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 :دوره هدف کلی
 تناسلی -و ادراری اورژانس های سیستم عصبی در  مرحله پیش بیمارستانی کلی مراقبتهای فوری یی با مفاهیم و اصولآشنا 

 : نظری کلی جلساتاهداف 
 

 اورژانس های سیستم عصبی دراولیه  ارزیابی،آناتومی و فیزیولوژی سیستم عصبی آشنایی با -1
تغییروضعیت هوشیاری و در ش بیمارستانی و بیمارستانی ، تشخیص ، عالئم و مراقبت های پی آشنایی با تعریف علل،  ارزیابی-2

 افزایش فشار داخل جمجمه ای
 ، سرگیجه در سنکوپ مراقبت های پیش بیمارستانی و بیمارستانی و، تشخیص آشنایی با تعریف ، علل ، ارزیابی  -3
 انواع سردرددر ستانی ، تشخیص و مراقبت های پیش بیمارستانی و بیمارآشنایی با تعریف ، علل ، ارزیابی  -4
 درتشنج وانواع صرع و مراقبت های پیش بیمارستانی و بیمارستانی ، تشخیص  آشنایی با تعریف ، علل ، ارزیابی -5
 سکته مغزی انواع درو  تشخیص  ارزیابیآشنایی با تعریف ، علل –6
 انواع سکته مغزی ر مراقبت های پیش بیمارستانی و بیمارستانی  د آشنایی با -7
 عروقی شکم هایبیماری و مراقبت های پیش بیمارستانی و بیمارستانی درآشنایی با تعریف ، علل ، ارزیابی  -8
 سنگ کلیوی کولیک کلیوی و در و مراقبت های پیش بیمارستانی و بیمارستانی ، تشخیص آشنایی با تعریف ، علل ، ارزیابی -9

  پریاپیسم وچرخش بیضه  در مراقبت های پیش بیمارستانی و بیمارستانی و ، تشخیص آشنایی با تعریف ، علل ، ارزیابی -01
 فیموزیس و پارافیموزیس در  و مراقبت های پیش بیمارستانی و بیمارستانیآشنایی با تعریف ، علل ، ارزیابی  -00
 التهابی لگن دربیماریهای و مراقبت های پیش بیمارستانی و بیمارستانیآشنایی با تعریف ، علل ، ارزیابی  -02
 

 نظری کلی جلساتاهداف ویژه رفتاری به تفکیک اهداف   
 

اولیه در اورژانس های سیستم عصبی و دسته بندی اورژانس های  آشنایی با آناتومی و فیزیولوژی سیستم عصبی ،ارزیابی  -1
 عصبی  

 دانشجو قادر باشد: 
 آناتومی قسمتهای سیستم عصبی مرکزی را بیان نماید -0-0
 آناتومی قسمتهای سیستم عصبی محیطی را بیان نماید -2-0
 نحوه عملکرد هریک از قسمتهای سیستم عصبی مرکزی را بیان نماید -3-0
 نحوه عملکرد هریک از قسمتهای سیستم عصبی محیطی را بیان نماید  -4-0
 نحوه ارزیابی سیستم عصبی را بیان نماید -5-0
 را تشریح کند AVPU ارزیابی سریع عصبی بیمار به روش -6-0
 انواع اورژانس های سیستم عصبی را دسته بندی نماید -7-0
 
تغییروضعیت هوشیاری و آشنایی با تعریف علل،  ارزیابی ، تشخیص ، عالئم و مراقبت های پیش بیمارستانی و بیمارستانی در  -2

 افزایش فشار داخل جمجمه ای
 هوشیاری را در یک جمله تعریف نماید -0-2
 تغییر وضعیت هوشیاری را در یک جمله بیان نماید -2-2
 علل تغییر وضعیت هوشیاری را دسته بندی نماید -3-2
 چهار علت غیر ساختمانی تغییر وضعیت هوشیاری را نام ببرد -4-2
 وشیاری را ذکر نمایدهاقدامات درمانی در تغییر وضعیت -5-2
 مایدعوامل موثر در حفط فشار داخل جمجمه را بیان ن -6-2
 علل افزایش فشار داخل جمجمه را نام ببرد -7-2
 عالئم افزایش فشار را ذکر کند -8-2
 عوارض افزایش فشار داخل جمجمه را بیان کند-9-2

 فشار داخل جمجمه ای را بیان کند در افزایش پیش بیمارستانی  اقدامات درمانی -01-2
 ستان را بیان نمایدروشهای تشخیصی افزایش فشار داخل جمجمه در بیمار-00-2
  فشار داخل جمجمه ای را بیان کند در افزایش بیمارستانی  درمانی مراقبتهای  -02-2



 
 سرگیجه و سنکوپ و مراقبتهای پیش بیمارستانی و بیمارستانی در آشنایی با تعریف ، علل ، ارزیابی  -3

  دانشجو قادر باشد:
 سرگیجه را در یک جمله توضییح دهد -0-3
 اع سرگیجه را دسته بندی نمایدانو -2-3
 علل سرگیجه را نام ببرد -3-3
 در سرگیجه را ذکر نماید فوری و پیش بیمارستانی   اقدامات درمانی -4-3
 اقدامات تشخیصی سرگیجه در بیمارستان را بیان نماید -5-3
 مراقبتهای بیمارستانی در درمان سرگیجه را بیان نماید -6-3
 له تعریف نمایدسنکوپ را در یک جم -7-3
 علل ایجاد کننده سنکوپ را بیان نماید -8-3
 عالئم بالینی سنکوپ را ذکر کند -9-3

 در سنکوپ را بیان نماید فوری اقدامات درمانی -01-3
 قدامات تشخیصی سرگیجه در بیمارستان را بیان نمایدا -00-3
 مراقبتهای بیمارستانی در درمان سرگیجه را بیان نماید -02-3
 
 انواع سردرد  و مراقبتهای پیش بیمارستانی و بیمارستانی در آشنایی با تعریف ، علل ، ارزیابی  -4

  دانشجو قادر باشد:
 انواع سردرد را دسته بندی نماید -0-4
 علل ایجاد کننده سر درد را نام ببرد -2-4
 عالئم سردرد های عروقی را نام ببرد -3-4
 یح دهدرا توض درد های عروقی اقدامات درمانی در هریک از سر -4-4
 عالئم سردرد های عصبی را نام ببرد  -5-4
 ح دهددر سر درد های  عصبی را توضی  اقدامات درمانی -6-4
 را بیان کندی سردردهای با منشا عضوکننده علل ایجاد  -7-4
 عالئم سردرد های عضوی را نام ببرد  -8-4
 یح دهدتوض مانی در سر دردهای  عضوی رااقدامات در -9-4

 روشهای تشخیصی هر یک از انواع سردرد در بیمارستان را تشریح نماید -01-4
 

 درتشنج وانواع صرع پیش بیمارستانی و بیمارستانی واقدامات در مانی ، تشخیص  آشنایی با تعریف ، علل ، ارزیابی -5

 دانشجو قادر باشد:
 تشنج را در یک جمله تعریف نماید-0-5
 جاد تشنج را توضییح دهدمکانیسم ای -2-5
 صرع را در یک جمله تعریف نماید  -3-5
 علل ایجاد کننده صرع را ذکر کند-4-5
 تشنج و صرع را با هم مقایسه نماید-5-5
 انواع حمالت تشنجی  عمومی و موضعی را دسته بندی نماید  -6-5
 مراحل حمالت تشنجی را  به ترتیب وقوع انها ذکر نماید -7-5
 اورا در حمالت تشنجی را بیان کندعالئم  -8-5
 در حمالت تشنجی را بیان نماید پیش بیمارستانی  اقدامات دارویی-9-5

 را ذکر نمایددر شراط پیش بیمارستانی  اقدامات غیر دارویی و حمایت کننده در طی حمالت تشنجی  -01-5
 روشهای تشخیصی انواع تشنج در بیمارستان را بیان نماید -00-5
 نواع تشنج در بیمارستان را بیان نمایدا  -02-5
 مراقبتهای درمانی بیمارستانی در انواع تشنج و صرع را تشریح نماید -03-5
 مراقبتهای حین تجویز داروهای ضد تشنج را بیان نماید -04-5
 
 سکته مغزی  انواع  ونحوه ارزیابی ، تشخیص آشنایی با تعریف ، علل -6

 دانشجو قادر باشد:
  در یک جمله تعریف نماید مغزی را سکته  -0-6
 تفاوت حوادث عروق مغزی و سکته مغزی را با هم بیان نماید -2-6
 انواع سکته مغزی را دسته بندی نماید -3-6
 را نام ببرد سکته مغزیعلل ایجاد کننده  -4-6
 در شرایط پیش بیمارستانی را بیان نمایدFAST)  معیارهای تشخیصی سکته مغزی ) -5-6
 یح دهد توضروش استفاده از مقیاس امتیاز بندی سینسیناتی درتشخیص سریع سکته مغزی را  -6-6
  علل ایجاد کننده سکته مغزی ایسکمیک را نام ببرد -7-6



 علل ایجاد کننده سکته مغزی هموراژیک را نام ببرد -8-6
 سکته مغزی هموراژیک را دسته بندی نماید -9-6

 سته بندی نمایدسکته مغزی ایسکمیک را د -01-6
 علل ایجاد کننده سکته مغزی آمبولیک را نام ببرد-00-6
 عالئم بالینی سکته مغزی هموراژیک و غیر هموراژیک را با هم مقایسه کند -02-6
 عالئم سکته مغزی آمبولیک را بیان نماید -03-6
 راتعریف نماید TIAحمله گذرای ایسکمیک  -04-6
 را بیان نماید TIAکمیک علل ایجاد حمله گذرای ایس -05-6
 تفاوت های سکته مغزی را با حمله گذرای ایسکمیک بیان نماید -06-6
 را تعریف نماید 724کد  -07-7
 را تشریح نماید 724نحوه فعال کردن کد  -08-7
 
 انواع سکته مغزیر مراقبت های پیش بیمارستانی و بیمارستانی  د آشنایی با -7

 دانشجو قادر باشد:
 سکته مغزی را ذکر کندبا تشخیص انتقال صحیح بیماران  روش  -1-7
 سکته مغزی را بیان نماید انواع درفوری پیش بیمارستانی  اقدامات درمانی   -2-7
 در بیمارستان را تشریح نماید  724نحوه پذیرش بیمار کد  -3-7
 ایددر سکته مغزی هموراژیک را بیان نمروشهای تشخیصی بیمارستانی  در تشخیص  -4-7
 روشهای تشخیص افتراقی سکته مغزی هموراژیک از ایسکمیک در بیمارستان را بیان نماید -5-7
 برای بیماران با تشخیص سکته مغزی هموراژیک را بیان نماید 724پروتکل درمانی کد  -6-7
 برای بیماران با تشخیص سکته مغزی ایسکمیک را بیان نماید 724پروتکل درمانی  کد  -7-7
 و هموراژیک را با هم مقایسه کند داروهای مورد استفاده در سکته مغزی ایسکمیک  -8-7
 با دوزاژ و  نحوه تجویز و  داوهای مورد استفاده در سکته مغزی ایسکمیک آشنایی داشته باشد -9-7

 با دوزاژ و  نحوه تجویز و  داوهای مورد استفاده در سکته مغزی هموراژیک آشنایی داشته باشد -01-7
 مراقبتهای غیر دارویی بیماران با تشخیص سکته مغزی را بیان نماید -7 -00
 روشهای محافظت از بیماران با تشخیص سکته مغزی را بیان نماید -02-7
 سکته مغزی در بیماران را نام ببردعوارض ایجاد شده بدنبال  -03-7
 نحوه محافظت از اندامهای فلج شده بیمار را بیان نماید -04-7
 
 آشنایی با تعریف ، علل ، ارزیابی واقدامات در مانی فوری بیماری عروقی شکم -8

 دانشجو قادر باشد:
 آنوریسم ائورت شکمی را تعریف نماید -0-8
 علل آنوریسم ائورت شکمی را نام ببرد-2-8
 را بیان نماید بیمار با تشخیص آنوریسم ائورت شکمینحوه ارزیابی -3-8
 ا نام ببردآنوریسم ائورت شکمی ر  عالئم و نشانه های -4-8
 انواع آنوریسم آئورت شکمی را دسته بندی نماید  -5-8
 را بیان نماید آنوریسم ائورت شکمی اقدامات درمانی فوری در  -6-8
 روش صحیح انتقال بیماران با تشخیص آنوریسم ائورت شکمی را بیان نماید -7-8
 بیمارستان را بیان نمایدروشهای تشخیصی انوریسم ائورت شکمی در  -8-8
 روشهای غیر دارویی انوریسم ائورت شکمی در بیمارستان را بیان نماید -9-8

 مراقبتهای درمانی انوریسم ائورت شکمی در بیمارستان را بیان نماید -01-8
 
 سنگ کلیوی کولیک کلیوی و آشنایی با تعریف ، علل ، ارزیابی واقدامات در مانی فوری در -9

 در باشد:دانشجو قا
 علل ایجاد کننده سنگهای کلیوی و ادراری را نام ببرد-0-9
 انواع سنگهای کلیوی و ادراری را نام ببرد -2-9
 عالئم بالینی درکولیک کلیوی را بیان کند -3-9
 نحوه ارزیابی بیمار با کولیک کلیوی را بیان نماید -4-9
 ید اقدامات درمانی فوری در کولیک کلیوی را بیان نما -5-9
 اقدامات تشخیصی در کولیک کلیوی را بیان نماید -6-9
 عوارض سنگ های ادراری را بیان نماید  -7-9
 مراقبتهای درمانی در بیماران کولیک کلیوی را توضیح دهد -8-9
 

 و پریاپیسم چرخش بیضه   درآشنایی با تعریف ، علل ، ارزیابی واقدامات در مانی فوری  -01
 ر یک جمله تعریف کندچرخش بیضه را د-0-01



 علل ایجاد کننده چرخش بیضه را نام ببرد -2-01
 عالئم بالینی درچرخش بیضه را بیان کند -3-01
 اقدامات درمانی فوری در چرخش بیضه را بیان نماید -4-01
 روش صحیح انتقال بیماران با تشخیص چرخش بیضه را بیان نماید -5-01
 بیمارستان را بیان نمایدروشهای تشخیصی چرخش بیضه در  -6-01
 درمان های غیر دارویی بیمار با چرخش بیضه را در بیمارستان بیان نماید -7-01
 عوارض چرخش بیضه درمان نشده یا تاخیر در درمان بیمار را بیان نماید -8-01
 پریایسم را در یک جمله بیان نماید -9-01

 علل ایجاد پریاپیسم را نام ببرد -01-01
 م تشخیصی پریاپیسم را بیان نمایدعالئ -00-01
 عوارض پریاپیسم را نام ببرد -02-01
 درمانهای فوری پیش بیمارستانی پریاپیسم را بیان نماید -03-01
 پریاپیسم را بیان نماید مراقبتهای بیمارستانی -04-01
 
 

 وزیسفیموزیس و پارافیم درآشنایی با تعریف ، علل ، ارزیابی واقدامات در مانی فوری  -00
 فیموزیس را در یک جمله تعریف کند -00 -0
 علل ایجاد کننده فیموزیس را بیان کند -2-00
 عالئم بالینی درفیموزیس را بیان کند -3-00
 در فیموزیس را بیان نمایدپیش بیارستانی  اقدامات درمانی فوری  -4-00
 عوارض فیموزیس درمان نشده را نام ببرد -5-00
 رستانی فیموزیس را بیان نمایدمراقبتهای بیما -6-00
 پارافیموزیس را در یک جمله تعریف کند -7-00
 علل ایجاد کننده پارا فیموزیس را بیان کند -8-00
 عالئم بالینی درپارافیموزیس را بیان کند -9-00

 درپارا فیموزیس را بیان نماید پیش بیمارستانی  اقدامات درمانی فوری -01-00
 زیس درمان نشده را نام ببردعوارض پارافیمو -00-00
 روشهای جراحی در  پارافیموزیس را بیان نماید -02-00
 
 

 آشنایی با تعریف ، علل ، ارزیابی واقدامات در مانی فوری دربیماریهای التهابی لگن -12
 دانشجو قادر باشد:

 بیماریهای التهابی لگن را در یک جمله تعریف کند -0-02
 هابی لگن را دسته بندی نمایدبیماریهای الت انواع -2-02
 علل ایجاد کننده بیماریهای التهابی لگن را بیان کند -3-02
 عالئم بالینی در بیماریهای التهابی لگن را بیان کند -4-02
 اقدامات تشخیصی در بیماریهای التهابی لگن را بیان نماید -5-02
 ایدعوارض بیماریهای التهابی لگن در مان نشده را بیان نم -6-02
 در بیماریهای التهابی لگن را بیان نماید پیش بیمارستانی اقدامات درمانی فوری -7-02
 روشهای پیشگیری از بیماریهای التهابی لگن را بیان نماید -8-02
 روشهای تشخیصی بیماریهای التهابی لگن را بیان نماید -9-02
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  تدریس روش

 و پاسخ ، بحث گروهی  سخنرانی ، پرسش

  
 آموزشی وسایل 

 وایت برد،  ، ویدیوپروژکتور ،  کتاب ، فیلم ، موالژ 
 
 
 

 ارزشیابی
  

 ساعت  تاریخ  نمره  روش 

  در طول ترم 0 کوئیز

  شتمهجلسه  4 آزمون میان دوره 

 - زمان امتحان  پایان ترم 04 آزمون پایان ترم 

فعالیتهای کالسی ) کنفرانس ، تحقیق ، ترجمه 

 ) 

  در طول ترم 0

 
 مقررات درس و انتظارات از دانشجو :   

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

به منابع معرفی شده مراجعه و مطالب کامل بحث ها را مطالعه نمایند و در صورت وجود هر گونه اشکال و سوالی در ساعتهای   - 0
 مشاوره بامدرس مربوطه مطرح نمایند 

 ی تأثیر دارد ( ب)غیبت درکالس در ارزشیا به حضور منظم توام با آمادگی در تمام جلسات اهمیت دهید  - 2
 در بحث های گروهی کالس شرکت فعال داشته باشید – 3
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 خیر                             تائید مدیر گروه و امضا            *بلهآیا طرح درس برای اولین بار تدوین شده:  

 
                                     

                                      
 



 نظریجدول زمانبندی 
     
    
 ----کالس:              شنبه ها دو  8-01  ساعت : 

    
 جلسه

 
 وسیله روش تدریس مدرس موضوع هر جلسه

0 
اولیه در اورژانس  آناتومی و فیزیولوژی سیستم عصبی ،ارزیابی 

 های سیستم عصبی

 وژکتوروایت برد ویدیو پر سخنرانی ، بحث گروهی  نادری پور

2 
ارزیابی و اقدامات درمانی در تغییروضعیت هوشیاری و افزایش 

 فشار داخل جمجمه ای

 وایت برد ویدیو پروژکتور سخنرانی ، بحث گروهی 

 وایت برد ویدیو پروژکتور سخنرانی ، بحث گروهی نادری پور سرگیجه و سنکوپ ارزیابی واقدامات در مانی  فوری  ،علل 3

 ویدیو پروژکتوروایت برد  سخنرانی ، بحث گروهی نادری پور سردرد در انواع اقدامات در مانی  فوری ارزیابی و ،علل 4

 ویدیو پروژکتوروایت برد  سخنرانی ، بحث گروهی نادری پور تشنج وانواع صرععلل واقدامات در مانی  فوری  5

 رد ویدیو پروژکتوروایت ب سخنرانی ، بحث گروهی نادری پور ارزیابی انواع سکته مغزی  6

 ویدیو پروژکتوروایت برد  سخنرانی ، بحث گروهی نادری پور اقدامات درمانی و مراقبت در انواع سکته مغزی  7

 وایت برد ویدیو پروژکتور سخنرانی ، بحث گروهی نادری پور امتحان میان ترم –عروقی شکم  ارزیابی و مراقبت در بیمارهای  8

 وایت برد ویدیو پروژکتور سخنرانی ، بحث گروهی نادری پور  کولیک کلیوی و سنگ کلیوی مراقبت درارزیابی و  9

 وایت برد ویدیو پروژکتور سخنرانی ، بحث گروهی نادری پور  و پریاپیسم  چرخش بیضه ارزیابی و مراقبت در  01

 وایت برد ویدیو پروژکتور یسخنرانی ، بحث گروه نادری پور فیموزیس و پارافیموزیسارزیابی و مراقبت در  00

 وایت برد ویدیو پروژکتور سخنرانی ، بحث گروهی نادری پور یماریهای التهابی لگنارزیابی و مراقبت در  ب 02

 
 
 
 




