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 ؽزح درط: 

وِ ببؽٌذ حَادث ٍ عَاًح  در اٍرصاًغْب، بالیب، یارائِ خذهبت پزعتبر ٌِيآگبُ ٍ تَاًوٌذ در سه یپزعتبراً پزعتبراى بخؼ اٍرصاًظ ببیذ

ٍ  یٌيبتبل  یهتزلبِ را در حَسُ عالهت داؽتِ ٍ بب اعتتفبدُ اس هْبرتْتب   زيٍ همببلِ بب حَادث غ یشیبزًبهِ ر یآهبدگ ،یبب تؼْذ ٍ دلغَس

ِ دعتتِ  ٍ چت  یچِ بِ صَرت اًفزاد بىیرا بِ هذدجَ بسيهَرد ً یببسدُ هذاخالت پزعتبر يیؾتزيسهبى هوىي ٍ بب ب يیزدر ووت یتیزیهذ

داًؾجَیبى بب ٍیضگی ّبی فؼبليت ّب در اٍرصاًظ پيؼ بيوبرعتبًی، بخؼ ّبی اٍرصاًظ، تؼذاد  لذا در ایي وبرآهَسی ارائِ دٌّذ. یجوؼ

پزعٌل هَرد ًيبس ٍ ٍیضگی ّبی آًْب، خذهبت اًجبم ؽذُ در هزاحل پيؼ بيوبرعتبًی بخؼ اٍرصاًظ ٍ عبختبر بخؼ اٍرصاًظ آؽٌب هی 

يب داًؾجَ دیذگبّی ول ًگز بِ هزالبت ّبی اٍرصاًغی پيذا وزدُ ٍ تفبٍت بيي هزالبت اٍرصاًظ پتيؼ بيوبرعتتبًی ٍ   ؽًَذ. بذیي تزت

 غيز اٍرصاًغی را درن هی ًوبیذ.

 



 

 

 
 
 
 
 

 ّذف ولی درط:

هزالبتت ّتبی   فزاّن آٍردى فزصت ّب ٍ یبدگيزی در جْت اؽٌبیی بب هفبّين پبیِ ٍ اعبعی در بحج اٍرصاًظ پيؼ بيوبرعتبًی ٍ ارایِ 

 ول ًگز بِ بيوبر ٍ خبًَادُ

 

 اّذاف رفتبری:

 رٍد فراگیراى قادر باشٌذ: اًتظار هی در پایاى ایي کارآهَزی

برای ارایِ خذهات پرستاری، ساختار، هَاًع ٍ هراحل اٍرشاًس پیش بیوارستاًی ٍ بخش اٍرشاًس را تجسیِ ٍ تحلیل کردُ ٍ با استفادُ از 

ایي هَارد بِ صَرت  بیواراى ٍ با بکارگیری فرایٌذ چٌذ تخصصی در تصوین گیری ّای هختلف هشارکت ًوایٌذ.شَاّذ پصٍّشی در بالیي 

 زیر تقسین بٌذی شذُ اًذ

 ٍ بخص اٍرژاًس را تَصیف ًوبیٌذ. هطبّذُ ًوَدُپرستبری اٍرژاًس پیص بیوبرستبًی ٍ هراحل آى را   -1

 در اٍرژاًس ّبی پیص بیوبرستبًی ٍ بخص ّبی اٍرژاًس استفبدُ ًوبیٌذ. از تفکر اًتقبدی ٍ تصوین گیری برای ارایِ هراقبت -2

هسئَلیت ّبی خَد بِ عٌَاى پرستبر بخص اٍرژاًس در هَاجِ بب هَقعیت ّبی هختلف اٍرژاًسی را ضٌبسبیی ًوَدُ ٍ برای  -3

 اجرای صحیح آى تالش ًوبیذ.

 ضذُ ٍ آى را هَرد ًقذ ٍ بررسی قرار دّذ. ٍ ٍیژگی ّبی آى آضٌب ز بخص ّبی اٍرژاًس بب حذاقل ّبی هَرد ًیب -4

تین ّبی چٌذ تخصصی ٍ فعبلیت ّبی بیي حرفِ ای در بخص اٍرژاًس را ضٌبسبیی ًوَدُ ٍ بر قراری ارتببط بیي حرفِ ای  -5

 هَجَد را ًقذ ًوبیذ.

 بیوبر ٍ خبًَادُ ٍی ارتببط برقرار کٌٌذ.بب  ،تین اٍرژاًسبِ عٌَاى یکی از اعضبی  -6

 را هطبّذُ ًوبیٌذ.اًتقبل هذدجَیبى بِ بخص ّبی اٍرژاًس ٍ هسبیل هرتبظ بب آى  رٍش ّبی ًقل ٍ  -7

 ذ.ًضَاّذ تحقیقی در ببلیي بیوبراى اٍرژاًسی را بکبر بر -8

 هَقعیت ّبی اٍرژاًسی را بر اسبس استبًذاردّبی هَجَد ثبت ًوبیٌذ. -9

 بب هفَْم هتببَلیسن سلَلی ٍ اختالالت آى آضٌب ضًَذ. -11

 از فرایٌذ پرستبری برای حل هطکالت بیوبراى هبتال بِ اختالل هتببَلیسن سلَلی استفبدُ ًوبیٌذ.  -11
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 : رٍػ تذریظ

ٍ  ٍسی، عزح درط ػولی ٍ فزهْبی ارسؽيببی بِ داًؾجَیبى ارائِ ٍ ؽزایظ وبر در بخؼ اٍرصاًظَسی اّذاف وبرآهدر رٍس اٍل وبر

بزای داًؾجَیبى ؽزح دادُ خَاّذ ؽذ. در رٍسّبی بؼذی داًؾجَیبى بزاعبط عزح درط ػولی ٍ بز اعبط  اٍرصاًظ پيؼ بيوبرعتبًی

 اّذاف آهَسؽی هَجَد در الي بَن فؼبليت هی وٌٌذ. 

 

 

 

 



 

 

 
 
 
 
 

 :(َرسیآهوبر)در  ٍظبیف فزاگيزاى

پتيؼ   ٍ اٍرصاًظ (، ابشار ٍ تجْيشات هَجَد در بخؼHISاعتفبدُ اس پزًٍذُ بيوبراى، عيغتن اعالػبت بيوبرعتبى) .1

 بِ هٌظَر افشایؼ یبدگيزیبيوبرعتبًی 

تذٍیي بزًبهِ هزالبتی اس بيوبر بغتزی در بخؼ اٍرصاًظ بز اعبط یىی اس الگَ ّتبی هزالبتتی   اًجبم راًذ ببليٌی ٍ   .2

 پزعتبری

 حضَر بِ هَلغ در وبرٍرسی  .3

 خذهبترػبیت اصَل اخالق حزفِ ای در بزخَرد بب بيوبراى ٍ عبیز ارایِ دٌّذگبى  .4

 تالػ بزای الگَ بَدى جْت داًؾجَیبى دٍرُ ّبی وبرؽٌبعی اس ًظز ػلوی ٍ رفتبر حزفِ ای .5

 ى در عبهبًِ ًَیذ پظ اس تبیيذ ًْبییبِ اعتبد جْت بزرعی ٍ ببرگشاری آ ارایِ بِ هَلغ تىبليف .6

 

 َرسی: آهوبرات رلَاًيي ٍ همز

 آهَسی ببیذ وبهال بِ هبحج تئَری هغلظ ببؽذ. داًؾجَ لبل اس ؽزوت دروبر .1

در صَرت غيبت در بخؼ ًوزُ وغز خَاّذ گزدیذ ٍ چٌبًچِ غيبت داًؾجَ اس یه رٍس بيؾتز گزدد عبك همزرات آهَسؽتی   .2

 ػول خَاّذ گزدیذ. 

صتبح   عتبػت  6َرسی هغببك بب عبػت ؽيفت ّبی وبری، اس ؽٌبِ لغبیت پٌج ؽٌبِ خَاّتذ بتَد. )  آهوبرػبت حضَر در عب .3

  عبػت ػصزوبری بز اعبط صالحذیذ اعتبد( 6وبری ،

صتَرت   ؽبغل در بخؼَسی بب  ًظبرت ٍ حضَر غيز هغتوز اعتبد ٍ سیز ًظز هغئَل بخؼ ٍ بب ووه ّوىبراى آهَسؽی آهوبر .4

 هی گيزد. 

  توبهی رٍسّبی وبرآهَسی بب حضَر اعتبد بزگشار خَاّذ ؽذ.السم بذوز اعت  .5

 ببسُ سهبًی اػالم ؽذُ لببل اًجبم خَاّذ بَد.َسی فمظ در آهرٍسّبی وبر .6

 

 ًحَُ ارسؽيببی داًؾجَ ٍ ببرم هزبَط بِ ّز ارسؽيببی:

 فعالیت ردیف
ًورُ از 

52 

1 
در بِ صَرت تحَیل بِ استاد یا بارگساری اًجام تکالیف 

 ساهاًِ ًَیذ در زهاى هقرر
12 

 3  َرزیآهکارحضَر در  5

 7 َرزیآهکارطَل دٍرُ ٍ پایاى  عولکرد در 3
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تعذاد روز 

 کارورزی
 توضیحات استاد بالیني ناظر بیمارستان بخش

 علیرضا رازقی .1

 یعقوب حاتوی .2

 فاطوه یوسف زاده .3

 هحود طاها رودآبادی .4

با انجام هواهنگی 

 با دانشجو
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 رازقیعلیرضا  .1

 یعقوب حاتوی .2

 فاطوه یوسف زاده .3
 هحود طاها رودآبادی .4

با انجام 

هواهنگی با 

 دانشجو
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پیش  اورشانس
 بیوارستانی

 استاد حضوربا  سرکار خانن دکتر صفازاده هرکس فوریت ها


