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 ورهفرم طرح د

                                                                                                                                                                            

 اورژانس های رفتاری : نام درس

 1تعداد واحد: 

فوریت رشته تحصیلی: 
 پزشکی

 

 قطع تحصیلی دانشجویان: م
 کارشناسی

معاونت محل برگزاری:
آموزشی دانشگاه علوم 

  پزشکی تربت حیدریه
 

ملیحه مدرس: 
 اسحاق زاده

 

 1398-99تحصیلی دوم نیمسال 

 

 و ای حرفه اخالق بررعایت تاکید با پرستاری فرآیند چوب چهار در بیمار هب بالینی خدمات ارائه و انجام جهت پرستاری های مهارت و اصول درس از شده کسب های آگاهی حیطه در مهارت کسب :هدف کلی درس

.اسالمی احکام گیری بکار  
 

شماره 

 جلسه
 تاریخ جلسه

اهداف میانی  

 )رئوس مطالب(

اهداف ویژه )بر اساس سه حیطه اهداف 

 آموزشی: شناختی، عاطفی، روان حرکتی(
 اهداف حیطه

روش 

 یاددهی

 یادگیری

مواد و وسایل 

 وزشیآم

زمان 

 جلسه

و  تکالیف

 وظایف

 دانشجو

 ارزشیابینحوه

1 12/11/98 

بیان اهداف جلسه  

و ارزیابی اطالعات 

تعریف دانشجویان ،

اورژانس مفاهیم 

 های رفتاری 

 

 

 دانشجو باید بتواند:

 :حیطه شناختی
 .تفاوت بین رفتار طبیعی و غیرطبیعی را بیان کند  -1
 تعریف کند.رفتاری را  پاتوفیزیولوژی اورژانس های -2
 مالک های مناسب برای اطمینان از ایمنی بیمار، -3

EMT بکار ببردمیانه و سایرین را. 

 حیطه عاطفی :
 با انگیزه در حین تدریس به درس گوش کند.

 در مباحث مطرح شده شرکت داشته باشد .

 شناختی،عاطفی

سخنرانی، 

پرسش و 

پاسخ،بحث 

 گروهی

نمایش کلیپ،استفاده 

از 

لوچارت،اسالیدهای ف

تهیه شده در نرم 

 افزار 

 دقیقه120

حضور منظم در 

کالس،شرکت در 

بحث های 

گروهی در 

کالس،ترجمه و 

 ارائه یک مقاله

آزمونهای 

 آغازین 

                                                 

 ردش علمی، آزمایشی گ –پرسش و پاسخ  –حل مسئله  –گروهی کوچک، نمایشی  –ای تواند شامل: سخنرانی، مباحثهیادگیری می –روش یاددهی   


تسلط یا تراکمی )پایان یک دوره یا مقطع آموزشی با هدف قضاوت در مورد  نیای یا تکوینی )در فرایند تدریس با هدف شناسایی قوت و ضعف دانشجویان( و آزمون پایاتوانند به صورت آزمون ورودی )آگاهی از سطح آمادگی دانشجویان( مرحلهها بر اساس اهداف میآزمون  

 دانشجویان( برگزار گردد.



 

 تربت حیدریه علوم پزشکی دانشگاه پزشکی و توسعه آموزش اتمرکز مطالع          
 

2 19/11/98 
جمع آشنایی با  

آوری اطالعات از 

 بیماران و همراهان 

 دانشجو باید قادر باشد:

 حیطه شناختی:
مانی بیماری را که مشکالت روش های ارزیابی جس -1

 .تعریف کندرفتاری دارد 
روش های مشاوره درمانی را برای جمع آوری  -2

 بیان کند.اطالعات از بیمار دچار اورژانس رفتاری را 
تکنیک های جمع آوری سیستماتیک اطالعات از  -3

 .بکار ببردبیمار دچار اختالل را 
یماران دچار ته های ارزیابی باثر محیطی مبتنی بر یاف -4

  تعریف کندانس های رفتاری را اورژ
شرایط لزوم خارج کردن بستگان ،رهگذران و  -5

 بیان کند.سایرین از صحنه را 

 حیطه عاطفی :
 با انگیزه در حین تدریس به درس گوش کند.

 در مباحث مطرح شده شرکت داشته باشد .

 شناختی،عاطفی

سخنرانی، 

پرسش و 

پاسخ،بحث 

 گروهی

تهیه شده  اسالیدهای

در نرم افزار 

 پاورپوینت،کتاب

120 

 دقیقه

حضور منظم در 

کالس،شرکت در 

بحث های 

گروهی در 

کالس،ترجمه و 

 ارائه یک مقاله

 تکوینی

3 26/11/98 
معاینه آشنایی با 

 وضعیت روانی

 دانشجو باید قادر باشد:

 حیطه شناختی:
روش های ارزیابی جسمانی بیماری را که مشکالت  -1

 بیان کند.دارد را رفتاری 
رفتار های آشکار ناشی از اختالالت رفتاری و روانی  -2

 تعریف کند.خاص را 

 حیطه عاطفی :
 با انگیزه در حین تدریس به درس گوش کند.

 در مباحث مطرح شده شرکت داشته باشد .
 
 
 
 
 
 

 شناختی،عاطفی

سخنرانی، 

پرسش و 

پاسخ،بحث 

 گروهی

پاورپوینت،کتاب و 

 مقاله

120 

 هدقیق

حضور منظم در 

کالس،شرکت در 

بحث های 

گروهی در 

کالس،ترجمه و 

 ارائه یک مقاله

 تکوینی
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4 3/12/98 
انواع آشنایی با 

 اختالالت روانی

 دانشجو باید قادر باشد:

 حیطه شناختی:
خصوصیات اختالالت نوروتیک و سایکوتیک  -1

 بیان کند.  را  ،اختالالت اضطرابی
تعریف را  الت روان تنیاختالالت شبه جسمی ،اختال -2

 کند.
 اختالالت روانی عضوی ،کاربرد داروهای روانپزشکی -3

 .بکار ببردرا 

 حیطه عاطفی :
 با انگیزه در حین تدریس به درس گوش کند.

 در مباحث مطرح شده شرکت داشته باشد .

 

 شناختی،عاطفی

سخنرانی، 

پرسش و 

پاسخ،بحث 

 گروهی

نمایش کلیپ،استفاده 

از 

الیدهای فلوچارت،اس

تهیه شده در نرم 

افزار 

پاورپوینت،کتاب و 

 مقاله

120 

 دقیقه

حضور منظم در 

کالس،شرکت در 

بحث های 

گروهی در 

کالس،ترجمه و 

 ارائه یک مقاله

 تکوینی

5 10/12/98 
 با  آشنایی

نحوه خودکشی و 

 برخورد با آن

 دانشجو باید قادر باشد:

 حیطه شناختی:
طر باالی خودکشی را عوامل نشان دهنده احتمال خ  -1

 بیان کند. در بیمار
 مالحظات قانونی و پزشکی را در

درمان بیماری که دچار اورژانس های رفتاری را  -2 
 .تعریف کند

عوامل خطر و رفتارهایی که نشان می دهند بیمار در  -3
 .بکار ببردمعرض خطر خودکشی است را 

 حیطه عاطفی :
 با انگیزه در حین تدریس به درس گوش کند.

 . در مباحث مطرح شده شرکت داشته باشد

 شناختی،عاطفی

سخنرانی، 

پرسش و 

پاسخ،بحث 

 گروهی

پاورپوینت،کتاب و 

 مقاله

120 

 دقیقه

حضور منظم در 

کالس،شرکت در 

بحث های 

گروهی در 

کالس،ترجمه و 

 ارائه یک مقاله

 تکوینی

6 17/12/98 

روش آشنایی با 

های آرام سازی و 

کنترل بیماران 

پرخاشگر و انتقال 

 آن ها

 دانشجو باید قادر باشد:

 حیطه شناختی:
موقعیت هایی را که در آن ها انتظار انتقال خشونت -1 

 بیان کند.و به زور بیمار می رود را امیز 
روش های مهار بیمار دچار اورژانس های رفتاری را  -2

 .تعریف کنددر هنگام مراقبت 

 شناختی،عاطفی

سخنرانی، 

پرسش و 

پاسخ،بحث 

 گروهی

نمایش کلیپ،استفاده 

از 

فلوچارت،اسالیدهای 

تهیه شده در نرم 

 افزار 

120 

 دقیقه

حضور منظم در 

کالس،شرکت در 

بحث های 

گروهی در 

مه و کالس،ترج

 ارائه یک مقاله

تکوینی یا 

 تشخیصی
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 حیطه عاطفی :
 با انگیزه در حین تدریس به درس گوش کند.

 در مباحث مطرح شده شرکت داشته باشد .

7 24/12/98 

آشنایی با 

دستورالعمل های 

برخورد با بیماران 

 روان گسیخته

 دانشجو باید قادر باشد:

 حیطه شناختی:
روش های مهار مورد نیاز در کنترل بیمار   .1

 .بکار ببرد دچار اختالالت احساسی را

روش های مهار مورد نیاز در کنترل بیمار  .2
 اختالالت رفتاری را بیان کند. چارد

روش های مهار مورد نیاز در کنترل بیمار  .3
 دچار اختالالت روان گسیخته را توضیح دهد.

 

 حیطه عاطفی :
 با انگیزه در حین تدریس به درس گوش کند.

 در مباحث مطرح شده شرکت داشته باشد .

 شناختی،عاطفی

سخنرانی، 

پرسش و 

پاسخ،بحث 

 گروهی

و پاورپوینت،کتاب 

 مقاله

120 

 دقیقه

حضور منظم در 

کالس،شرکت در 

بحث های 

گروهی در 

کالس،ترجمه و 

 ارائه یک مقاله

تکوینی یا 

 تشخیصی

8 16/1/99 

نحوه آشنایی با 

برخورد با اختالالت 

رفتاری ناشی از 

 بحران ها

 دانشجو باید قادر باشد:

 حیطه شناختی:
از بحران ها را  یناش یاختالالت رفتار .1

  .دهد حیتوض
از  یناش یرفتار الالت نحوه برخورد با اخت .2

 را بیان کند.  نبحرا

 حیطه عاطفی :
 با انگیزه در حین تدریس به درس گوش کند.

 در مباحث مطرح شده شرکت داشته باشد .
 

 

 
 

 شناختی،عاطفی

سخنرانی، 

پرسش و 

پاسخ،بحث 

 گروهی

استفاده از 

فلوچارت،اسالیدهای 

تهیه شده در نرم 

 افزار 

120 

 دقیقه

حضور منظم در 

کالس،شرکت در 

بحث های 

گروهی در 

کالس،ترجمه و 

 ارائه یک مقاله

یا  تکوینی

 تشخیصی 
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9 23/1/99 
جمع بنددی کلدی   

مطالددب و رفددع  

 اشکال 

 قادر باشد:باید  دانشجو 
 .مطالب ارائه شده در طول ترم را توضيح جامع  بدهد

 .مسائل مختلف ارائه شده در طول ترم را حل نمايد 

هدف از ارائه اين واحد درس  را به خوب  درک کرده   

 .باشد

 .با انگيزه و اشتياق در امتحان پايان ترم شرکت کند

 
 

 ..... حل مسئله شناختی،عاطفی
120 

 دقیقه

حل مسائل داده 

 شده
 آزمون پایانی

 نحوه ارزشیابی:
 گردد. مانده در امتحان پایان ترم محاسبه میاقی% ب80% کل نمره با استفاده از کوئیز و 20ارزشیابی به صورت کتبی که 

 نحوه محاسبه نمره کل:
 % کل نمره80   آزمون پایان ترم

 % کل نمره20  کوئیز و تکالیف درسی

 منابع:

 1386ات سیمین دخت ،مارستانی،روندا بک،اندرو پالک،استیون رام،گروه مترجمین وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی، انتشاراورژانس ها طبی پیش بی( 1

 1385دخت ، نیمیانتشارات س مترج مهدی ابوذری،، ریچارد چری، رابرت پولتو، جلددوم،برایان بلدسو ،یمارستانیب شیپمیانی  یاورژانس ها طب( 2

 


