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 ًام آى کِ جاى را فکرت آهَختتِ 

 داًؽگاُ علَم پسؼکی ٍ خذهات تْذاؼتی درهاًی اصفْاى

 داًؽکذُ پرظتاری ٍ هاهایی

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 :هقذهِ

ّبی ظیعتن گَارغ، ػصجی ٍ غذد درٍى ریس آؼٌب ثیوبری ّبی پرظتبری درهراقجت در ایي درض داًؽجَ ثب

ّب ٍ اختالالت ظیعتن گَارؼی، ٍ ؼرح اقذاهبت هَرد ًیبز جْت ادارُ ثیوبراى اٍرشاًط ثب تؽخیص گردیذُ

درٍى ریس را ثیبى هی کٌذ. پرظتبراى تغییر ٍضؼیت گَارؼی، ػصجی ٍ ظیعتن آًذٍکریي را در ًَرٍلَشیک ٍ غذد 

 ًحَُ ادارُ ثیوبراى اٍرشاًعی در ؼرایط یبد ؼذُ را فرا هی گیرًذ.  ثخػ اٍرشاًط خَاٌّذ آهَخت ٍ

  :ّذف کلی

ثب ّبی اٍرشاًعی در ثیوبراى ّب ٍ یبدگیری در جْت آؼٌبیی ثب اصَل هراقجتفراّن ظبزی فرصتّذف کلی: 

 گَارؼی، ًَرٍلَشیک ٍ غذد درٍى ریس اختالالت 

  اّذاف رفتاری:

 پرظتاری هراقثت ّای ٍیصُگرٍُ آهَزؼی 

 Course Syllabus         ؼٌاظٌاهِ درض
 512548 شمبرٌ درس: (    2های اورژانس)پرستاری اورژانسهای پرستاری در بخشهراقبت عىًان درس:

 5/1 تعداد ياحد:                    نظریوًع درس: 

 6تعداد داوشجًیبن:     کارشناسی ارشذ پرستاری اورژانسفراگیران )رشتٍ، مقطع، ترم(: 

                                                      1400-1401نیوسال دوم  ویمسبل تحصیلی:

  1پرستاری اورژانس دريس پیش ویبز یب َمسمبن: 

  :کالس درس         10-12شنبه   زمبن:

 آقای دکتر علیوحوذی، آقای دکتر علوی، خانن دکتر هاشوی، خانن دکتر غفاری مدرسیه:

 سویه غفاری مسئًل درس:

                   somayehghafari@nm.mui.ac.ir ایمیل مسئًل درس:

 37927597 تلفن تواس:

 آدرس ایىتروتی: 



2 
 

 :پس از پایان درس یاندانشجو
 دٌّذ ضزح را گَارغ دظتگاُ فیشیَلَصی ٍ  آًاتَهي. 

 َُدٌّذ تَضیح را ؼکوی صذهات ًظز اس بیوار دقیق بزرسي ًح. 

 ًوایٌذ بیاى را گَارغ دظتگاُ پاراكلیٌیکي ٍ كلیٌیکي ارسیابي ّای ٍشر. 

 ًوایٌذ. بیاى را گَارش دستگاُ در رایج ّای طخیصت 

 دٌّذ. ضزح را گَارغ دظتگاُ در رایج ّای َریتف 

 دٌّذ ضزح را  )ضکوي ًافذ تزٍهای( پارگی ّوراُ ؼکوی ترٍهای. 

 دٌّذ ضزح كذام ّز كٌتزاًذیکاسیَى ٍ اًذیکاسیَى با را ضکن تزٍهای در تطخیصي ّای تکٌیک. 

 دٌّذ تَضیح را )ضکوي ًافذ غیز تزٍهای( احطاء اس یکي كَفتگي با ّوزاُ ؼکوی رٍهایت. 

 کلیِ، صفراٍی،  ظیعتن ٍ کثذ دئَدًَم،  ٍ پاًکراض ، طحال احتوالي صذهِ با هصذٍم ادارُ ٍ پزستاری هزاقبت صَلا 

 72 تا  رادیافراگن، دیَارُ ؼکن یا احؽاء تَخالی )هعذُ، رٍدُ، کَلَى(  آظیة یا پارگی ادراری،  هجاری ٍ هثاًِ

 .ًوایٌذ بیاى صذهِ اس بعذ ساعت

 ًضوارًذ بز را آى للع ٍ  دٌّذ تَضیح را كبذی ارسایي. 

 ضزح راپَرت(  ٍریذ ّایپزتاًسیَى هزی، ریشی خَى ،كبذی آًسفالَپاتي ّپاتَرًال، سٌذرم سردی، آسیت،(کثذی ًارظایی عَارض 

 .دٌّذ ضزح را عَارض ایي  ادارُ ٍ پزستاری هزاقبت اصَل ٍ  دٌّذ

 دٌّذ تَضیح را ّپاتیت بِ هبتال بیوار ادارُ ٍ پزستاری هزاقبت اصَل آى،  علل، عَارض،  اًَاع ٍ ّپاتیت. 

 را گَارش دستگاُ ریشی خَى بِ هبتال بیوار ادارُ ٍ پزستاری هزاقبت اصَل عَارض هزبَطِ ٍ ،گَارش دستگاُ ریشی خَى علل 
 .دٌّذ تَضیح

 با هصذٍم ادارُ ٍ پزستاری هزاقبت اصَل ذ ًٍوایٌ بیاى را كٌٌذُ آى ایجاد علل  .بطٌاسٌذ را ؼکوی کوپارتواى حاد ظٌذرم 

 دٌّذ. تَضیح را ضکوي كوپارتواى حاد سٌذرم

 دٌّذ ضزح را حاد ضکن ایجاد علل  .ًوایٌذ بیاى را حاد ؼکن هفَْم. 

 دٌّذ تَضیح را ادراری ٍ گَارغ ظیعتن در اًعذاد اًَاع. 

 صفراٍی هجاری کَلَى، تسرگ، رٍدُ کَچک، رٍدُ اًسذاد بِ هبتال بیوار ادارُ ٍ پزستاری هزاقبت اصَل ٍ  بالیٌي تظاّزات 

 .دٌّذ ضزح را ادراری هجاری ٍ

 ًوایٌذ بیاى را است خَردُ خارجي جسن یک كِ بیواری ادارُ ٍ پزستاری هزاقبت اصَل ٍ   جعن خَردى بالیٌي تظاّزات. 

 حاد، پاًکزاتیت) احؽاء پارگی تذٍى یا تا ؼکوی التْاتات بِ هبتال بیوار ادارُ ٍ پزستاری هزاقبت علل، عَارض ٍ اصَل 

 .دٌّذ تَضیح را گلَهزًٍفزیت( پیلًَفزیت،  گاستزٍاًتزیت، سیستیت، كَلِ آپاًذیسیت، پزیتًَیت،

 دٌّذ. ضزح را با بیواری عصبي دستگاُ هعایٌِ ٍ بزرسي ٍ ًحَُ بطٌاسٌذ را عصثی دظتگاُ آًاتَم، فیشیَلَصی 

 ًوایٌذ. بیاى را عصبي دستگاُ در رایج ّای تطخیص 

 َُرا اختالالت بِ ایي  هبتال بیوار ادارُ ٍ پزستاری هزاقبت اصَل ٍ  هغسی رظاًی خَى اختالالت ٍ  هغسی رظاًی خَى ًح 

 .دٌّذ ضزح

 دٌّذ ضزح را ًَرٍلَصیک صذهات بِ هبتال بیوار ادارُ ٍ پزستاری هزاقبت اصَل. 

 ًوایٌذ بیاى را َّضیاری ٍضعیت بزرسي رٍضْای ٍ  بطٌاسٌذ را َّؼیاری ٍضعیت هفَْم. 

 بیوار ادارُ ٍ پزستاری هزاقبت اصَلٍ  هصذٍم بزرسي رٍضْای ،ببزًذ ًام را هغسی ّای ضرتِ ٍ جوجوِ ٍ ظر ضرتات اًَاع 

 .دٌّذ تَضیحبِ ایي صذهات را  هبتال
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 ًوایٌذ بیاى را جوجوِ داخل فطار افشایص بزرسي رٍضْای ٍ  بطٌاسٌذ را جوجوِ داخل فؽار افسایػ هفَْم. 

 بطٌاسذ. را یهغس عرٍقی حَادث هفَْم  

 ًوایٌذ بیاى را جوجوِ داخل ریسی خَى اًَاع. 

 فؽار افسایػ ، خًَریسی هغسی ٍهغسی عرٍقی حَادث دچار هصذٍم ادارُ ٍ پزستاری هزاقبت اصَل ، بزرسي رٍضْای 

 .دٌّذ ضزح را جوجوِ داخل

 ایي ٍ هزاقبت پزستاری ٍ ادارُ  بزرسي رٍضْایٍ  بطٌاسٌذ را تا علل هرکسی الکترٍلیت ٍ هایع تعادل اختالالت اًَاع

 .ًوایٌذ بیاى را اختالالت

 را بیواراى ادارُ ایي ٍ پزستاری هزاقبت اصَل ٍ صرع ٍ تؽٌج دچار هصذٍم بزرسي ، اًَاع آى، رٍضْایصرع ٍ تؽٌج هفَْم 

 ٍ ضزح دٌّذ. بطٌاسذ

 دٌّذ. ضزح را بیوار ایي بیواراى  ادارُ ٍ پزستاری هزاقبت اصَل ٍ  ًخاعی طٌاب صذهات دچار هصذٍم بزرسي رٍضْای 

 ًوایٌذ. بیاى را هَاردٍ هزاقبت پزستاری ٍ ادارُ ایي  بزرسي بطٌاسٌذ ٍ رٍضْای را  اٍرشاًط ّای  رٍاًپسؼکی 

 در رایج ّای تطخیص ٍ  دٌّذ ضزح را غذد ظیعتن هعایٌِ ٍ بزرسي ًحَُ  .بطٌاسٌذ را غذد ظیعتن فیشیَلَصی ٍ  آًاتَهي 

 ًوایٌذ. بیاى را غذد ظیعتن

 پزكاری بِ هبتال بیوار ادارُ ٍ پزستاری هزاقبت بزرسي ٍ اصَل را بطٌاسٌذ ٍ رٍضْای تیرٍئیذ غذُ كاری كن ٍ پزكاری هفَْم  ٍ

 دّذ. ضزح را تیرٍئیذ غذُ كاری كن

 بِ هبتال بیوار ادارُ ٍ پزستاری هزاقبت بزرسي ٍ اصَل را بطٌاسٌذ ٍ رٍضْای تیرٍئیذ پارا غذُ كاری كن ٍ پزكاری هفَْم 

 دّذ. ضزح را تیرٍئیذ پارا غذُ كاری كن ٍ پزكاری

 بطٌاسٌذ را آى ّای فَریت ٍ دیاتت هفَْم. 

 دیاتت بِ هبتال بیوار ادارُ ٍ پزستاری هزاقبت اصَل ٍ   ًوایذ بیاى را آى ّای فَریت ٍ دیاتت بِ هبتال بیوار بزرسي رٍضْای  ٍ

 دّذ. ضزح را آى ّای فَریت

 را دیاتتی کتَاظیذٍز بِ هبتال بیوار ادارُ ٍ پزستاری هزاقبت اصَل ٍ بزرسي رٍضْای ٍ  بطٌاسٌذ را دیاتتی کتَاظیذٍز هفَْم 

 . ًوایذ بیاى

 هزاقبت اصَل ٍ   ًوایذ بیاى را ّایپراظوَالر کَهای بِ هبتال بیوار بزرسي رٍضْای  .بطٌاسٌذ را ّایپراظوَالر کَهای هفَْم 

 دّذ. ضزح را ّایپراظوَالر کَهای بِ هبتال بیوار ادارُ ٍ پزستاری

 

 تذریط: ادارُ درض ٍ  یَُؼ

 تذریط رٍغ ػلوی، ًوبیػ رٍغ ظخٌراًی، رٍغ یبدظپبری، رٍغ (هستقین انتقبل بر هبتنی تدریس روش 

 تلفیقی(

 یبدگیری رٍغ گرٍّی، ثحث رٍغ کٌفراًط، رٍغ پبظخ، ٍ پرظػ رٍغ( تعبهل بر هبتنی تدریس روش 

 (، تذریط ٍاٍرًِهؽبرکتی

 (هحَر پرٍشُ رٍغ هحَر، هَضَع رٍغ اکتؽبفی، رٍغ) هحور هسئله تدریس روش 

 اتسار هَرد ًیاز تذریط:
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  ،ٍیذئَپرٍشکتَر، کبهپیَترظبهبًِ ًَیذ 

داًؽجَیبى ثر حعت ػالقِ خَد ثب اظتبد هرثَطِ در یکی از هجبحث درض )ّر هجحث دٍ داًؽجَ( تکبلیف: 

ّوبٌّگی ًوَدُ ٍ تکلیف هجحث هَرد ًظر را ثر اظبض ًحَُ ارائِ هَرد تَافق )پرٍشُ، ارائِ هقبلِ، گسارغ هَردی 

تقعین ثٌذی ذ داد. ّر دٍ داًؽجَ تحت ًظر یک اظتبد خَاٌّذ ثَد کِ ٌارائِ خَاٍّ ...( ثیي داًؽجَ ٍ اظتبد 

 تکبلیف ثر حعت ػالقِ داًؽجَ در فیلذ هَرد ًظر ٍ ثب ّوبٌّگی اظتبد هرثَطِ در اثتذای ترم اًجبم خَاّذ ؼذ. 

اند و نکته: دانشجو هوظف است آنبتوهی و فیسیولوشی و هعبینه هر سیستن را از قبل بطور کبهل بد

 هطبلعه کبهل داشته ببشد. 

 

 :یدانشجو و ببرم هربوط به هر ارزشیبب ارزشیببی نحوه

 نمره عنوان ارزشیابی ردیف

 1 ٍ حضَری ؼرکت ٍ حضَر فؼبل در فضبّبی هؽبرکتی آفالیي ٍ آًالیي 1

 4 ّب ٍ...(ّبی حیي دٍرُ )کَئیس، خَدآزهَىٍ آزهَى تکبلیف 2

 15 آزهَى پبیبى ترم 3

 22 ًورُ کل 4

 

 ظیاظت ّا ٍ قَاًیي درض: ،آهبدگی هب
 .ًوبیذ کعت را تذریط هَرد هطبلت فراگیری جْت هٌبظت ػلوی ثٌبی زیر -1

 .دٌّذ گعترغ ای کتبثخبًِ هطبلؼبت طریق از را خَد هؼلَهبت ؼذُ، هطرح ّبی ثحث از اظتفبدُ ثب -2

 ایي ثِ صحیح اظتٌبد ٍ دادُ قرار اظتفبدُ هَرد را پصٍّؽی ّبی یبفتِ ٍ ػلوی جذیذ هٌبثغ خَد تکبلیف تْیِ در -3
 .ثبؼٌذ داؼتِ هٌبثغ

 هَثر ؼرکت ػلوی ّبی ثحث در ٍ یبفتِ حضَر درض ّبی کالض در غیجت ثذٍى هرتت ٍ هٌظن هذاٍم، طَر ثِ -4
 .ثبؼٌذ داؼتِ

 پبیبى ٍ ترم هیبى ًظری آزهَى جلعبت در کبهل آهبدگی ثب ٍ ًوَدُ ارائِ ؼذُ تؼییي ّبی زهبى در را خَد تکبلیف -5
  .کٌٌذ ؼرکت ترم

 ثِ هٌظَر ثْجَد کیفیت کالض ّب، پیؽٌْبد ٍ ًقذ جلعبت درض را ارائِ ًوبیذ. -6
 را خَد آهَزؼی ّبی ثرًبهِ هرثَطِ هذرض ًظر تحت ٍ گرفتِ ػْذُ ثِ را خَد ثیؽتر چِ ّر یبدگیری هعئَلیت -7

 .ًوبیٌذ دًجبل

اًجبم فؼبلیتْبی یبدگیری ًظیر اًجبم تکلیف، ؼرکت در آزهَى ٍ گفتگَ ثِ هٌسلِ حضَر داًؽجَ در کالض درض  -8

 هحعَة هی ؼَد.هجبزی 
 صفر ًورُ داًؽجَ ثرای (، هجبز ثِ ؼرکت در آزهَى پبیبى ترم ًخَاّذ ثَد 17/4ٍ) هجبز حذ از ثیػ داًؽجَ ثب غیجت -9

 .ؼذ خَاّذ هٌظَر
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 ضرٍری یادگیری:ّای هحتَا هٌاتع اصلی ٍ

1. Beverly AT, Amy J. Ebook-Emergency Nursing Made Incredibly Easy. Last edition 
2. Cain, C., 2020. Trauma nursing: From resuscitation through rehabilitation. 
3. Emergency Nurses Association. Sheehy's Emergency Nursing-E-Book: Principles and Practice. Elsevier 

Health Sciences, 2019. 

 :یبدگیری بُتر برای مفید ي محتًاَبی مىببع

1.  Hinkle, J. L., & Cheever, K. H. (2018). Brunner and Suddarth’s textbook of medical-surgical nursing. 

Wolters kluwer india Pvt Ltd. 

2. Urden LD, Stacy KM, Lough ME. Critical Care Nursing-E-Book: Diagnosis and Management. Elsevier 

Health Sciences; 2017 Feb 15. 

 هَجَد در کتاتخاًِ دیجیتال داًؽگاُ تِ آدرض:تی ااطالعّای پایگاُاظتفادُ از  .3

https://diglib.mui.ac.ir/ 

 

 دردظترض هی تاؼذ. WWW.nm.mui.ac.irداًؽکذُ  Web site* ؼٌاظٌاهِ کاهل درض در 
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 نیاز 
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 محتوا
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1 23/11/

00 

 هعرفی طرح درس

 هرٍری تر فیسیَلَشی ٍ آًاتَهی دستگاُ گَارش 

در رایج ارزیاتی ّای تطخیصی تررسی ٍ هعایٌِ، 

 گَارضی صذهات

 حضَری

هجبزی 

)آًالیي/آ

 فالیي(

کالس کاهپیَتر، 

ٍیذئَپرٍشکتَر ٍ ًرم 

 افرازّای هرتَطِ

 پاورپوینت

 پی د اف، فیلم
 گفتگو و پرسش و پاسخ

 دکتر مریم هاشمی

 

2 30/11/

00 
 حضَری آضٌایی تا فَریت ّای هرتَط تِ ترٍهای ضکن

هجبزی 

)آًالیي/آ

 فالیي(

کالس کاهپیَتر، 

ٍیذئَپرٍشکتَر ٍ ًرم 

 افرازّای هرتَطِ

 پاورپوینت،

 پی د اف، فیلم
 گفتگو و پرسش و پاسخ

 دکتر مریم هاشمی

 

 آضٌایی تا هفَْم ضکن حاد 7/12/00 3

 آضٌایی تا سٌذرم کوپارتواى ضکوی

 حضَری

هجبزی 

)آًالیي/آ

 فالیي(

کالس کاهپیَتر، 

ٍیذئَپرٍشکتَر ٍ ًرم 

 افرازّای هرتَطِ

 پاورپوینت،

 پی د اف، فیلم
 گفتگو و پرسش و پاسخ

 دکتر مریم هاشمی

 

4 14/12/

00 
 آضٌایی تا ّپاتیت 

 آضٌایی تا ًارسایی ٍآًسفالَپاتی کثذی 

 آضٌایی تا خًَریسیْای دستگاُ گَارش

 حضَری

هجبزی 

)آًالیي/آ

 فالیي(

کالس کاهپیَتر، 

ٍیذئَپرٍشکتَر ٍ ًرم 

 افرازّای هرتَطِ

 پاورپوینت،

 پی د اف، فیلم
 گفتگو و پرسش و پاسخ

 دکتر مریم هاشمی

 

5 21/12/

00 

 فیسیَلَشی ٍ آًاتَهی دستگاُ عصثی

رٍش ّای تررسی ٍ هعایٌِ دستگاُ عصثی تیواری 

)داًطجَ هَظف است تا صذهات ًَرٍلَشیک 

 هطالعِ کاهل در ایي زهیٌِ داضتِ تاضذ ٍ تذاًذ(

افسایص فطار داخل  ٍ یاریَّض سطح کاّص

 جوجوِ

 حضَری

هجبزی 

)آًالیي/آ

 فالیي(

کالس کاهپیَتر، 

ٍیذئَپرٍشکتَر ٍ ًرم 

 افرازّای هرتَطِ

 پاورپوینت،

 پی د اف، فیلم
 گفتگو و پرسش و پاسخ

  اهلل نصر دکتر

یمحمدیعل  

 

 آضٌایی تا صذهات سر ٍ جوجوِ 20/1/01 6

 

 حضَری

هجبزی 

)آًالیي/آ

 فالیي(

کالس کاهپیَتر، 

ٍیذئَپرٍشکتَر ٍ ًرم 

 افرازّای هرتَطِ

 پاورپوینت،

 پی د اف، فیلم
 گفتگو و پرسش و پاسخ

  اهلل نصر دکتر

یمحمدیعل  

 

 حضَری ٍ ستَى فقرات یًخاع طٌاب صذهاتآضٌایی تا  27/1/01 7

هجبزی 

)آًالیي/آ

 فالیي(

کالس کاهپیَتر، 

ٍیذئَپرٍشکتَر ٍ ًرم 

 افرازّای هرتَطِ

 پاورپوینت،

 پی د اف، فیلم
 گفتگو و پرسش و پاسخ

  اهلل نصر دکتر

یمحمدیعل  

 

  اهلل نصر دکتر     سکتِ هغسی )آسیة ّای عرٍق هغسی( 10/2/01 8
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یمحمدیعل   

 حضَری صرع ٍ تطٌج 17/2/01 9

هجبزی 

)آًالیي/آ

 فالیي(

کالس کاهپیَتر، 

ٍیذئَپرٍشکتَر ٍ ًرم 

 افرازّای هرتَطِ

 پاورپوینت،

 پی د اف، فیلم
 گفتگو و پرسش و پاسخ

  اهلل نصر دکتر

یمحمدیعل  

 

 حضَری یرٍاًپسضک یّاتیفَرآضٌایی تا  24/2/01 10

هجبزی 

)آًالیي/آ

 فالیي(

کاهپیَتر،  کالس

ٍیذئَپرٍشکتَر ٍ ًرم 

 افرازّای هرتَطِ

 پاورپوینت،

 پی د اف، فیلم
 دکتر علوی گفتگو و پرسش و پاسخ

 هرٍری تر آًاتَهی ٍ فیسیَلَشی سیستن غذد  31/2/01 11

 آضٌایی تا تررسی ٍ هعایٌِ سیستن غذد

  هرٍری تر تطخیص ّای رایج سیستن غذد

 حضَری

هجبزی 

)آًالیي/آ

 فالیي(

کاهپیَتر،  کالس

ٍیذئَپرٍشکتَر ٍ ًرم 

 افرازّای هرتَطِ

 پاورپوینت،

 پی د اف، فیلم
 دکتر سمیه غفاری گفتگو و پرسش و پاسخ

 پر کاری ٍ کن کاری تیرٍئیذ 7/3/01 12

 پر کاری ٍ کن کاری پاراتیرٍئیذ

 حضَری

هجبزی 

)آًالیي/آ

 فالیي(

کالس کاهپیَتر، 

ٍیذئَپرٍشکتَر ٍ ًرم 

 افرازّای هرتَطِ

 پاورپوینت،

 پی د اف، فیلم
 گفتگو و پرسش و پاسخ

 دکتر سمیه غفاری

 حضَری دیاتت ٍ ّایپَگالیسوی 21/3/01 13

هجبزی 

)آًالیي/آ

 فالیي(

کالس کاهپیَتر، 

ٍیذئَپرٍشکتَر ٍ ًرم 

 افرازّای هرتَطِ

 پاورپوینت،

 پی د اف، فیلم
 گفتگو و پرسش و پاسخ

 دکتر سمیه غفاری

 حضَری ّایپراسوَالر ٍ کتَاسیذٍز دیاتتیکوای  28/3/01 14

هجبزی 

)آًالیي/آ

 فالیي(

کالس کاهپیَتر، 

ٍیذئَپرٍشکتَر ٍ ًرم 

 افرازّای هرتَطِ

 پاورپوینت،

 پی د اف، فیلم
 گفتگو و پرسش و پاسخ

 دکتر سمیه غفاری

 .(گرددترگسار هی  )آًالیي( جلسِ غیرّوسهاى، یک جلسِ ّوسهاى سِتِ ازای ّر ّوسهاى یا غیر ّوسهاى ) *

 ** درجلسات تا ارائِ تکالیف تِ ضکل کٌفراًس، گسارش ٍ ... ارائِ خَاّذ ضذ. 


