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 به نام آن که جان را حکمت آموخت
 

 انشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهاند

 دانشکده پرستاری و مامایی

 طرح درس 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

وضعیت سالمت از دیدگاه پرستاری، بررسی وضعیت سالمت در شرایط در این درس به نقد و بررسی : شرح درس

 بحرانی و برنامه ریزی در حوزه سالمت در هنگام فوریتها و بالیا پرداخته می شود.

 

در حوزه خدمات  یزیخطر و برنامه ر لیو تحل یابیارزعملی درس دانشجو با مراحل  نیدر ا: هدف کلی درس

موارد انحراف  از سالمت و مشکالت  نییو تع بررسی وضعیت سالمت مددجویان، اورژانس یسالمت در بخش ها

 شود. یمراجعه کننده به اورژانس آشنا م انیمددجو

 اهداف رفتاری :
 قادر است: دانشجو پس از پایان درس

 .انجام دهددر بخش اورژانس را  برنامه ریزی اقتضایی در حوزه خدمات سالمت -1

 دهد.انجام در حوزه خدمات سالمت در بخش اورژانس  و مدیریت آن را  تحلیل خطر  -2

 را تعیین کنددر حوزه خدمات سالمت در بخش اورژانس آسیب پذیری بیمارستانی  -3

 پرستاری مراقبتهای ویژه گروه آموزشی

 Course Syllabus شناسنامه درس 
 512547  درس:شماره                  ارائه خدمات سالمت در فوریتها عنوان  درس : 

                                              نداردپیش نیاز :  دروس                            کارآموزی واحد 1واحد : و تعداد نوع 

          400-401دوم : یلیتحص مسالین      اورژانس         کارشناسی ارشد  2دانشجویان ترم   فراگیران :

   فوریتها مرکز بخش های اورژانس و مکان:               تا پنجشنبه شنبهسه :ارآموزیزمان ک

 16-18یکشنبه ها حضور در دفتر کار:                 دکتر احمدرضا یزدان نیک مسئول درس :

                                      yazdannik@nm.mui.ac.ir : Email                            03137927690 :   شماره تماس 

 قای قادریآ، یابدکتر سهرآقای یک، دکتر یزدان ن اساتید درس:

 w9j-pqu-pxy-http://eclass.mui.ac.ir/b/2mw درس: کالس مجازی لینک

 

 

http://eclass.mui.ac.ir/b/2mw-pxy-pqu-w9j
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 .. بررسی وضعیت سالمت مددجویان را انجام دهد4

 دهد.را انجام  و مانور بیمارستانی در بخش اورژانس ارائه خدمات اورژانسبرنامه ریزی  -4

 د.کن یراه اندازرا و مراکز صحرایی در بخش اورژانس  سامانه فرماندهی حادثه -5

 .را به نمایش گذارددر بخش اورژانس پیش بیمارستانی و بیمارستانی موثر ارتباط  -6

 دهد. را انجام در بخش اورژانس بیمارانتریاژ  -7

 دهد.را انجام  روشهای انتقال به مناطق امن سالمتی  -8

 :سیروش تدر

در این درس دانشجو ضمن حضور در بخش های بالینی اورژانس و مرکز فوریتها و پایگاههای 

اورژانس و مناطق عملیاتی تحت نظارت اساتید مربوطه کارآموزی می کند و مهارتهای مورد 

تاریخ ) .نمایدنیاز طبق اهداف طرح درس را فرا می گیرد و به مددجویان ارائه خدمت می 

سه روز حضور در  ،انس بیمارستانیژو شامل پنج روز حضور در اوره بعد کارآموزی از نیمه اردیبهشت ب

 .(و دو روز بازدید از مراکز صحرایی خواهد بود ی فوریتهاپایگاهها مرکز فوریتها و دیسپچ 

 :و مقررات کارآموزی رانیفراگ فیوظا

 موارد مورد نیاز و مطالب کالس نظری قبل از حضور در  کارآموزیمطالعه  .1

  خدمات به مددجویان هیفعال در ارا حضور .2

 کارآموزی جلسات یتمامدر و تمام وقت حضور به موقع .          3

 و نمره صفر خواهد شد. بتیباعث احتساب غ کارآموزیدر جلسات  11/1از  شیب بتیغ         .4

     

 تکالیف: 
 را در  تهیه شده در کالس نظری سمینار مراحل اجرا و ارزشیابی هر دانشجو موظف است 

  .تکمیل کندکارآموزی 

 :یدانشجو و بارم مربوط به هر ارزشیاب ارزشیابی نحوه

  10 بارم:                                                                                                                    دوره: شروعآزمون  الف(

    30 بارم:                                                            :                                             و گزارش آن اجرای سمینارب( 

  60 بارم:                                                                                        : ارزشیابی کارآموزی در طول و پایان دوره
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