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 .ؼذ خَاّذ آؼٌب ّب گيری تصوين در اٍلَیت رػبیت ثب اٍرشاًط ّبی ثخػ در ٍ جبهؼِ ثيوبرظتبى،
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 ثب هٌبظت ارتجبط ثرلراری هصذٍهيي، جبى حفظ جْت پرظتبری فَری ّبی الذام ارائِ هٌظَر ثِ داًؽجَ در تَاًبیی ایجبد ٍ آگبّی افسایػ



  
 هرالجت اًجبم جْت داًؽجَ ظبزی آهبدُ پسؼىی، ّبی ووه رظيذى تب ّب ثحراى ٍ ثالیب ظَاًح، حَادث، در ػَارض از پيؽگيری خبًَادُ،

 .جبهؼِ ٍ ثيوبرظتبًی پيػ ّب،¬ثيوبرظتبى اٍرشاًط ّبی ثخػ در پرظتبری ّبی تؽخيص ثر هجتٌی ّبی

 اّذاف رفتبری:

 قبدر ببشٌذ:رٍد فراگیراى  در پبیبى ایي درس اًتظبر هی

 ًوبیٌذ مسب شذُ سبزي شبیِ بحراًی شرایظ در را تریبش اًجبم تَاًبیی ٍ دٌّذ تَضیح را آى اًَاع ٍ تریبش هفَْم.   

 .دٌّذ تشخیص را بررسی در هَجَد هَاًغ بتَاًٌذ ٍ ًوبیٌذ مسب بحراًی ٍضؼیت در را هذدجَ ٍشٌبخت بررسی تَاًبیی 

 .دٌّذ تَضیح را بیوبرستبى از قبل هراقبت اًجبم در دٌّذُ مول شرایظ ٍ ٍریذي درهبًی هبیغ اّویت. 

 .ًوبیٌذ هقبیسِ ّوذیگر بب درهبى ٍ ػالئن اتیَلَشي، ًظر از را شَمْب اًَاع. 8

 .دٌّذ شرح را شَك اًَاع در اٍرشاًس پرستبري ّبي هراقبت. 

 .ًوبیٌذ هقبیسِ را بیَلَشیل هره ٍ ببلیٌی هره تفبٍت ٍ دادُ تَضیح را قلبی ارست ػالئن. 11

 راٌّوبي ٍ سوَم دفغ ٍ ًوَدى اثر بی هختلف رٍشْبي ٍ ًوبئیذ هقبیسِ ّن بب ّب ًشبًِ ٍ ػالئن ًظر از را ّبي هسوَهیت اًَاع. 11

 .دٌّذ تَضیح را هسوَهیتْب در هراقبتی

 .ًوبیٌذ بیبى را...(  گسیذگی زًبَر هبرگسیذگی،) ّب گسیذگی در هَرداستفبدُ هراقبتی ٍ درهبًی اقذاهبت. 11

 در اٍرشاًس پرستبري ّبي هراقبت ٍ مٌٌذ هقبیسِ درهبى ٍ ػالئن ػلت، ًظر از را سرهب ٍ گرهب از ًبشی ّبي آسیب اًَاع. 11

 .دٌّذ تَضیح را سرهبزدگی ٍ گرهبزدگی

 .ٍ ادهبت اٍلیِ در آى را تَضیح دّذ   ػَارض سَختگی ٍ ّب ًشبًِ ٍ ػالئن. 18

 .دّذ اًجبم ػولی بغَر را هصذٍهیي اًتقبل ٍ حول هختلف رٍشْبي. 11

 بغَر ٍ مردُ رمر زخن از هراقبت ٍ( جوجوِ ّب، اًذام سیٌِ، قفسِ) ّب شنستگی در را مردى بیحرمت ملی قَاًیي ٍ اصَل. 02

 .دّذ اًجبم ػولی

 .ًوبیٌذ بیبى سر بِ ضربِ ٍ صَرت صذهبت در اٍرشاًس پرستبري ّبي هراقبت. 00

 .ًوبیٌذ بیبى ًخبػی صذهبت در اٍرشاًس پرستبري ّبي هراقبت. 02

 .ًوبیٌذ بیبى لگي ٍ شنن سیٌِ، قفسِ صذهبت در اٍرشاًس پرستبري ّبي هراقبت. 02



  
 .ًوبیٌذ بیبى سٌنَپ ٍ تشٌج در اٍرشاًس پرستبري ّبي هراقبت.  01
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 0980 اصفْبى، پصؼىی ػلَم داًؽگبُ ،اًتؽبرات پسؼىی ٍفَریتْبی هعوَهيتْب در هرالجت ولی اصَل.ٍّوىبراى ایسدی،ًعترى   -3

  .0983 ثؽری اًتؽبرات.هترلجِ غير ٍحَادث پرظتبریفَریتْب.ػجبض,ػليٌيب ؼوط.فبعوِ,غفبری  -6

 هؼبًٍت پسؼىی اهَزغ ٍ درهبى ٍ ثْذاؼت ٍزارت. پسؼىی ّبی فَریت جبهغ درظٌبهِ(  0980)  دیگراى هحوذرضبٍ – فيبضی   -7

 ؼبثه اًتؽبرات.داًؽجَیی اهَر ٍ اهَزغ

 ظبلوی ،ًؽر تْراى.ػولی تب تئَری از:ّب اٍرشاًط جبهغ وتبة(0989) هؼصَهِ-اصغرًيب ، ػلی ظيذ – هجيذی  -8

 0989 جْبى، ًمػ ،اًتؽبرات9 0ٍ جلذ.ٍپرظٌل درهبى وبدر ثرای پرتَیی حَادث ثب همبثلِ گبم ثِ گبم آهَزغ.گلفبم،فرّبد   -9

 ، ًگر جبهؼِ ،ًؽر ػليْب هحوذ ،شالِ حيذری هحوذرضب ترجوِ. ٍثالیب اٍرشاًط. ٍجراحی داخلی پرظتبری ظَدارث،درظٌبهِ ثرًٍر -01

0999 

 0991 رفيغ، اًتؽبرات.داخلی ،فَریتْبی ثيوبرظتبًی پيػ ّبی اٍرشاًط.،هرین وریوی. راد،هصغفی.عبّرُ ، تَفيميبى   -00

 . 0991 ، لَیِ اًتؽبرات ،( ،پيؽرفتِ پبیِ) ریَی للجی ،احيبی دی ّب ٍويلی،ظيذ. اثَاحعي داغی، لرُ -09

 :ثْتر یبدگيری ثرای هفيذ هحتَاّبی ٍ هٌبثغ

 ثب -صحٌِ در CPR -ثحراى در پرظتبری(.0986) ،ظيوب زّری – ،فرٍزاى ؼَریذُ زادُ آتػ – هالحت,هفرد رٍاى ًيه -0

 داًػ ًَر اًتؽبرات.  پسؼىی اهَزغ ٍ درهبى ٍ ثْذاؼت ٍزارت پرظتبری اهَر دفتر ّوىبری

 ٍ اٍليِ ووىْبی-تریبش– ثحراى در پرظتبری(.0983) ،ظيوب زّری – ،فرٍزاى ؼَریذُ زادُ آتػ – هالحت,هفرد رٍاى ًيه -9

 داًػ ًَر اًتؽبرات.  پسؼىی اهَزغ ٍ درهبى ٍ ثْذاؼت ٍزارت پرظتبری دفتراهَر ّوىبری ثب. هصذٍم حول



  
 دچبر هصذٍم ادارُ- ثحراى در پرظتبری(.0983)  ،ظيوب زّری – ،فرٍزاى ؼَریذُ زادُ آتػ – هالحت,هفرد رٍاى ًيه -9

 داًػ ًَر اًتؽبرات.  پسؼىی اهَزغ ٍ درهبى ٍ ثْذاؼت ٍزارت پرظتبری اهَر دفتر ّوىبری ثب. ترٍهب

 دچبر هصذٍم ادارُ- ثحراى در پرظتبری( . 0983) ،ظيوب زّری – ،فرٍزاى ؼَریذُ زادُ آتػ – هالحت,هفرد رٍاى ًيه -0

 .داًػ ًَر اًتؽبرات.  پسؼىی اهَزغ ٍ درهبى ٍ ثْذاؼت ٍزارت پرظتبری اهَر دفتر ّوىبری ثب. ّب هعوَهيت ٍ هحيغی ّبی آظيت

 حَادث هصذٍهيي ادارُ– ثحراى در پرظتبری( 0983) ،ظيوب زّری – ،فرٍزاى ؼَریذُ زادُ آتػ – هالحت,هفرد رٍاى ًيه -3

 .داًػ ًَر اًتؽبرات.  پسؼىی اهَزغ ٍ درهبى ٍ ثْذاؼت ٍزارت پرظتبری اهَر دفتر ّوىبری ثب.  هيىرٍثی ٍ ای ،ّعتِ ؼيويبیی

 :رٍغ تذریط

 آهذُ ػول ثِ تَافك هذرظبى ثيي تىبليف ٍ درض اّذاف رٍی. ؼَد هی ارائِ اظبتيذ از گرٍّی عرف از ٍ هجبزی ؼىل ثِ درض ایي

 هذرض را آزهَى ٍ تىليف ّر ثِ ثبزخَرد ارظبل وِ ؼَد تَجِ. اظت هختلف هجبحج ثِ هرثَط وِ ؼذُ ثبرگساری ّن تىبليفی. اظت

 .دّذ هی ارائِ تذریط تين ثيي از هرثَعِ هجحج

 :تذریط ًيبز هَرد اثسار

 هی وِ پسؼىی آهَزغ ٍ درهبى ثْذاؼت،؛ ٍزارت ؼذُ اػالم ضَاثظ ثراظبض درض وبهل ّبی ظرفصل وِ درض الىترًٍيه هحتَای

 یبدگيری ًَع از هؽبروتی فضبی وِ گفتگَ تبالرّبی. ثبؼذ...  ٍ فيلن اظالیذ، اًيويؽي، ؼٌيذاری، دیذاری هتي، هحتَای ثصَرت تَاًذ

 وبر ثِ درض، هحتَای ثب هرتجظ هَضَػبت هَرد در فراگيراى ٍ اظتبد هيبى ًظر تجبدل ٍ ثحج ثرای وِ ثبؼذ هی ّوسهبى غير الىترًٍيه

 .رٍد هی

 ؼذُ هحبظجِ تؽریحی( جس )ثِ آزهًَْب اًَاع ًتيجِ ثالفبصلِ ٍ ؼًَذ هی اًجبم ؼذُ، عراحی لجال وِ ظَاالتی از وِ آًالیي ّبی آزهَى

 در تب ًوبیذ هی ػرضِ الىترًٍيىی صَرت ثِ فراگيراى ثِ درض اظتبد وِ ّعتٌذ ّبیی ثرًبهِ تىبليف،. ؼَد هی دادُ ثبزخَرد فراگير ثِ ٍ

 .دٌّذ تحَیل درض اظتبد ثِ ٍ دادُ اًجبم همرر هْلت

 در. ثَد خَاّذ تذریط اثسارّبی دیگر از هرتجظ ّبی ظبیت ٍة ٍ آًالیي ّبی وتبة همبالت، ارائِ چبپی، هٌبثغ آًالیي، ّبی والض

 .گرفت خَاّذ صَرت فراگيراى ثب اظتبد تؼبهل ٍ درظی هغبلت درثبرُ فراگيراى ًظرظٌجی ًْبیت

 ٍظبیف فراگيراى :

 دقت. شَد دادُ اًجبم هقرر هَػذ در یبدگیري ّبي فؼبلیت سبیر ٍ تنبلیف ٍ شذُ هغبلؼِ هحتَاّب ٍ هٌببغ شذُ، تٌظین زهبًبٌذي عبق

 ّر هْلت اتوبم از بؼذ مل در. ًذارد ٍجَد هَقغ ّوبى فیذبل اهنبى بفرستیذ، تنلیف ّر ارسبل هْلت پبیبى از زٍدتر چٌبًچِ شَد

 هٌَي از درس ایي هذرسبى بب ارتببط براي. شذ خَاّذ ارایِ ّب فیذبل داًشجَیبى ببالي تؼذاد بِ تَجِ بب آیٌذُ رٍز چٌذ عی تنلیف،



  
 .ًوبییذ استفبدُ ًَیذ سبهبًِ در پیبم

 لَاًيي ٍ همررات والض:

 ببشذ حضَر داشتِ الزم هْبرت ٍ داًش مسب جْت رفغ اشنبل ٍ آًالیي مالس جلسبت در هذاٍم ٍ هٌظن صَرت بِ .1

 هشنلی هَقغ بِ ٍ فؼبل حضَر جْت تب ًوبییذ ًصب خَد گَشی رٍي بر را ٍبیٌبرّب برگساري براي الزم افسارّبي ًرم ملیِ .0

 .ببشیذ ًذاشتِ

لیٌل هَجَد در ًَیذ  در خَد خبًَادگی ًبم ٍ ًبم بب ٍ هیْوبى بصَرت آًالیي مالس آغبز بب ّوسهبى داًشجَیبى ّوِ حضَر .2

 جْت .شَیذ مالس تبالر ٍارد تب مٌیذ ملیل لیٌل رٍي بر .گیرد هی قرار شوب اختیبر در در ًَیذ مالس لیٌل هٌظَر بذیي .است الساهی

 ًوبییذ. ٍارد را خَد خبًَادگی ًبم ٍ ًبم ٍرٍد از پس ثبت حضَر شوب،

 یه هغرح بحث ّر در یسَاالت عرفِ دٍ ارتببط ٍ تؼبهل جبدیا يبرا.    در ٍبیٌبرّب تب پبیبى بحث ببیذ در مالس حضَر داشتِ ببشیذ. 2

بٌببرایي قبل از شرمت در مالس آًالیي هحتَیبت افالیي  .ردیگ یه قرار استفبدُ هَرد درس یببیارزش در سَاالت بِ ییپبسخگَ مِ شَد

 ببرگساري شذُ در ًَیذ حتوب هغبلؼِ ٍ تبهل شَد.

 .ببشذ ًوی هجبز آًالیي جلسبت در غیبت. شذ خَاّذ رفتبر آهَزشی هقررات عبق غیبت صَرت در .1

 

 ًحَُ ارزؼيبثی داًؽجَ ٍ ثبرم هرثَط ثِ ّر ارزؼيبثی:

 02ًورُ از  فؼبلیت ردیف

 0 اًجبم تنبلیف در سبهبًِ ًَیذ در زهبى هقرر 1

 1 آزهَى ّبي مالسی در سبهبًِ ًَیذ  2

 1 حضَر در مالس ّب 2

 11 اهتحبى پبیبى ترم تئَري  1

 02 جوغ 

 

 

 جذٍل زهبى ثٌذی ارائِ ثرًبهِ درض



  
هبشٍل جلعبت  ًَع جلعِ ػٌَاى جلعِ تبریخ ردیف

 آفالیي

ظبػت ثرگساری 

 جلعبت

 هذرض

 ٍ اٍليِ  ثررظی ٍ هؼرفی 90/00/0011 0

 درٍضؼيت ثيوبراى ؼٌبخت

 اٍرشاًط

 ☐ آًالیي

 ☐ آفالیي

 ☒ حضَری

 ☐تىليف

 ☐آزهَى 

 ☐گفتگَ 

 خبًن هحوذی 06-08

 ،ESI رٍغ ثِ تریبش تریبش، 0/09/0011 9

 در پرظتبر ًمػ تریبش، اصَل

 ٍ تذاثير ثيوبراى، تریبش

 ثر هجتٌی پرظتبری هذاخالت

 در پرظتبری ّبی تؽخيص

 تریبش

 ☐ آًالیي

 ☐ آفالیي

 ☒ حضَری

 ☐تىليف 

 ☐آزهَى 

 ☐گفتگَ 

06-08  خبًن هحوذی 

 ٍ ؼَن در اٍليِ الذاهبت 8/09/0011 9

 در درهبًی هبیغ آى، اًَاع

 ّب فَریت

 ☐ آًالیي

 ☐ آفالیي

 ☒ حضَری

 ☐تىليف

 ☐آزهَى 

 ☒گفتگَ 

06-08  خبًن هحوذی  

 ّبی آظيت در اٍليِ الذاهبت 03/09/0011 0

 هبًٌذ هحيغی ػَاهل از ًبؼی

 ثرق ظرهبزدگی، گرهبزدگی،

ؼذگی ٍ  غرق گرفتگی،

 ظَختگی ٍ عجمِ ثٌذی آى

 ☐ آًالیي

 ☐ آفالیي

 ☒ حضَری

 ☐تىليف

 ☐آزهَى 

 ☒گفتگَ 

06-08  خبًن هحوذی  

 صذهبت در اٍليِ الذاهبت 99/09/0011 3

فمرات ٍ رفغ  ظتَى ٍ ظر

 اؼىبل 

 ☐ آًالیي

 ☐ آفالیي

 ☒ حضَری

 ☒تىليف

 ☐آزهَى 

 ☐گفتگَ 

06-08 آلبی دوتر  

 ػليوحوذی  

اٍشاًط  اٍليِ در الذاهبت 00/0/0010 6

ّبی ػصجی)تؽٌج ٍ ظىتِ 

08-06 ☐تىليف ☐ آًالیي  دوتر آلبی 

   ػليوحوذی



  
 ☐ آفالیي هغسی(

 ☒ حضَری

 ☐آزهَى 

 ☐گفتگَ 

الذاهبت اٍليِ در اًَاع   90/0/0010 7

 هعوَهيت 

 ☐ آًالیي

 ☐ آفالیي

 ☒ حضَری

 ☐تىليف

 ☐آزهَى 

 ☐گفتگَ 

06-08  خبًن هحوذی 

ٍ الذاهبت اٍليِ در   98/0/0010 8

 اٍرشاًط ّبی للجی

 ☐ آًالیي

 ☐ آفالیي

 ☒ حضَری

 ☐تىليف

 ☐آزهَى 

 ☐گفتگَ 

06-08  خبًن هحوذی 

 

 

 

 

 

  

 


