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مواد و وسایل

تاریخ جلسه

آموزشی

وزمان

تکالیف دانشجو

نحوهارزشیابی
ودرصد آن

-1فوریت یا شرایط بحرانی را تعریف نماید.
-2نحوه برقراری ارتباط در شرایط بحرانی رابیان
نماید.
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فوریت ها و شرایط بحرانی
در پزشکی

-3اهداف اصلی و اصول درمان طبی در شرایط
فوریت ها را بیان نماید.

سخنراني،
پرسش و
پاسخ

نمایش
اسالیدهاي
مربوط به
مطالب
تئوري
تدریس شده

سخنراني،

نمایش

-4نحوه بررسی و شناخت و یا کسب اطالعات از بیمار
را در شرایط فوریت را بیان نماید.
2

پذیرش بیمار در بخش

-1نحوه پذیرش بیمار در بخش فوریت ها را بیان

مطالعه قبلي
دروس
امتحان پایان
مربوط به هر
ترم+ارزیابي
جلسه و پاسخ
كالسي
به سواالت
جلسه گذشته
مطالعه قبلي

امتحان پایان

 روش یاددهی – یادگیری میتواند شامل :سخنرانی ،مباحثهای – گروهی کوچک ،نمایشی – حل مسئله – پرسش و پاسخ – گردش علمی ،آزمایشی
 آزمونها بر اساس اهداف میتوانند به صورت آزمون ورودی (آگاهی از سطح آمادگی دانشجویان) مرحلهای یا تکوینی (در فرایند تدریس با هدف شناسایی قوت و ضعف دانشجویان) و آزمون پایانی یا تراکمی (پایان یک دوره یا مقطع آموزشی با هدف قضاوت در مورد تسلط
دانشجویان) برگزار گردد.

فوریت ها،تریاژو انواع آن

نماید.
-2استانداردهای مربوط به فوریت ها و بخش

پرسش و
پاسخ

اورژانس را بیان نماید.
-3ترکیب و ساختار قسمت های مختلف بخش

اسالیدهاي
مربوط به
مطالب
تئوري
تدریس شده

ترم+ارزیابي
دروس
كالسي
مربوط به هر
جلسه و پاسخ
به سواالت
جلسه گذشته

اورژانس را بیان نماید.
-4خصوصیات کارکنان اورژانس و شرایط کار در
بخش اورژانس را بیان نماید.
-5تجهیزات،وسایل و امکانات مورد نیاز در بخش
اورژانس را لیست نماید.
-6روش برخورد با بیمار و خانواده ی وی در فوریت
ها و شرایط بحرانی را شرح دهد.
-7مفهوم تریاژ در پزشکی را بیان نماید.
-8هسته اصلی تیم تریاژ را نام ببرد.
-9تقسیم بندی تریاژ را برحسب مکان آن بیان نماید.
-10نحوه الویت بندی مصدومین حوادث را بر اساس
سیستم تریاژ با ذکر مثال شرح دهد.
-1ایست قلبی را تعریف و علل ایجاد آن را بیان
نماید.
CPCR-2پیشرفته را توضیح داده و مراحل آن را
عمال روی مانکن نمایش دهد.
-3اقدامات پیشرفته حفظ راه هوایی را در ALSبیان
3

احیای قلبی ریوی پیشرفته

نماید.
-4تاثیر اکسیژن درمانی و تهویه مکانیکی در حین
CPRرا شرح دهد.
-5نحوه مانیتورینگECGرا در زمان احیای قلبی
ریوی شرح دهد.
-6مراقبت های پس از احیاء را توضیح دهد.
-7داروهای موثر در احیای قلبی ریوی و نقش هر

سخنراني،
پرسش و
پاسخ

نمایش
اسالیدهاي
مربوط به
مطالب
تئوري
تدریس شده

مطالعه قبلي
دروس
امتحان پایان
مربوط به هر
ترم+ارزیابي
جلسه و پاسخ
كالسي
به سواالت
جلسه گذشته

کدام را شرح دهد.

دستگاه دفیبریالتور و ضربان

-1مکانیسم عمل دستگاه دفیبریالتور را شرح دهد.

ساز موقت

-2قسمت های مختلف دستگاه دفیبریالتور را نام ببرد.
-3شرایط الزم برای انجام یک شوک الکتریکی موثر
را بیان نماید
-4تفاوت بین دفیبریالسیون و کاردیوورسیون را شرح
دهد.

4

-5شرایط انجام شوک الکتریکی در مورد بزرگساالن
و اطفال را روی مانکن نشاندهد.

سخنراني،
پرسش و
پاسخ

-6اجزای دستگاه ضربان ساز موقت را شرح دهد.

نمایش
اسالیدهاي
مربوط به
مطالب
تئوري
تدریس شده

مطالعه قبلي
دروس
امتحان پایان
مربوط به هر
ترم+ارزیابي
جلسه و پاسخ
كالسي
به سواالت
جلسه گذشته

-7نحوه تنظیم دستگاه ضربان ساز موقت را شرح دهد
-8نحوه عملکرد دستگاه ضربان ساز موقت را عمال
نشان دهد.

شوک و اقدامات الزم

-1شوک را تعریف نموده و مراحل آن را بیان کند.
-2اتیولوژی و عالئم شوک را بیان کند.
-3انواع شوک را بر اساس اختالالت فیزیولوژیک
تقسیم بندی کند.
-4عالئم اولیه و عوامل بوجود آورنده شوک
هایپوولمیک را بیان کند.
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-5عالئم اولیه و عوامل بوجود آورنده شوک توزیعی

سخنراني،
پرسش و
پاسخ

را بیان نماید.

نمایش
اسالیدهاي
مربوط به
مطالب
تئوري
تدریس شده

مطالعه قبلي
دروس
امتحان پایان
مربوط به هر
ترم+ارزیابي
جلسه و پاسخ
كالسي
به سواالت
جلسه گذشته

-6تدابیر درمانی مشترک در شوک را ذکر کند.
-7درمانهای اختصاصی انواع شوک را شرح دهد.

اورژانس های تنفسی
6

-1اسم حاد را با عالئم بالینی تعریف کند.
-2روش های تشخیص آسم را ذکر کند.
-3تدابیر درمانی آسم حاد را در شرایط اورژانسی

سخنراني،
پرسش و
پاسخ

نمایش
اسالیدهاي
مربوط به
مطالب

مطالعه قبلي
امتحان پایان
دروس
ترم+ارزیابي
مربوط به هر
كالسي
جلسه و پاسخ

تئوري
تدریس شده

شرح دهد.
-4علت بروز آمبولی ریه را در شرایط اورژانسی

به سواالت
جلسه گذشته

شرح دهد.
-5تدابیر درمانی آمبولی ریه را درشرایط اورؤانسی
شرح دهد.

اورژانس های تنفسی

-1سندروم زجر تنفسی حاد بالغین را شرح داده و
عالئم آن را بیان کند.
-2پنوموتراکس و انواع آن را شرح دهد.
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-3تدابیر درمانی الزم در پنوموتراکس را شرح دهد.

سخنراني،
پرسش و
پاسخ

-4تدابیر درمانی الزم در غرق شدگی ،ادم ریه،و
آسپیراسیون ریوی را شرح دهد.

اورژانس های عصبی

نمایش
اسالیدهاي
مربوط به
مطالب
تئوري
تدریس شده

مطالعه قبلي
دروس
امتحان پایان
مربوط به هر
ترم+ارزیابي
جلسه و پاسخ
كالسي
به سواالت
جلسه گذشته

-1موارد مهم اورژانسهای عصبی را نام ببرید.
-2سنکوپ را تعریف کرده و انواع آن را ذکر کند.
-3تدابیر درمانی متعاقب سنکوپ را شرح دهد.
-4تشنج را تعریف کرده و علل اصلی عامل آن را ذکر
کند.
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-5صرع را تعریف نمایدو تفاوت آنرا با تشنج بیان

سخنراني،
پرسش و
پاسخ

نماید.
-6تدابیر درمانی الزم در تشنج و صرع پایدار را شرح

نمایش
اسالیدهاي
مربوط به
مطالب
تئوري
تدریس شده

مطالعه قبلي
دروس
امتحان پایان
مربوط به هر
ترم+ارزیابي
جلسه و پاسخ
كالسي
به سواالت
جلسه گذشته

دهد.
-7سکته مغزی و علل آنرا بیان کند.
آزمون میان ترم

9

-1آنژین صدری را تعریف و نحوه تشخیص آن را در
شرایط فوریت ها شرح دهد.
10

اورژانس های قلبی

-2انفارکتوس حاد میوکارد را تعریف و عالئم و نشانه
های بالینی آن را شرح دهد.
-3نحوه افتراق علل قلبی درد قفسه سینه با سایر

سخنراني،
پرسش و
پاسخ

نمایش
اسالیدهاي
مربوط به
مطالب
تئوري
تدریس شده

مطالعه قبلي
دروس
امتحان پایان
مربوط به هر
ترم+ارزیابي
جلسه و پاسخ
كالسي
به سواالت
جلسه گذشته

عوامل را بیان نماید.
-4اقدامات درمانی اورژانس در رابطه با آنژین و
انفارکتوس میوکارد را شرح دهد.
-5نارسایی احتقانی قلب و اقدامات اورژانسی در
مورد این بیماران را شرح دهد.
-6سایر اختالالت شایع قلبی اورژانسی را نام ببرد.
-1پریکاردیت را تعریف کرده و شایعترین علت آنرا
بیان کنید.
-2تامپوناد قلبی را شرح داده و علل و تدابیر درمانی

اورژانس های قلبی
11

آنرا ذکر نماید.
-3دیسکیون آئورت را شرح داده و تابلوی بالینی و
تدابیر درمانی آنرا ذکر نماید

سخنراني،
پرسش و
پاسخ

-4ادم حاد ریه با منشاقلبی را شرح داده و شایعترین
علت آنرا بیان نماید.

نمایش
اسالیدهاي
مربوط به
مطالب
تئوري
تدریس شده

مطالعه قبلي
دروس
امتحان پایان
مربوط به هر
ترم+ارزیابي
جلسه و پاسخ
كالسي
به سواالت
جلسه گذشته

-5عالئم بالینی و تدابیر درمانی اورژانس در ادم
حاد ریه را بیان نماید.
-1موارد مهم اورژانس های گوارشی را نام ببرد.
-2انواع خونریزی های گوارشی را شرح دهد و

اورژانس های شکمی

نظارت بالینی هر کدام را بیان نماید.
-3تدابیر درمانی اورژانسی در برخورد اولیه با خون
ریزی های گوارشی را شرح دهد.
-4کوله سیستیت حاد را شرح داده و عالئم و نشانه
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های آن را بیان کند.
-5تدابیر درمانی اورژانسی در کوله سیستیت حاد را
بیان کند.
-6پانکراتیت حاد را شرح داده و عالئم و نشانه های
آن را بیان کند.
-7تدابیر درمانی اورژانسی در پانکراتیت حاد را
بیان کند
-8آپاندیسیت و عالئم و نشانه های بالینی و

سخنراني،
پرسش و
پاسخ

نمایش
اسالیدهاي
مربوط به
مطالب
تئوري
تدریس شده

مطالعه قبلي
دروس
امتحان پایان
مربوط به هر
ترم+ارزیابي
جلسه و پاسخ
كالسي
به سواالت
جلسه گذشته

آزمایشگاهی آن را بیان کند.

-1موارد مهم اورژانسهای متابولیک را نام ببرد.
-2سندرم حاد دیابتیک و کتواسیدوز دیابتیک را
تعریف کرده و علل آن را بیان نماید.

اورژانسهای متابولیکی

-3عالئم نشانه های سندرم حاد دیابتیک و کتواسیدوز
دیابتیک را ذکر کند.
-4اقدامات کلی و تدابیر درمانی اورژانسی در
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سندرم های حاد دیابتیک را شرح دهد.

سخنراني،
پرسش و
پاسخ

-5سندرم های حاد دیابتیک و کتواسیدوز دیابتی را
توضیح دهد.

نمایش
اسالیدهاي
مربوط به
مطالب
تئوري
تدریس شده

مطالعه قبلي
دروس
امتحان پایان
مربوط به هر
ترم+ارزیابي
جلسه و پاسخ
كالسي
به سواالت
جلسه گذشته

-6هایپوگالیسمی و انواع و علل آن را بیان کنید.
-7عالئم و نشانه ها و تدابیر درمانی اورژانسی در
مسمومیت حاد با الکل را شرح دهد.

کالس های عملی
-1ایست قلبی را تعریف و علل ایجاد آن را بیان
نماید.
-2اهداف CPRرابداند.
-3موانع CPRرا لیست کند.
1

تاریخچه و تعریف CPRو باز
کردن راه هوایی

-4مانورهای باز کردن راه هوایی در اثر انسداد زبان
و جسم خارجی را انجام دهد.

سخنراني،
پرسش و
پاسخ

-5روش های اکسیژن رسانی به بیمار را انجام دهد.

نمایش
اسالیدهاي
مربوط به
مطالب
تئوري
تدریس شده

مطالعه قبلي
دروس
امتحان پایان
مربوط به هر
ترم+ارزیابي
جلسه و پاسخ
كالسي
به سواالت
جلسه گذشته

-6تفاوت های راه باز کردن راه هوایی در کودکان و
بزرگساالن را بیان کند.
-1تفاوت های ALSو BLSرا در مورد الگوی تنفس و
2

تفاوت ALSوBLSماساژ

ماساژ قلبی را بیان کند.
-2نکات الزم قبل از انجام ماساژ را رعایت کند.

سخنراني،
پرسش و
پاسخ

نمایش
اسالیدهاي
مربوط به

مطالعه قبلي امتحان پایان
ترم+ارزیابي
دروس
كالسي
مربوط به هر

قلبی

مطالب
تئوري
تدریس شده

-3نحوه  CHEST COMPRESSIONدر نوزادان
و اطفال و بزرگساالن را بیان کند.
-4کمیت ها و کیفیت در مورد نحوه CHEST

جلسه و پاسخ
به سواالت
جلسه گذشته

 COMPRESSIONرا بیان کند.
-1نقش AEDو الکتروشوک تراپی را در حمایت
گردش خون شرح دهد.
-2انواع شوک و اندیکاسیون هر کدام را شرح دهد.
-3مراحل انجام شوک را به ترتیب انجام دهد.

دفیبریالتور و AED
3

-4اقدامات الزم قبل از انجام شوک را بیان کند.
-5تفاوت های الکتروشوک در اطفال و بزرگساالن را
شرح دهد.

مانیتورینگ و داروهای قابل
استفاده در احیا ،ختم  CPRو
مراقبت های پس از آن
4

سخنراني،
پرسش و
پاسخ

-1نحوه مانیتورینگ  ECGرا در زمان احیای قلبی
ریوی شرح دهد.
-2داروهای موثر در احیای قلبی ریوی و نقش هر
کدام را شرح دهد.

سخنراني،
پرسش و
پاسخ

-3موارد ختم CPRرا بیان کند.
-4مراقبت های پس از احیاء را توضیح دهد.
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تعریف سناریو

-1الگوریتم درمانی  VFو  VTناپایدار را شرح دهد.

( VTو) VF

-2نحوه انجام  CPRپیشرفته را به طور کامل بر روی
مانکن انجام دهد.

سخنراني،
پرسش و
پاسخ

نمایش
اسالیدهاي
مربوط به
مطالب
تئوري
تدریس شده

نمایش
اسالیدهاي
مربوط به
مطالب
تئوري
تدریس شده

نمایش
اسالیدهاي
مربوط به
مطالب
تئوري

مطالعه قبلي
دروس
امتحان پایان
مربوط به هر
ترم+ارزیابي
جلسه و پاسخ
كالسي
به سواالت
جلسه گذشته

مطالعه قبلي
دروس
مربوط به هر
جلسه و پاسخ امتحان پایان
به سواالت ترم+ارزیابي
كالسي
جلسه گذشته

مطالعه قبلي
امتحان پایان
دروس
مربوط به هر ترم+ارزیابي
كالسي
جلسه و پاسخ
به سواالت

تدریس شده

تعریف سناریو
(برادیکاردی شدید
،آسیستول)PEA،
6

-1الگوریتم درمانی برادیکاردی شدید ،آسیستول و
PEAرا شرح دهد.
-2نحوه انجام CPRپیشرفته را به طور کامل بر روی
مانکن انجام دهد.

سخنراني،
پرسش و
پاسخ

نمایش
اسالیدهاي
مربوط به
مطالب
تئوري
تدریس شده

جلسه گذشته

مطالعه قبلي
دروس
مربوط به هر
جلسه و پاسخ امتحان پایان
به سواالت ترم+ارزیابي
كالسي
جلسه گذشته

