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1 

ترياش، اًَاع ترياش، 
هعيارّاي تؽخيصي در 

ٍ الذاهات  ترياش
 راي تيواراىاٍرشاًعي ت

 

 دانشجویان بتوانند : -1
 حیطه شناختی:

 ترياش را تعريف ًوايذ.  .1

 اًَاع ترياش را تر حعة ؼرايظ ًام تثرد. .2

 عَاهل تعييي وٌٌذُ ترياش در ؼرايظ عادي ٍ غير هترلثِ را تَضيح دّذ.  .3

 .ظيعتن ترياش اظتارت در ؼرايظ حَادث غير هترلثِ را ؼرح ًوايذ .4

 ظتاًي در ؼرايظ عادي را تياى وٌذ ظيعتن ّاي ترياش تيوار .5

 تر حعة ظٌاريَ تتَاًذ تيوار را اٍلَيت تٌذي وٌذ.  .6

 خصَصيات ترياش وٌٌذُ را تَضيح دّذ. .7
 حیطه عاطفی:

 در ٌّگام تذريط تِ درض تَجِ داؼتِ ٍ تا دلت گَغ دٌّذ. .1

 ّوراّي ًوايٌذ.هثاحج هغرح ؼذُ تا جذيت ؼروت ٍ در  .2

شناختی 

 و عاطفی
 –ای سخنرانی، مببحثه

 گروهی کوچک

 ٍايت ترد
 هاشيه

 ٍيذئَ پرٍشوتَر
 وتاب، همالِ

 Powerًرم افسار 

point 

121 

پرظػ ٍ پاظخ 
در اًتْاي 

 -والض
آهادگي تراي 
 جلعِ آيٌذُ

 آغازیه
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 دانطجویبن( برگسار گردد.
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2 
آؼٌايي تا ترٍها بیان   

   ؼىعتگيْا ٍ آظية ّا  

 دانشجو یان بتوانند

 حیطٍ شىاختی : 
 يواراى ترٍهايي در ؼرايظ فَريت را ؼرح دّذ. ًحَُ تررظي ت .1

ًحَُ دظتِ تٌذي هصذٍهاى ترٍهايي را تر حعة همياض درجِ تٌذي ؼذت  .2

 ( تياى ًوايذ. PTS(  ٍ در وَدواى  )RTSتيواراى ترٍهايي)

 صذهات ظر، ؼىن، لفعِ ظيٌِ ٍ اًذام ّا را ؼرح دّذ.   .3

 ؼىعتگيْا ٍ الذاهات اٍليِ را تَضيح دّذ.   .4

 تِ صَرت عولي اجرا ًوايذ.ي ّا ٍ الذاهات اٍليِ را در رفتگ .5

 آظية ّاي عضالًي ٍ الذاهات اٍليِ را تَضيح دّذ.   .6

 اًَاع تاًذاش را ؼرح ًوايذ. 

 حیطٍ عاطفی :

 .به درس توجه داشته و با دقت گوش دهند سیدر هنگام تدر -1

 .ندینما یشرکت و همراه تیمباحث مطرح شده با جد در -2

شناختی 
 و عاطفی

وروانی 
  حرکتی

 ایسخنرانی، مببحثه

 ٍايت ترد
 هاشيه

 ٍيذئَ پرٍشوتَر
 وتاب، همالِ

 Powerًرم افسار 

point 

121 

پرظػ ٍ پاظخ 
در اًتْاي 

 -والض
آهادگي تراي 
 جلعِ آيٌذُ

 تکًیىی

3 
 اٍرشاًعي هرالثت

 اًَاع خَى ريسي ّا ٍ 

 ؼَن ٍ آًافيالوعي

 دانشجویان بتوانند :
 حیطه شناختی:

 را تَضيح دّذ  خَى ريسي ٍ اًَاع اى .1

 ًحَُ ترخَرد تا فرد هصذٍم دچار زخن ٍ خَى ريسي را تَضيح دّذ.  .2

 ؼَن را تعريف ًوايذ. .3

 اًَاع ؼَن را ًام تثرد  .4

 ، عالئن ٍ هراحل ؼَن را تر حعة ًَع ؼَن تَضيح دّذ. .5

 ؼَن آًافيالوتيه را تعريف ًوايذ ٍ علل آى را تياى وٌذ.  .6

 .ووه ّا اٍليِ در ؼَن ّا را تَضيح دّذ .7

 ووه ّا اٍليِ در ؼَن آًافيالوعي را ؼرح دّذ.  .8

 هرالثت ّا ٍ تذاتير درهاًي در ؼَن ّا ٍ ؼَن آًافيالوتيه را تَضيح دّذ.  .9

 حیطه عاطفی:

 در ٌّگام تذريط تِ درض تَجِ داؼتِ ٍ تا دلت گَغ دٌّذ. .1

 در هثاحج هغرح ؼذُ تا جذيت ؼروت ٍ ّوراّي ًوايٌذ. .2

شناختی 
 و عاطفی

 –ای هسخنرانی، مببحث
 –گروهی کوچک، نمبیطی 

 حل مسئله

 ٍايت ترد
 هاشيه

 ٍيذئَ پرٍشوتَر
 وتاب، همالِ

 Powerًرم افسار 

point 

121 

پرظػ ٍ پاظخ 
در اًتْاي 

 -والض
Quiz  در

 جلعِ آيٌذُ

 تکًیىی

4 
هرالثت اٍرشاًعي در 

اٍرشاًط ّاي اعصاب ) 

ظىتِ هغسي، صرع ٍ 

 داوشجًیان بتًاوىد 

 : حیطٍ شىاختی

 عالئن تيواراى ظىتِ هغسي را تؽٌاظذ .1

شناختی 

 و عاطفی
 ایسخنرانی، مببحثه

 ٍايت ترد
 هاشيه

 ٍيذئَ پرٍشوتَر
121 

پرظػ ٍ پاظخ 
در اًتْاي 

 -والض
 تکًیىی
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 هرالثت ّاي اٍرشاًط در ظىتِ هغسي را تَضيح دّذ.  .2 تؽٌج

 تؽٌج ٍ صرع را تعريف ًوايذ. .3

 اًَاع تؽٌج ٍ علت ّاي ؼايع آى را تياى ًوايذ.   .4

 .تؽٌج را تَضيح دّذي عالئن ٍ ًؽاًِ ّا .5

 دّذ.  هراحل ارزياتي اٍليِ ٍ هرالثت ّاي عثي اٍرشاًط را تا داليل وافي ؼرح .6

 .تَصيف وٌذ تسرگعاالى ٍ وَدواى هذاخالت درهاًي در تؽٌج .7

 ظٌىَج را تعريف وردُ ٍ علل ٍ اًَاع ظٌىَج را رور ًوايذ. .8

 .اٍرشاًعي در ظٌىَج را تَصيف وٌذّاي  هذاخالت درهاًي ٍ هرالثتي

 :یعاطف طٍیح

 .به درس توجه داشته و با دقت گوش دهند سیدر هنگام تدر -1

 .ندینما یشرکت و همراه تیح شده با جددر مباحث مطر.2

وروانی 
 حرکتی 

 وتاب، همالِ
 Powerًرم افسار 

point 

آهادگي تراي 
 جلعِ آيٌذُ

5 
اٍرشاًط ّاي للثي ٍ 

 هرالثت اٍرشاًعي

 ن بتواننددانشجویا

 حیطٍ شىاختی :
 آًصيي صذري را تذاًذ عالئن .1

 عالئن اًفاروتَض حاد هيَ وارد را تَضيح دّذ.   .2

 هرالثت تيواراى تا هؽىالت للثي را تَضيح دّذ.  .3

 اّويت احياء للثي ريَي را تذاًذ. .4

 .پيؽرفتِ را در ؼرايظ اٍرشاًعي تؽريح ًوايٌذپايِ ٍ احياي للثي ريَي  ًحَُ 

 :یعاطف طٍیح

 .به درس توجه داشته و با دقت گوش دهند سیدر هنگام تدر -1

 .ندینما یشرکت و همراه تیدر مباحث مطرح شده با جد.2

اٍرشاًط ّاي للثي  پاتَفيسيَلَشي عالين الذاهات درهاًي ٍ هرالثتي .3

 را درن وٌٌذ

شناختی 

 و عاطفی
 –ای سخنرانی، مببحثه

 پرسص و پبسخ

 ٍايت ترد
 هاشيه
 تَرٍيذئَ پرٍشو

وتاب، فيلن 
 آهَزؼي، عىط،

ًرم افسار 

Power 

point 

121 

پرظػ ٍ پاظخ 
در اًتْاي 

 -والض
 تکًیىی

6 
هعوَهيت ّا ٍ هرالثت 

 اٍرشاًعي در آى

 داوشجًیان بتًاوىد

 :  حیطٍ شىاختی

 ظن را تعريف وردُ ٍ اًَاع هعوَهيت ّا را تَضيح دّذ.  .1

 َضيح دّذ. هعوَهيت گَارؼي ٍ هرالثت ّاي هرتَط تِ آى را ت  .2

 هعوَهيت ّاي تٌفعي ٍ هرالثت ّاي هرتَط تِ آى را تَصيف ًوايذ.   .3

 هعوَهيت تا هَاد هخذر ٍ الىل  ٍ هرالثت ّاي هرتَط تِ آى را تَضيح دّذ.  .4

شناختی 

 و عاطفی
 ایسخنرانی، مببحثه
 ،پرسص و پبسخ

 ٍايت ترد
 هاشيه

 ٍيذئَ پرٍشوتَر
وتاب، فيلن 

 آهَزؼي، عىط،

121 

پرظػ ٍ پاظخ 
در اًتْاي 

والض ٍارايِ 
 تحميك

 تکًیىی
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ّا ، هارگسيذگي ٍ ًيػ حؽرات ٍ هرالثت ّاي هرتَط تِ آى را تَضيح  گسيذگي  .5

  دّذ. 

 حیطٍ عاطفی:

 داؼتِ ٍ تا دلت گَغ دٌّذ.در ٌّگام تذريط تِ درض تَجِ  .1

 در هثاحج هغرح ؼذُ تا جذيت ؼروت ٍ ّوراّي ًوايٌذ. .2

را درن هعوَهيتْا پاتَفيسيَلَشي عالين الذاهات درهاًي ٍ هرالثتي -3

 وٌٌذ

 Powerًرم افسار 

poin 

7 
فَريت ّاي هحيغي ٍ 
هرٍري تر ظَختگي ٍ 

 عثمِ تٌذي آى  

 داوشجًیان بتًاوىد

 حیطٍ شىاختی :

 فَريت ّاي هحيغي را تَضيح دّذ. . -1

 ظرهازدگي ٍ يخ زدگي در تيواراى ٍ الذاهات درهاًي آًْا را تَضيح دّذ.  -2

 تيواراى ٍ الذاهات درهاًي آًْا را ؼرح دّذ. گرهازدگي در  -3

 اًَاع ظَختگي ٍ عثمِ تٌذي آى را تياى ًوايذ     -4

 الذاها ت اٍليِ در ظَختگي را تَضيح دّذ 

 حیطٍ عاطفی:

 در ٌّگام تذريط تِ درض تَجِ داؼتِ ٍ تا دلت گَغ دٌّذ. .1

 در هثاحج هغرح ؼذُ تا جذيت ؼروت ٍ ّوراّي ًوايٌذ -2

فَريتْاي هحيغي  شي عالين الذاهات درهاًي ٍ هرالثتيپاتَفيسيَلَ -3
 را درن وٌٌذٍ ظَختگي 

شناختی 

 و عاطفی
 ایسخنرانی، مببحثه
 بحث گروهی

 ٍايت ترد
 هاشيه

 ٍيذئَ پرٍشوتَر
وتاب، فيلن 

 آهَزؼي، عىط،
 Powerًرم افسار 

poin 

121 

پرظػ ٍ پاظخ 
در اًتْاي 

ارائِ -والض
 تحميك والظي

 تکًیىی

 مال تيواراًتبیان  8

 داوشجًیان بتًاوىد

 حیطٍ شىاختی :
 اًَاع اًتمال تيوار را تَضيح دّذ.  -1

 هرالثت ّاي الزم در اًتمال تيوار را تياى ًوايذ.   -2

اًتمال پيػ تيوارظتاًي، تيي تيوارظتاًي ٍ داخل تيوارظتاًي را تَضيح  -3

 دّذ

 اصَل اًتمال تيواراى ترٍهايي، تي َّغ، ًَزاداى ٍ ... ؼرح دّذ.  

 حیطٍ عاطفی: 

 در ٌّگام تذريط تِ درض تَجِ داؼتِ ٍ تا دلت گَغ دٌّذ. .1

 در هثاحج هغرح ؼذُ تا جذيت ؼروت ٍ ّوراّي ًوايٌذ -2

شناختی 

 و عاطفی
–ای سخنرانی، مببحثه

 پرسص و پبسخ

 ٍايت ترد
 هاشيه

 ٍيذئَ پرٍشوتَر
وتاب، فيلن 

 آهَزؼي، عىط،
 Powerًرم افسار 

point 

121 

پرظػ ٍ پاظخ 
اًتْاي  در

ارائِ -والض
 تحميك والظي

 تکًیىی
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جمع بندی کلی 

مطالب و رفع 

 مشکل

 دانشجویان بتوانند :
 حیطه شناختی:

 هغالة ارائِ ؼذُ در عَل ترم را تَضيح جاهعي تذّذ. -1

 هعائل هختلف ارائِ ؼذُ در عَل ترم را حل ًوايذ. -2

 حیطه عاطفی:

 .ُ تاؼذّذف از ارائِ ايي ٍاحذ درظي را تِ خَتي درن ورد -3
 تا اًگيسُ ٍ اؼتياق در اهتحاى پاياى ترم ؼروت وٌذ.

شناختی 
 عاطفی

 121 ---- حل مسئله
حل هعائل 

 پایاوی دادُ ؼذُ

 وحًٌ ارزشیابی:

 گردد. مبنذه در امتحبن پبیبن ترم محبسبه می% ببقی00% کل نمره بب استفبده از کوئیس و 20ه ارزضیببی به صورت کتبی ک
 

 وحًٌ محاسبٍ ومرٌ کل:

 % کل نمره00   آزمون پبیبن ترم
 % کل نمره20  کوئیس و تکبلیف درسی

 مىابع: 
1.  Newberry L, Sheehy SB. Sheehy's emergency nursing: principles and practice: Mosby Incorporated;  
2.  Briggs JK. Telephone triage protocols for nurses: Lippincott Williams & Wilkins; 

- Walsh M, Kent A, Clothing A, Union TW. Accident and emergency nursing: Butterworth-Heinemann Edinburgh;  

 
  ٍ ُّوىاراى؛ اٍرشاًط ّاي عثي پايِ پيػ تيوارظتاًي. تْراى، اًتؽارات ظيويي دخت،  خرم ًيا، ظعيذ 

  ،اتَرري، هْذي ٍ ّوىاراى؛ اٍرشاًعْاي عثي پيػ تيوارظتاًي هياًي.تْراى، اًتؽارات ظيويي دخت 

  ،ِواٍُ  هاًيا، اٍزار احوذ حعيي؛ اٍرشاًط ّاي پسؼىي. ًؽر اؼرالي 

 


