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 تعالیبسمه

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان بوشهر

 مرکز توسعه آموزش پزشکی

 دفتر نظارت و ارزشیابی

 فرم طرح درس

 

 
 پرستاری رشته تحصیلی:کارشناسی ارشد       مدرک تحصیلی: آخریننژاد         محمد اسماعیل حاجی نام و نام خانوادگی مدرس:

 سال 10 سابقه آموزشی:                               هوشبری گروه آموزشی:مربی                          رتبه دانشگاهی:
 بار 7 سابقه تدریس درس مورد نظر:

 
 21فراگیران: تعداد                6ترم:                 کارشناسیمقطع:                هوشبریرشته تحصیلی فراگیران: 

 
 های پزشکیفوریتعنوان درس بطور کامل: 

 5/1تعداد واحد:                         کارآموزی                   عملی               تئوری  نوع درس:
    10:00زمان خاتمه کالس:       8:00  شنبهسه زمان شروع کالس: 

 12/4/98ترم: پایان تاریخ امتحان 

 
 تکوینی                        ایمراحل ارزشیابی:   مرحله

 درصد از نمره نهایی 10فعالیت دانشجو انجام تکالیف حضور و غیاب: 
 یدرصد از نمره نهای 10کوئیزهای انجام شده: 

 درصد از نمره نهایی 80 امتحان پایان ترم:
 

 جور کردنی       صحیح/ غلط     ایگزینه چند       تشریحی       نوع امتحان پایان ترم:       شفاهی
 

 
 هدف کلی درس:

 -ها، کسب توانمندی الزم در کمک به انجام عملیات احیاء قلبیهای پزشکی و بحراناران در فوریتهای الزم در برخورد اولیه با بیمفراگیری مهارت

 مربوطه. ( و توانایی بکارگیری تجهیزات و وسایلCPCRریوی و مغزی)

 

 
 منابع اصلی تدریس درس مورد نظر)حداکثر سه منبع(:

 . نور دانش، تهران، انتشارات های پرستاریتاب جامع فوریتک، 1387، نیک روان مفرد، مالحت .1

 های طب داخلی، تهران، انتشارات نور دانش.اورژانس -ها، تظاهرات اصلی و درمان بیماری1388گروه مولفین،  .2

 در بالغین، تهران، انتشارات نور دانش. CPR، کتاب جامع 1384نیک روان مفرد، مالحت؛ گلشنی گلباغی، غالمرضا؛ شیری، حسین؛  .3
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 اهداف کلی درس

ها، کسب توانمندی الزم در کمک به انجام های پزشکی و بحرانهای الزم در برخورد اولیه با بیماران در فوریتفراگیری مهارت

 ( و توانایی بکارگیری تجهیزات و وسایل مربوطه.CPCRریوی و مغزی) -احیاء قلبیعملیات 

 

 

 جلسه اول

 نام مدرس: محمد اسماعیل حاجی نژاد

 تریاژعنوان مبحث: 

 اهداف اختصاصی: 

 های خود ارتباط مناسبی داشته باشد.با استاد و همکالسی (1

 باشد.یادگیری کالس شرکت فعال داشته  -در فرایند یاددهی (2

 .تریاژ را به درستی تعریف کند (3

 را بطور صحیح نام ببرد. یاژتر برموثر  حداقل سه عامل (4

 به درستی توضیح دهد. ها رابندی فوریتطبقه (5

 )گروه( تریاژ حداقل دو بیماری را نام ببرد.برای هر طبقه (6

 بندی کند.صحت طبقه 100با % TRTSتریاژ را بر اساس امتیازات  (7

 

 روانی حرکتی                       عاطفی                        حیطه:   شناختی 

 بحث و گفتگو و یسخنرانروش آموزشی: 

 پروژکتور یدئوو و یوترکامپ -برد یتوا: وسیله کمک آموزشی

 جلسه دوم

 نام مدرس: محمد اسماعیل حاجی نژاد

 شوکعنوان مبحث: 

 اهداف اختصاصی: 

 صحت تعریف کند. 100را با % شوک (1

 ها در کالس بحث کند.استاد و دیگر همکالسیرا با در شوک  یدیکل یممفاه (2

 .دهد توضیحرا به درستی  شوک یبندمرحله (3

 نماید. تفسیررا به درستی  Tiltنتیجه تست  (4

 تعریف کند. طور صحیحرا به  شاخص شوک (5

 صحت نام ببرد. 100انواع شوک را با % (6

 بیاورد.ستی فهرست نماید و برای هر یک مثالی به دررا  علل شوک کاردیوژنیک (7

 .ستی فهرست نماید و برای هر یک مثالی بیاوردبه دررا  انسدادیعلل شوک  (8
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 روانی حرکتی                       عاطفی                        حیطه:   شناختی 

 بحث و گفتگو و یسخنرانروش آموزشی: 

 پروژکتور یدئوو و یوترکامپ -برد یتواوسیله کمک آموزشی: 

 جلسه سوم

 نام مدرس: محمد اسماعیل حاجی نژاد

  )ادامه(شوکعنوان مبحث: 

 اهداف اختصاصی: 

 .دهدافتد، به طور مختصر توضیح فرایندی که در شوک هایپوولمیک اتفاق می (1

 های شوک کاردیوژنیک را نام ببرد.عالئم و نشانهمورد  3حداقل  (2

 بطور صحیح بیان نماید. کند،هایی که در شوک توزیعی تغییر میشاخص (3

 .فرایند شوک هایپوولمیک و کاردیوژنیک را به درستی مقایسه کند (4

 .صحت نام ببرد 100درمان کلی انواع شوک را با % (5

 .در مورد هر یک توضیح مختصری دهدو داروهایی که در شوک کاربرد دارد، نام برده مورد  3حداقل  (6

 

 روانی حرکتی                       عاطفی                        حیطه:   شناختی 

 بحث و گفتگو و یسخنرانروش آموزشی: 

 پروژکتور یدئوو و یوترکامپ -برد یتواوسیله کمک آموزشی: 

 جلسه چهارم

 نام مدرس: محمد اسماعیل حاجی نژاد

 تروماعنوان مبحث: 

 اهداف اختصاصی: 

 را به درستی در کالس توضیح دهد. یمارستاندر ب یبستر یارهایمع (1

 برخورد سیستماتیک با بیماران ترومایی را به خوبی فهرست نماید. مراحل روش (2

 مراحل بررسی اولیه را به ترتیب نام ببرد. (3

 .نام ببردرا در حضور استاد  ییانسداد راه هوا یهاعالئم و نشانه (4

 را به درستی فهرست نماید. ییانسداد راه هواعلل  (5

 .را در کالس به زبان ساده توضیح دهدیاء اقدامات اح (6

 .را به درستی شرح دهد های ثابت نگه داشتن سر و گردناندیکاسیون (7

 

 روانی حرکتی                       عاطفی                        :   شناختی حیطه

 بحث و گفتگو و یسخنرانروش آموزشی: 

 پروژکتور یدئوو و یوترکامپ -برد یتواوسیله کمک آموزشی: 

 جلسه پنجم
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 نام مدرس: محمد اسماعیل حاجی نژاد

 تروما)ادامه(عنوان مبحث: 

 اهداف اختصاصی: 

 .گذاشت در کالس توضیح دهد NG Tubeتوان مواردی که در تروما نمی (1

 مراحل بررسی ثانویه را به ترتیب نام ببرد. (2

 بطور صحیح با هم مقایسه کند. انواع صدمات را نام برده و  (3

 های آسیب را به درستی توضیح دهد.مکانیسم (4

 دهد. شرحبه طور صحیح بیند، هایی که بیشتر آسیب می، قسمتتصادف با عابر پیادهدر  (5

 .بیند، به طور صحیح فهرست نمایدهایی که در صدمات نافذ بیشتر از همه آسیب میبافت (6

 

 روانی حرکتی                       عاطفی                        :   شناختی حیطه

 بحث و گفتگو و یسخنرانروش آموزشی: 

 پروژکتور یدئوو و یوترکامپ -برد یتواوسیله کمک آموزشی: 

 جلسه ششم

 نام مدرس: محمد اسماعیل حاجی نژاد

 تروما به سرعنوان مبحث: 

 اهداف اختصاصی: 

 را به درستی در کالس نام ببرد. سر یانواع تروما (1

 با هم مقایسه کند.به طور صحیح نام برده و را  مغز یموضع یعاتضا (2

 صحت شرح دهد. 100را با %جمجمه  ایعالئم شکستگی قاعده (3

 های خود بحث نماید.را با استاد و همکالسی ICPهای افزایش درمان  (4

 تریاد کوشینگ را به درستی تعریف کند. (5

 تفاوت قائل شود. دکورتیکهو  وضعیت دسربرهبه درستی بین  (6

 

 روانی حرکتی                       عاطفی                        :   شناختی حیطه

 بحث و گفتگو و یسخنرانروش آموزشی: 

 پروژکتور یدئوو و یوترکامپ -برد یتواوسیله کمک آموزشی: 

 جلسه هفتم

 نام مدرس: محمد اسماعیل حاجی نژاد

 مسمومیتعنوان مبحث: 

 اهداف اختصاصی: 

 تعریف کند. به درستیرا  مسمومیت (1

 د.نمای فهرستصحت  100با %  انواع تماس سموم را (2

 .ها را با هم در کالس مقایسه کندو محرک مخدر یبا داروها یتعالئم مسموم (3

 را به درستی فهرست نماید. یاستنشاق یهایتمسمومهای و نشانهعالئم  (4
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 را به درستی فهرست نماید. هاهای اورژانسی مسمومیتدرمان (5

 .ها را به طور صحیح در حضور استاد توضیح دهدیتاز مسموم یناش یپوتانسیوندرمان ها (6

 دارو یا سموم را به درستی نام ببرد. یپادزهر اختصاص (7

 های خود بحث کند.را با استاد و همکالسی ینرژیککول یآنتکولینرژیک و سندرم  (8

 

 روانی حرکتی                       عاطفی                        حیطه:   شناختی 

 بحث و گفتگو و یسخنرانروش آموزشی: 

 پروژکتور یدئوو و یوترکامپ -برد یتواوسیله کمک آموزشی: 

 جلسه هشتم

 نام مدرس: محمد اسماعیل حاجی نژاد

 نارسایی حاد تنفسعنوان مبحث: 

 اهداف اختصاصی: 

 نارسایی حاد تنفس را به درستی توضیح دهد. (1

 کلی نارسایی حاد تنفس را به خوبی شرح دهد. دو دلیل (2

 .علل نارسایی حاد تنفس را به طور صحیح فهرست نماید (3

 بندی کند.در کالس طبقه را حاد تنفس یینارسا (4

 را به خوبی در کالس توضیح دهد. یپوکسمیکننده ها یجادا یهایسممکان (5

 را بطور صحیح فهرست کند.حاد تنفس  ییدر نارسا ینیتظاهرات بال (6

 

 روانی حرکتی                       عاطفی                        حیطه:   شناختی 

 بحث و گفتگو و یسخنرانروش آموزشی: 

 پروژکتور یدئوو و یوترکامپ -برد یتواوسیله کمک آموزشی: 

 نهمجلسه 

 نژادنام مدرس: محمد اسماعیل حاجی

 تنفس)ادامه(نارسایی حاد عنوان مبحث: 

 اهداف اختصاصی: 

 شرح دهد.به درستی را  های نارسایی حاد تنفسدرمان (1

 را به درستی تعریف نماید. پنموتوراکس (2

 را بدون خطاء توضیح دهد. های پنموتوراکسعالئم و نشانه (3

 پنموتوراکس را نام برده و به طور صحیح توضیح دهد.انواع  (4

 را بطور صحیح بیان کند. یتوراکوستوم یهایکاسیوناند (5

 را به زبان ساده توضیح دهد. های اورژانسی پنموتوراکسدرمان (6

 .شرح دهدرا بدون خطاء  Chest Tubeپس از گذاشتن  یهامراقبت (7

 

 روانی حرکتی                       عاطفی                        حیطه:   شناختی 
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 بحث و گفتگو و یسخنرانروش آموزشی: 

 پروژکتور یدئوو و یوترکامپ -برد یتواوسیله کمک آموزشی: 

 دهمجلسه 

 نژادنام مدرس: محمد اسماعیل حاجی

 سوختگیعنوان مبحث: 

 اهداف اختصاصی: 

 به درستی سوختگی را تعریف کند. (1

 درستی توضیح دهد.انواع سوختگی را نام برده و هر یک را به  (2

 .بندی کندرا بر اساس عمق به طور صحیح طبقه هاسوختگی (3

 را در کالس توضیح دهد. 2خصوصیات سوختگی درجه  (4

 .را به زبان ساده توضیح دهد یوسعت سوختگ ینتخمهای انواع روش (5

 .را به طور کامل شرح دهد یمراحل سوختگ (6

 

 روانی حرکتی                       عاطفی                        حیطه:   شناختی 

 بحث و گفتگو و یسخنرانروش آموزشی: 

 پروژکتور یدئوو و یوترکامپ -برد یتواوسیله کمک آموزشی: 

 یازدهمجلسه 

 نام مدرس: محمد اسماعیل حاجی نژاد

 سوختگی)ادامه(عنوان مبحث: 

 اهداف اختصاصی: 

 مراحل درمان سوختگی را بدون اشتباه فهرست نماید. (1

 اورژانسی سوختگی را به خوبی توضیح دهد.های درمان (2

 را به درستی بیان نماید. مرحله فوری در سوختگی شدیدهای درمان (3

 .در سوختگی را به زبان ساده در کالس شرح دهد یدرمان یعفرمول ما (4

 .را به درستی توضیح دهد اسکاروتومی (5

 

 روانی حرکتی                       عاطفی                        حیطه :   شناختی 

 بحث و گفتگو و یسخنرانروش آموزشی: 

 پروژکتور یدئوو و یوترکامپ -برد یتواوسیله کمک آموزشی: 

 دوازدهمجلسه 

 نام مدرس: محمد اسماعیل حاجی نژاد

 یویر یقلب یاءاحعنوان مبحث: 

 اهداف اختصاصی: 



 
7 

 

 مرگ ناگهانی را به درستی تعریف نماید. (1

 را به درستی نام ببرد.یوی ر یقلب یستا یعو شا یعلل اصل (2

 به زبان خود توضیح دهد.نام برده و وظایف هر یک را را  یاءاح یمت یاعضاء اصل (3

 را به درستی توضیح دهد. نبزرگساال در بقاء یرهزنج (4

 های خود در کالس بحث کند.را با استاد و همکالسییه پا یاءاقدامات اح (5

 را به زبان خود توضیح دهد. مانور خم کردن سر و بلند کردن چانه (6

 را به درستی توضیح دهد.ی عوارض تنفس مصنوع (7

 

 روانی حرکتی                       عاطفی                        حیطه :   شناختی 

 بحث و گفتگو و یسخنرانروش آموزشی: 

 پروژکتور یدئوو و یوترکامپ -برد یتواوسیله کمک آموزشی: 

 سیزدهمجلسه 

 نام مدرس: محمد اسماعیل حاجی نژاد

 یوی)ادامه(ر یقلب یاءاحعنوان مبحث: 

 اهداف اختصاصی: 

 را به زبان ساده توضیح دهد. ماساژ قلب یکتکن (1

 را به درستی نام ببرد. شود،ریتم که باعث ایست قلبی بدون نبض میچهار  (2

 شرح دهد.صحت  100را با % AEDنحوه استفاده از  (3

 پذیر ایست قلبی را به درستی در کالس توضیح دهد.علل برگشت (4

 را به درستی توضیح دهد. ،مواردی که احتمال بقای عمر و زنده ماندن بیشتر است (5

 کاربرد دارد، نام برده و به طور صحیح شرح دهد. CPRداروهایی که در  (6

 .دهدرا به درستی شرح یستول درمان آس (7

 را در کالس توضیح دهد. CPR 2015مهم در  ییرتغحداقل سه  (8

 

 روانی حرکتی                       عاطفی                        :   شناختی حیطه

 بحث و گفتگو و یسخنرانروش آموزشی: 

 پروژکتور یدئوو و یوترکامپ -برد یتواوسیله کمک آموزشی: 

 


