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 1140 اصفْبى، پضؽکی ػلَم داًؾگبُ ،اًتؾبرات پشؽکی ٍفَریتْبي هغوَهیتْب در هزالجت کلی اصَل.ٍّوکبراى ایشدي،ًغتزى   -1

  .1141 ثؾزي اًتؾبرات.هتزلجِ غیز ٍحَادث پزعتبریفَریتْب.ػجبط,ػلیٌیب ؽوظ.فبطوِ,غفبري  -2

 هؼبًٍت پشؽکی اهَسػ ٍ درهبى ٍ ثْذاؽت ٍسارت. پشؽکی ّبي فَریت جبهغ درعٌبهِ(  1140)  دیگزاى ضبٍهحوذر – فیبضی   -3

 ؽبثک اًتؾبرات.داًؾجَیی اهَر ٍ اهَسػ

 عبلوی ،ًؾز تْزاى.ػولی تب تئَري اس:ّب اٍرصاًظ جبهغ کتبة(1145) هؼصَهِ-اصغزًیب ، ػلی عیذ – هجیذي  -4

 1145 جْبى، ًمؼ ،اًتؾبرات3 1ٍ جلذ.ٍپزعٌل درهبى کبدر ثزاي پزتَیی حَادث ثب همبثلِ گبم ثِ گبم آهَسػ.گلفبم،فزّبد   -5

 ، ًگز جبهؼِ ،ًؾز ػلیْب هحوذ ،صالِ حیذري هحوذرضب تزجوِ. ٍثالیب اٍرصاًظ. ٍجزاحی داخلی پزعتبري عَدارث،درعٌبهِ ثزًٍز -14

1151 

 1154 رفیغ، اًتؾبرات.داخلی ،فَریتْبي ثیوبرعتبًی پیؼ ّبي ًظاٍرصا.،هزین کزیوی. راد،هصطفی.طبّزُ ، تَفیمیبى   -11

 . 1154 ، لَیِ اًتؾبرات ،( ،پیؾزفتِ پبیِ) ریَي للجی ،احیبي دي ّب ٍکیلی،عیذ. اثَاحغي داغی، لزُ -13

 :ثْتز یبدگیزي ثزاي هفیذ هحتَاّبي ٍ هٌبثغ

 ثب -صحٌِ در CPR -ثحزاى در پزعتبري(.1142) ب،عیو سّزي – ،فزٍساى ؽَریذُ سادُ آتؼ – هالحت,هفزد رٍاى ًیک -1

 داًؼ ًَر اًتؾبرات.  پشؽکی اهَسػ ٍ درهبى ٍ ثْذاؽت ٍسارت پزعتبري اهَر دفتز ّوکبري

 ٍ اٍلیِ کوکْبي-تزیبص– ثحزاى در پزعتبري(.1141) ،عیوب سّزي – ،فزٍساى ؽَریذُ سادُ آتؼ – هالحت,هفزد رٍاى ًیک -3

 داًؼ ًَر اًتؾبرات.  پشؽکی اهَسػ ٍ درهبى ٍ ثْذاؽت ٍسارت پزعتبري اهَردفتز ّوکبري ثب. هصذٍم حول

 دچبر هصذٍم ادارُ- ثحزاى در پزعتبري(.1141)  ،عیوب سّزي – ،فزٍساى ؽَریذُ سادُ آتؼ – هالحت,هفزد رٍاى ًیک -1

 داًؼ رًَ اًتؾبرات.  پشؽکی اهَسػ ٍ درهبى ٍ ثْذاؽت ٍسارت پزعتبري اهَر دفتز ّوکبري ثب. تزٍهب

 دچبر هصذٍم ادارُ- ثحزاى در پزعتبري( . 1141) ،عیوب سّزي – ،فزٍساى ؽَریذُ سادُ آتؼ – هالحت,هفزد رٍاى ًیک -0

 .داًؼ ًَر اًتؾبرات.  پشؽکی اهَسػ ٍ درهبى ٍ ثْذاؽت ٍسارت پزعتبري اهَر دفتز ّوکبري ثب. ّب هغوَهیت ٍ هحیطی ّبي آعیت

 حَادث هصذٍهیي ادارُ– ثحزاى در پزعتبري( 1141) ،عیوب سّزي – ،فزٍساى ؽَریذُ ادُس آتؼ – هالحت,هفزد رٍاى ًیک -1

 .داًؼ ًَر اًتؾبرات.  پشؽکی اهَسػ ٍ درهبى ٍ ثْذاؽت ٍسارت پزعتبري اهَر دفتز ّوکبري ثب.  هیکزٍثی ٍ اي ،ّغتِ ؽیویبیی

 

 :رٍػ تذریظ



  
 آهذُ ػول ثِ تَافك هذرعبى ثیي تکبلیف ٍ درط اّذاف رٍي. ؽَد هی ارائِ اعبتیذ اس گزٍّی طزف اس ٍ هجبسي ؽکل ثِ درط ایي

 هذرط را آسهَى ٍ تکلیف ّز ثِ ثبسخَرد ارعبل کِ ؽَد تَجِ. اعت هختلف هجبحج ثِ هزثَ  کِ ؽذُ ثبرگشاري ّن تکبلیفی. اعت

 .دّذ هی ارائِ تذریظ تین ثیي اس هزثَطِ هجحج

 :تذریظ ًیبس هَرد اثشار

 هی کِ پشؽکی آهَسػ ٍ درهبى ثْذاؽت،؛ ٍسارت ؽذُ اػالم ضَاثط ثزاعبط درط کبهل ّبي عزفصل کِ درط الکتزًٍیک هحتَاي

 یبدگیزي ًَع اس هؾبرکتی فضبي کِ گفتگَ تبالرّبي. ثبؽذ...  ٍ فیلن اعالیذ، اًیویؾي، ؽٌیذاري، دیذاري هتي، هحتَاي ثصَرت تَاًذ

 کبر ثِ درط، هحتَاي ثب هزتجط هَضَػبت هَرد در فزاگیزاى ٍ اعتبد هیبى ًظز تجبدل ٍ ثحج ثزاي کِ ثبؽذ هی ّوشهبى غیز الکتزًٍیک

 .رٍد هی

 ؽذُ هحبعجِ تؾزیحی( جش )ثِ آسهًَْب اًَاع ًتیجِ ثالفبصلِ ٍ ؽًَذ هی اًجبم ؽذُ، طزاحی لجال کِ عَاالتی اس کِ آًالیي ّبي آسهَى

 در تب ًوبیذ هی ػزضِ الکتزًٍیکی صَرت ثِ فزاگیزاى ثِ درط اعتبد کِ ذّغتٌ ّبیی ثزًبهِ تکبلیف،. ؽَد هی دادُ ثبسخَرد فزاگیز ثِ ٍ

 .دٌّذ تحَیل درط اعتبد ثِ ٍ دادُ اًجبم همزر هْلت

 در. ثَد خَاّذ تذریظ اثشارّبي دیگز اس هزتجط ّبي عبیت ٍة ٍ آًالیي ّبي کتبة همبالت، ارائِ چبپی، هٌبثغ آًالیي، ّبي کالط

 .گزفت خَاّذ صَرت فزاگیزاى ثب اعتبد تؼبهل ٍ درعی هطبلت برُدرث فزاگیزاى ًظزعٌجی ًْبیت

 ٍظبیف فزاگیزاى :

 دلت. ضَد دادُ اًجبم همرر هَػذ در یبدگیري ّبي فؼبلیت سبیر ٍ تىبلیف ٍ ضذُ هغبلؼِ هحتَاّب ٍ هٌببغ ضذُ، تٌظین زهبًبٌذي عبك

 ّر هْلت اتوبم از بؼذ ول در. ًذارد ٍجَد هَلغ ّوبى یذبهف اهىبى بفرستیذ، تىلیف ّر ارسبل هْلت پبیبى از زٍدتر چٌبًچِ ضَد

 هٌَي از درس ایي هذرسبى بب ارتببط براي. ضذ خَاّذ ارایِ ّب فیذبه داًطجَیبى ببالي تؼذاد بِ تَجِ بب آیٌذُ رٍز چٌذ عی تىلیف،

 .ًوبییذ استفبدُ ًَیذ سبهبًِ در پیبم

 لَاًیي ٍ همزرات کالط:

 ببضذ حضَر داضتِ الزم هْبرت ٍ داًص وسب جْت رفغ اضىبل ٍ آًالیي والس جلسبت در هذاٍم ٍ هٌظن صَرت بِ .1

 هطىلی هَلغ بِ ٍ فؼبل حضَر جْت تب ًوبییذ ًصب خَد گَضی رٍي بر را ٍبیٌبرّب برگساري براي الزم افسارّبي ًرم ولیِ .2

 .ببضیذ ًذاضتِ

لیٌه هَجَد در ًَیذ  در خَد خبًَادگی ًبم ٍ ًبم بب ٍ یْوبىه بصَرت آًالیي والس آغبز بب ّوسهبى داًطجَیبى ّوِ حضَر .3

 جْت .ضَیذ والس تبالر ٍارد تب وٌیذ ولیه لیٌه رٍي بر .گیرد هی لرار ضوب اختیبر در در ًَیذ والس لیٌه هٌظَر بذیي .است الساهی



  
 ًوبییذ. ٍارد را خَد خبًَادگی ًبم ٍ ًبم ٍرٍد از پس حبت حضَر ضوب،

 یه هغرح بحج ّر در یسَاالت عرفِ دٍ ارتببط ٍ تؼبهل جبدیا يبراب تب پبیبى بحج ببیذ در والس حضَر داضتِ ببضیذ. .    در ٍبیٌبر4ّ

بٌببرایي لبل از ضروت در والس آًالیي هحتَیبت افالیي  .ردیگ یه لرار استفبدُ هَرد درس یببیارزض در سَاالت بِ ییپبسخگَ وِ ضَد

 ؼِ ٍ تبهل ضَد.ببرگساري ضذُ در ًَیذ حتوب هغبل

 .ببضذ ًوی هجبز آًالیي جلسبت در غیبت. ضذ خَاّذ رفتبر آهَزضی همررات عبك غیبت صَرت در .6

 

 ًحَُ ارسؽیبثی داًؾجَ ٍ ثبرم هزثَ  ثِ ّز ارسؽیبثی:

 فؼبلیت ردیف
ًورُ از 

21 

 1 در سبهبًِ ًَیذ در زهبى همررٍ آزهَى ّب اًجبم تىبلیف  1

 5  آزهَى پراتیه 3

 1 هجبزي آًالیي  حضَري یب ضَر در والس ّبيح 4

 13 اهتحبى پبیبى ترم تئَري  5

 21 جوغ 

 

 لینک اصلی کالس آنالین:

nursingcode2-https://www.skyroom.online/ch/nmschool/emergency 

 ن:لینک جایگزی

http://eclass.mui.ac.ir/b/vcc-avm-thw 
 

 

 

 

 

https://www.skyroom.online/ch/nmschool/emergency-nursingcode2
https://www.skyroom.online/ch/nmschool/emergency-nursingcode2
http://eclass.mui.ac.ir/b/vcc-avm-thw


  
 

 جذٍل زهاى بٌذی ارائه برًاهه درس

بٌا بر دستَر آهَزش  ًَع جلسه ػٌَاى جلسه تاريخ رديف

 حضَری يا هجازی

هاژٍل جلسات 

 آفاليي

 هذرس ساػتتاريخ ٍ 

درس، ساختار بخص هؼرفی  52/11/1011 1

اٍرژاًس، اصَل پرستاری در 

فَريت ها ٍ باليا، کاربرد 

فرايٌذ پرستاری در فَريت 

ها، رػايت هالحظات اخاللی ٍ 

 لاًًَی

 ☐ آًاليي

 ☒ آفاليي

 ☐تکلیف

 ☐آزهَى 

 ☐گفتگَ 

خاًن دکتر  10-11دٍضٌبه 

 غفاری

 ESIترياژ، ترياژ به رٍش ، 5/15/1011 5

 راصَل ترياژ، ًمص پرستار د

 ترياژ بیواراى

 بررسی اٍلیه ٍ ثاًَيه بیوار 

 در بخص اٍرژاًس

 ☐ آًاليي

 ☒ آفاليي

 ☐تکلیف

 ☐آزهَى 

 ☒گفتگَ 

10-11دٍضٌبه  خاًن دکتر  

 غفاری

خاًن دکتر 

 غفاری

 

 هرالبت پرستاری در ٍرٍد 9/15/1011 3

 اجسام خارجی به چطن،

 گَش،حلك،بیٌی

 احیای للبی ريَی پايه

 ☐ آًاليي

 ☒ آفاليي

 ☒لیفتک

 ☐آزهَى 

 ☒گفتگَ 

10-11دٍضٌبه  آلای  

 ابَطالبی

بررسی ٍ هذيريت درد ٍ بی  11/15/1011 0

 لراری در اٍرژاًس

تهیه ًوًَه های آزهايطگاهی 

 در اٍرژاًس

 ☐ آًاليي

 ☒ آفاليي

 ☐تکلیف

 ☐آزهَى 

 ☒گفتگَ  

10-11دٍضٌبه  خاًن دکتر  

 غفاری

 

احیاء للبی ريَی پیطرفته:  53/15/1011 2

يی ريتن های هٌجر به ضٌاسا

کالپس للبی ػرٍلی، اصَل 

احیا برای هر ريتن، ضَن 

 درهاًی، دارٍ درهاًی

 ☐ آًاليي

 ☒ آفاليي

 ☒تکلیف

 ☐آزهَى 

 ☒گفتگَ 

10-11دٍضٌبه  آلای  

 ابَطالبی

10-11دٍضٌبه  ☐تکلیف ☐آًاليي هرالبت پرستاری در 12/1/1011 1 آلای  



  

 

 تبهل ٍ هطبلؼِ حتوب ًَیذ در ؽذُ ثبرگشاري افالیي هحتَیبت آًالیي کالط در تؽزک اس عبیز تذکزّبي هْن ثزاي داًؾجَیبى: لجل

 .ؽَد

 

 

 

 

 ☐آزهَى  ☒ آفاليي صذهات سر ٍ ستَى فمرات

 ☒گفتگَ 

 ابَطالبی

ٍهرالبت پرستاری در ضَن ٍ  55/1/1011 7

اًَاع آى، هايغ درهاًی در 

 فَريت ها

 ☐ آًاليي

 ☒ آفاليي

 ☐تکلیف

 ☐آزهَى 

 ☒گفتگَ 

10-11دٍضٌبه  خاًن دکتر  

 غفاری

 هرالبت پرستاری در 59/1/1011 8

 صذهات لفسه سیٌه ٍ

 صذهات ضکن ٍ لگي

 ☐آًاليي

 ☒  آفاليي

 ☐تکلیف

 ☐آزهَى 

 ☒گفتگَ 

10-11دٍضٌبه  آلای  

 ابَطالبی

پرسص ٍ پاسخ ٍ رفغ  2/5/1011 9

 ٍ اضکاالت جلسات لبلی

اصَل هرالبت های پرستاری 

اٍرژاًس در آسیب های ًاضی 

از ػَاهل هحیطی هاًٌذ 

گرهازدگی، سرهازدگی، برق 

گرفتگی، غرق ضذگی ٍ 

سَختگی با اضؼه، باليای 

 طبیؼی ٍ حَادث زهاى جٌگ

 ☒ آًاليي

 ☐ آفاليي

 ☐تکلیف

 ☐آزهَى 

 ☒گفتگَ 

10-11دٍضٌبه  خاًن دکتر  

 غفاری

 پرسص ٍ پاسخ ٍ رفغ 15/5/1011 11

 ٍ اضکاالت جلسات لبلی

 هرالبت پرستاری در

 هسوَهیت ها

 ☒ آًاليي

 ☐ آفاليي

 ☐تکلیف

 ☐آزهَى 

 ☒گفتگَ 

10-11دٍضٌبه  آلای  

 ابَطالبی



  
 

 جدول زمان بندی بخش عملی )پراتیک(
شواره 

 گروه

ساعت و  اساهی دانشجویاى

 تاریخ

 هذرس ػٌَاى   

 آقای ابوطالبی ببًذاش، آتل ٍ گچ گیري 64-62 61/6/6046 سه شنبه  گروه اول

64-62 61/6/6046 چهارشنبه  خانن دکتر شیرانی اصَل ٍ تىٌیه ّبي بخیِ زدى در آسیب ّبي سغحی پَست 

64-62 22/6/6046 سه شنبه  خانن دکتر صفازاده احیبي للبی ریَي پبیِ 

64-62 20/6/6046 چهارشنبه  آقای ابوطالبی هذیریت راُ َّایی 

64-62 24/6/6046 سه شنبه    نن دکتر صفازادهخا احیبي للبی ریَي پیطرفتِ 

64-62 61/6/6046 سه شنبه  گروه دوم  خانن دکتر شیرانی اصَل ٍ تىٌیه ّبي بخیِ زدى در آسیب ّبي سغحی پَست 

64-62 61/6/6046 چهارشنبه  آقای ابوطالبی ببًذاش، آتل ٍ گچ گیري 

64-62 22/6/6046 سه شنبه  خانن دکتر شیرانی احیبي للبی ریَي پبیِ 

64-62 20/6/6046 چهارشنبه  خانن دکتر صفازاده احیبي للبی ریَي پیطرفتِ 

64-62 24/6/6046 سه شنبه    آقای ابوطالبی هذیریت راُ َّایی 

گروه 

 سوم 

64-62 26/6/6046 شنبهچهار   آقای ابوطالبی ببًذاش، آتل ٍ گچ گیري 

شنبهسه   1/2/6046 62-64  خانن دکتر شیرانی حی پَستاصَل ٍ تىٌیه ّبي بخیِ زدى در آسیب ّبي سغ 

شنبه چهار  1/2/6046 62-64  آقای ابوطالبی هذیریت راُ َّایی 

شنبهسه   24/2/6046 62-64  صفازادهخانن دکتر  احیبي للبی ریَي پبیِ 

شنبه چهار    26/2/6046 62-64  آقای ابوطالبی احیبي للبی ریَي پیطرفتِ 

گروه 

 چهارم

64-62 26/6/6046 چهارشنبه   خانن  دکتر شیرانی صَل ٍ تىٌیه ّبي بخیِ زدى در آسیب ّبي سغحی پَستا 

64-62 1/2/6046 سه شنبه   آقای ابوطالبی ببًذاش، آتل ٍ گچ گیري 

64-62 1/2/6046 چهار شنبه   خانن  دکتر شیرانی احیبي للبی ریَي پبیِ 

64-62 24/2/6046 سه شنبه   آقای ابوطالبی هذیریت راُ َّایی 

هار شنبهچ    26/2/6046 62-64  خانن دکتر صفازاده احیبي للبی ریَي پیطرفتِ 



  

 

 

 

 

آزهوى 

 عولی

با هواهنگی   

 اساتیذ

 اساتیذ بخش عولی  62-8

آزهوى 

 عولی 

با هواهنگی   

 اساتیذ

 اساتیذ بخش عولی  62-8


