمان به طور صحیح
استفاده نمايد .
 -1انواع روش های بانداژ را در موارد مختلف برروی
ماکت به طور صحیح به اجرا در آورد.

به صورت

ماکت

دانشکده

عملی در

ماکت

پزشکی خمین

پراتیک

دانشکده

برروی ماکت

پزشکی خمین
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فوريت ها .تهران.
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CPRدر بالغین .تهران .انتشارات
نور دانش
53
(عملی)

با روش های
حمل مصدوم آشنا
شوند

دانشجوی پرستاری براساس کتاب ورفرنس های 5-
معرفی شده با  00درصد صحت مورد بتواند از ابزارهای
.انتقال سريع بیمار به درستی استفاده کند
 -3روش های انتقال مصدوم را به طور کامل وصحیح بر
روی ماکت اجرا نمايد.

به صورت
عملی در
پراتیک
برروی ماکت

دانشکده
ماکت

پزشکی خمین
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مترجمین .
 -10نارويی س و
همکاران()5200دا
نستنیهای تخصصی
پرستاری ويژه
بخش اورژانس.
تهران .انتشارات
نهضت پويا .
 -11گیتی الف
()5201پرستاری
فوريت ها .تهران.
نشر بشری
 -60غفاری ف ،
شمسعلی نیا
ع()5201

پرستاری فوريت ها
و حوادث غیر
مترقبه .تهران .نشر
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