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 :دوره هدف کلی
 -در اورژانوس هوای سیسوتم عصوبی ا گوارشوی و ادراری  در مرحلوه پویش بیمارسوتانی یی با مفاهیم و اصول کلی مراقبتهای فووریآشنا 

 تناسلی
 : نظری کلی جلساتاهداف 

مانی  فوری در تغییروضعیت هوشیاری ، افزایش واقدامات در ارزیابی نحوه، ومی و فیزیولوژی سیستم عصبیآشنایی با آنات  -1
 فشارداخل جمجمه ای و سکته مغزی

 ارزیابی واقدامات درمانی فوری در سردرد و سرگیجه و سنکوپ، تشنج وانواع صرع نحوه ،آشنایی با تعریف –2
 اقدامات در مانی فوری درشکم حاد ، اپاندیسیت ، پریتونیت، پانکراتیت حاد، کله سیستیت حادارزیابی ونحوه آشنایی با تعریف ،  -3
 و آنوریسم ائورت آشنایی با تعریف ، علل ، ارزیابی واقدامات در مانی فوری درانسداد روده ، فتق وبیماری عروقی شکم -4
 استریت حاد ، زخم گوارشی و خونریزیهای گوارشیآشنایی با تعریف ، علل ، ارزیابی واقدامات در مانی فوری درگ -5
 شکمی آشنایی با تعریف ، علل ، ارزیابی واقدامات در مانی فوری درسنگ کلیوی ، چرخش بیضه  ، بیماریهای التهابی لگن -6
 نظری کلی جلساتاهداف ویژه رفتاری به تفکیک اهداف   

 

یابی و اقدامات درمانی فوری در تغییروضعیت هوشیاری و افزایش فشار آشنایی با آناتومی و فیزیولوژی سیستم عصبی اارز -5-5
 وسکته مغزیداخل جمجمه 

 دانشجو قادر باشد: 
 آناتومی قسمتهای سیستم عصبی مرکزی را بیان نماید -1-1
 آناتومی قسمتهای سیستم عصبی محیطی را بیان نماید -1-2
 ی را بیان نمایدنحوه عملکرد هریک از قسمتهای سیستم عصبی مرکز -1-3
 نحوه عملکرد هریک از قسمتهای سیستم عصبی محیطی را بیان نماید  -1-4
 هوشیاری را در یک جمله تعریف نماید -1-5
 تغییر وضعیت هوشیاری را در یک جمله بیان نماید -1-6
 علل تغییر وضعیت هوشیاری را دسته بندی نماید -1-7
 هوشیاری را نام ببرد چهار علت غیر ساختمانی تغییر وضعیت -1-8
 اقدامات درمانی در تغییر وضعیت عوشیاری را ذکر نماید-1-9
 عوامل موثر در حفط فشار داخل جمجمه را بیان نماید -1-11
 علل افزایش فشار داخل جمجمه را نام ببرد -1-11
 عالئم افزایش فشار را ذکر کند -1-12
 عوارض افزایش فشار داخل جمجمه را بیان کند-1-13
 اقدامات درمانی در افزایش فشار داخل جمجمه ای را بیان کند. -1-14
  در یک جمله تعریف نماید سکته مغزی را  -1-15
 انواع سکته مغزی را دسته بندی نماید -1-16
 را نام ببرد سکته مغزیعلل ایجاد کننده  -1-17
 یسه کندبالینی سکته مغزی هموراژیک و غیر هموراژیک را با هم مقاعالئم -1-18
  توضییح دهدامتیاز بندی سینسیناتی درتشخیص سریع سکته مغزی را استفاده از مقیاس روش  -1-19
 اقدامات درمانی در سکته مغزی ایسکمیک را بیان نماید -1-21
 اقدامات درمانی در سکته مغزی هموراژیک را بیان نماید -1-21
 ندروش انتقال صحیح بیماران سکته مغزی را ذکر ک -1-22
 
 اتشنج وانواع صرع آشنایی با تعریف ا علل ا ارزیابی واقدامات در مانی فوری در سردرد و سرگیجه و سنکوپ -2

 دانشجو قادر باشد:
 انواع سردرد را دسته بندی نماید -1-2
 را نام ببرد سر دردعلل ایجاد کننده  -2-2
 سردرد های عروقی را نام ببردعالئم  -3-2
 را توضییح دهد هریک از سر درد های عروقیدر  اقدامات درمانی -4-2
  عالئم سردرد های عصبی را نام ببرد -5-2



 اقدامات درمانی در سر درد های  عصبی را توضییح دهد -6-2
 علل ایجاد سردردهای با منشا عضود را بیان کند -7-2
  عالئم سردرد های عضوی را نام ببرد -8-2
 ی  عضوی را توضییح دهداقدامات درمانی در سر درد ها -9-2

 سرگیجه را در یک جمله توضییح دهد -11-2
 انواع سرگیجه را دسته بندی نماید -11-2
 علل سرگیجه را نام ببرد -12-2
 اقدامات درمانی در سرگیجه را ذکر نماید -13-2
 سنکوپ را در یک جمله تعریف نماید -14-2
 علل ایجاد کننده سنکوپ را بیان نماید -15-2
 عالئم بالینی سنکوپ را ذکر کند -16-2
 اقدامات درمانی در سنکوپ را بیان نماید -17-2
 تشنج را در یک جمله تعریف نماید-18-2
 مکانیسم ایجاد تشنج را توضییح دهد -19-2
  صرع را در یک جمله تعریف نماید -21-2
 علل ایجاد کننده صرع را ذکر کند-21-2
 مایدتشنج و صرع را با هم مقایسه ن-22-2
  انواع حمالت تشنجی  عمومی و موضعی را دسته بندی نماید -23-2
 مراحل حمالت تشنجی را  به ترتیب وقوع انها ذکر نماید -24-2
 عالئم اورا در حمالت تشنجی را بیان کند -25-2
 اقدامات دارویی در حمالت تشنجی را بیان نماید-26-2
  طی حمالت تشنجی را ذکر نماید اقدامات غیر دارویی و حمایت کننده در  -27-2
 
 اا پانکراتیت حادا کله سیستیت حادآشنایی با تعریف ا علل ا ارزیابی واقدامات در مانی فوری درشکم حاد ا اپاندیسیت ا پریتونیت -1

 دانشجو قادر باشد:
 شکم حاد را در یک جمله تعریف نماید -1-3
 دروش ارزیابی بیمار در شکم حاد را بیان نمای -2-3
 درد های شکمی را با هم مقایسه کندانواع  -3-3
 شکمی را بیان نماید درد هایعلل ایجاد  -4-3
 را نام ببرد شکم حادعالئم  -5-3
 را بیان نماید شکم حاددر  کلیاقدامات درمانی  -6-3
 را بیان نماید اپاندیسیتعلل ، عالئم بالینی و اقدامات درمانی فوری در -7-3
 را بیان نماید پریتونیتبالینی و اقدامات درمانی فوری در   علل ، عالئم -8-3
 روش صحیح انتقال بیماران با تشخیص شکم حاد را بیان نماید -9-3

  در یک جمله تعریف نماید پانکراتیت حاد -11-3
 را بیان نماید پانکراتیت حادعلل ایجاد  -11-3
 را نام ببرد پانکراتیت حاد بالینی  عالئم -12-3
 را بیان نماید پانکراتیت حاداقدامات درمانی فوری در  -13-3
 کله سیستیت حاد در یک جمله تعریف نماید -14-3
 علل ایجاد کله سیسیتیت حاد را بیان نماید -15-3
 روش ارزیابی و تشخیص کله سیسیتیت حاد را بیان نماید -16-3
 عالئم بالینی  کله سیستیت حاد را نام ببرد -17-3
 ات درمانی فوری در کله سیستیت حاد را بیان نمایداقدام -18-3
 
 شکمی و آنوریسم ائورتوآشنایی با تعریف ا علل ا ارزیابی واقدامات در مانی فوری درانسداد روده ا فتق  -1

 دانشجو قادر باشد:
 انسداد روده را در یک جمله تعریف نماید -1-4
 علل شایع انسداد روده را نام ببرد -2-4
 را توضییح دهد بیمار دچار انسداد رودهارزیابی نحوه  -3-4
 را بیان نماید انسداد رودهعالئم  و نشانه های  -4-4
 بیان نمایدرا  انسداد رودهقدامات درمانی در ا -4-4
 فتق را در یک جمله تعریف نماید -5-4
 را نام ببرد فتق را در سنین مختلفانواع -6-4
 ایدعلل ایجاد کننده فتق را بیان نم-7-4
 را بیان نماید فتقعالئم و نشانه های  -8-4



 بیان نماید فتقاقدامات درمانی در  -9-4
 روش صحیح انتقال بیماران با تشخیص فتق را بیان نماید  -11-4
 آنوریسم ائورت شکمی را تعریف نماید -11-4
 علل آنوریسم ائورت شکمی را نام ببرد-12-4
 را بیان نماید بیمار با تشخیص آنوریسم ائورت شکمینحوه ارزیابی -13-4
 ا نام ببردآنوریسم ائورت شکمی ر  عالئم و نشانه های -14-4
 را بیان نماید آنوریسم ائورت شکمی اقدامات درمانی فوری در  -15-4
 روش صحیح انتقال بیماران با تشخیص آنوریسم ائورت شکمی را بیان نماید -16-4
 
 یف ا علل ا ارزیابی واقدامات در مانی فوری درگاستریت حاد ا زخم گوارشی و خونریزیهای گوارشیآشنایی با تعر -0

 دانشجو قادر باشد:
 گاستریت را در یک جمله تعریف نماید-1-5
 گاستریت حاد و مزمن را با هم مقایسه نماید -2-5
 علل ایجاد کننده گاستریت حاد را نام ببرد -3-5
 وری در گاستریت حاد را بیان نماید اقدامات درمانی ف -4-5
 را بیان نماید گاستریت حادمراقبتهای الزم در  -5-5
 زخم گوارشی را در یک جمله تعریف نماید -6-5
 انواع زخم های گوارشی را دسته بندی نماید -7-5
 عالئم بالینی زخم گوارشی معده و دوزادهه را با هم مقایسه نماید -8-5
 زخم گوارشی را نام ببرد علل ایجاد کننده -9-5

  زخم های گوارشی را بیان کندعوارض  -11-5
 اقدامات درمانی فوری در زخم گوارشی را بیان نماید -11-5
 را بیان نماید بیماران با زخم گوارشیمراقبتهای الزم در  -12-5
 خونریزی گوارشی را در یک جمله تعریف نماید-13-5
 را دسته بندی نماید انواع خونریزهای های گوارشی -14-5
 عالئم بالینی خونریزی گوارشی فوقانی و تحتانی را با هم مقایسه نماید -15-5
 ملنا را در یک جمله تعریف نماید -16-5
 هماتمز را بطور صحیح تعریف نماید -17-5
 هماتوشزی را بطور صحیح تعریف نماید -18-5
 ملنا و هماتوشزی را با هم مقایسه نماید -19-5
 علل خونریزیهای گوارشی را بیان نماید -21-5
 اقدامات تشخیصی در خونریزیهای گوارشی را نام ببرد-21-5
 اقدامات درمانی فوری در خونریزیهای گوارشی را بیان نماید -22-5
 
 ی التهابی لگنا دربیماریها آشنایی با ارزیابی واقدامات در مانی فوری درسنگ کلیوی ا چرخش بیضه  ا فیموزیس و پارافیموزیس -6

 دانشجو قادر باشد:
 علل ایجاد کننده سنگهای کلیوی و ادراری را نام ببرد-1-6
 انواع سنگهای کلیوی و ادراری را نام ببرد -2-6
 عالئم بالینی درکولیک کلیوی را بیان کند -3-6
 نحوه ارزیابی بیمار با کولیک کلیوی را بیان نماید -4-6
 کلیوی را بیان نماید اقدامات تشخیصی در کولیک -5-6
 اقدامات درمانی فوری در کولیک کلیوی را بیان نماید -6-6
 چرخش بیضه را در یک جمله تعریف کند-7-6
 علل ایجاد کننده چرخش بیضه را نام ببرد -8-6
 عالئم بالینی درچرخش بیضه را بیان کند -9-6

 اقدامات درمانی فوری در چرخش بیضه را بیان نماید -11-6
 روش صحیح انتقال بیماران با تشخیص چرخش بیضه را بیان نماید -11-6
 فیموزیس را در یک جمله تعریف کند -6 -12
 علل ایجاد کننده فیموزیس را بیان کند -13-6
 عالئم بالینی درفیموزیس را بیان کند -14-6
 اقدامات درمانی فوری در فیموزیس را بیان نماید -15-6
 ک جمله تعریف کندپارافیموزیس را در ی -16-6
 علل ایجاد کننده پارا فیموزیس را بیان کند -17-6
 عالئم بالینی درپارافیموزیس را بیان کند -18-6
 اقدامات درمانی فوری درپارا فیموزیس را بیان نماید -19-6



 بیماریهای التهابی لگن را در یک جمله تعریف کند -21-6
 ه بندی نمایدانواع  بیماریهای التهابی لگن را دست-21-6
 علل ایجاد کننده بیماریهای التهابی لگن را بیان کند -22-6
 عالئم بالینی در بیماریهای التهابی لگن را بیان کند -23-6
 اقدامات تشخیصی در بیماریهای التهابی لگن را بیان نماید -24-6
 اقدامات درمانی فوری در بیماریهای التهابی لگن را بیان نماید -25-6
 روشهای پیشگیری از بیماریهای التهابی لگن را بیان نماید -26-6

 

 منابع برای مطالعه :
انتشارات سیمین دخت ، تهران : .گروه مترجمین  .اورژانس های طبی پیش بیمارستانی میانی  .چرمی ، ریچارد؛پورتر،رابرت  ؛بلدسو، برایان  – 1

1393 
انتشارات ، سیمین دخت ، تهران :  .. گروه مترجمین رژانس های طبی پیش بیمارستانی پایهاوکارن ، کیت.  ؛نترهفن ، ب ؛ستوویچ ، جوزفیم –2

1393 
 اصول طب داخلی هاریسون . آخرین چاپ -3
 اصول جراحی شوارتز. آخرین چاپ -4
 داخلی جراحی برونر وسودارث . آخرین چاپ -5
 داخلی و جراحی الکمن .آخرین چاپ -6
 

  تدریسشیوه های 

 و پاسخ ا بحث گروهی  پرسش سخنرانی ا
 

 آموزشی  وسایل کمک

 وایت بردا  ا ویدیوپروژکتور ا  کتاب ا فیلم ا موالژ 
 

 ارزشیابی
  

 ساعت  تاریخ  نمره  روش 

  در طول ترم 5 کوئیز

 51-51 جلسه چهارم 1 آزمون میان دوره 

 - زمان امتحان  پایان ترم 51 آزمون پایان ترم 

  در طول ترم 5 نفرانس ا تحقیق ا ترجمه ( فعالیتهای کالسی ) ک

 
 مقررات درس و انتظارات از دانشجو :   

از دانشجویان عزیز انتظار میرودکه با توجه به اهمیت و حساسیت درس و تنوع مطالب و محدودیت زمانی و به منظور بهره برداری   
 هر چه بیشتر به نکات ذیل توجه نمایند 

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

 ی تأثیر دارد ( ببه حضور منظم توام با آمادگی در تمام جلسات اهمیت دهید )غیبت درکالس در ارزشیا  - 2
 عال داشته باشیددر بحث های گروهی کالس شرکت ف – 3
 

          :دانشکده EDO نام وامضای  مدرس:ارسالن نادری پور            نام و امضاء مدیر گروه:                  نام و امضاء مسول

                                           
       : تاریخ ارسال                                   : تاریخ ارسال                                         .21/1/9تاریخ تحویل: 

 

 تائید مدیر گروه و امضا                              *خیر         آیا طرح درس برای اولین بار تدوین شده:  بله  

 
 

                                                                                                   



 
 

 
                                                                               

 نظریجدول زمانبندی 
    
 

  1کالس:              شنبه ها دو    16-18  ساعت :     
    

 جلسه

 
 وسیله روش تدریس مدرس موضوع هر جلسه

1 
و اقدامات درمانی در تغییروضعیت سیستم عصبی ارزیابی 

 و سکته مغزی هوشیاری و افزایش فشار داخل جمجمه ای

 وایت برد ویدیو پروژکتور سخنرانی ا بحث گروهی  نادری پور

 وایت برد ویدیو پروژکتور سخنرانی ا بحث گروهی نادری پور سردرد و سرگیجه و سنکوپا تشنج وانواع صرع 2

3 
شکم حاد ا اپاندیسیت ا پریتونیتاا پانکراتیت حادا کله سیستیت 

 حاد

 ویدیو پروژکتوروایت برد  سخنرانی ا بحث گروهی نادری پور

 ویدیو پروژکتوربرد  وایت سخنرانی ا بحث گروهی نادری پور امتحان میان ترم –انسداد روده ا فتق وبیماری عروقی شکم  4

 وایت برد ویدیو پروژکتور سخنرانی ا بحث گروهی نادری پور گاستریت حاد ا زخم گوارشی و خونریزیهای گوارشی 5

6 
سنگ کلیوی ا چرخش بیضه  ا فیموزیس و پارافیموزیس 

 بیماریهای التهابی لگن

 ویدیو پروژکتوروایت برد  سخنرانی ا بحث گروهی نادری پور

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


