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 :ثْتر یبدگیري ثراي هفیذ هحتَاّبي ٍ هٌبثغ

 ثب -صحٌِ در CPR -ثحراى در پرظتبري(.1386) ،ظیوب زّري – ،فرٍزاى ؼَریذُ زادُ آتػ – هالحت,هفرد رٍاى ًیک -1
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 حَادث هصذٍهیي ادارُ– ثحراى در پرظتبري( 1385) ،ظیوب زّري – ،فرٍزاى ؼَریذُ زادُ آتػ – هالحت,هفرد رٍاى ًیک -5
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 :رٍغ تذریط

هطبلت درظی ثِ ؼیَُ ظخٌراًی ٍ پرظػ ٍپبظخ، ثحج گرٍّی ٍارائِ هَضَع تَظط گرٍُ اًتخبثی داًؽجَیبى ثِ صَرت پرظػ 

ؼذُ تَظط اظبتیذ درض گرٍُ پرظتبري ٍیصُ  ٍپبظخ اظتبد از آًبى در کالض ، ٍاظتفبدُ از اهکبًبت آهَزؼی ٍهٌبثغ کتبثخبًِ اي هؼرفی 



  
هقبالت، فیلن ٍگچ ،تختِ -کتبة -، کبهپیَتر power pointاثسار هَرد ًیبز تذریط:ٍظبیل کوک آهَزؼی ٍایت ثرد ٍ .خَاّذ ثَد

 .ظیبُ ...  هی ثبؼٌذ

 قَاًیي ٍ هقررات کالض:

 حضَس هٌظن ٍ تِ هَقغ دسمالس دسس.  .1

 سخگَ تاضذ ٍدس صَست تنشاس غیثت هحسَب خَاّذ ضذ  س تایذ پادسصَست تأخیش داًطجَ دس مالس دس

صفش هحسَب خَاّذ ضذ یا دس صَست هجاص تَدى تا تطخیص ضَساي آهَصضی داًطنذُ دسس حزف خَاّذ  17/4غیثت تیص اص دس صَست 

 17/4مالس دسس دس سقف موتش اص ًحَُ تشخَسد تا غیثت غیش هَجِ دس  -گشدد)جًوشُ مسش  ًیض 17/4ضذ . اص غیثت ّاي غیش هجاصموتش اص 

 تِ ضشح صیش هی تاضذ:

 4ًوشُ،چْاس جلسِ غیثت غیش هَجِ: مسش  25/2ًوشُ،سِ جلسِ غیثت غیش هَجِ:  مسش  1غیثت غیش هَجِ:  دٍ جلسِ غیثت غیش هَجِ:  مسش 

 ًوشُ

 سػایت ًظن ّوشاُ تا سػایت اصَل سفتاس آمادهیل دس مالس  ّاي دسس  الضاهی است. .2

توَقغ داًطجَ دس مالس دسس الضاهی ٍ  دسصَست ػذم حضَس هٌظن دس مالس،  داًطجَ هطوَل هقشسات  آهَصش حضَس  .3

 داًطگاُ خَاّذ ضذ.

 ًحَُ ارزؼیبثی داًؽجَ ٍ ثبرم هرثَ  ثِ ّر ارزؼیبثی:

 20ًوشُ اص  فؼالیت سدیف

 5  آصهَى پشاتیل 1

 15 آصهَى پایاى تشم 2

 20 جوغ 

  : ومره بب توجه به فعبلیت کالسی داوشجو )شرکت فعبل در  2استبد مربوطه مجبز است تب سقف فعاليت كالسي دانشجو

بحث و پبسخگوئی به سئواالت مطرح شذه در کالس، داشته تفکر اوتقبدی، اشبره به یبفته هبی جذیذ علمی، اوجبم تکبلیف 
  و آزمون هب ( به ومره وهبیی داوشجو اضبفه ومبیذ.

 

 

 



  

 هذرس تاريخ ٍ ساػت ػٌَاى جلسه تاريخ رديف

هؼرفی درس، ساختار بخص اٍرژاًس،  11/6/1041 1

اصَل پرستاري در فَريت ها ٍ باليا، 

کاربرد فرايٌذ پرستاري در فَريت ها، 

 رػايت هالحظات اخاللی ٍ لاًًَی

 خاًن دکتر غفاري 10-16دٍضٌبه 

 ESIترياژ، ترياژ به رٍش ، 18/6/1041 1

 اصَل ترياژ، ًمص پرستار در

 ترياژ بیواراى

 بررسی اٍلیه ٍ ثاًَيه بیوار 

 در بخص اٍرژاًس

10-16دٍضٌبه   خاًن دکتر غفاري 

 

 هرالبت پرستاري در ٍرٍد 0/7/1041 3

 اجسام خارجی به چطن،

 گَش،حلك،بیٌی

 احیاي للبی ريَي پايه

10-16دٍضٌبه   خاًن حمیمت 

درد ٍ بی لراري در بررسی ٍ هذيريت  11/7/1041 0

 اٍرژاًس

 تهیه ًوًَه هاي آزهايطگاهی در اٍرژاًس

10-16دٍضٌبه   خاًن دکتر غفاري 

 

احیاء للبی ريَي پیطرفته: ضٌاسايی ريتن  18/7/1041 5

هاي هٌجر به کالپس للبی ػرٍلی، اصَل 

احیا براي هر ريتن، ضَن درهاًی، دارٍ 

 درهاًی

10-16دٍضٌبه   خاًن حمیمت 

 هرالبت پرستاري در 15/7/1041 6

 صذهات سر ٍ ستَى فمرات

10-16دٍضٌبه   خاًن حمیمت 

ٍهرالبت پرستاري در ضَن ٍ اًَاع آى،  1/8/1041 7

 هايغ درهاًی در فَريت ها

10-16دٍضٌبه   خاًن دکتر غفاري 

 هرالبت پرستاري در 9/8/1041 8

 صذهات لفسه سیٌه ٍ

 صذهات ضکن ٍ لگي

10-16دٍضٌبه  حمیمتخاًن    

10-16دٍضٌبه اصَل هرالبت هاي پرستاري اٍرژاًس در  16/8/1041 9  خاًن دکتر غفاري 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

آسیب هاي ًاضی از ػَاهل هحیطی هاًٌذ 

گرهازدگی، سرهازدگی، برق گرفتگی، غرق 

 ضذگی 

 پرسص ٍ پاسخ ٍ رفغ 13/8/1041 14

هرالبت  ٍ اضکاالت جلسات لبلی

 پرستاري در

 هسوَهیت ها

10-16دٍضٌبه   خاًن حمیمت 

اصَل هرالبت هاي پرستاري اٍرژاًس در  34/8/1041 11

ضیویايی، هسته اي ٍ آسیب هاي 

 هیکرٍبی

10-16دٍضٌبه   خاًن دکتر غفاري 


