
 

 

 دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

 دانشکده پیراپزشکی

 ترمی درسقالب نگارش طرح 
  

 1ترم  های پزشکی فوریت دانیخاطبان: دانشجویان کارم                                                                                        اصول و فنونعنوان درس : 

 فیزیولوژی -آناتومی درس  پیش نیاز:                  واحد 3از  عملی ( 5/0–نظری واحد  1واحد ) 5/1از واحد( اد سهم است ایتعدادواحد:)

 13-14  شنبه هاسه  پاسخگویی به سواالت فراگیر:ساعت                                                                           16-18شنبه ها  سهزمان ارائه درس : 

 افشین گودرزیمدرس : 

 99-400 دوم سال تحصیلی: نیمسال
 

 

 درس:  یهدف کل
یان فوریت های پزشکی با مفااهی  ااااای مار با باا اراراق مراوبات فاوری باق ماددجویان و یااه  واناایی هاای  ز  باق آشنا نمودن دانشجو

 ات و بکارگیری احکا  ااالمی.مقرر اجرای دا ورالعمل های بالینی پایق با  کیق بر رعایت ووانین ومنظور 
 

 
 هدف( کیجلسات : )جهت هر جلسه  یاهداف کل

 شنایی دانشجویان با مفهوم سالمت و بیماری و نیازهای اساسی انسان.آ-1
 نیازهای اساسی انسان.شنایی دانشجویان با آ -2
 و روش های اندازه گیری آنها . (1)آشنایی دانشجویان با عالئم حیاتی -3
 آنس اکسیمتری و نحوه سنجش پال( و 2عالیم حیاتی )ایی دانشجویان با نشآ -4
 آشنایی دانشجویان با روش ها و مهارت های اکسیژن درمانی-5
 صول ساکشن.و اشنایی دانشجویان با آ -6
 پانسمان و روش های انجام آن -تدابیر الزم در رفع دردتشخیص درد و آشنایی دانشجویان با  -7
 ایع ادراری و انواع سونداژمشکالت ششجویان با آشنایی دان -8
 

 هر جلسه: یاهداف کل کیبه تفک ژهیاهداف و
 . اشنایی دانشجویان با مفهوم سالمت و بیماری و نیازهای اساسی انسان-1

 دانشجو قادر باشد:
 مفهو  االمت را در یک پاراگراف بیان نماید.-1-1
 هو  بیماری را در یک اار  وضیح دهد.مف -2-1
 عوامل موثر بر االم ی را نا  ببرد. -3-1
 اق ااح مه  پیشگیری را با ذیر مثال  وضیح دهد. -4-1
 بیماری را بر اااس عامل بیماریزا دا ق بندی یند.انواع مخ لف  -5-1
 بیماری های واگیر و غیر واگیر را با ذیر مثال  وصیف نماید. -6-1
 
 . ساننیازهای اساسی اناشنایی دانشجویان با  -2

 دانشجو قادر باشد:
 ااوح مخ لف هر  مازلو را در یک پاراگراف  شریح نماید. -1-2
 دهد.نقش  کنیاین فوریت های پزشکی در براورده یردن نیازهای اااای اناان  وضیح  -2-2
 . رده بندی بیماری را بر اااس عوامل ایجاد یننده آنها  وصیف یند -3-2
 ایجاد یننده آنها بیان یند.بر اااس هر یدا  از علل دو مثال برای بیماری ها  -4-2
 را  وصیف نماید.شنااایی نیازهای مددجو  هر  نیازها در بق یار گیری -5-2
 ازهای  کنیان بر اااس هر  مازلو را در صحنق ی حوادث  وصیف نماید.مهم رین نی -6-2
 
 ی آنها .و روش های اندازه گیر (1)آشنایی دانشجویان با عالئم حیاتی -3

 دانشجو قادر باشد:
  را نا  ببرد. پنج عالمت حیا ی اصلی -1-3
 محل های اصلی اندازه گیری نبض را از روی شکل نشان دهد. -2-3
 نبض های مریزی و محیای را از روی شکل نشان دهد.-3-3
  عداد ابیعی نبض در رده های مخ لف انی را بیان یند. -4-3
 ندض را در یک اار بیان یچگونگی اندازه گیری نب -5-3
  ییفیت را بیان نماید. قای  بندی نبض بر اااس  -6-3
  عداد ابیعی  نفس را در نوزادان ،یودیان و بزرگاا ن بیان یند. -7-3



 چگونگی اندازه گیری  نفس را در یک اار  شریح نماید.-8-3
 آنسنجش س اکسیمتری و نحوه پال( و 2عالیم حیاتی )شنایی دانشجویان با آ -4

 دانشجو قادر باشد:
 میزان ابیعی درجق حرارت بدن را در روش های دهانی ، ری الی و زیر بغلی بیان نماید.-1-4
 ارت رابیان نماید.انواع روش های انجش درجق حر-2-4
 میزان ابیعی فشار خون در انین مخ لف را بیان نماید.-3-4
 روش انجش فشار خون را در یک اار شرح دهد.-4-4
 پالس ایایم ری را  عریف یند.-5-4
 نحوه اندازه گیری پالس ایایم ری را بیان یند.-6-4
 نحوه  فایر پالس ایایم ری در شرایا مخ لف بیان نماید.-7-4

 آشنایی دانشجویان با روش ها و مهارت های اکسیژن درمانی و اصول ساکشن. -5
 دانشجو قادر باشد:

   ببرد.را نا درمانیاندیکاایون های ایایژن  -1-5
 نکات مراوب ی در ایایژن درمانی را نا  ببرید. -2-5
 روش های مخ لف ایایژن درمانی را نا  ببرد.-3-5
 مزایا و معایه اا فاده از یانول بینی را بیان نماید. -4-5
 را بیان نماید. مااک ااده صورتمزایا و معایه اا فاده از  -5-5
 بیان نماید. را ایایژن درچامزایا و معایه اا فاده از  -6-5
 را بیان نماید.مااک ایایژن با و بدون ایا   ذخیره ایایژن مزایا و معایه اا فاده از  -7-5
 عوارض ایایژن درمانی را  وضیح دهد. -8-5
 ح دهد.راندیکاایون روش های مخ لف ایایژن درمانی راش-9-5

 انی و اصول ساکشن.آشنایی دانشجویان با روش ها و مهارت های اکسیژن درم -6
 دانشجو قادر باشد:

 اایشن را در یک اار  عریف نماید. -1-6
 .اندیکااون های انجا  اایشن را بیان نماید -2-6
 اصول اااای اایشن را در اار بیان نماید. -3-6
  .درا  وصیف نمای ن دهانیروش انجا  اایش -4-6
  .درا  وصیف نمای  راشقن روش انجا  اایش -5-6
  .درا  وصیف نمای وا ومیر راین روش انجا  اایش -6-6
  اندیکاایون ها و روش انجا  اایشن اا ریل را در یک اار بیان نماید. -7-6

 پانسمان و روش های انجام آن -تدابیر الزم در رفع دردتشخیص درد و آشنایی دانشجویان با  -7
 دانشجو قادر باشد:

 د.فیزیولوژی درد را در یک اار شرح ده-1-7
 انواع درد را باذیر مثال بیان نماید. -2-7
 ید.ابزارها و روش انجش درد را  وصیف نما -3-7
  را در یک اار بیان نماید. دارویی روش های مخ لف  اکین درد -4-7
 را در یک اار بیان نماید. داروییغیر  روش های مخ لف  اکین درد -5-7
  اثیر درد بر عالی  حیا ی بیمار را در یک اار بیان نماید. -6-7
 ا بیان نماید.زخ  و مراحل بهبودی آن ر -7-7
 انواع روش های پانامان مراو  و نوین را بیان یند. -8-7

 و مشکالت شایع ادراری.آشنایی دانشجویان با  -8
 دانشجو قادر باشد:

 اار بیان نماید.ی ایا   ادراری را در یک ژفیزیولو -1-8
 آنا ومی ایا   ادراری را  وصیف نماید. -2-8
 واژه های شایع در مشکالت ادراری را بیان نمید. مشکالت شایع و-3-8
 اهداف اونداژ مثانق را  شریح نماید.-4-8
 واایل مورد نیاز جهت اونداژ مثانق را نا  ببرد. -5-8
 شرح دهد. روش انجا  اونداژ مثانق با اوند نال ون را -6-8
 را شرح دهد. فولی روش انجا  اونداژ مثانق با اوند -7-8
 عوارض اونداژ مثانق و نحوه  خلیق ییاق ادرار را  وضیح دهد.-8-8
 

 منابع برای مطالعه :
 .مواوی ،ملیحق اادات .عالیخانی، مری .روش های پرا اری بالینی. هران :شهراه آینق اازان ، آخرین چاپ -1
  اری مربیان گروه فن پرا اری  دانشکده پرا اری و مامایی حضرت فاامق )س(رت های فن پراچک لیات مها-2

3-Taylor,Lillis,Lemon.The Art and Scienceof Care .4th.ed.Philadelphia.Lippincote co. 



های پزشکی(.  هران: ان شارات  ار فصل فوریت،  دن. اصول و فنون مراوب ها )ماابق با . نجارااهره ،اا اجی، زهرا.  وفیقیان -4
 رفیع، آخرین چاپ

  تدریسشیوه های 
 آنالینو پااخ ، بحث  ، پراشصداگذاری شده، آموزش عملیااالید 

 آموزشی  وسایل کمک
 ، مو ژ ، فیل ی اه ،  افزار های آموزشیرایانق، نر

 ارزشیابی

  

 ساعت  تاریخ   سهم از نمره کل روش آزمون

 16-18 28/11/99و14/11/99 10 شفاهی کوئیز

 16-18 28/11/99 20 کتبی آزمون میان دوره 

 30/8-30/10 5/4/400 60 کتبی دوره پایانآزمون 

حضور وغیاب و  حضور فعال در کالس

 بحث گروهی

 ------ در طول ترم 5

لیتهای کالسی ) کنفرانس ، تحقیق فعا

 ، ترجمه (

 ------ تا پایان ترم 5 ارائه تحقیق

  
 
 
 

 قررات درس و انتظارات از دانشجو : م  
دانشجویان عزیز انتظار میرودکه با توجه به اهمیت و حساسیت درس و تنوع مطالب و محدودیت زمانی و به منظور بهره برداری هر از   

 یل توجه نمایند چه بیشتر به نکات ذ

و در صورت وجود هر گونه اشکال و سوالی در ساعتهای به منابع معرفی شده مراجعه و مطالب کامل بحث ها را مطالعه نمایند   - 1

 مشاوره بامدرس مربوطه مطرح نمایند 

 ارد ( ی تأثیر دببه حضور منظم توام با آمادگی در تمام جلسات اهمیت دهید )غیبت درکالس در ارزشیا  - 2

 .در بحث های گروهی کالس شرکت فعال داشته باشید – 3

 با درس اقدام نماید. نسبت به ارائه پروژه مرتبط -4

 
                                                                           

 دانشکده:EDO نام او امضای مسئول                                    ی مدیر گروه:نام او امضا                                 افشین گودرزینام و امضای مدرس:  

    
 تاریخ ارسال:                                                       تاریخ ارسال:                                                       28/10/99تاریخ تحویل:     

     

 تایید مدیر گروه و امضاء                                                 خیر                                یا طرح درس برای اولین بار تدوین شده است   بله    آ    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
   
 

 نظریجدول زمانبندی 

                                                                                    

  13کالس:                  16-18شنبه ها  سه  : روز و ساعت کالس                                                                     
    

 

 جلسه

 

 مدرس موضوع هر جلسه تاریخ     

 گودرزی شنایی دانشجویان با مفهوم سالمت و بیماری و نیازهای اساسی انسانآ 30/10/99 1

 گودرزی نیازهای اساسی انسان.شنایی دانشجویان با آ 7/11/99 2

 گودرزی آنها و روش های اندازه گیری (1)آشنایی دانشجویان با عالئم حیاتی 14/11/99 3

 گودرزی آنس اکسیمتری و نحوه سنجش پال( و 2عالیم حیاتی )شنایی دانشجویان با آ 21/11/99 4

 گودرزی آشنایی دانشجویان با روش ها و مهارت های اکسیژن درمانی 28/11/99 5

 گودرزی صول ساکشن.و ای دانشجویان با شنایآ 5/12/99 6

7 12/12/99 
پانسمان و روش  -تدابیر الزم در رفع دردتشخیص درد و آشنایی دانشجویان با 

 های انجام آن

 گودرزی

 گودرزی ایع ادراری و انواع سونداژآشنایی دانشجویان با مشکالت ش 19/12/99 8

 
 
 

 (عملی ) جدول زمانبندی                                                                                      

 
 

  پراتیک کالس :          16-18   سه شنبه ها روز و ساعت کالس:                                              
 

 

 

 

 مدرس موضوع هر جلسه تاریخ جلسه

یزودرگ پخش فیلم های مرتبط با اصول و فنون 26/12/99 1  

یگودرز روش کنترل عالئم حیاتی)فشار خون و نبض( 17/1/400 2  

یگودرز روش کنترل عالئم حیاتی )درجه حرارت و تنفس( 24/1/400 3  

یگودرز تجهیزات مرتبطپالس اکسیمتری و روش اکسیژن درمانی و  31/1/400 4  

یگودرز روش انجام ساکشن 7/2/400 5  

یدرزگو مهارت های پانسمان 21/2/400 6  

یگودرز وش انجام سونداژ مثانه با سوند نالتونر 28/2/400 7  

یگودرز روش انجام سونداژ مثانه با سوندفولی 4/3/400 8  


