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  مدیریت پرستاری گروه آموزشی:                  پرستاری و مامایی انشکده:د

 اورژانس کارشناسی ارشد، پرستاری  تحصیلی: یرشتهو مقطع 

  (1اورژانس پیش بیمارستانی ) پرستاری اورژانس  نام درس:

   نظری  د:نوع واح                                                     واحد      5/1     تعداد واحد:

  زمان برگزاري كالس:                                                      ندارد یش نیاز:پ

                                       خانم محمدعلیها درس: ومدرس  مسئول                                        7ان:يتعداد دانشجو

  رح دوره:ش

با ویژگیهای فعالیتها در اورژانس پیش بیمارستانی ، بخش های اورژانس ، تعداد  پرسنل موورد نیواو و  این درس انشجویان در د
ویژگی های آنها ، خدمات انجام شده در مراحل پیش بیمارستانی ، بخش اورژانس و ساختار بخش اورژانس آشنا می شوونداامید 

راقبت های اوروانسی پیدا کنند و تفاوت بین مراقبت پیش بیمارستانی و غیور اروژانسوی است که دانشجویان دیدی کل نگر به م
 خواهند آموختارات درک کندا

 هدف کلی: 

 هفرصت ها و یادگیری در جهت آشنایی با مفاهیم پایه و اساسی در حث اورژانس پیش بیمارستانی و ارائه مراقبتهای کل نگر ب
  را بدست آورندا بیمار و خانواده

 بینابینی:اهداف 
 : دانشجویان قادر خواهند بود درسدر پایان این 

 تعاریف پرستاری اورژانس پیش بیمارستانی و مراحل آن و بخش اورژانس ا1

 تفکر انتقادی و تصمیم گیری در اورژانس های پیش بیمارستانی و در بخش های اورژانس ا2

 مسئولیت های پرستاران در مواجهه با اورژانس ها ا3

 ی مورد نیاو بخش های اورژنس  و ویژگی های آنحداقل ها ا4

 چند تخصصی مشغول در بخش اورژانس و برقراری ارتباطات حرفه ای باآنهاآشنایی با تیم های  ا5

 ارتباط تیم اورژانس با بیمار و خانواده وی ا6

 نقل و انتقال مددجویان به بخش های اورژانس  ا7

 کاربرد شواهد تحقیقی در بالین بیماران اورژانسی ا8

 گونگی ثبت و گزارش موارد اورژانسیچ ا9

 مفهوم متابولیسم سلولی و اختالالت آن ا10

 های تدریس:شیوه
 *پرسش و پاسخ   سخنرانی برنامه ریزی شده  * سخنرانی

 (TBLیادگیری مبتنی بر تیم)  (PBLیادگیری مبتنی بر حل مسئله)  *بحث گروهی

 ----------------- )لطفاً نام ببرید( سایر موارد
 

 )لطفا شرح دهید( وظایف و تکالیف دانشجو:
 او دانشجویان انتظار می رود:

 او در صورت وجود نقص، در جهت رفع آن تالش کنند باشند را داشتهجهت فراگیری مطالب  ورد نیاوویربنای علمی م ا1

حضور در کالس و مشارکت در بر اساس جدول ومانی ارائه دروس، به منابع معرفی شده مراجعه کرده و آمادگی نظری الوم برای  ا2
 بحثها را کسب نمایندا
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سوعی در مطالعات کتابخانه ای و یافته های پژوهش های جدید  کمکخود را بعهده گرفته و با  رمسئولیت فراگیری هر چه بیشت ا3
 اارتقاء دانش خود داشته باشند

 اشنداتاخیر نداشته بحضور یافته و تئوری بطور منظم و بدون غیبت در کالس های درس  ا4

 شرکت فعال داشته باشنداو بحث گروهی  یدر مباحث کالس ا5

 هیه کننداتراهنمایی اساتید و با منابع علمی جدید و یافته های حاصل او پژوهش ها با استفاده او تکالیف خود را  ا6

 حویل دهنداتئه و اار ،در تاریخ مقررطبق چارچوب تعریف شده و تکالیف خود را  ا7

 استفاده شودا  12انداوه  B nazanin ای B mitraاو فونت  فیمطالب تکل پیتا یبرا ا8

مربوطه در  یهاروارد باشد )راهنما ستمیمطابق با س دیمطلب با یدر متن و در انتها یده نحوه رفرنس .9

 دانشکده موجود است(.  تیسا

 کسر خواهد شدانمره او تکلیف مربوطه  25/0در صورت عدم ارائه تکالیف در ومان مقرر به اواء هر روو تاخیر  ا10
شده  نییدر ومان تع یرا انتخاب نموده و به صورت انفراد یدوره، موضوع نیهر دانشجو براساس موضوعات ا ا11

 ا دیارائه نما دقیقه 30را به مدت  یناریسم
استاد  دییها( را به تأ نتیشده و پاورپو پیمطالب )شامل متن تا ناریهفته قبل او سم کیدانشجو مؤظف است حداقل  ا12

 اندیشرکت نما یدر بحث گروه انیقرار دهد تا همه دانشجو انیدانشجو ریسا اریند و در اختبرسا
و حداقل خالصه سه مقاله رووآمد و مرتبط با موضوع  دیاو کتب جد ناریمطالب سم هیته یالوم است دانشجو برا ا13

 دهدا  لیتاد مربوطه تحوو مقاالت مورد استفاده را به اس ناریسم یاست دانشجو محتوا یضرور ادیاستفاده نما
، ارائه %4منابع مورد استفاده  تیفیو ک تی، کم%6عبارتند او: کامل بودن محتوا  ییدانشجو ناریسم ینمره ده یارهایمع ا14

، نحوه %3نگارش(  نییآ تیو رعا ی)وقت شناس انیدانشجو ری، ارائه محتوا به استاد و سا%3مقاله رووآمد سهخالصه 
  ا%4( یکمک آمووش لی، پرسش و پاسخ و استفاده او وسایو جمع بند انیب )نحوه سیو روش تدر انیب

در انتهای سمینار دانشجو باید محتوای تهیه شده به همراه پاورپوینت و مقاالت استفاده شده در ژورنال کالب را در  ا15
 قالب یک فولدر به استاد مربوطه تحویل نمایدا

 

 وسایل کمک آموزشی:  
   *پروژکتور اسالید  چخته و گت * وایت برد

  )از نمره کل( :درصد نمرهنحوه ارزشیابی و 
 درصد نمره 30                سمینار    

  درصد نمره  5   شرکت فعال در کالس

 : منابع پیشنهادی برای مطالعه
1- Balber, A. Ememrgency nursing made incredibly easy, Lippincot Williams and Wilkins. 

Lastest  edition. 

2- Daily , E& Power ,r. International distaster nursing . Lastest  edition. 

3- Mcquillan ,K,A,.Makic ,M,,B,F.& Whalen,E.Trauma nursing: From resuscitation  through 

rehabilitation , Saunders . Lastest  edition 

4- ProehlJ,A. Emergency nursing procedures , Saunders . Lastest  edition 

5- Tener , G& Ready , R. Handbook for  disaster nursing and emergency paraedness . St.Louis 

Mo.  . Lastest  edition 

 
 


