بسمه تعالي

دانشگاه آزاد اسالمي واحد داراب  -دانشكده پرستاري و مامايي

فرم طرح درس روزانه ()Lesson Plan
درس فوريتهاي پرستاري
رشته و مقطع تحصیلي :کارشناسي پرستاري

جلسه1 :

تاريخ برگزاري :طبق تقويم آموزشي

هدف کلي :دانشجو با اقدامات پرستاري قبل از بیمارستان و ساختار بخش اورژانس آشنا گردد.

زمان---:

مدرس :سمیه زارع

حیطه

روش ارائه درس

وسیله کمك آموزشي

شناتتي

سخنراني

ويدئو پروژكتور

شناتتي

بحث گروهي

وايت برد و ماژيک

پرسش و پاسخ

پاور پوينت

اهداف رفتاري :دانشجو پس از پايان درس قادر خواهد بود

رئوس مطالب

مكان :کالس -----
مدت  90 :دقیقه
ارزشیابي و فعالیتهاي
تكمیلي دانشجو

-1آشنايي

با

اقدامات  -نقش پرستاران در بحران را بيان كند.

پرستاري قبل از بيمارستان.

 -اهميت ثبت وقايع در اورژانس پيش بيمارستاني را شرح دهد.

امتحان مستمر
ترجمه و ارائه بعضي از
دروس در كالس در س

-2بررسي چگونگي سااتتار
بخش اورژانس.

 قسمت هاي مختلف بخش اورژانس رانام ببرد. تصوصيات پرستاران بخش اورژانس را شرح دهد. شرايط كار پرسنل را توضيح دهد. روش برتورد با بيمار و تانواده وي را در بخاش اورژاناش شارحدهد.

شناتتي
شناتتي
شناتتي
شناتتي

امتحان پايان ترم

بسمه تعالي

دانشگاه آزاد اسالمي واحد داراب  -دانشكده پرستاري و مامايي
فرم طرح درس روزانه ()Lesson Plan
درس فوريتهاي پرستاري
رشته و مقطع تحصیلي :کارشناسي پرستاري

جلسه2 :

تاريخ برگزاري :طبق تقويم آموزشي

هدف کلي :دانشجو با ترياژ و انواع آن آشنا گردد.

زمان--- :

مدرس :سمیه زارع

حیطه

روش ارائه درس

رئوس مطالب

اهداف رفتاري :دانشجو پس از پايان درس قادر خواهد بود

مكان :کالس ----
مدت  90 :دقیقه

وسیله کمك آموزشي

ارزشیابي و فعالیتهاي
تكمیلي دانشجو

 -1آشنايي با ترياژ

امتحان مستمر

 -مفهوم ترياژ را شرح دهد.

شناتتي

سخنراني

ويدئو پروژكتور

 -سيستمهاي ترياژ را جداگانه توضيح دهد.

شناتتي

بحث گروهي

وايت برد و ماژيک

 -هدف از ترياژ را شرح دهد.

شناتتي

پرسش و پاسخ

پاور پوينت

ترجمه

 -اجزاي فرآيند ترياژ را نام ببرد.

شناتتي

نمايش فيلم ترياژ

فيلم آموزشي

دروس در كالس در س

وارائه

امتحان پايان ترم

بعضي

بسمه تعالي

دانشگاه آزاد اسالمي واحد داراب  -دانشكده پرستاري و مامايي
فرم طرح درس روزانه ()Lesson Plan
درس فوريتهاي پرستاري
رشته و مقطع تحصیلي :کارشناسي پرستاري

هدف کلي :دانشجو با ارزيابي بیمار در اورژانس آشنا گردد.
رئوس مطالب

اهداف رفتاري :دانشجو پس از پايان درس قادر خواهد بود

 -1آشنايي با ارزيابي مددجو  -ارزيابي اوليه بيمار در اورژانس را شرح دهد.
در اورژانس
-روش شرح حال گيري از بيمار را بيان كند.

جلسه3 :
زمان---- :
حیطه

تاريخ برگزاري :طبق تقويم آموزشي

مكان :کالس -----

مدرس :سمیه زارع

مدت  90 :دقیقه

روش ارائه درس

وسیله کمك

ارزشیابي و فعالیتهاي

آموزشي

تكمیلي دانشجو

شناتتي

سخنراني

ويدئو پروژكتور

شناتتي

بحث گروهي

وايت برد و ماژيک

پرسش و پاسخ

پاور پوينت

امتحان مستمر
ترجمه وارائه بعضي از
دروس در كالس در س
امتحان پايان ترم

بسمه تعالي

دانشگاه آزاد اسالمي واحد داراب  -دانشكده پرستاري و مامايي
فرم طرح درس روزانه ()Lesson Plan
درس فوريتهاي پرستاري
رشته و مقطع تحصیلي :کارشناسي پرستاري

هدف کلي :دانشجو با نمونه هاي مختلف آزمايشگاهي و روش تهیه آنها آشنا گردد.
رئوس مطالب

اهداف رفتاري :دانشجو پس از پايان درس قادر خواهد بود

آشنايي با تهيه نمونه هاي -انواع روشهاي نمونه گيري در مصادومي مختلاف را ليسات
آزمايشگاهي
كند.
-روش صحيح هر نوع نمونه گيري را توضيح دهد.

جلسه4 :
زمان---- :

تاريخ برگزاري :طبق تقويم آموزشي

مكان :کالس -----

مدرس :سمیه زارع

مدت  90 :دقیقه

حیطه

شناتتي
شناتتي

روش ارائه درس

وسیله کمك

ارزشیابي و فعالیتهاي

آموزشي

تكمیلي دانشجو

سخنراني

ويدئو پروژكتور

بحث گروهي

وايت برد و ماژيک

پرسش و پاسخ

پاور پوينت

نمايش فيلم تست فيلم آموزشي

امتحان مستمر
ترجمه وارائه بعضي از
دروس در كالس در س

آل
امتحان پايان ترم

بسمه تعالي

دانشگاه آزاد اسالمي واحد داراب  -دانشكده پرستاري و مامايي
فرم طرح درس روزانه ()Lesson Plan
درس فوريتهاي پرستاري
رشته و مقطع تحصیلي :کارشناسي پرستاري

هدف کلي :دانشجو با روشهاي مختلف سامان دهي درد آشنا گردد.
رئوس مطالب

آشنايي با سامان دهي درد.

اهداف رفتاري :دانشجو پس از پايان درس قادر خواهد بود

تاريخ برگزاري :طبق تقويم آموزشي

مكان  :کالس ----

جلسه5 :
زمان----- :

مدرس :سمیه زارع

مدت  90 :دقیقه

حیطه

روش ارائه درس

 -ارزيابي درد بيمار را شرح دهد.

شناتتي

 -مقياسهاي اندازه گيري شدت درد را بيان كند.

شناتتي

 -روشهاي دارويي جهت تسكي درد را توضيح دهد.

شناتتي

 -روشهاي غير دارويي جهت تسكي درد را توضيح دهد.

شناتتي

سخنراني
بحث گروهي
پرسش و پاسخ

وسیله کمك

ارزشیابي و فعالیتهاي

آموزشي

تكمیلي دانشجو

ويدئو پروژكتور

امتحان مستمر

وايت برد و ماژيک
پاور پوينت

ترجمه وارائه بعضي از
دروس در كالس در س
امتحان پايان ترم

بسمه تعالي

دانشگاه آزاد اسالمي واحد داراب  -دانشكده پرستاري و مامايي
فرم طرح درس روزانه ()Lesson Plan
درس فوريتهاي پرستاري
رشته و مقطع تحصیلي :کارشناسي پرستاري

جلسه6 :

تاريخ برگزاري :طبق تقويم آموزشي

هدف کلي :دانشجو با مايع درماني و ترانسفوزيون خون آشنا گردد.

زمان---- :

مدرس :سمیه زارع

رئوس مطالب

اهداف رفتاري :دانشجو پس از پايان درس قادر خواهد بود

آشنايي با مايع درماني وريدي  -انواع مايعات وريدي را نام ببرد.
و ترانسفوزيون.
 نكات كليدي در ترانسفوزيون تون را شرح دهد. -انواع فرآوردههاي توني را نام ببرد.

حیطه

روش ارائه درس

مكان :کالس -----
مدت  90 :دقیقه

وسیله کمك

ارزشیابي و فعالیتهاي

آموزشي

تكمیلي دانشجو

شناتتي

سخنراني

ويدئو پروژكتور

شناتتي

بحث گروهي

وايت برد و ماژيک

شناتتي

پرسش و پاسخ

پاور پوينت

امتحان مستمر
ترجمه وارائه بعضي از
دروس در كالس در س
امتحان پايان ترم

بسمه تعالي

دانشگاه آزاد اسالمي واحد داراب  -دانشكده پرستاري و مامايي
فرم طرح درس روزانه ()Lesson Plan
درس فوريتهاي پرستاري
رشته و مقطع تحصیلي :کارشناسي پرستاري
هدف کلي :دانشجو با آسپیراسیون و ورود جسم خارجي به چشم و گوش و حلق و بیني آشنا گردد
رئوس مطالب

جلسه7 :
زمان---- :

اهداف رفتاري :دانشجو پس از پايان درس قادر خواهد بود

حیطه

-1آشنايي با آسپيراسيون

 -انواع انسداد تنفسي ناشي از آسپيراسيون جسم تارجي را نام

شناتتي

حلق و بيني.

 -انواع روشهاي مورد اساتفاده در درماان آسپيراسايون جسام

-2آشنايي با ورود اجسام ببرد.
تارجي به چشم و گوش و  -اقدامات درماني در انسداد كامل راه هوايي را توضيح دهد.

شناتتي
شناتتي

تاريخ برگزاري :طبق تقويم آموزشي

مكان :کالس -----

مدرس :سمیه زارع

مدت  90 :دقیقه

روش ارائه درس

وسیله کمك

ارزشیابي و فعالیتهاي

آموزشي

تكمیلي دانشجو

سخنراني

ويدئو پروژكتور

بحث گروهي

وايت برد و ماژيک

پرسش و پاسخ

پاور پوينت

امتحان مستمر
ترجمه وارائه بعضي از
دروس در كالس در س

تارجي را شرح دهد.
 -اقدامات درماني در ورود جسم تارجي به چشم را شرح دهد.

شناتتي

 -اقدامات درماني در ورود جسم تارجي به گوش را شرح دهد.

شناتتي

 -اقدامات درماني در ورود جسم تارجي به بيني را شرح دهد.

شناتتي

امتحان پايان ترم

بسمه تعالي

دانشگاه آزاد اسالمي واحد داراب  -دانشكده پرستاري و مامايي
فرم طرح درس روزانه ()Lesson Plan
درس فوريتهاي پرستاري
رشته و مقطع تحصیلي :کارشناسي پرستاري

هدف کلي :دانشجو با زخم و انواع پانسمان و بانداژ آشنا گردد.
رئوس مطالب

اهداف رفتاري :دانشجو پس از پايان درس قادر خواهد بود

تاريخ برگزاري :طبق تقويم آموزشي

مكان :کالس ---

جلسه8 :
زمان--- :

مدرس :سمیه زارع

مدت  90 :دقیقه

حیطه

روش ارائه درس

وسیله کمك

ارزشیابي و فعالیتهاي

آموزشي

تكمیلي دانشجو

آشنايي با زتم و پانسمان و  -زتم را تعريف كند.
بانداژ.
 -طبقه بندي زتم را بيان كند.

شناتتي

سخنراني

ويدئو پروژكتور

شناتتي

بحث گروهي

وايت برد و ماژيک

 -شش نوع زتم باز را نام ببرد.

شناتتي

پرسش و پاسخ

پاور پوينت

ترجمه وارائه بعضي از

 -انواع زتمهاي بسته را نام ببرد.

شناتتي

نمايش فيلم پانسمان

فيلم آموزشي

دروس در كالس در س

 -اقدامات اوليه در زتمهاي بسته را توضيح دهد.

شناتتي

نمايش فيلم بانداژ

 -روش صحيح پانسمان زتم را شرح دهد.

شناتتي

 -قواعد اساسي بانداژ را شرح دهد.

شناتتي

 -انواع بانداژ را نام ببرد.

شناتتي

امتحان مستمر

امتحان پايان ترم

بسمه تعالي

دانشگاه آزاد اسالمي واحد داراب  -دانشكده پرستاري و مامايي
فرم طرح درس روزانه ()Lesson Plan
درس فوريتهاي پرستاري
رشته و مقطع تحصیلي :کارشناسي پرستاري

هدف کلي :دانشجو با خونريزي ،شوک و اقدامات الزم در هر کدام آشنا گردد.
رئوس مطالب

آشنايي با تونريزي و شوك.

اهداف رفتاري :دانشجو پس از پايان درس قادر خواهد بود

جلسه9 :
زمان---- :
حیطه

تاريخ برگزاري :طبق تقويم آموزشي

مكان :کالس -----

مدرس :سمیه زارع

مدت  90 :دقیقه

روش ارائه درس

وسیله کمك

ارزشیابي و فعالیتهاي

آموزشي

تكمیلي دانشجو

 -ارزيابي اوليه بيمار در تونريزي تارجي را شرح دهد.

شناتتي

سخنراني

ويدئو پروژكتور

 -تدابير پرستاري در تونريزي تارجي را توضيح دهد.

شناتتي

بحث گروهي

وايت برد و ماژيک

 -روشهاي كنترل تونريزي تارجي را شرح دهد.

شناتتي

پرسش و پاسخ

پاور پوينت

 -شوك و انواع آن را تعريف كند.

شناتتي

 -ارزيابي اوليه بيمار در شوك را شرح دهد.

شناتتي

 -تدابير پرستاري پيش بيمارستاني در شوك را شرح دهد.

شناتتي

 -تدابير پرستاري شوك در بخش اورژانس را شرح دهد.

شناتتي

امتحان مستمر
ترجمه وارائه بعضي از
دروس در كالس در س
امتحان پايان ترم

بسمه تعالي

دانشگاه آزاد اسالمي واحد داراب  -دانشكده پرستاري و مامايي
فرم طرح درس روزانه ()Lesson Plan
درس فوريتهاي پرستاري
رشته و مقطع تحصیلي :کارشناسي پرستاري

جلسه10 :

تاريخ برگزاري :طبق تقويم آموزشي

مكان :کالس -----

هدف کلي :دانشجو با انواع اورژانس هاي محیطي آشنا گردد.

زمان---- :

مدرس :سمیه زارع

مدت 90 :دقیقه

حیطه

روش ارائه درس

رئوس مطالب

آشنايي
محيطي.

با

اهداف رفتاري :دانشجو پس از پايان درس قادر خواهد بود

اورژانسهاي  -اورژانسهاي محيطي را نام ببرد.

وسیله کمك

ارزشیابي و فعالیتهاي

آموزشي

تكمیلي دانشجو

شناتتي

سخنراني

ويدئو پروژكتور

 -تدابير پرستاري پيش بيمارستاني در غرق شدگي را شرح دهد.

شناتتي

بحث گروهي

وايت برد و ماژيک

-تدابير پرستاري بخش اورژانس در غرق شدگي را شرح دهد.

شناتتي

پرسش و پاسخ

پاور پوينت

 -تدابير پرستاري پيش بيمارستاني در سرمازدگي را شرح دهد.

شناتتي

 -تدابير پرستاري بخش اورژانس در سرمازدگي را شرح دهد.

شناتتي

-تدابير پرستاري پيش بيمارستاني در هايپرترمي را شرح دهد.

شناتتي

-تدابير پرستاري بخش اورژانس در هايپرترمي را شرح دهد.

شناتتي

 -تدابير پرستاري پيش بيمارستاني در برق گرفتگي را شرح دهد.

شناتتي

 -تدابير پرستاري بخش اورژانس در برق گرفتگي را شرح دهد.

شناتتي

-تدابير پرستاري پيش بيمارستاني در صاعقه زدگي را شرح دهد.

شناتتي

 -تدابير پرستاري بخش اورژانس در صاعقه زدگي را شرح دهد.

شناتتي

امتحان مستمر
ترجمه وارائه بعضي از
دروس در كالس در س
امتحان پايان ترم

بسمه تعالي

دانشگاه آزاد اسالمي واحد داراب  -دانشكده پرستاري و مامايي
فرم طرح درس روزانه ()Lesson Plan
درس فوريتهاي پرستاري
رشته و مقطع تحصیلي :کارشناسي پرستاري

هدف کلي:
رئوس مطالب

آشنايي با گزيدگيها.

جلسه11 :
زمان---- :

اهداف رفتاري :دانشجو پس از پايان درس قادر خواهد بود

حیطه

تاريخ برگزاري :طبق تقويم آموزشي

مكان :کالس -----

مدرس :سمیه زارع

مدت  90 :دقیقه

روش ارائه درس

وسیله کمك

ارزشیابي و فعالیتهاي

آموزشي

تكمیلي دانشجو

 -انواع گازگرفتگيها را نام ببرد.

شناتتي

سخنراني

ويدئو پروژكتور

 -ارزيابي اوليه در گازگرفتگيها را شرح دهد.

شناتتي

بحث گروهي

وايت برد و ماژيک

 -تدابير پرستاري در گازگرفتگيها را بيان كند.

شناتتي

پرسش و پاسخ

پاور پوينت

 -انواع گزيدگيها را نام ببرد.

شناتتي

نمايش فيلم انواع فيلم آموزشي

 -تدابير پرستاري در انواع گزيدگيها را بيان كند.

شناتتي

گزيدگي ها

امتحان مستمر
ترجمه وارائه بعضي از
دروس در كالس در س
امتحان پايان ترم

بسمه تعالي

دانشگاه آزاد اسالمي واحد داراب  -دانشكده پرستاري و مامايي
فرم طرح درس روزانه ()Lesson Plan
درس فوريتهاي پرستاري
رشته و مقطع تحصیلي :کارشناسي پرستاري
هدف کلي :دانشجو با انواع واکنش هاي آلرژيك و اقدامات الزم در هر کدام آشنا گردد.
رئوس مطالب

آشنايي
آلرژيک.

با

اهداف رفتاري :دانشجو پس از پايان درس قادر خواهد بود

واكنشهاي  -علل ايجاد كننده واكنشهاي آلرژيک را نام ببرد.

جلسه12 :
زمان---- :
حیطه

تاريخ برگزاري :طبق تقويم آموزشي

مكان :کالس -----

مدرس :سمیه زارع

مدت  90 :دقیقه

روش ارائه درس

وسیله کمك

ارزشیابي و فعالیتهاي

آموزشي

تكمیلي دانشجو

شناتتي

سخنراني

ويدئو پروژكتور

 -ارزيابي اوليه بيمار در واكنشهاي آلرژيک را شرح دهد.

شناتتي

بحث گروهي

وايت برد و ماژيک

 -تدابير پرستاري پيش بيمارستاني در واكنشهاي آلرژياک را

شناتتي

پرسش و پاسخ

پاور پوينت

توضيح دهد.
 -تدابير پرستاري پيش بيمارستاني در واكنشهاي آلرژياک را

توضيح دهد.

ترجمه وارائه بعضي از
دروس در كالس در س

شناتتي

توضيح دهد.
 -تدابير پرستاري واكنشهاي آلرژيک در بخاش اورژاناس را

امتحان مستمر

امتحان پايان ترم
شناتتي

بسمه تعالي

دانشگاه آزاد اسالمي واحد داراب  -دانشكده پرستاري و مامايي
فرم طرح درس روزانه ()Lesson Plan
درس فوريتهاي پرستاري
رشته و مقطع تحصیلي :کارشناسي پرستاري
هدف کلي :دانشجو با انواع مسمومیت ها و اقدامات الزم در هر کدام آشنا گردد.
اهداف رفتاري :دانشجو پس از پايان درس قادر خواهد بود

رئوس مطالب

جلسه13 :
زمان--- :
حیطه

تاريخ برگزاري :طبق تقويم آموزشي

مكان :کالس -----

مدرس :سمیه زارع

مدت  90 :دقیقه

روش ارائه درس

وسیله کمك آموزشي

ارزشیابي و فعالیتهاي
تكمیلي دانشجو

آشنايي با مسموميتها.

-انواع مسموميتها را نام ببرد.

شناتتي

 -تدابير پرستاري پيش بيمارستاني در سموم تورده شده را شرح

شناتتي

دهد.
 -تدابير پرستاري سموم تورده شده در بخش اورژاناس را شارح

شناتتي

دهد.
 -تدابير پرستاري پيش بيمارستاني در سموم استنشاقي را شارح

امتحان پايان ترم
شناتتي
شناتتي

را شرح دهد.
 -تدابير پرستاري مسموميت با هيدروكربنها را در بخش اورژانس

شناتتي

را شرح دهد.
 -تدابير پرستاري جهت مسموميت با داروهاي مختلف را توضيح دهيد.

پرسش و پاسخ

پاور پوينت

ترجمه وارائه بعضي از

شناتتي

دهد.
 -تدابير پرستاري پيش بيمارستاني در مسموميت با هيادروكربنها

بحث گروهي

وايت برد و ماژيک
دروس در كالس در س

دهد.
 -تدابير پرستاري سموم استنشاقي در بخاش اورژاناس را شارح

سخنراني

ويدئو پروژكتور

امتحان مستمر

شناتتي

بسمه تعالي

دانشگاه آزاد اسالمي واحد داراب  -دانشكده پرستاري و مامايي
فرم طرح درس روزانه ()Lesson Plan
درس فوريتهاي پرستاري
رشته و مقطع تحصیلي :کارشناسي پرستاري
هدف کلي :دانشجو با انواع اورژانس هاي رفتاري آشنا گردد.
رئوس مطالب

اهداف رفتاري :دانشجو پس از پايان درس قادر خواهد بود

تاريخ برگزاري :طبق تقويم آموزشي

مكان :کالس -----

زمان---- :

مدرس :سمیه زارع

مدت  90 :دقیقه

حیطه

روش ارائه درس

وسیله کمك آموزشي

شناتتي

سخنراني

ويدئو پروژكتور

شناتتي

بحث گروهي

وايت برد و ماژيک

پرسش و پاسخ

پاور پوينت

جلسه 14

ارزشیابي و فعالیتهاي
تكمیلي دانشجو

آشنايي
رفتاري.

با

اورژانسهاي  -ارزيابي اوليه اورژانسهاي رفتاري را شرح دهد.
 تكنيكهاي پرستاري در بيماران با اورژانس رفتاري را شارحدهد.
 -تدابير پرستاري در بيماران تودكشي كننده را توضيح دهد.

شناتتي

امتحان مستمر

ترجمه وارائه بعضي از
دروس در كالس در س
امتحان پايان ترم

بسمه تعالي

دانشگاه آزاد اسالمي واحد داراب  -دانشكده پرستاري و مامايي
فرم طرح درس روزانه ()Lesson Plan
درس فوريتهاي پرستاري
رشته و مقطع تحصیلي :کارشناسي پرستاري

هدف کلي :دانشجو با انواع سالح هاي کشتار دسته جمعي و اقدامات الزم در آنها آشنا گردد.
رئوس مطالب

جلسه15 :
زمان--- :

اهداف رفتاري :دانشجو پس از پايان درس قادر خواهد بود

حیطه

 -قواني مربوط به مواجهه با مواد تطرناك و سالحهاي كشاتار

شناتتي

آشنايي با سالحهاي كشتار جمعي را شرح دهد.
دستهجمعي.
 -تدابير پيش بيمارستاني در بيمااران مصادوم باا ساالحهاي

شناتتي

كشتار جمعي را توضيح دهد.
 -تدابير پيش بيمارستاني در بحرانهاي ناشي از مواد منفجره را

شناتتي

تاريخ برگزاري :طبق تقويم آموزشي

مكان :کالس -----

مدرس :سمیه زارع

مدت  90 :دقیقه

روش ارائه درس

وسیله کمك

ارزشیابي و فعالیتهاي

آموزشي

تكمیلي دانشجو

سخنراني

ويدئو پروژكتور

بحث گروهي

وايت برد و ماژيک

پرسش و پاسخ

پاور پوينت

امتحان مستمر
ترجمه وارائه بعضي از
دروس در كالس در س

توضيح دهد.
 -تدابير پيش بيمارستاني در آسيبهاي ناشي از عوامل تااول زا

شناتتي

را توضيح دهد.
 -تدابير پرستاري در آسيبهاي ناشي از عوامل تاول زا در بخش

شناتتي

اورژانس را توضيح دهد.
-تدابير پيش بيمارستاني در آلودگي با سيانيد را توضيح دهد.

شناتتي

 -تدابير پرستاري در آلودگي با سايانيد در بخاش اورژاناس را

شناتتي

توضيح دهد.
 -تدابير پيش بيمارستاني در آلودگي با عوامل تحريک كنناده

شناتتي

امتحان پايان ترم

ريه را توضيح دهد.
 تدابير پرستاري در آلودگي با عوامل تحريک كنناده رياه دربخش اورژانس را توضيح دهد.

شناتتي

بسمه تعالي

دانشگاه آزاد اسالمي واحد داراب  -دانشكده پرستاري و مامايي
فرم طرح درس روزانه ()Lesson Plan
درس فوريتهاي پرستاري
رشته و مقطع تحصیلي :کارشناسي پرستاري

هدف کلي :دانشجو با احیاي قلبي ريوي آشنا گردد.
رئوس مطالب

اهداف رفتاري :دانشجو پس از پايان درس قادر خواهد بود

 -مانورهاي باز كردن راه هوايي را توضيح دهد.

آشنايي با حفظ راه هوايي و  -روشهاي تنفس مصنوعي را توضيح دهد.
احياي قلبي – ريوي.
 -موارد استفاده از اكسيژن را نام ببرد.

جلسه16 :
زمان--- :

تاريخ برگزاري :طبق تقويم آموزشي

مكان :کالس ---

مدرس :سمیه زارع

مدت  90 :دقیقه

روش ارائه درس

حیطه

وسیله کمك

ارزشیابي و فعالیتهاي

آموزشي

تكمیلي دانشجو

شناتتي
شناتتي

 -سخنراني

ويدئو پروژكتور

شناتتي

 -بحث گروهي

وايت برد و ماژيک

 -اقدامات اوليه احياء را شرح دهد.

شناتتي

 -پرسش و پاسخ

پاور پوينت

 -انجام  CPRيک نفره را توضيح دهد.

شناتتي

-

 -انجام  CPRدو نفره را توضيح دهد.

شناتتي

مانورهاي باز كردن

 -علل شايع ايست قلبي را توضيح دهد.

شناتتي

راه هوايي

 -تدابير پرستاري پيش بيمارستاني در ايست قلبي را توضيح

شناتتي

 نمايش فيلم CPRيک نفره و دو

دهد.
 -تدابير پرستاري در بخش اورژانس در ايست قلبي را توضيح

شناتتي

دهد.
 -مراحل مختلف احياء قلبي ريوي را روي موالژ نشان دهد.

نمايش

فيلم فيلم آموزشي

شناتتي

نفره

امتحان مستمر
ترجمه وارائه بعضي از
دروس در كالس در س
امتحان پايان ترم

بسمه تعالي

دانشگاه آزاد اسالمي واحد داراب  -دانشكده پرستاري و مامايي
فرم طرح درس روزانه ()Lesson Plan
درس فوريتهاي پرستاري
رشته و مقطع تحصیلي :کارشناسي پرستاري
هدف کلي :دانشجو با انواع شكستگي و اقدامات پرستاري الزم در آنها آشنا شود.
رئوس مطالب

اهداف رفتاري :دانشجو پس از پايان درس قادر خواهد بود

تاريخ برگزاري :طبق تقويم آموزشي

مكان :کالس -----

زمان---- :

مدرس :سمیه زارع

مدت  90 :دقیقه

حیطه

روش ارائه درس

جلسه17 :

وسیله کمك آموزشي

ارزشیابي و فعالیتهاي
تكمیلي دانشجو

-1

آشنايي

شكستگي ها

با

 -شكستگي را تعريف كند.

انواع  -انواع شكستگي را نام ببرد.

شناتتي
شناتتي

سخنراني

ويدئو پروژكتور

 -عالئم شكستگي توضيح دهد.

شناتتي

بحث گروهي

وايت برد و ماژيک

 -تدابير پرستاري در صدمات عضالني اسكلتي را توضيح دهد.

شناتتي

پرسش و پاسخ

پاور پوينت

-اصول آتل گيري را نام ببرد.

شناتتي

-انواع آتل ها را نام ببرد.

شناتتي

 -انواع شكستگي هاي جمجمه را نام ببرد.

شناتتي

 -تدابير پرستاري در شكستگي هاي جمجمه را توضيح دهد.

شناتتي

 -انواع صدمات قفسه سينه را نام ببريد.

شناتتي

 -تدابير پرستاري در شكستگي قفسه سينه را توضيح دهد.

شناتتي

 -تدابير پرستاري در صدمات اندامهاي فوقاني را شرح دهد.

شناتتي

 -تدابير پرستاري در شكستگي لگ و ران را توضيح دهد.

شناتتي

-سندرم كمپارتمان را تعريف كند.

شناتتي

 -عالئم سندرم كمپارتمان را نام ببرد.

شناتتي

 -فرآيند پرستاري در سندرم كمپارتمان را توضيح دهد.

شناتتي

امتحان مستمر
ترجمه وارائه بعضي از
دروس در كالس در س
امتحان پايان ترم

