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 آموخت فکرتبه نبم آن که جبن را 
 

 انشگبه علوم پسشکی و خدمبت بهداشتی درمبنی اصفهبند

 دانشکده پرظتبری و مبمبیی

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :ؼرح درض

کار کردى در پایگاُ ّا ٍ آهثَالًس ّای اٍرشاًس ضْر هستلسم آضٌایی تا ضرایظ خاظ ایي هحیظ ٍ آضٌایی 

در  هغرح تا هراقثت ّای هرتَعِ است. در ایي درس داًطجَیاى تا هفاّین ٍ رٍش ّای علوی ٍ عولی

تا تیواراى ٍ  تصوین گیری در هَاقع ضرٍر ٍ چگًَگی ارتثاط ،پیطگیری از صدهات حاًَیِ ،ْراٍرشاًس ض

 د.ار ٍ ارتثاط تا ّوکاراى فَریت ّای پسضکی آضٌا هی ضًَّوراّاى آًاى ٍ ًحَُ ک

 : ف کلی درضاّذا

راّاى تصوین گیری هٌاسة ٍ آضٌایی داًطجَ تا هراقثت ّای اٍرشاًسی هثتٌی تر تررسی ًیازّای تیوار ٍ ّو

 .تفکر اًتقادی در افرادی کِ ًیازهٌد تِ دریافت هراقثت اٍرشاًس در هحل ٍ آهثَالًس هی تاضٌد

 :اّذاف رفتاری

 کارآهَزی قادر تاضد:داًطجَ پس از پایاى 
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 ؼیَُ تذریط:
 

رٍش اصلی تدریس آهَزش تالیٌی تا هاهَریت ّا ٍ رٍضْای تحج گرٍّی ًوایص هْارت رٍی تیوار 

ٍ ًوایص کار تا ٍسایل ٍ تجْیسات است تعالٍُ ترای تفْین ٍ هطارکت فعال فراگیراى در جریاى 

 .خَاّد ضدیادگیری از رٍش ّای پرسص ٍ پاسخ ٍ توریي عولی ًیس استفادُ 
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 :دٍرُ ٍ قَاًیي ّا اظتیظ
 

صفر 17/4حضَر فیسیکی تِ هَقع ٍ تدٍى غیثت در توام جلسات کاراهَزی )غیثت تیص از  -1

دقیقِ در کارآهَزی تِ هعٌی غیثت در آى جلسِ کالس هی 5تلقی هی گردد(تاخیر تیص از 

 .تاضد

ایي قاًَى سثة اخراج استفادُ از تلفي ّوراُ در کارآهَزی هوٌَع است ٍ رعایت ًکردى  -2

 .ددداًطجَ از کارآهَزی هی گر

 

 

References: 
 
1-Campbell, J.E., Basic Trauma Life Support: Advanced Prehospital 

Care. 2008: McGraw-Hill/Appleton & Lange 
2-Bledsoe, B.E., R.S. Porter, and R. Cherry,Essentials of paramedic care 

update. 2013: Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall 

 هحودی ع. ف رهین ط. کتاب جاهع احیای قلثی ریَی اًتطارات تطری -3

در  آهَزش فٌَى هراقثتی کتاب جاهع در زهیٌِ..اهیي سید ,هَسَی آیت الْی.تْرام پَر -4

 اًتطارات ایستا, 1311.تیواراى 

 تیوارستاًی پیص ةع ّای اٍرشاًس.سازهاى هدیریت حَادث ٍ فَریت ّای پسضکی -5

 اًتطارات ٍزارت تْداضت 1336.پایِ

سازهاى اٍرشاًس کطَر.تریاش تیوارستاًی در تالیا ٍ حَادث تا هصدٍهیي  -هعاًٍت درهاى -6

 1331اًثَُ، ًطر تٌدیس، چاج اٍل 

 

Online Data Bases: 
 

www.emairan.ir 

www.fouriyat.ir 
www.cpr.org 

 

http://www.emairan.ir/

