
  

 

 

 دانشگاه علوم پزشکی ارومیه

 پرستاری و ماماییدانشکده 

  در بحران و فوریت)عملی(پرستاري   طرح درس ترمی:

 ساعت( 17) 5/0تعداد واحد: عملی :نوع واحد

 4پرستاری بیماری های داخلی جراحی   پيش نياز: 30/14 -30/17شنبه ،  دانشکده پرستاریزمان و مكان: 

 روزيتا چراغیمدرس:  پرستاری دوره کارشناسی 5ترم ان دانشجوي  فراگيران:

 قلبی احیاء ، مصدوم جابجايی و انتقال ، عضو کردن حرکت بی و بانداژ انواع شامل فوريت در پرستاری های مهارت از برخی بخش اين در :هدف كلی

  . شود می داده آموزش مدرس توسط آموزشی های مدل يا و انسانی های مدل از استفاده با تناسب به عملی صورت به  .… ريوی –

 .شود می گذارده دانشجو اختیار در تکرار و تمرين فرصت آنکه ضمن*                

 : رئوس مطالب
 روش احیاء قلبی و ريوی پايه و پیشرفته -

 روش انجام اينتوباسیون داخل تراشه -

 عضو کردن حرکت بی و بانداژ انواع -

 مصدوم جابجايی و انتقال -

 منابع درس:
 

1. Walsh,M.,Kent,A.(2008).Accident and Emergency Nursing.4 th edition. 
2. http://www.heart.org     سايت انجمن قلب آمريکا 

3. Howard. K. P , Steinmann.R.A (2010). Sheehy's Emergency Nursing: principles and practice. (6TH ed). St. Louis: 
Mosby 

 دانستنیهای تخصصی پرستاری ويژه بخش اورژانس. تهران. انتشارات نهضت پويا. . (1387ی  س و همکاران)ناروي .4

 پرستاری فوريت ها. تهران. نشر بشری . (1389گیتی الف ) .5

 پرستاری فوريت ها و حوادث غیر مترقبه. تهران. نشر بشری  .(1385غفاری ف ، شمسعلی نیا ع) .6

 در بالغین. تهران. انتشارات نور دانش CPRکتاب جامع . (1395نیک روان مفرد م و همکاران) .7
 

 نحوه ارزشیابی دانشجو و بارم مربوط به هر ارزشیابی:

 نمره( %5. حضور کامل در تمام جلسات کالسی)1

 نمره( %5. میزان شرکت در بحث های کالسی)2

 (%10. ارزيابی مرحله ای با استفاده از پرسش مطالب تدريس شده در هر جلسه)3

 (%80()عملی)ترمپايان  ارزيابی پايانی درس با استفاده از آزمون .4
 

 وظایف دانشجو وظایف مدرس

 آمادگی کامل و نظم داشتن در کالس و تدريس-1

 ايجاد شرايط مشارکت در بحث ها با دانشجويان -2

 دادن وقت و امکانات مناسب به دانشجويان جهت اظهار نظر های آنها-3

 رفه ای و محترمانه با دانشجويان .برخورد ح -4

 مشخص کردن انتظارات دانشجويان و ارزشیابی منصفانه از آنها-5

 . حضور به موقع و مرتب سر کالس1

 . حضور فعال و شرکت در بحث های گروهی2

 . مطالعه مرتب مطالب درسی و آمادگی برای پاسخگويی3

 دوره ترمپايان  عملی. شرکت در آزمون 4
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 «عملی -در بحران و فوریتپرستاري  (: Course Plan)  درس هفتگیطرح » 

 ساعت 3 مدت زمان هر جلسه:
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 اهداف رفتاری ویژهاهداف  عنوان جلسه

 اول

احیاء قلبی ريوی 

و پیشرفته پايه 

 در بزرگساالن

را انجوام در بزرگسواالن  مانورهای باز کردن راه هووايی -1

 دهد. 

را در بزرگسواالن   روش های مختلف تنفس مصونوعی -2

 اجرا نمايد. 

بطوور صوحی    دل آموزشویماساژ قلبی را  بر روی مو -3

 انجام دهد. 

بر اساس مطالب ارائه شده در کالس به در بزرگساالن  مانورهای باز کردن راه هوايی را   -1

 طور صحی   انجام دهد. 

مودل ر روی بوه طوور صوحی  بودر بزرگسواالن  روش های مختلف تنفس مصنوعی را   -2

 اجرا نمايد.  آموزشی

را به طور صحی  بر اساس مطالب ارائوه شوده در کوالس بور در بزرگساالن  ماساژ قلبی  -3

 انجام دهد.   مدل آموزشی روی 

 دوم

احیاء قلبی ريوی 

 پايه و پیشرفته  

 در کودکان

 مانورهای باز کردن راه هوايی در کودکان را انجام دهد.  -1

ف تنفس مصنوعی  در کودکان را اجرا روش های مختل -2

 نمايد. 

موودل  را  بوور روی کودکووان و نوووزادان ماسوواژ قلبووی  -3

 بطور صحی  انجام دهد.   آموزشی

مانورهای باز کردن راه هوايی در کودکان  را  بر اساس مطالب ارائه شوده در کوالس بوه  -1

 طور صحی   انجام دهد. 

  مدل آموزشی کان  را  به طور صحی  بر روی روش های مختلف تنفس مصنوعی در کود -2

 اجرا نمايد. 

 ماساژ قلبی  در کودکان را به طور صحی  بر اساس مطالب ارائه شده در کوالس بور روی  -3

 انجام دهد.  مدل آموزشی

 سوم

روش انجام لوله 

گذاری داخل 

 تراشه

 انواع وسايل مورد نیاز برای لوله گذاری را بشناسد. -1

  مودل آموزشوی ذاری داخل تراشوه را بور روی لوله گ  -2

 انجام دهد. 

 نحوه کار با آمبوبگ را ياد بگیرد.  -2

بووه منظووور بوواز نگووه داشووتن راه هوووايی  Airwayاز  -3

 استفاده کند.  

 انواع وسايل مورد نیاز برای لوله گذاری را بطور صحی  بکار ببرد.  -1

 بر اساس مطالب ارائه شده در کالس بر روی  لوله گذاری داخل تراشه را  به طور صحی   -2

 انجام دهد.    مدل آموزشی

بورای بواز   مودل آموزشوی به طور صحی  بر اساس مطالب ارائه شده در کالس بورروی  -2

 استفاده کند. Airwayکردن راه هوايی از 

   مدل آموزشوی  از آمبوبگ به طور صحی   بر اساس مطالب ارائه شده در کالس برروی   -3

 به منظور ونتیالسیون استفاده کند.

 چهارم
  روش های 

 بانداژ

روش ثابوت نگوه داشوتن قسوومتی از بودن را بوه اجوورا  -1

 درآورد. 

 ايجاد فشار مثبت بر قسمتی از بدن را به اجرا درآورد.  -2

 از روش بانداژ برای کاهش تورم استفاده نمايد.  -3

 ان استفاده نمايد. از بانداژ برای ثابت نگه داشتن پانسم -4

انواع روش های بانداژ را در موارد مختلوف بوه اجورا در  -5

 آورد. 

به اجورا     مدل آموزشی روش ثابت نگه داشتن قسمتی از بدن را به طور صحی  بر روی  -

 درآورد. 

بوه اجورا     مدل آموزشی ايجاد فشار مثبت بر قسمتی از بدن را به طور صحی  بر روی  -2

 درآورد. 

 از روش بانداژ برای کاهش تورم به طور صحی  استفاده نمايد.  -3

 از بانداژ برای ثابت نگه داشتن پانسمان به طور صحی  استفاده نمايد.  -4

به طور صحی  به اجرا     مدل آموزشی انواع روش های بانداژ را در موارد مختلف برروی  -5

 در آورد. 

 پنجم
روش های حمل 

 مصدوم

 رهای انتقال سريع بیمار استفاده کند. از ابزا -1

 روش های انتقال مصدوم را اجرا نمايد.  -2

 از ابزارهای انتقال سريع بیمار به درستی استفاده کند.  -1

 اجرا نمايد.  مدل آموزشی صحی  بر روی  روش های انتقال مصدوم را به طور کامل و -2

 

 تمرين  ششم

 

در بزرگساالن و کودکان  احیاء قلبی ريوی پايه و پیشرفته 

 را انجام دهد.

 

 

 روش احیاء قلبی ريوی پايه و پیشرفته  در بزرگساالن و کودکان را بطور صحی  انجام دهد.

 

 تمرين تمفه

 روش انجام لوله گذاری داخل تراشه را انجام دهد.  -1

 . روش های مختلف  بانداژ را انجام دهد.2

 جام دهد..  روش های مختلف حمل مصدوم را ان3

 انجام دهد. بطور صحی   روش انجام لوله گذاری داخل تراشه را  -1

 انجام دهد.بطور صحی  . روش های مختلف  بانداژ را 2

 انجام دهد.بطور صحی  .  روش های مختلف حمل مصدوم را 3

 



  

 

 

 دانشگاه علوم پزشکی ارومیه

 پرستاری و ماماییدانشکده 

 سيستم توليد مثل و تناسلی و پستان  -2 سالمندان و بزرگساالنبيماریهاي پرستاري   طرح درس ترمی:

 ساعت( 11) 67/0 تعداد واحد: تئوری :نوع واحد

 فارماکولوژی -1 سالمندان و بزرگساالنپرستاری بیماری های   پيش نياز: 30/14 -30/16 چهارشنبه، دانشکده پرستاریزمان و مكان: 

 روزيتا چراغیدرس: م پرستاری دوره کارشناسی 3 ترمدانشجويان   فراگيران:

اختالالت سیستم تناسلی زنان و آشنايی دانشجو و کمک به کسب توانايی مراقبت از مددجويان بزرگسال و يا سالمند مبتال به اختالالت شايع  :هدف كلی

 به اصول اخالقی و موازين شرعی پايبندیق و تفکر خال هایاز مهارت  گیریو با بهره  پرستاریبر اساس فرآيند مردان و پستان 

 رئوس مطالب: 

 تولید مثل، تناسلی و پستان سیستم فیزيولوژی و آناتومی بر مروری -

 ( شايع عاليم و تشخیصی های تست ، فیزيکی معاينات ، سالمتی تاريخچه) تولیدمثل سیستم شناخت و بررسی -

عفونت های دستگاه تناسلی و لگن، اختالالت ساختاری دستگاه تناسلی، تومورهای  شامل تناسلی سیستم تاختالال به مبتال از زنان مراقبت دهی سامان -

 دستگاه تناسلی)خوش خیم و بدخیم نظیر کانسر سرويکس(

پالزيپروستات و ساماندهی و مراقبت و مداخالت پرستاری از مردان مبتال به اختالالت سیستم تناسلی شامل: تومورهای خوش خیم و بدخیم، هیپر -

 پروستاتیت، اختالالت بیضه)سرطان بیضه، اورکیت اپیديمیت، هیدروسل، واريکوسل، کرپتوارکیديسم، فیموزيس( 

کیست، ساماندهی مراقبت با توجه به تشخیص های پرستاری از مددجويان مبتال به اختالالت پستان شامل: تومورهای خوش خیم و بدخیم پستان، آبسه،  -

 نوک پستان، هیپرتروفی پستان و اختالالت پستان در مردان بیماری های

 منابع درس:

 1393، انتشارات انديشه رفیع.مرجان رسولی، ترجمه:  2014، برونر سودارثتولید مثل و بیماری های پستان جراحی –پرستاری داخلی  .1

 1393، انتشارات جامعه نگر.ژيال عابد سعیدیجمه: دکتر ، تر 2014، برونر سودارثتولید مثل و بیماری های پستانجراحی  –پرستاری داخلی  .2

 www.googl.comسايت  .3

4. Phipps WJ, Sands JK, Marek JF. Medical –Surgical Nursing.6th. Philadelphia: Mosby Inc . 

5. 10-Thelan Lynnea and et al. Critical Care Nursing Diagnosis and Mangement 3th Mosby. 
 

 نحوه ارزشیابی دانشجو و بارم مربوط به هر ارزشیابی:
 نمره( %5. حضور کامل در تمام جلسات کالسی)1

 نمره( %5. میزان شرکت در بحث های کالسی)2

 (%10. ارزيابی مرحله ای با استفاده از پرسش مطالب تدريس شده در هر جلسه)3

 (%80تشريحی() -تستی)ترم. ارزيابی پايانی درس با استفاده از آزمون پايان 4
 

 وظایف دانشجو وظایف مدرس

 آمادگی کامل و نظم داشتن در کالس و تدريس-1

 ايجاد شرايط مشارکت در بحث ها با دانشجويان -2

 دادن وقت و امکانات مناسب به دانشجويان جهت اظهار نظر های آنها -3

 رد حرفه ای و محترمانه با دانشجويان .برخو -4

 مشخص کردن انتظارات دانشجويان و ارزشیابی منصفانه از آنها-5

 . حضور به موقع و مرتب سر کالس1

 . حضور فعال و شرکت در بحث های گروهی2

 . مطالعه مرتب مطالب درسی و آمادگی برای پاسخگويی3

 دوره ترم. شرکت در آزمون پايان 4
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 «و تناسلی و پستان  سيستم توليد مثل  -2 سالمندان و بزرگساالنپرستاري بيماریهاي  (: Course Plan)  رس هفتگیطرح د» 

  ساعت 2 :مدت زمان هر جلسه

 جلسه
 هدف كلی:

 آشنایی دانشجو با:

 اهداف ویژه:

:از دانشجو انتظار ميرود تا در پایان این درس بتواند  
 فعاليت دانشجو روش تدریس

 اول

 

ستم یزيولوژی سیآناتومی و ف

 تناسلی زنان
هد.آناتومی سیستم تناسلی زنان و مردان را توضی  د -  

 

سخنرانی, پرسش و پاسخ, 

تخته وايت برد  استفاده از

 Power، کامپیوتر

point 

 مشارکتمطالعه قبلی، 

خ در مباحث کالسی, پاس

جستجو در  ،به سواالت

 منابع علمی

 دوم

 

 راه های تشخیصآشنايی با 

ای زنان )تاريخچه بیماريه

ی سالمت، تست های تشخیص

و عالئم و نشانه ها(  

 نحوه معاينه سیستم تناسلی زنان و پستان را توضی  دهد. -

عالئم و نشانه های شايع بیماريهای تناسلی زنان و مردان را  -

 ذکر کند.

روش های تشخیصی بیماريهای تناسلی زنان و پستان را با  -

 و بعد هر کدام توضی  دهد. ذکر تدابیر پرستاری قبل

 

» » 

 سوم

 

نی بیماريهای عفوآشنايی با 

 سیستم تناسلی زنان

عفونت های شايع سیستم تناسلی زنان را توضی  داده و  -

برنامه مراقبت پرستاری از مبتاليان به اين بیماری ها را طرح 

 ريزی کرده و شرح دهد.

» » 

 چهارم

 

اختالالت ساختاری آشنايی با 

سیستم ری های و بیما

 تناسلی زنان

الت ساختاری مهم در زنان اعم از فیستول ها، اختال -

سیستوسل ها،  رکتوسل ها، کیست ها، میوم، آندومتريوز 

و... را شرح داده، نحوه درمان آنها را بازگو کرده و برنامه 

 مراقبت پرستاری در مورد هر بیماری را طرح ريزی کند.

 

» » 

 پنچم

 

 اريهای خوشبیمآشنايی با 

 خیم و بدخیمی های پستان

بدخیمی های مهم سیستم تناسلی زنان را شرح داده، عاليم  -

اولیه و مهم در مورد هر بیماری بازگو کرده و مراقبت های 

 پرستاری در بدخیمی هر قسمت را طرح ريزی کند.

بیماريهای خوش خیم پستان از قبیل ماستیت،شقاق و ... را  -

درمان و مراقبت پرستاری از مبتاليان به اين شرح داده و نحوه 

 بیماريها شرح دهد.

کانسر پستان و نحوه برخورد، درمان و مراقبت پرستاری از  -

 بیماران مبتال به کانسر پستان را شرح دهد.

 

» » 

 ششم

 

آناتومی و آشنايی با 

فیزيولوژی سیستم تناسلی 

، راه های تشخیص مردان

بیماريهای مردان )تاريخچه 

سالمت، تست های تشخیصی 

و  و عالئم و نشانه ها(

بیماريهای سیستم تناسلی 

  مردان

بیماری های مهم سیستم تناسلی مردان از قبیل واريکوسل،  -

و ... را توضی  داده و نحوه درمان و مراقبت  BPHهیدروسل، 

 های پرستاری در هر مورد را شرح دهد.

 

» » 
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 میهدانشگاه علوم پزشکی ارو

 پرستاری و ماماییدانشکده 

  خون  -3 سالمندان و بزرگساالنپرستاري بيماریهاي   طرح درس ترمی:

 ساعت( 17) 1/1 تعداد واحد: تئوری :نوع واحد

 2سالمندان و بزرگساالنپرستاری بیماری های   پيش نياز: 30/14 -30/16 چهارشنبه،  دانشکده پرستاریزمان و مكان: 

 روزيتا چراغیدرس: م ی دوره کارشناسیپرستار 4ترم دانشجويان   فراگيران:

محافظتی بر اساس  آشنايی دانشجو و کمک به کسب توانايی مراقبت از مددجويان بزرگسال و يا سالمند مبتال به اختالالت شايع سیستم های :هدف كلی

 رعیبه اصول اخالقی و موازين ش پايبندیتفکر خالق و  هایاز مهارت  گیریو با بهره  پرستاریفرآيند 

 رئوس مطالب: 

 خونساز سیستم فیزيولوژی و آناتومی بر مروری -

 ( شايع عاليم و تشخیصی های تست ، فیزيکی معاينات ، سالمتی تاريخچه) خونساز سیستم شناخت و بررسی -

 آن،پلی انواع و ها آنمی)خون قرمز های لسلو از ناشی اختالالت ،شامل ( خونساز ) محافظتی سیستم اختالالت به مبتال مددجويان از مراقبت دهی سامان -

 آن پارگی و طحال بزرگی ،(میلوما مولتیپل ، گرانولوسیتوز)آ خون سفید های سلول از ناشی اختالالت ،(ها سیتمی

 ه(دهند خونريزی ترومبوسیتوپنیک پورپورا، دهنده خونريزی اختالالتی)انعقاد های فاکتور و پالکتی اختالالت -

 ، هموفیلی DIC، هیپوپروترومبینمی قادیانع اختالالت  -

 آن انواع و لوسمی -

 ( هوچکین م)لنفو -
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 ، ترجمه: دکتر سیده فاطمه جاللی نیا، انتشارات انديشه رفیع. 2014جراحی خون، برونر سودارث –پرستاری داخلی  .1

 تشارات جامعه نگر.، ترجمه: صديقه عاصمی، ان 2014جراحی خون، برونر سودارث –پرستاری داخلی  .2

 www.googl.comسايت  .3

 . 1389  ديباجانتشارات  -ساکی و دکتر سید جالل امام نجم الدين –اطلس خون شناسی  .4

5. Phipps WJ, Sands JK, Marek JF. Medical –Surgical Nursing.6th. Philadelphia: Mosby Inc . 

6. 10-Thelan Lynnea and et al. Critical Care Nursing Diagnosis and Mangement 3th Mosby. 
 

 نحوه ارزشیابی دانشجو و بارم مربوط به هر ارزشیابی:

 نمره( %5. حضور کامل در تمام جلسات کالسی)1

 نمره( %5. میزان شرکت در بحث های کالسی)2

 (%10ه در هر جلسه). ارزيابی مرحله ای با استفاده از پرسش مطالب تدريس شد3

 (%20)ترم. ارزيابی  با استفاده از آزمون میان 4

 (%60تشريحی() -تستی)ترم. ارزيابی پايانی درس با استفاده از آزمون پايان 5
 

 وظایف دانشجو وظایف مدرس

 آمادگی کامل و نظم داشتن در کالس و تدريس-1

 ايجاد شرايط مشارکت در بحث ها با دانشجويان -2

 وقت و امکانات مناسب به دانشجويان جهت اظهار نظر های آنهادادن -3

 برخورد حرفه ای و محترمانه با دانشجويان . -4

 مشخص کردن انتظارات دانشجويان و ارزشیابی منصفانه از آنها-5

 . حضور به موقع و مرتب سر کالس1

 . حضور فعال و شرکت در بحث های گروهی2

 ادگی برای پاسخگويی. مطالعه مرتب مطالب درسی و آم3

 دوره ترمو پايان  ترم. شرکت در آزمون میان 4
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 «خون  -3 سالمندان و بزرگساالنپرستاري بيماریهاي  (: Course Plan)  طرح درس هفتگی» 

  ساعت 2 مدت زمان هر جلسه:

 جلسه
 هدف كلی:

 آشنایی دانشجو با:

 اهداف ویژه:

د:ناز دانشجو انتظار ميرود تا در پایان این درس بتوا  
 فعاليت دانشجو روش تدریس

 اول

 

 آناتومی وفیزيولوژی خون

 اجزای سلول های خونی

 فرآيند تولید گلبولهای خون را توضی  دهد  -

 مشخصات اجزای خون را بیان کند . -

 فرآيندهای دخیل در هموستاز را توضی  دهد . -

سخنرانی, پرسش و پاسخ, 

تخته وايت برد  استفاده از

 Power، کامپیوتر

point 

 مشارکتمطالعه قبلی، 

خ در مباحث کالسی, پاس

جستجو در  ،به سواالت

 منابع علمی

 دوم

 

ت آشنايی با ارزيابی اختالال

 سیستم خون

های خون را  متداول در تشخیص بیماری ی ها آزمون -

شناخته و کاربرد عوارض ، مزايا و آمادگیهای الزم قبل و 

 بعد از آنها را شرح دهد .

ها ی خونی؛ ترانسفوزيون خون و عوارض آن را فراورده -

 بداند.

» » 

 سوم

 

از  آشنايی با کم خونی ناشی

ی، فقر آهن ، بیماريهای کلیو

 مگالوبالستیک

تعريف ، اتیولوژی ، عالئم بالینی و درمان انواع کم خونی  -

های ناشی از  فقر آهن، بیماريهای کلیوی و مگالوبالستیک  

 را بیان نمايد

» » 

رمچها  

 

آشنايی با کم خونی ناشی 

ازکمبود اسید فولیک و 

 و آپالستیک B12کمبود 

تعريف ، اتیولوژی ، عالئم بالینی و درمان انواع کم خونی  -

و  B12های ناشی ازکمبود اسید فولیک و کمبود 

 آپالستیک را بیان نمايد..

» » 

 پنچم

 

های همولتیک  کم خونی

 اکتسابی و ارثی

، عالئم بالینی و درمان کم خونی  تعريف ، اتیولوژی -

و مصرف دارو و  G6PDاسفروسیتوز، تاالسمی، کمبود 

 اختالالت ايمون را بیان کند.

» » 

 ششم

 

 ولآشنايی با اختالالت گلب

 های خونی

تعريف ، اتیولوژی ، عالئم بالینی و درمان از بیماران پلی  -

 سايتمی ، لوکوپنی و ترومبوسیتوپنی  را شرح دهد .
» » 

 هفتم
زی آشنايی با اختالالت خونري

 دهنده سیستم خونساز

تعريف ، اتیولوژی ، عالئم بالینی و درمان خونريزيهای  -

 ناشی از اختالالت عروقی، اختالالت پالکتی  را بیان کند.
» » 

 هشتم

 
 ادامه جلسه قبل

تعريف ، اتیولوژی ، عالئم بالینی و درمان خونريزيهای  -

  .، اختالالت هموفیلی   را بیان کند ITPت ناشی از  اختالال
» » 

 نهم

 

م آشنايی با اختالالت بدخی

 سیستم خونساز

تعريف ، اتیولوژی ، عالئم بالینی و مراقبت و درمان  -

 را بیان کند . (CML,CLL,AML,ALL)لوسمی ها 

تعريف ، اتیولوژی ، عالئم بالینی و درمان لنفوم هوچکینی 

 .پل میوما را بیان کندوغیر هوچکینی  و مولتی

» » 
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