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 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.

یادگیری

اصول پرستاری در فوریتها-
خصوصیات پرستار اورژانس-
1

وزمان

-1اصول پرستاری در فوریت ها و باالیا را دانسته و

-1امتحانات تئوری

مشخصات یک پرستار اورژانس را بیان نمایند.

پایان ترم %70

سخنرانی -پرسش

مالحظات اخالقی و قانونی -ساختار

-2ساختار مراقبت های قبل از بیمارستان و اقدامات

و پاسخ-

ویدئوپروژکتور-

علمی از طریق مطالعه -2حضور فعال در

بخش اورژانس و مراقبتهای قبل از

پرستاری در این مرحله از فوریت ها را توضیح دهند.

مشاهدات میدانی

محیط اورژانس

کالس و شرکت در

-1سیستم تریاژ را در ساختار بخش اورژانس

منظم در کالس و

اولویت بندی مراقبت ها و سیستم
تریاژ و مفاهیم مربوط به آن

-2انواع تریاژ و نوع بیماران هر طبقه را با هم

سخنرانی -پرسش

وایت برد

و پاسخ

ویدئوپروژکتور

مداخله در زمینه درد بیماران

بیمار در بخش اورژانس یا محیط خارج بیان نمایند.
-2مداخالت الزم برای کنترل درد در بخش
اورژانس را لیست نموده و اهمیت هر یک را بیان

4

آزمایشگاهی و تفسیر نتایج
آزمایشات

دهند.

پاسخ کالسی %15

مباحث درسی
مطالب

سخنرانی -پرسش
و پاسخ -بحث
گروهی

به سئواالت
وایت برد
ویدئوپروژکتور

-4در صورت تمایل
حستجوی یک مقاله
در زمینه موضوعات
درسی از منبع معتبر و

-1روش نمونه گیری جهت آزمایشات متخلف در
روش تهیه و ارسال نمونه های

نمره

نمره

جلسه گذشته و پاسخ  -4تهیه و ترجمه

نماید.

بخش اورژانس و نحوه ارسال نمونه ها را توضیح

مباحث درسی %5

مشارکت فعال در  -3کوئیز و پرسش و

-3مطالعه

-1نحوه بررسی و شناخت بیمار در هنگام برخورد با
بیماران در وضعیت های اورژانسی-

کتابخانه ای
-2حضور مداوم و

توضیح دهد.

بررسی و شناخت اولیه و ثانویه

زیربنای

-3ساختار بخش اورژانس را توضیح دهد.

مقایسه نماید.

3

-1تقویت

وایت برد

بیمارستان

2

ودرصد آن

ترجمه و ارائه خالصه
سخنرانی -پرسش

وایت برد

و پاسخ

ویدئوپروژکتور

ای از آن در کالس
درس

مقاله همراه با ارائه
آن  %5نمره (در
صورت عدم تهیه
مقاله

نمره

این

قسمت جزء امتحان
پایان ترم خواهد
بود).
 -5ارائه کنفرانس در

-2نتایج آزمایشات بیماران در بخش اورژانس تفسیر

ارتباط با موضوعات

نمایند.

درسی  %5نمره (در

-1عالئم ارست قلبی را تشخیص دهد.

-5در صورت تمایل صورت عدم ارائه

-2مفهوم احیاء قلبی -ریوی را دانسته و اقدامات سخنرانی -پرسش
5

احیاء قلبی -ریوی پایه

6

احیاء قلبی -ریوی پیشرفته

اساسی در احیاء اولیه توضیح دهند.
-3عوارض احیاء قلبی و روش های پیشگیری از ان

و پاسخ -شبیه
سازی

وایت برد
ویدئوپروژکتور-
فیلم و مانکن
آموزشی

را توضیح دهد.

درمانی را توضیح دهند.

دهد.

سخنرانی -پرسش
و پاسخ -شبیه
سازی

-3نحوه استفاده از الکتروشوک و اقدامات احتیاطی

وایت برد
ویدئوپروژکتور-
فیلم و مانکن
آموزشی

مربوط به ان را بیان نماید.
-1روش صحیح رگ گیری ،مایع درمانی را در بخش
7

رگ گیری ،انواع مایعات وریدی و
مراقبت های مربوط به آنها

اورژانس شرح دهند.
-2انواع محلولهای تزریقی و ترکیبات آنها و علت و

سخنرانی -پرسش

وایت برد

و پاسخ

ویدئوپروژکتور

روش تجویز آنها را توضیح دهند.
-1مراقبت های پرستاری الزم در گرمازدگی و
گرمازدگی ،سرمازدگی ،برق
8

گرفتگی ،غرق شدگی و سوختگی با
اشعه

سرمازدگی بیان نمایند.
-2مراقبت های پرستاری الزم در برق گرفتگی ،غرق
شدگی و سوختگی با اشعه توضیح دهند.

از مباحث درسی
-6حضور در کالس با
آمادگی قبلی جهت
شرکت در کوئیزهای

-1اقدامات پیشرفته حفظ حیات و پروتکل های
-2داروهای احیاء و روش تجویز آنها را توضیح

ارائه کنفرانس کالسی کنفرانس نمره این

سخنرانی -پرسش

وایت برد

و پاسخ

ویدئوپروژکتور

کالسی

قسمت جزء کوئیز و
پرسش های کالسی
خواهد بود).

9

10

انواع مسمومیت و مراقبت های
پرستاری اورژانس در آنها
انواع گزش ها و مراقبت های
پرستاری اورژانس در آنها

-1انواع مسمومیت ها و مراقبت های پرستاری مربوط سخنرانی -پرسش
به آنها را توضیح دهند.

و پاسخ

-1انواع گزش ها و درمان و مراقبت های پرستاری سخنرانی -پرسش
مربوط به آنها را توضیح دهند.

و پاسخ

وایت برد
ویدئوپروژکتور
وایت برد
ویدئوپروژکتور

-1مراقبت های پرستاری اورژانس را در شکستگی
مراقبت های پرستاری اورژانس در
11

تروماهای سر و ستون فقرات ،قفسه
سینه و مراقبت های اورژانس مربوط
به آنها

های دنده ،بیان نمایند.
-2مراقبت های پرستاری اورژانس را در شکستگی سخنرانی -پرسش
های اندام ها بیان نمایند.

و پاسخ

وایت برد
ویدئوپروژکتور

-3مراقبت های پرستاری اورژانس را در جمجمه و
ستون فقرات بیان نمایند.
-1انواع شوک را نام برده و مراقبت های پرستاری
اورژانس را در آنها توضیح دهند.

12

انواع شوک و مراقبت های اورژانس
مربوط به آنها

-2تفاوت های درمانی و مراقبتی در انواع شوک را
بیان نماید.

سخنرانی -پرسش

وایت برد

و پاسخ

ویدئوپروژکتور

