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مراقبت های مقدماتی از بیمار در شرایط اورژانس در بخش مقام بیمار،با مفاهیم نظری وعملی در پایان درس فراگیران  
  .آشنا می شوند پزشکی هسته ای

 

 :  )کلی جلسات(اهداف مرحله ای
 الف: نظری 

 آشنایی مقدماتی با بیمارستانقدمه ارزشیابی مقدماتی ، معرفی درس ، منابع ، م -1
 اصول واهداف کمک های اولیهآشنایی با  -2
 وروش اندازه گیری آنها عالئم حیاتیآشنایی با  -3
 شوک  -0
 خونریزی  -5
  سالم اصول تزریقاتآشنایی با  -6
 آشنایی با انواع تزریقات -1
 آشنای با اصول اخالق حرفه ای -8
 مقدماتی آشنای با اصول احیای قلبی ریوی -9

 آشنایی با داروها و مواد مصرفی در بخش پزشکی هسته ای -11
 آشنایی با موارد اورژانس واکنش های حاد نسبت به داروهای مصرفی در بخش پزشکی هسته ای -11
 اصول کلی آماده سازی بیماران برای آزمون های مختلف تصویربرداری پزشکیآشنایی با   -12
 آزمون میان ترم -13

 
 

 :رفتاری)جلسات نظری( ویژهف اهدا

 

 :آشنایی مقدماتی با بیمارستانمعرفی درس ، منابع ، مقدمه ارزشیابی مقدماتی ،  – 1

 ایان دانشجو قادرباشدپدر 

 .( اهداف درس را تشرح نماید  1-1
 .کند  بیماری را تعریف(  2-1
 .نام ببرد انواع بیماری را دسته بندی ودو مورد از هر دسته را( 3-1
ظایف طبقه بندی نماید.و شرحموقعیت و،از نظر مالکیت  را انواع بیمارستان( 0-1  

 

 :اصول واهداف کمک های اولیهآشنایی با  – 2

 ایان دانشجو قادرباشدپدر 

 کند . کمک های اولیه را تعریف واهداف سه گانه آن را فهرست(  1-2
 فهرست نماید .  صفات امدادگر را( 2-2
  .تشریح کند ران را در مواجهه با مصدومینوظایف امدادگ(  3-2
  

 وروش اندازه گیری آنها عالئم حیاتیآشنایی با  – 3

 ایان دانشجو قادرباشدپدر
 .چهار عالمت اصلی را فهرست نماید را تشریح اهمیت بررسی عالئم حیاتی مصدومین(  1-3 

 .تشریح کند را  نبض را تعریف نحوه اندازه گیری علمی و محدوده طبیعی آن(  2-3
 .را تشریح کند فشار خون را تعریف نحوه اندازه گیری علمی و محدوده طبیعی آن( 3-3
 .را تشریح کند درجه حرارت بدن را تعریف نحوه اندازه گیری علمی و محدوده طبیعی آن (0-3
  .را تشریح کند تنفس را تعریف نحوه اندازه گیری علمی و محدوده طبیعی آن (5-3



 II 

 
 
 
 
  کشو – 0

 دریایان دانشجو قادرباشد

 .تشریح کند  شوک وانواع آن را برحسب علت ایجادی( 1-0
 کند . فهرسترا   عالئم انواع شوک(  0- 2
 ( مدیریت مصدومین دچار انواع شوک را تشریح کند.3-0
 
 خونریزی – 5

 ایان دانشجو قادرباشدپدر

 کند . رستخونریزی را تعریف انواع خونریزی را برحسب اهمیت فه( 1-5
 تشریح نمایند .عالئم انواع خونریزی را در مصدومین ( 2-5
 کنترل انواع خونریزی را تشریح کند.( 3-5
 

 سالم آشنایی با اصول تزریقات –6

 ایان دانشجو قادرباشدپدر

 راههای مختلف تجویز دارو را فهرست اهمیت تجویز تزریقی دارو ها را تشریح کند.( 1-6
 یل مورد نیاز تزریقات را شناسایی کند.( تجهیزات و وسا2-6
 . را فهرست نماید خطرات تجویز دارو بصورت تزریقی( 3-6
 اصول تزریقات ایمن را براساس دستورالعمل سازمان بهداشت جهانی فهرست کند.( 0-6
 

 آشنایی با انواع تزریقات  – 1

  ایان دانشجو قادرباشدپدر

 .کند برد و سرعت جذب دارو فهرست برحسب کاررا  انواع روشهای تزریق ( 1-1

  .تشریح کند اصول علمی تزریق وریدی را( 2-1
 .تشریح کند اصول علمی تزریق عضالنی را (3-1
  

 

 اخالق حرفه ایآشنای با اصول -- 8

  ایان دانشجو قادرباشدپدر 

 .نماید  تشریح را ومنشور حقوق بیمار اصول اخالق حرفه ای( 1-8
 .فهرست کندرا تباط صحیح با بیماران اصول برقراری ار( 2-8
 را شرح دهد. برقراری ارتباط صحیح با بیماران خاص  نکات اساسی در( 3-8
   

 آشنای با اصول احیای قلبی ریوی مقدماتی -9

  ایان دانشجو قادرباشدپدر

  نحوه ارزیابی سطح هوشیاری ، گردش خون وتنفس مصدوم را شرح دهد.( 1-9
 .تشریح کند اژ خارجی قلب رانحوه اجرای ماس( 2-9
 ند.تشریح ک نحوه اداره راه هوایی واجرای تهویه مصنوعی دهان به دهان را (3-9
 
  

 

 آشنایی با داروها و مواد مصرفی در بخش پزشکی هسته ای -11

 ایان دانشجو قادرباشدپدر

 (اهمیت ترالی اورژانس در بخش تصویر برداری را ذکر کند.1-11
 مان داروها وتجهیزات ترالی اورژانس را تشریح کند.(مشخصات وچید2-11
 ( مواد کاربرد وعدم کاربرد ،دوز  وطریق تجویز داروها را تشریح کند.3-11
 
 



 III 

 پزشکی هسته ایدر بخش موارد اورژانس واکنش های حاد نسبت به داروهای مصرفی آشنایی با  -11

 ایان دانشجو قادرباشدپدر

 به تجویز رادیو داروها را با ذکر عالئم فهرست کند. (انواع واکنش های احتمالی1-11
 (برنامه درمان خاص در موارد بروز واکنش های خفیف؛متوسط وشدید را شرح دهد.2-11
 (بیماران با ریسک باالی بروز واکنش به رادیو داروها را فهرست کند.3-11
 

 ف تصویربرداری پزشکیاصول کلی آماده سازی بیماران برای آزمون های مختلآشنایی با   -12

 ایان دانشجو قادرباشدپدر

 (ضرورت آماده سازی بیماران در بخش تصویربرداری پزشکی را تشریح کند.1-12
 .آمادگی های الزم بیماران را برای اسکن قلبی فهرست نماید(انواع 2-12
 آمادگی های الزم بیماران را برای اسکن کلیه فهرست نماید. (3-12
 

 خیصی و آزمون میان ترمارزشیابی تش -13
 ( بررسی کارآیی روش تدریس 1-13
 ( تشویق فراگیران به تالش بیشتر جهت یادگیری مطالب 2-13
 ( رفع ابهامات و اشکاالت احتمالی مطالب آموخته شده 3-13
 % سواالت پاسخ صحیح بدهد.61( از فراگیر انتظار می رود حداقل به 0-13
 پاسخ صحیح کل سواالت را تشریح کند.( از فراگیر انتظار می رود 5-13
 
 

 اهداف مرحله ای)کلی جلسات( : 
 عملیالف:  

 وروش اندازه گیری آنها عالئم حیاتی -1

 )ادامه(وروش اندازه گیری آنها عالئم حیاتی -2

 تزریقات وریدی -3

 تزریقات عضالنی -0

  از کردن راه هوایی بر روی موالژتنفسی ومانور های مختلف ب–آشنایی عملی دانشجویان با سیستم قلبی - 5
 آشنایی عملی دانشجویان با انواع روشهای تنفس مصنوعی بدون تجهیزات کمک تنفسی-6
 آشنایی دانشجویان با روند انجام ماساژقلبی در بزرگساالن،اطفال ونوزادان-1
 ل ونوزادانآشنایی دانشجویان با روند انجام عملیات احیاء قلبی ریوی پایه در بزرگساالن،اطفا-8
 باز دید از بخش پزشکی هسته ای-9

 :(عملیرفتاری)جلسات  ویژهاهداف 

  

 وروش اندازه گیری آنها )عملی( عالئم حیاتی -1

 ایان دانشجو قادرباشدپدر

 .نبض را بطور عملی بر روی دانشجوی داوطلب هم گروهی خود در واحد پراتیک اجرا کند نحوه اندازه گیری علمی( 1-1 

 .فشار خون را بطور عملی بر روی دانشجوی داوطلب هم گروهی خود در واحد پراتیک اجرا کند ه اندازه گیری علمینحو( 2-1
 
 

 ادامه( -وروش اندازه گیری آنها )عملی  عالئم حیاتی -2
  ایان دانشجو قادرباشدپدر

 .درجه حرارت را بطور عملی بر روی دانشجوی داوطلب هم گروهی خود در واحد پراتیک اجرا کند نحوه اندازه گیری علمی( 1-2
 .تنفس را بطور عملی بر روی دانشجوی داوطلب هم گروهی خود در واحد پراتیک اجرا کند نحوه اندازه گیری علمی (2-2
 

 تزریقات وریدی )عملی( -3

  ایان دانشجو قادرباشدپدر

  .را بطور علمی وصحیح ،عملی بر روی مانکن در واحد پراتیک اجرا کندتزریق وریدی  (1-3
 

 تزریقات عضالنی)عملی( -0

  ایان دانشجو قادرباشدپدر

  .تزریق عضالنی را بطور علمی وصحیح ،عملی بر روی مانکن در واحد پراتیک اجرا کند( 1-0
 



 IV 

 

  ختلف باز کردن راه هوایی بر روی موالژتنفسی ومانور های م–آشنایی عملی دانشجویان با سیستم قلبی - 5

 ایان دانشجو قادرباشدپدر

 نشان دهد. تنفسی را بر روی موالژ بدون خطا شناسایی و–( موقعیت قسمتهای مختلف سیستم قلبی 1-5
 % صحت برروی موالژ انجام دهد.81را با   Head Tilt / Chin Liftمانور  (2-5
 ت برروی موالژ انجام دهد.% صح81را با Jaw thrust( مانور  3-5
 
 آشنایی عملی دانشجویان با انواع روشهای تنفس مصنوعی بدون تجهیزات کمک تنفسی -6

 ایان دانشجو قادرباشدپدر

 ( روش انجام تنفس دهان به دهان را  بدون خطا بر روی موالژ بزرگسال انجام دهد.1-6
 انجام دهد.اطفال بر روی موالژ  را  بدون خطا وبینی  روش انجام تنفس دهان به دهان (2-6
 
 آشنایی دانشجویان با روند انجام ماساژقلبی در بزرگساالن،اطفال ونوزادان -1

 ایان دانشجو قادرباشدپدر

 (نحوه قرار گیری مناسب بیمار و امداد گر را در زمان ماساژ قلبی عمال به کمک موالژ نشان دهد.1-1
 گسال به روش صحیح انجام دهد.ماساژ دو دستی را بر روی موالژبزر(2-1
 به روش صحیح انجام دهد. کودکان و دو انگشتی را در نوزادان دستی را بر روی موالژیک ماساژ  (3-1
 
 آشنایی دانشجویان با روند انجام عملیات احیاء قلبی ریوی پایه در بزرگساالن،اطفال ونوزادان -8

 ایان دانشجو قادرباشدپدر

به روش  دقیقه 0و سیکل( 5دقیقه ) 2مدت به   ترتیب را عمال به اطفال ونوزادان یوی یک نفره بزرگساالن،( روند احیای قلبی ر1-8
 صحیح روی موالژ انجام دهد.

به  دقیقه 0و  سیکل( 5دقیقه ) 2به مدت  به ترتیب را عمال اطفال ونوزادان روند احیای قلبی ریوی دو نفره نفره بزرگساالن، (2-8
 .الژ انجام دهدروش صحیح روی مو

 
 باز دید از بخش پزشکی هسته ای -9

 ایان دانشجو قادرباشدپدر

دانشجو با موارد نظری آموخته شده در خصوص انواع بیمارستان ها ،بخش های بیمارستانی و خصوصا بخش تصویربرداری  (1-9
 پزشکی در عمل آشنا شود.

 وبا وظایف هر قسمت آشنا شود. دانشجو قسمتهای مختلف بخش پزشکی هسته ای را بازدید (2-9
 
 
 

 منابع برای مطالعه :
1-ruth ann EHNLICH,Mccloskey,Daly,Patient care in radiology,Last  Edition,mosby. 
2-william H Bush,Krencke king,bettmann,radiology life support,Last  Edition,arnold 
publication 

 
 
 
 

 ری : یادگی –شیوه های یاد دهی 
  ، تمرین در پراتیک و بازدید بیمارستانی سخنرانی ، پرسش و پاسخ ، ارائه کنفرانس توسط دانشجویان

 
 :  رسانه های آموزشی

 مانکن آموزشییوتر ، دیتاپروژکتور ، وایت برد ، کامپ
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 سنجش و ارزشیابی 

روش       آزمون  ساعت تاریخ  سهم از نمره کل)بر حسب درصد( 

ترم مون میان آز تشریحی-کتبی  ( نمره   %3 )15   51/5/5011  52-50  

تستی -کتبی آزمون پایان ترم (نمره   16 %)81    طبق برنامه امتحانات 

حضور فعال در 
 کالس

پرسش وپاسخ 
 بحث گروهی

(نمره %1)5    

 
 مقررات کالس و انتظارات از دانشجو:

          س از دانشجویان عزیز انتظار می رود به رعایت نکات زیر توجه کامل به منظور بهره برداری مناسب از وقت محدود کال 
 نمایند:

 به مقررات انظباطی کالس احترام بگذارد)عدم غیبت کالسی،ساعت ورود وخروج کالس،خاموش بودن تلفن همراه...( -
 ها را مطالعه نمایند.به منابع درسی معرفی شده مراجعه ومطالب تکمیلی بحث  -    

 شرکت فعال تمامی دانشجویان در بحث های گروهی کالس  -
 .بعد از آزمون پایان ترم ارائه فعالیت جهت کسب نمره پذیرفتنی نیست-
 
 
 

 *تایید مدیر گروه و امضاء                      *آیا این طرح درس برای اولین بار تدوین شده:بله             خیر 
 
 
 
 
 
 : EDOنام وامضای مدیر گروه:                    نام وامضای مسئول                       نام وامضای مدرس:       
 تاریخ ارسال:                                 تاریخ ارسال:                              21/11/99تاریخ تحویل:    

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 سدرجدول زمان بندی 

         ،کمکهای اولیه و مراقبت از بیمار پزشکی اخالق ن درس:عنوا
 

 هشت هفته اول18-16و  10-16 شنبه ها یک: روز وساعت جلسه                                  99-0011نیمسال دوم ، سال تحصیلی       
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 روش تـدریس مـدرس موضوع هر جلسه تاریخ جلسه

، مقدمه  معرفی درس ، منابع 5/11/99 2و1
آشنایی مقدماتی ارزشیابی مقدماتی ، 

اصول واهداف کمک  و با بیمارستان

 های اولیه

محمد رسول 
 توحیدنیا

سخنرانی ، پرسش و 
 بحث گروهی، پاسخ ،

 نمایش اسالید 

وروش اندازه  عالئم حیاتیآشنایی با  12/11/99 0و3
 و تمرین عملی گیری آنها

محمد رسول 
 توحیدنیا

و  سخنرانی ، پرسش
 بحث گروهی، پاسخ ،

و پراتیکنمایش اسالید   

  19/11/99 6و 5

 وروش اندازه گیری آنها عالئم حیاتی
 )ادامه(، تمرین عملی

محمد رسول 
 توحیدنیا

بحث  پرسش و پاسخ ،
تمرین در  گروهی،

  پراتیک

 خونریزی و شوک                           26/11/99 8و1
 

محمد رسول 
 توحیدنیا

سخنرانی ،          
بحث  پرسش و پاسخ ،

نمایش اسالید گروهی،  

 و سالم آشنایی با اصول تزریقات 3/12/99 11و9
 انواع تزریقات

محمد رسول 
 توحیدنیا

سخنرانی ،          
بحث  پرسش و پاسخ ،

نمایش اسالید گروهی،  

محمد رسول  تزریقات وریدی و عضالنی 11/12/99 12و11
 توحیدنیا

 پراتیک

 آشنای با اصول اخالق حرفه ای 11/12/99 13
 

محمد رسول 
 توحیدنیا

سخنرانی ، پرسش و 
 بحث گروهی، پاسخ ،

 نمایش اسالید

آشنای با اصول احیای قلبی ریوی    15/1/1011 10
 وآزمون میان ترم       مقدماتی

محمد رسول 
 توحیدنیا

پرسش و  ،سخنرانی 
 بحث گروهی، پاسخ ،

 تمرین در پراتیک

آشنایی عملی دانشجویان با سیستم قلبی  22/1/1011 16و15
تنفسی ومانور های مختلف باز کردن –

  راه هوایی بر روی موالژ
 

محمد رسول 
 توحیدنیا

 پراتیک

آشنایی عملی دانشجویان با انواع روشهای  29/1/1011 18و11
تنفس مصنوعی بدون تجهیزات کمک 

 تنفسی

محمد رسول 
 توحیدنیا

 پراتیک

آشنایی دانشجویان با روند انجام ماساژقلبی  5/2/1011 21و19
و روند انجام عملیات احیاء قلبی ریوی پایه 

بر روی  در بزرگساالن،اطفال ونوزادان
 موالژ

محمد رسول 
 توحیدنیا

 پراتیک

آشنایی با داروها و مواد مصرفی در  12/2/1011 21
 بخش پزشکی هسته ای

محمد رسول 
 توحیدنیا

سخنرانی ، پرسش و 
 بحث گروهی، سخ ،پا

 نمایش اسالید 

آشنایی با موارد اورژانس واکنش  19/2/1011 22
های حاد نسبت به داروهای مصرفی 

  در بخش پزشکی هسته ای

محمد رسول 
 توحیدنیا

سخنرانی ، پرسش و 
 بحث گروهی، پاسخ ،

 نمایش اسالید 

اصول کلی آماده سازی آشنایی با   26/2/1011 23
ن های مختلف بیماران برای آزمو

 تصویربرداری پزشکی

محمد رسول 
 توحیدنیا

سخنرانی ، پرسش و 
 بحث گروهی، پاسخ ،

 نمایش اسالید 




