دانشگاه آزاد اسالمی واحد اراک
دا٘ـىذ ٜػّ ْٛپضؿىی
فشْ عشح دسع
٘بْ دسع  :پشػتبسی اٚسطا٘غ دس ثحشاٖ ٞب  ٚحٛادث غیش ٔتشلجٝ
دس ع پیـٙیبص :پشػتبسی ثیٕبسی ٞبی داخّی  ٚجشاحی 4
سدیف

ػٛٙاٖ جّؼٝ

تؼذاد ٚاحذ ٚ 2 :احذ(ٚ 1/5احذ تئٛسی  0/5-ػّٕی )

وذ دسع27 :

٘بْ ٔذسع :ثشصٚیی

سؿتٔ ٚ ٝمغغ تحصیّی :پشػتبسی تشْ 6
اٞذاف سفتبسی

ٞذف وّی

حیغٝ

ٚػبیُ ٔٛسد ٘یبص

اَٚ

تذسیغ

اص َٛپشػتبسی دس فٛسیت ٞب  ٚثالیب-

آؿٙبیی دا٘ـجٛیبٖ  ٚافضایؾ آٌبٞی آٟ٘ب ٘ؼجت ثٔ ٝفبٞیٓ

الذاْ ٞبی پشػتبسی لجُ اص ثیٕبسػتبٖ

ریُ:

ػبختبس ثخؾ اٚ.سطا٘غ

اِف - -اص َٛپشػتبسی دس فٛسیت ٞب  ٚثالیب
ة -فشآیٙذ پشػتبسی دس فٛسیت ٞب ٔ ٚالحظبت اخاللی ٚ

1

سٚؽ

لب٘٘ٛی
ج- -الذاْ ٞبی پشػتبسی لجُ اص ثیٕبسػتبٖ
د -ػبختبس ثخؾ اٚسطا٘غ

ٛٔ -لؼیت ایشاٖ سا اص ٘ظش حٛادث  ٚثش٘بٔٞ ٝبی خب٘ٛاد ٜدس

ػبعفی -

تختٚ ٝایت ثشد-

ػخٙشا٘ی-

وٙتشَ ػٛا٘ح ؿشح دٞذ.

ؿٙبختی

اٚسٞذد

پشػؾ

-حٛادث سا ثـٙبػذ ٚعجم ٝثٙذی وٙذ.

ؿٙبختی

powerpoint

ٚپبػخ-

-الذأبت الصْ ثشای ثیٕبساٖ ٔ ٚصذٔٚیٗ لجُ اص

ؿٙبختی

ثیٕبسػتبٖ سا تٛضیح دٞذ.
فؼبِیت ٞبی پشػ ُٙپبیٍب ٜاٚسطا٘غ سا ؿشح دٞذ. -خصٛیبت فیضیىی  ٚتجٟیضات ثخؾ اٚسطا٘غ سا تٛضیح

ؿٙبختی

دٞذ.
-اٞذاف ٔذیشیت دس ثخؾ اٚسطا٘غ ساتٛضیح

ؿٙبختی

دٞذ
-صفبت أٗ پشػتبس اٚسطا٘غ ٚسٚؽ ٞبی ٔذاخّ ٚ ٝثش

ؿٙبختی

لشاسی تؼبُٔ ثب ثیٕبس  ٚخب٘ٛد ٜسا ؿشح دٞذ.
-إٞیت ٔشالجت ٞب دس ثخؾ اٚسطا٘غ سا تٛضیح دٞذ.

ػبعفی-ؿٙبختی

٘ -ح ٜٛپیـٍیشی اصحٛادث سا ؿشح دٞذ.

ؿٙبختی

ٔ-شاحُ ٔشالجت پشػتبسی دس ٔمبثّ ٝثب ٞشیه اص ٔشاحُ

ؿٙبختی

ثحشاٖ سا تٛضیح دٞذ.

سدیف

ػٛٙاٖ جّؼٝ

اٞذاف سفتبسی

ٞذف وّی

حیغٝ

ٚػبیُ ٔٛسد ٘یبص

دْٚ
تریاش
بررسی يضىاخت بیماران در يضعیت
ايرشاوس -ایمىی امذاد ي وجات در
2

بالیای طبیعی

سٚؽ
تذسیغ

آضىایی داوطجًیان باچگًوکی بررسی ضىاخت مذدجً در
ضرایط اضطرار
تریاش ي تقسیمات کلیارائٍ مراقبت َا بر اساس ايلًیت َا -اصًلایمىی ،امذاد ي وجات در بالیای طبیعی

-

چگًوکی ارزیابی ايلیٍ ي وحًٌ معایىٍ مصذيمیه را در

ضىاختی

تختٍ يایت برد-

ػخٙشا٘ی-

بخص ايرشاوس ضرح دَذ.

عاطفی

ايرَذد

پشػؾ ٚپبػخ-

-مفًُم تریاش رابذاوذ ي در يضعیت بحراوی مذدجًیان را

ضىاختی

powerpoint
بر اساس ايلًیت مراقبتی طبقٍ بىذی کىىذ.
-وحًٌ استفادٌ از  Air Way-در بیماران تريمایی تًضیح

ضىاختی

دَذ.
-وحًٌ کىترل خًوریسی را در تريما َا بیان کىذ

ضىاختی

-ريش تریاش استارت مصذيمیه در صحىٍ را تًضیح دَذ.

ضىاختی

-ضاخص ضذت ايرشاوس راضرح دَذ.

ضىاختی

-سطًح ضاخص ضذت ايرشاوس را وام ببرد.

ضىاختی

-خصًصیات پرستار تریاش را بیان کىذ

ضىاختی

 -مذت زمان تریاش بیمارا در صحىٍ حًادث-بخص ايرشاوس

ضىاختی

بذاوذ.

سدیف

ٞذف وّی

ػٛٙاٖ جّؼٝ

حیغٝ

اٞذاف سفتبسی

ٚػبیُ ٔٛسد ٘یبص

ػْٛ

تذسیغ
-سٚؽ صحیح جٕغ آٚسی ٕ٘ٞ ٝ٘ٛبی ٔختّف

ؿٙبختی

تختٚ ٝایت ثشد-

ػخٙشا٘ی-

آصٔبیـٍبٞی سا ؿشح دٞذ.

ػبعفی

اٚسٞذد

پشػؾ ٚپبػخ-

تٟیٞ ٕٝ٘ٛ٘ ٝبی آصٔبیـٍبٞی-

-ػُّ  ٚإٞیت ٔبیغ دسٔب٘ی-ا٘ٛاع ٔبیؼبت

-سٚؽ صحیح تٟی ٕٝ٘ٛ٘ ٝخ ٖٛؿشیب٘ی سا تٛضیح دٞذ

ؿٙبختی

ٔبیغ دسٔب٘ی –ػبصٔبٖ دٞی دسد

تضسیمی -تذاثیش دس تضسیك ٚسیذی –ػٛاسض

-إٞیت ٔبیغ دسٔب٘ی دس ؿشایظ ثحشا٘ی سا دا٘ؼتٚ ٝ

ؿٙبختی

تضسیمبت ٚسیذی

ثغٛس صحیح  ٚثٛٔ ٝلغ ث ٝوبس ٌیشد.

 آؿٙبیی دا٘ـجٛیبٖ ثب ٔبیؼبت ثذٖ  ٚاِىتشِٚیتٞب  ٚثشسػی آصٔبیـٍبٞی ٚإٞیت آٖ
3

سٚؽ

powerpoint

ثب تٛوؼٔٛ٘ٛی
ثبال
ؿٙبختی

٘ح ٜٛتٟی ٕٝ٘ٛ٘ ٝخ ٖٛسا ثب سٚؽ صحیح ٚاص ٔحُٔٙبػت تٛضیح دٞذ.

ؿٙبختی

سٚؽ ٞبی ٔختّف ٔبیغ دسٔب٘ی سا ٔٛسد ثحج لشاسدٞذ.
ٙٔ -ـب دسد ٞب سا عجم ٝثٙذی وٙذ  ٚؿشح دٞذ.

ؿٙبختی

-ساٟٞبی ٔمبثّ ٝثب وٙتشَ دسد سا تٛضیح دٞذ.

ؿٙبختی

-ساٟٞبی پیـٍیشی اص ػٛاسض تضسیك سا تٛضیح دٞذ.

ؿٙبختی

-تفبٚت ٔبیغ خبسج ػِّٛی  ٚداخُ ػِّٛی سا ثذا٘ذ.

ؿٙبختی

٘ -ح ٜٛتٙظیٓ ٔبیؼبت دسیبفتی سا ثش اػبع ٚصٖ ثذٖ

ؿٙبختی

ؿشح دٞذ.
ػٛاسض ٔصشف ثیؾ اص حذ ٔصشف ٔبیؼبت سا تٛضیحدٞذ.

ؿٙبختی
.

سدیف

ػٛٙاٖ جّؼٝ

اٞذاف سفتبسی

ٞذف وّی

حیغٝ

ٚػبیُ ٔٛسد ٘یبص

چٟبسْ
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احیب لّجی سیٛی پبیٝ
))Basic Life Support

سٚؽ
تذسیغ

آؿٙبیی دا٘ـجٛیبٖ ثب سٚؽ ٞبی احیب لّجی -سیٛی

تبسیخچ ٝاحیب لّجی سیٛی سا ؿشح دٞذ

ؿٙبختی

-تؼشیف احیبء لّجی سیٛیٔ -غضی سا ثیبٖ وٙذ

ؿٙبختی

تفبٚت ٔشي ثبِیٙی -فیضیِٛٛطیه ٔ ٚغضی سا تٛضیح دٞذ.

ؿٙبختی

ٔ-شاحُ احیبء لّجی سیٛی سا ثیبٖ وٙذ

ؿٙبختی

٘ -ـب٘ٞ ٝبی اِٚی ٝحّٕ ٝلّجی سا تٛضیح دٞذ.

ؿٙبختی

-ػٛاسض ٘بؿی اص احیبء سا ثذا٘ذ.

ؿٙبختی

-ػالئٓ ٔٛفمیت آٔیض ثٛدٖ احیبء سا ثیبٖ وٙذ.

ؿٙبختی

٘-ح ٜٛاحیبء ٘ٛصاداٖ  ٚوٛدوبٖ  ٚؿیشخٛاسٖ سا ثذا٘ذ.

ؿٙبختی

-ا٘ٛاع سٚؽ ٞبی ثبص وشدٖ ساٛٞ ٜایی ثذا٘ذ.

ؿٙبختی

-ا٘ٛاع تٙفغ ٞبی ٔصٛٙػی پبی ٝسا ؿشح دٞذ  ٚثّذ

ؿٙبختی

تختٚ ٝایت ثشد-

ػخٙشا٘ی-

اٚسٞذد

پشػؾ ٚپبػخ-
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ثبؿذ.
٘-ؼجت ٞبی صحیح ثیٗ تٙفغ ٞبی ٔصٛٙػی ٔ ٚبػبط

ؿٙبختی

لّجی دس وٛدوبٖ ٛ٘ٚصاداٖ ٚثضسٌؼبالٖ سا ؿشح دٞذ.
-سٚؽ  BLSثغٛسوبُٔ سٚی ٔب٘ىٗ اجشا وٙذ.

ؿٙبختی-سٚا٘ی
حشوتی

-ؿبیغ تشیٗ ػُّ ٔشي ٞبی ٘بٌٟب٘ی سا ثذا٘ذ.

ؿٙبختی

-صٔبٖ عالیی سا تٛضیح دٞذ.

ؿٙبختی

-تفبٚت احیبء دس افشاد ثب یه أذادٌش یب د ٚأذادٌش ٔبٞش

ؿٙبختی

سا ثذا٘ذ.
ػ ٝسٚؽ ٕٞضٔبٖ وٙتشَ تٙفغ دس ٞش فشد ثیٟٛؽ سا٘بْ ثجشد.

ؿٙبختی

ٔب٘ىٗ

سدیف

ػٛٙاٖ جّؼٝ

اٞذاف سفتبسی

ٞذف وّی

حیغٝ

ٚػبیُ ٔٛسد ٘یبص

پٙجٓ

احیب لّجی سیٛی پیـشفتٝ
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))Advanced Life Support

سٚؽ
تذسیغ

آؿٙبیی دا٘ـجٛیبٖ  ٚافضایؾ آٌبٞی آٟ٘ب دس ساثغ ٝثب
سٚؽ ٞبی احیب لّجی -سیٛی پیـشفتٝ

 -احیبء لّجی –سیٛی پیـشفت ٝسا ؿشح دٞذ.

ؿٙبختی

ٚ -ػبیُ ٌِ ِٝٛزاسی داخُ تشاؿ ٝثـٙبػذ.

ؿٙبختی

-تىٙیه ٞبی ٔبػبط لّجی سا تـشیح وٙذ.

ؿٙبختی

 -خغب ٞبی سایجی و ٝاص تبحیش احیبء ٔی وبٞذ ٘بْ ثجشد.

ؿٙبختی

-اٍِٛسیتٓ احیبء پیـشفت ٝسا سػٓ وٙذ.

تختٚ ٝایت ثشد-

ػخٙشا٘ی-

اٚسٞذد

پشػؾ ٚپبػخ-

Powerpoint

ؿٙبختی ثب
تٛوؼٔٛ٘ٛی ثبال

دػتٍب AED ٜسا ؿشح دٞذ.-چٍٍ٘ٛی اػتفبد ٜاص السٍ٘ٛػىٛح دس سفغ ا٘ؼذاد ساٜ

ؿٙبختی
ػبعفی  -ؿٙبختی

ٛٞایی سا تٛضیح دٞذ.
٘-ح ٜٛدادٖ تٙفغ ثب آٔجٛثً سا ث ٝوٛدوبٖ ٛ٘ٚصاداٖ

ػبعفی  -ؿٙبختی

ٚثضسٌؼبالٖ ثب تٛج ٝث ٝداؿتٗ ساٛٞ ٜایی وٕىی تٛضیح
دٞذ.
-تىٙیه اػتفبد ٜاص آٔجٛثً سا ثذا٘ذ.

ؿٙبختی

ٔ-یضاٖ ٘ ٚح ٜٛؿٛن دادٖ ثب دػتٍبٞ ٜبی ٔٛ٘ٛفبصیه ٚ

ؿٙبختی

ثبی فبصیه سا ثذا٘ذ.
٘ -حٔ ٜٛحبػجبت  ٚاػتفبد ٜاص داسٞ ٚب سا دس ؿشایظ

ؿٙبختی

اٚسطا٘غ ثذا٘ذ.
٘ -ح ٜٛا٘تخبة ٔٙبػت ِ ِٝٛتشاؿ ٝسا دس ػٗ ٞبی ٔختّف

ؿٙبختی

تٛضیح دٞذ.
 -ا٘ٛاع ایشٚی سا ثـٙبػذ ٛٔ ٚاسد وبسثشد آٖ سا ؿشح

ؿٙبختی

دٞذ.
-ع َٛپذاَ ٞبی اِىتشٚؿٛن ثشای ثبِغیٗ  ٚاعفبَ ٚ

ؿٙبختی

٘ٛصاداٖ سا ثذا٘ذ.
٘-ح ٜٛلشاسٌیشی پذاَ سا دس ٚضؼیت لذأی خّفی جٟت

ؿٙبختی

دادٖ ؿٛن ثذا٘ذ.
-پشٚتىُ داس ٚدسٔب٘ی دس  CPRسا تٛضیح دٞذ.

ؿٙبختی

ٔب٘ىٗ

سدیف

ػٛٙاٖ جّؼٝ

اٞذاف سفتبسی

ٞذف وّی

حیغٝ

ٚػبیُ ٔٛسد ٘یبص

ؿـٓ

تذسیغ
-ا٘ٛاع ٔختّف ٌشٔبصدٌی  ٚػشٔبصدٌی سا تؼشیف وٙذ.

ٔشالجت ٞبی پشػتبسی اٚسطا٘غ دس
ٌشٔب صدٌی-ػشٔب صدٌی
6

ثشق ٌشفتٍی -غشق ؿذٌی  ٚػٛختٍی ثب
اؿؼٝ

سٚؽ

افضایؾ آٌبٞی دا٘ـجٛیبٖ دس صٔی ٝٙساٟٞبی پیـٍیشی ٚ
الذأبت الصْ دس ػشٔب ٌ ٚشٔب صدٌی –  ٚثشق ٌشفتٍی
 ٚػٛختٍی ٘بؿی اص اؿؼٝ

ػبعفی -

تختٚ ٝایت ثشد-

ػخٙشا٘ی-

ؿٙبختی

over head
powerpoint

پشػؾ ٚپبػخ-

 -ػالئٓ ٘ ٚـب٘ٞ ٝبی ٌشٔب صدٌی سا تٛضیح دٞذ

ؿٙبختی

 -ؿشایظ ایجبد ٌشٔبصدٌی  ٚػشٔبصدٌی سا ٔٛسد ثحج لشاس

ؿٙبختی

دٞذ.
ٔ-شالجت ٞبی پشػتبسی اٚسطا٘غ دس ٌشٔبصدٌی  ٚػشٔب

ؿٙبختی

صدٌی سا تٛضیح دٞذ.
-احشات ثشق ٌشفتىی دس ػیؼتٓ ٞبی ٔختّف ثذٖ سا -

ؿٙبختی

تٛضیح دٞذ.
-الذأبت اِٚیٚ ٝتذاثیش دسٔب٘ی دس ٍٙٞبْ ثشق ٌشفتٍی سا

ؿٙبختی

ؿشح دٞذ
-ػالئٓ غشق ؿذٌی سا ثیبٖ وٙذ.

ؿٙبختی

-ػٛاسض ٘بؿی اص غشق ؿذٌی سا ؿشح دٞذ.

ؿٙبختی

-الذأبت الصْ دس غشق ؿذٌی سا ؿشح دٞذ.

ؿٙبختی

-الذأبت عجی  ٚدسٔب٘ی دس غشق ؿذٌی سا

ؿٙبختی

.ثیبٖ ٕ٘بیذ
-تؼییٗ دسصذ  ٚدسج ٝثٙذی ػٛختٍی سا ثّذ ثبؿذ  ٚثیبٖ

ؿٙبختی

ٕ٘بیذ
ٔ-شاحُ احشات ٔٛاج ٟٝثب اؿؼ ٝسا تٛضیح دٞذ.

ؿٙبختی

ٔ--یضاٖ ثمب یب أیذ ص٘ذٔ ٜب٘ذٖ فشد سا پغ اص تٕبع ثب

ؿٙبختی

اؿؼ ٝسا عجم ٝثٙذی وٙذ.
ا٘ٛاع ٚ.ػبیُ ٔحبفظتی ثشای پیـٍیشی اص احشات اؿؼ ٝسا٘بْ ثجشد

ؿٙبختی

سدیف

ػٛٙاٖ جّؼٝ

اٞذاف سفتبسی

ٞذف وّی

حیغٝ

ٚػبیُ ٔٛسد ٘یبص

ٞفتٓ

تذسیغ
آؿٙبیی دا٘ـجٛیبٖ  ٚافضایؾ آٌبٞی آٟ٘ب ٘ؼجت ثٔ ٝفبٞیٓ ریُ:
-ػٓ -ساٟٞبی ٚسد ػٓ  ٚػّٕىشد ػٓ

ٔشالجت ٞبی پشػتبسی اٚسطا٘ؼی دس
ٔؼٕٔٛیت ٞب
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سٚؽ

ٔ-ؼٕٔٛیت ٞبی خٛساوی -تٙفؼی -پٛػتی  ٚآ٘تی دٚت ػْٕٛ

-ػٓ سا تؼشیف وٙذ

ؿٙبختی

-ساٟٞبی ٚسٚد ػٓ ث ٝثذٖ سا ثیبٖ وٙذ.

ؿٙبختی

-ا٘ٛاع ػٕ ٚ ْٛػّٕىشد آٟ٘ب سا ؿشح دٞذ.

ؿٙبختی

-ػالئٓ ایجبد ؿذ٘ ٜبؿی اص ٔؼٕٔٛیت ٞبی غزایی

ؿٙبختی

سا ثیبٖ وٙذ.
-ػالئٓ ٘ٚـب٘ٞ ٝبی ٔؼٕٛیت سا ؿشح دٞذ.

ؿٙبختی

-ثٛتِٛیؼٓ ٘ ٚحٔ ٜٛؼٕٔٛیت ایجبد ؿذ ٜثٛػیّٝ

ؿٙبختی

ػٓ ثٛتِٛیؼٓ سا تٛضیح دٞذ.
-الذأبت اِٚی ٝدس ٔؼٕٔٛیت ٞب سا ثیبٖ ٕ٘بیذ.

ؿٙبختی

-الذأبت اٚسصا٘ؼی دس ٔؼٕٔٛیت ٞب سا ؿشح دٞذ.

ؿٙبختی

ٔ-ؼٕٛیت ٞبی ٘بؿی اص ٔٛادٔخذس –

ؿٙبختی

ٔٛاد ٘فتی  ٚتشویجبت آٖ -اِىُ سا
تٛضیح دٞذ.
ٔ-ؼٕٛیت ٘بؿی اص داسٞ ٚبی (اػتبٔیٛٙفٗ آساْ

ؿٙبختی

ثخؾ ٞب  )...ٚسا ؿشح دٞذ.
--آ٘تی دٚت ػٕ ْٛسا ثـٙبػذ.

ؿٙبختی

 -ػالئٓ ٔؼٕٔٛیت ثب اٚسٌب٘ٛفؼفش ٚ ٜساٜ

ؿٙبختی

ٞبی دسٔبٖ ٔ ٚشالجت پشػتبسی سا ؿشح
دٞذ.

تختٚ ٝایت ثشد-
اٚسٞذد
powerpoint

ػخٙشا٘ی-
پشػؾ ٚپبػخ-

سدیف

ػٛٙاٖ جّؼٝ

اٞذاف سفتبسی

ٞذف وّی

حیغٝ

ٚػبیُ ٔٛسد ٘یبص

ٞـتٓ

تذسیغ
سٚؽ ٞبی ؿٙبػبیی ٔبس ٞبی ػٕی  ٚغیش ػٕی سا

ٔشالجت ٞبی پشػتبسی اٚسطا٘ؼی دس
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ٌضیذٌی ٞب

سٚؽ

ؿٙبختی

:

تٛضیح دٞذ.

آؿٙبیی دا٘ـجٛیبٖ  ٚافضایؾ آٌبٞی آٟ٘ب ٘ؼجت ػٕ٘ ْٛبؿی اص

احشات ٔختّف ػٓ ٔبس ٞب دس ثذٖ سا ؿشح دٞذ

ؿٙبختی

ٔبس ٌضیذٌی ػمشة ٌ،ضیذٌی ،ػٙىجٛت ٌضیذٌی ٌ ٚضیذٌی

 -ػالئٓ ٘ٚـب٘ٞ ٝبی ٔبسٌضیذٌی تٛصیف ٕ٘بیذ

ؿٙبختی

حـشات ٚحیٛا٘بت

-ػالئٓ ٘ٚـب٘ٞ ٝبی ػٙىجٛت ٌضیذٌی تٛصیف

ؿٙبختی

ٕ٘بیذ
-ثشای یه ثیٕبس ث ٝیىی اص ٔؼٕٛیت ٞب ٌ ٚضیذٌی

ؿٙبختی

ٞب دس ٚضؼیت اٚسطا٘غ فشآیٙذ پشػتبسی تٟی ٝوٙذ.
-الذأبت دسٔب٘ی دس ٔبس ٌضیذٌی سا ؿشح دٞذ.

ؿٙبختی

-إٞیت ٔشالجت ٞب دس ٌضیذٌی سا تٛضیح دٞذ

ؿٙبختی

٘-ح ٜٛاػتفبد ٚ ٜوٙتشَ آ٘تی دٚت(آ٘تی ٘ٚیٓ) دس

ؿٙبختی

ٌضیذٌی ٞب سا تٛضیح دٞذ.
-ػالئٓ ٚاوٙؾ ث ٝپبدصٞش سا ثذا٘ذ.

ؿٙبختی

تختٚ ٝایت ثشد-

ػخٙشا٘ی-

اٚسٞذد

پشػؾ ٚپبػخ-

powerpoint

سدیف

ػٛٙاٖ جّؼٝ

اٞذاف سفتبسی

ٞذف وّی

حیغٝ

ٚػبیُ ٔٛسد ٘یبص

ٟ٘ٓ
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ٔشالجت ٞبی پشػتبسی اٚسطا٘ؼی دس
ؿىؼتٍی ٞب

سٚؽ
تذسیغ

 آؿٙبیی  ٚافضایؾ آٌبٞی دا٘ـجٛیبٖ دس صٔی ٝٙؿىؼتىی ٞبیلفؼ ٝػی ٝٙا٘ذأٟب -جٕجٕٝ

 -اصغالح ٚتؼشیف ؿىؼتٍی ٞب سا ثیبٖ وٙذ

ؿٙبختی

.-ا٘ٛاع آػیت ٞبی تشاوغ سا ٘بْ ثجشد

ؿٙبختی

-وٕىٟبی اِٚی ٝپٛٔٛٙتشاوغ ٕٛٞ ٚتشاوغ سا ؿشح

ؿٙبختی

دٞذ.
.-ا٘ٛاع صذٔبت لفؼ ٝصذسی سا دس حٛادث ٘بْ

ؿٙبختی

ثجشد.
 -الذأبت اٚسطا٘ؼی دس ؿىؼتٍی ا٘ذاْ فٛلب٘ی ٚ

ؿٙبختی

تحتب٘ی سا ؿشح دٞذ.
-جبثجبیی  ٚدس سفتٍی سا ؿشح دٞیذ

ؿٙبختی

-الذأبت الصْ دس سفتٍی ٞب سا ثیبٖ ٕ٘بیذ

ؿٙبختی

-پیچ خٛسدٌی  ٚػالئٓ ٔشثٛع ٝسا ثیبٖ ٕ٘بیذ.

ؿٙبختی

-ا٘ٛاع آتُ ٌزاسی دس ؿىؼتٍی ٞب سا ثّذ ثبؿذ.

ؿٙبختی

-الذأبت اِٚی ٝدس ؿىؼتٍی سا ثیبٖ وٙذ.

ؿٙبختی

تختٚ ٝایت ثشد-

ػخٙشا٘ی-

اٚسٞذد

پشػؾ ٚپبػخ-

powerpoint

سدیف

ػٛٙاٖ جّؼٝ

اٞذاف سفتبسی

ٞذف وّی

حیغٝ

ٚػبیُ ٔٛسد ٘یبص

دٓٞ

تذسیغ
 -ػالئٓ ثبِیٙی ٔشثٛط ث ٝضشثٞ ٝبی ٔغضی سا دس

ؿٙبختی

لؼٕت ٔختّف ؿشح دٞذ.

تختٚ ٝایت ثشد-

ػخٙشا٘ی-

اٚسٞذد

پشػؾ ٚپبػخ-

powerpoint
ٔشالجت ٞبی پشػتبسی اٚسطا٘غ دس
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صذٔبت ٘خبػی  ٚضشث ٝث ٝػش

سٚؽ

آؿٙبیی  ٚافضایؾ آٌبٞی دا٘ـجٛیبٖ ٘ؼجت اپیذٔیِٛٛطی
ٔشي ٔٚیش ٘بؿی اص ضشثٔ ٝغضی  ٚاؿىبَ صذٔبت
٘بؿی اص ضشث ٝث ٝػش ٘ٚخبع

-تغییشات٘ csfبؿی اص صذٔبت ٔغضی سا ثیبٖ

ؿٙبختی

وٙذ.
ٔ-ؼیبس ٌالػى ٛسا ثیبٖ ٕ٘ٛد ٚ ٜتغییشات GCSسا

ؿٙبختی

دس ثیٕبساٖ ضشثٔ ٝغضی ؿشح دٞذ.
-وٛفتٍی Contusionسا ؿشح دٞذ.

ؿٙبختی

 -الذأبت الصْ اِٚی ٚ ٝاٚسصا٘ؼی دس ضشثٔ ٝغضی

ؿٙبختی

 ٚصذٔبت ٘خبػی سا ؿشح دٞذ.
-آٔٛصؽ ٞبی الصْ پغ اص تشخیص ضشثٔ ٝغضی

ؿٙبختی

سا ثیبٖ وٙذ.
٘-ـب٘ٞ ٝبی ؿىؼتٍی لبػذ ٜجٕجٕ ٝسا ثیبٖ وٙذ.

ؿٙبختی

-ػالئٓ ٘ ٚـب٘ ٝآػیت ث٘ ٝخبع سا ٘بْ ثجشد

ؿٙبختی

-تىٙیه ٞبی حبثت ٍ٘ ٝداؿتٗ ػش  ٚػت ٖٛفمشات

ؿٙبختی

سا تٛضیح دٞذ.
-اصغالحبت لشاس دادی دس ساثغ ٝثبػغح ٛٞؿیبسی

ؿٙبختی

سا ؿشح دٞذ.
دس ٔٛسد ٔشالجت ٞبی پشػتبسی ٚدسٔبٖ ٞبی ا٘جبْ
ؿذ ٜثشای یه ثیٕبس ٔؼشفی ؿذ ٜدس والع لضبٚت
وٙذ.

ؿٙبختی -ػبعفی

سدیف

ػٛٙاٖ جّؼٝ

اٞذاف سفتبسی

ٞذف وّی

حیغٝ

ٚػبیُ ٔٛسد ٘یبص

یبصدٓٞ

تذسیغ
-الذأبت اِٚی ٝدس ٍٙٞبْ ٚسٚد اجؼبْ خبسجی

ؿٙبختی

ث ٝچـٓ سا تٛضیح دٞذ.
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سٚؽ

ٔشالجت ٞبی پشػتبسی اٚسطا٘غ دس

آؿٙبیی دا٘ـجٛیبٖ  ٚافضایؾ آٌبٞی آٟ٘ب ٘ؼجت ث: ٝ

ٚسٚد اجؼبْ خبسجی ث ٝچـٓ ،

٘-ح ٜٛثشسػی ٚسٚد اجؼبْ خبسجی ث ٝچـٓ –ٌٛؽ -چـٓ

ٌٛؽ ٚ ،ثیٙی

ٚثیٙی -ؿٛن ٞبی تٛصیؼی٘ٚ -ح ٜٛثشخٛسد ثب ا٘ٛاع

 ٚؿٛن

الذأبت اِٚی ٝدس ٍٙٞبْ ٚسٚد اجؼبْ خبسجی -

ؿٙبختی

ثٌٛ ٝؽ  ٚثیٙی سا تٛضیح دٞذ.
الذأبت دسٔب٘ی اجؼبْ خبسجی ث ٝچـٓ –ٌٛؽ ٚ
ػُّ ثشٚص ؿٛن سا تؼشیف وٙذ -ؿٛن ٞبی تٛصیؼی سا ٘بْ ثجشدٔ ٚ .ىب٘یؼٓ ایجبد

ؿٙبختی

ؿٛن سا تٛضیح دٞذ.
ؿٙبختی

تٛضیح دٞذ.
-الذأبت ٔشثٛط ث ٝوٕه ٞبی اِٚی ٝدس ثشخٛسد

ؿٙبختی

ثب ٔصذ ْٚدچبس ؿٛن سا ثیبٖ ٕ٘بیذ.
-ػالئٓ ٘ٚـب٘ٞ ٝبی ؿٛن سا تٛضیح دٞذ.

ؿٙبختی

-ػالئٓ ثبِیٙی ؿٛن سا دس ٔشاحُ خفیفٔ-تٛػظ ٚ

ؿٙبختی

ؿذیذ ثب یىذیٍش ٔمبیؼ ٝوٙذ.
-ضشٚست جبیٍضیٙی ا٘ٛاع ٔبیؼبت سا ؿشح دٞذ.

ؿٙبختی

 -داسٞ ٚبی ٔصشفی دس ا٘ٛاع ؿٛن سا ثـٙبػذ ٚ

ؿٙبختی

٘ىبت ٔشالجتی ٔشثٛط ث ٝآٟ٘ب سا تٛضیح دٞذ.
 ػٛاسض ؿٛن سٚی اسٌبٖ ٞبی ٔختّف ثذٖ ساؿشح دٞذ.

powerpoint

فیّٓ آٔٛصؿی
ؿٙبختی

ٔ-ذاخالت دسٔب٘ی ٔٙبػت دس ا٘ٛاع ؿٛن ٞب سا -

اٚسٞذد

پشػؾ ٚپبػخ-

ؿٙبختی

ثیٙی سا ؿشح دٞذ.
ؿٛن ٞب

تختٚ ٝایت ثشد-

ػخٙشا٘ی-

ؿٙبختی

سدیف

ػٛٙاٖ جّؼٝ

اٞذاف سفتبسی

ٞذف وّی

حیغٝ

ٚػبیُ ٔٛسد ٘یبص

دٚاصدٓٞ

تذسیغ
-ػغٛح ٔختّف حفبظت ؿخصی  ٚسٚؽ ٞبی
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حٛادث جًٙ

سٚؽ

تختٚ ٝایت ثشد-

ػخٙشا٘ی-

سفغ آِٛدٌی الصْ حیٗ ٔٛاج ٟٝثب حٛادث پش تّفبت

اٚسٞذ

پشػؾ ٚپبػخ-

 ٚیب تخشیت اص ػالح ٞبی وـتبس جٕؼی سا تـشیح

Powerpoint

آؿٙبیی دا٘ـجٛیبٖ  ٚافضایؾ آٌبٞی آٟ٘ب ٘ؼجت ث ٝثیٛتشٚسیؼٓ –

وٙذ

ػٛأُ ػججی -فؼبِیت ٞبی ٔشثٛط ث ٝآٔبد ٜثبؽ اص َٛپیـٍیشی اص

-آػیت دیذٌی ٞبی فیضیىی پغ اص ا٘فجبس سا

ثیٛتشٚسیؼٓ

ثـٙبػذ.

-

 -احتیبعبت جذا ػبصی سا دس ساثغ ٝثب ػٛأُ

ؿٙبختی

ؿٙبختی
ؿٙبختی

ثیٛتشٚسیؼٓ سا تٛضیح دٞذ.
ٔ-شحّ ٝآػیت ٘بؿی اص ا٘فجبسسا ثـٙبػذ.

ؿٙبختی

 -ا٘ٛاع ػالح ٞبی ثیِٛٛطیه ساتٛضیح دٞذ.

ؿٙبختی

-ا٘ٛاع ػٛأُ ؿیٕیبیی تب َٚصا ٛٔ ٚحش ثش ػیؼتٓ

ؿٙبختی

ػصجی  ٚخ ٖٛسا تٛضیح دٞذ.
-ػالئٓ ٔؼٕٔٛیت ثب ثب ٞش ٘ٛع ثٕت ؿیٕیبیی سا

ؿٙبختی

ؿشح دٞذ.
ٔشالجت  ٚوٕه ٞبی اِٚی ٝدس ٔصذٔٚیٗ ٔٛاج ٝثبٛٔ -اد ؿیٕیبیی دس ج ًٙسا ثذا٘ذ.

ؿٙبختی

فیّٓ

٘بْ دسع  :پشػتبسی اٚسطا٘غ دس ثحشاٖ ٞب  ٚحٛادث غیش ٔتشلجٝ
دس ع پیـٙیبص :پشػتبسی ثیٕبسی ٞبی داخّی  ٚجشاحی 4
سدیف

ػٛٙاٖ ٞبی جّؼ ٝػّٕی

وذ دسع27 :

تؼذاد ٚاحذ ٚ 0/5- :احذ ػّٕی(  17ػبػت  -اتبق پشاتیه )
٘بْ ٔذسع :ثشصٚیی

سؿتٔ ٚ ٝمغغ تحصیّی :پشػتبسی تشْ 6
اٞذاف سفتبسی

ٞذف وّی

حیغٝ

ٚػبیُ ٔٛسد ٘یبص

ؿٙبختی – ػبعفی-

تختٚ ٝایت ثشد-

سٚؽ
تذسیغ

-سٚؽ ٞبی ا٘تمبَ ػشیغ ٔصذ ْٚسا اجشا وٙذ.

سٚا٘ی حشوتی

-1ا٘تمبَ  ٚجبثجبیی ٔصذْٚ
٘-ح ٜٛاتُ ٌزاسی  ٚثی حشوت وشدٖ ؿىؼتٍی

-2آٔٛصؽ ثب٘ذاط  ٚثی حشوت وشدٖ
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ػض ٛتٛػظ اتُ(ا٘ذاْ فٛلب٘ی)

آؿٙبیی  ٚافضایؾ ٟٔبست ٞبی پشػتبسی دا٘ـجٛیبٖ دس فٛسیت ٞب

اػتخٛاٖ ٞبی ٔچ دػت ،صا٘ ٛسا ثذا٘ذ  ٚا٘جبْ دٞذ.

-3آٔٛصؽ ثب٘ذاط  ٚثی حشوت وشدٖ

ث ٝصٛست ػّٕی

٘-ح ٜٛثی حشوت وشدٖ دسصذٔبت اػتخٛاٖ ٞبی

ػض ٛاتُ(ا٘ذاْ تحتب٘ی)

فه سا ثذا٘ذ  ٚا٘جبْ دٞذ.

٘-4ح ٜٛا٘جبْ احیبء لّجی –سیٛی دس

٘-ح ٜٛثی حشوت وشدٖ صذٔبت ٟٔشٞ ٜب  ٚوٕش سا

ثضسٌؼبالٖ

ا٘جبْ دٞذ.

٘--5ح ٜٛا٘جبْ احیبء لّجی –سیٛی دس

-اٞذاف ثب٘ذاط سا ؿشح دٞذ.

٘ٛصاداٖ  ٚوٛدوبٖ
 -6ا٘ٛاع تٙفغ ٞبی ٔصٛٙػی -ثبص
وشدٖ ساٛٞ ٜایی –ا٘جبْ ٔب٘ٛس ٞیّٕیخ

آتـفـب٘ی

سٚا٘ی حشوتی
ؿٙبختی – ػبعفی-
سٚا٘ی حشوتی
سٚا٘ی حشوتی

ؿٙبختی – ػبعفی-
سٚا٘ی حشوتی

-ثب٘ذاط ٔٙبػت ثشای ٞش ػض ٛسا تٟی ٝوٙذ.

ػبعفی  -ؿٙبختی
سٚا٘ی حشوتی

-اص َٛصیحیح دس ٍٙٞبْ ثب٘ذپیچی سا تٛضیح دٞذ.

ٌ ِِٝٛ -7زاسی تشاؿ٘ - ٝح ٜٛػٛچٛس
-8ثبصدیذ اص ٔشوض اٚسطا٘غ ٔ ٚشوض

ؿٙبختی – ػبعفی-

ؿٙبختی – ػبعفی-
سٚا٘ی حشوتی

٘ح ٜٛا٘جبْ صیحیح ثب٘ذاط دس لؼٕت ٞبی ٔختّف ثذٖ سا ٘ـبٖدٞذ.
-سٚؽ ٞبی صحیح  ٚا٘تمبَ ٔصذ ْٚاص ٔحُ حبدح ٝسا ث ٝسٚؽ

ؿٙبختی – ػبعفی-
سٚا٘ی حشوتی
ؿٙبختی – ػبعفی-

ٞبی ٔختّف تٛضیح دٞذ

سٚا٘ی حشوتی

-سٚؽ لشاسدادٖ یه فشد ثیٟٛؽ سا دس ٚضؼیت سیىبٚسی ثٝ

ػبعفی-سٚا٘ی

عٛس ػّٕی ٘ـبٖ دٞذ.
تىٙیه ٞیّٕیخ سا دس سفغ ا٘ؼذاد حبد ساٛٞ ٜایی دس فشد ٛٞؿیبس٘ـبٖ دٞذ.
تىٙیه فـبس ث ٝلفؼ ٝػی ٝٙجٟت ا٘ؼذاد ساٛٞ ٜایی دس فشدٛٞؿیبس سا ا٘جبْ دٞذ.
تىٙیه ضشث ٝثیٗ دٚوتف سا جٟت سفغ ا٘ؼذاد حبد ساٛٞ ٜاییسا ٘ـبٖ دٞذ..

حشوتی
ػبعفی-سٚا٘ی
حشوتی
ػبعفی-سٚا٘ی
حشوتی
ػبعفی-سٚا٘ی
حشوتی

اٚسٞذد
Powerpoint
فیّٓ ٛٔ ٚالط ٚ
ثخـی اص والع
ث ٝصٛست وبس
ٞبی ػّٕی ثش سٚی
ٔٛالط  ٚیب افشاد

ػخٙشا٘ی-
پشػؾ ٚپبػخ-

ػٛٙاٖ ٞبی جّؼ ٝػّٕی

سدیف

اٞذاف سفتبسی

حیغٝ

ٚػبیُ ٔٛسد ٘یبص

ٞذف وّی

-سٚؽ ٞبی ثبص وشدٖ ساٛٞ ٜایی سا سٚی ٔب٘ىٗ اجشا

ؿٙبختی – ػبعفی-

تختٚ ٝایت ثشد-

سٚؽ
تذسیغ

-1ا٘تمبَ  ٚجبثجبیی ٔصذْٚ

وٙذ.

-2آٔٛصؽ ثب٘ذاط  ٚثی حشوت وشدٖ
ػض ٛتٛػظ اتُ(ا٘ذاْ فٛلب٘ی)
-3آٔٛصؽ ثب٘ذاط  ٚثی حشوت وشدٖ
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ػض ٛتٛػظ اتُ(ا٘ذاْ تحتب٘ی)
٘-4ح ٜٛا٘جبْ احیبء لّجی –سیٛی دس
ثضسٌؼبالٖ
٘-5ح ٜٛا٘جبْ احیبء لّجی –سیٛی دس
ثضسٌؼبالٖ
 -6ا٘ٛاع تٙفغ ٞبی ٔصٛٙػی -ثبص
وشدٖ ساٛٞ ٜایی

آؿٙبیی  ٚافضایؾ ٟٔبست ٞبی پشػتبسی دا٘ـجٛیبٖ دس فٛسیت ٞب
ث ٝصٛست ػّٕی

 -اص اثضاس ا٘تمبَ ػشیغ ثشای ثیٕبس اػتفبد ٜوٙذ.

سٚا٘ی حشوتی

ؿٙبختی – ػبعفی-
سٚا٘ی حشوتی

سٚؽ ٞبی تٙفغ ٔصٛٙػی سا سٚی ٔب٘ىٗ اجشاوٙذ.
ٚػبیُ ٌِ ِٝٛزاسی داخُ تشاؿ ٝسا آٔبدِِٝٛ ٚ ٌٜزاسی سا سٚی ٔب٘ىٗ اجشا وٙذ.
-لشاس ٌشفتٗ ِ ِٝٛتشاؿ ٝسا سٚی ٔب٘ىٗ ث ٝعٛس

ؿٙبختی – ػبعفی-
سٚا٘ی حشوتی
ؿٙبختی – ػبعفی-
سٚا٘ی حشوتی
سٚا٘ی حشوتی

صحیح اجشا وٙذ.
-ػّٕیبت احیبء ثضسٌؼبالٖ سا سٚی ٔب٘ىٗ ا٘جبْ

ٌ ِِٝٛ -7زاسی تشاؿ٘ -ٝح ٜٛػٛچٛس

دٞذ.

صدٖ

-ػّٕیبت احیبء ٘ٛصاد سا سٚی ٔب٘ىٗ ٘ٛصاد اجشاوٙذ.

ؿٙبختی – ػبعفی-
سٚا٘ی حشوتی
ػبعفی – ؿٙبختی
سٚا٘ی حشوتی

--8ثبصدیذ اص ٔشوض اٚسطا٘غ ٔ ٚشوض

٘-حٌ ٜٛزاؿتٗ  ٚ AirWayتىٙیه ٌشفتٗ ٔبػه آٔجٛثً سا

آتـفـب٘ی

سٚی ٔب٘ىٗ اجشا وٙذ.
ٔ-ب٘ٛس ٞبی ثبص وشدٖ ساٛٞ ٜایی سا ا٘جبْ دٞذ.

ؿٙبختی – ػبعفی-
سٚا٘ی حشوتی
ؿٙبختی – ػبعفی-
سٚا٘ی حشوتی

-سٚؽ ٞبی ٔختّف تٙفغ ٔصٛٙػی سا ا٘جبْ دٞذ.

ؿٙبختی – ػبعفی-
سٚا٘ی حشوتی

ٔیضاٖ فـبس ٚاسد ث ٝلفؼ ٝػی ٝٙسا دس ٔبػبط لّجی سٚی ٔب٘ىٗاجشا وٙذ.
٘ح ٜٛثش حشوت وشدٖ ػض(ٛؿىؼتٍی فٕٛس ٚؿب٘) ٝساتٛػظ اتُسٚی ٔب٘ىٗ اجشا وٙذ

ػبعفی-سٚا٘ی
حشوتی
ػبعفی-سٚا٘ی
حشوتی

اٚسٞذد
Powerpoint
فیّٓ ٛٔ ٚالط ٚ
ثخـی اص والع
ث ٝصٛست وبس
ٞبی ػّٕی ثش سٚی
ٔٛالط  ٚیب افشاد

ػخٙشا٘ی-
پشػؾ ٚپبػخ-

:بٞ  سفش٘غٚ صؿیٛٔبثغ آٙٔ
-[A team of authors] Accident & Emergency(
): Theory into Practice. Bailliere Tindall publishing. Second edition, Edinburgh.
-Walsh.M.,kent,A.(
)-Accident and Emergency Nursing th edition
-Emergency Nurses Association(
).Sheehy,s manual of emergency care th ed.St.Louis:Elsevier Mosb
-Veenema,T.G.(
).Disaster Nursing and emergency preparednees rd ed.New York:Springer.
-Klima,D.A.,Seiler,S.H.Peterson,J.B.,etal.(
).Full-Scale regional exercises: Clossing the gaps in disaster preparednees.Journal of Trauma, ( ),
.Ritenour, A.E.,wickley,A.,
یبٛضت پٟ٘ شاٖ ا٘تـبساتٟت.سطا٘غٚ ثخؾ اٜیظٚ بی تخصصی پشػتبسیٟیٙ) دا٘ؼت1382(ٖٕىبساٞ ٚ یی عٚ٘بس--6
.شاٖ ٘ـش ثـشیٟت.بٞ سیتٛ) پشػتبسی ف1389(ٌیتی اِف--7
س دا٘ؾٛ٘  ا٘تـبسات.ٖشاٟت. ٗ دس ثبِغیCPR ) وتبة جبٔغ1390(ٖٕىبساٞ ٚ اٖ ٔفشدٚ٘یه س-8

%15 ِٝ ٔمبٝ اسائ-%50 ْٖ پبیبٖ تشٛٔآص-%30ْٖ ٔیبٖ تشٛٔآص-%5 ٔـبسوت دس ثحجٚ س فؼبَ دس والعٛ حض:ٛاسصیبثی فؼبِیت دا٘ـج٠ٛ٘حْ تىبِیف لجُ اص پبیبٖ تشٝاساائ-ٝش جّؼٞ  پبػخ دسٚ ت پشػؾٟآٔبدٌی ج- ػذْ غیجتٚ س فؼبَ دس والعٛ حض:ٛتىبِیف دا٘ـج-

