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ّذف کلی :آشنایی دانشجو با آسیبهای مختلف بویژه آسیبهای نیازمنذ مراقبت فوری در انذامهای حرکتی ،قفسه سینه ،سر و صورت ،گردن و ستون فقرات و عوارض
ناشی از آنها و اقذامات اولیه مورد نیاز برای هر یک از این موارد
اّذاف ٍیظُ( :تئَسی)
 -1تؼبسیف اصلی هَجَد دس هجحث تشٍهب سا ثِ صَست کلی ثیبى ًوبیذ
 -2هفَْم تشیبط ٍ ػیؼتنّبی تشیبط سا ثب رکش هثبل تَضیح دّذ
 -3هفَْم تشٍهب سا ثیبى ًوَدُ ٍ اّویت پشداختي ثِ هجحث تشٍهب سا ثب تَجِ ثِ ًیبصهٌذیّبی سؿتِ تَضیح دّذ
 -4چگًَگی اسصیبثی صحٌِ ٍ ثشسػی هکبًیؼن آػیت دس تصبدفبت سا ثِ تفصیل ؿشح دّذ
 -5چگًَگی ثشخَسد ثب ثیوبساًی کِ دچبس تشٍهب ثِ اًذامّبی فَقبًی ٍ تحتبًی ؿذُاًذ سا ّش کذام ثِ صَست اختصبصی ثب تَجِ ثِ ًَع آػیت ؿشح دّذ
 -6اقذاهبت فَسی الصم دس تشٍهبّبی قفؼِ ػیٌِ سا ّش کذام ثِ تفصیل ٍ ثِ صَست اختصبصی ثیبى ًوبیذ
ً -7حَُ سػیذگی ثِ ثیوبساى دچبس صذهبت ػش ٍ صَست سا تَضیح دّذ
ً -8حَُ ثشخَسد ثب ثیوبسا ى هجتال ثِ صذهبت گشدًی ٍ ػتَى فقشات ٍ اقذاهبت الصم دس ساػتبی جلَگیشی اص صذهبت ثیـتش دس ایي ثیوبساى سا ؿشح دّذ
ّذف ٍیظُ (ػولی)


داًـجَ دس پبیبى ایي دٍسُ ثب ؿشکت دس جلؼبت ػولی ایي دسع خَد سا ثشای ؿشکت دس هَقؼیت حقیقی آهبدُ هیػبصد

I

جذٍل صهبى ثٌذی اسائِ ثشًبهِ دسع تئَسی تشٍهب ()1
ًیوؼبل اٍل 89-88

.4

7/21

2-4

اسصیبثی صحٌِ ٍ هکبًیؼنّبی آػیت دس تصبدفبت

.5

7/28

2-4

آػیتّبی ًبؿی اص هحبفظتکٌٌذُّب

.6

8/ 5

2-4

ػبًحِ ثب آػیتدیذگبى هتؼذد

.7

8/12

2-4

تشٍهبی اًذامّب ()1

.8

8/19

2-4

تشهبی اًذامّب ()2

.9

8/26

.10

9/ 3

2-4

.11

9/10

2-4

تشٍهبی قفؼِ ػیٌِ ()1

.12

9/17

2-4

تشٍهبی قفؼِ ػیٌِ ()2

.13

9/24

.14

10/1

2-4

تشٍهبی ػش ٍ صَست

.15

10/8

2-4

تشٍهبی گشدى ٍ ػتَى فقشات

هغلت ٍ هبطیک ٍ ٍایت ثَسد اًجبم خَاّذ ؿذ

.3

7/14

2-4

ػیؼتن تشٍهب ،هْبستّبی هذیشیت تشٍهب ،تشیبط تشٍهب

اسائِ دسٍع ثِ ؿیَُ ػخٌشاًی ٍ ّوچٌیي پشػؾ ٍ پبػخ ثب اػتفبدُ اص ًشم افضاس اسائِ

.2

7/ 7

2-4

تؼبسیف ،هفبّین ٍ اّویت تشٍهب

هیؿَد ،هغلؼِ ًوَدُ ٍ آهبدگی اًجبم  quizدس آى جلؼِ سا داؿتِ ثبؿٌذ

.1

6/31

2-4

هؼشفی ٍ اسائِ عشح دسع

ؿشٍع کالع
الصم اػت تب کلیِ داًـجَیبى قجل اص حضَس دس کالع هغلجی کِ دس آى جلؼِ تذسیغ

سدیف

تبسیخ

ػبػت

سئَع هغبلت

تشٍهبی اًذامّب ()3

سٍؽ اسائِ دسع

آهبدگی الصم داًـجَیبى قجل اص

جذٍل صهبى ثٌذی اسائِ ثشًبهِ دسع تئَسی تشٍهب ()1
ًیوؼبل اٍل 89-88
سدیف

تبسیخ

ػبػت

1

--/--/--

--/--

2

--/--/--

--/--

3

--/--/--

--/--

4

--/--/--

--/--

5

--/--/--

--/--

6

--/--/--

--/--

7

--/--/--

--/--

8

--/--/--

--/--

هحل تـکیل کالع

سئَع هغبلت

آهبدگی الصم قجل اص کالع

جلؼبت ػولی ایي دسع کِ ثِ هیضاى ٍ 0/5احذ دسػی ٍ هؼبدل ثب  17ػبػت هیثبؿذ ،ثب ّوبٌّگی ثب ًوبیٌذُ هحتشم کالع ٍ ثِ صَست ّفتگی ،اص ّفتِ ػَم ثشگضاس خَاّذ ؿذ کِ
هحل تـکیل ایي جلؼبت ًیض هتؼبقجبً دس عَل تشم اػالم خَاّذ ؿذ( .ػبلي  ،Skill Labػبلي آهفی تئبتش ،کالع دسع ٍ ثخؾ هشثَعِ)

II

هٌبثغ اصلی دسع

1- Mistovich, J.J., Karren, K.J., Howard, A. (2008) Prehospital Emergency
Care. 8th ed
2- Greaves, I., Porter, K., Hodgetts, T., Woollard, M. (2006) Emergency Care,
A Textbook For Paramedics 2nd ed, Elsevier saunders
ػخٌشاًیً ،وبیؾفیلن ،کبس ثب هَالط ٍ هبًکيّبی آهَصؿی

تجْیضات کوک آهَصؿی

ٍایتثَسد ،هبطیک ،کبهپیَتشٍ ،یذئَپشطکتَس ،هبًکيّبی هختلف آهَصؿی هشتجظ ثب هغبلت...........

ؿیَُ تذسیغ

ًحَُ اسصؿیبثی داًـجَ ٍ ثبسم هشثَط ثِ ّش اسصؿیبثی:
الف)حیي دٍسُ 
پشػؾ ٍ پبػخ کالػی ٍ ّوکبسی دس هجبحث هغشح ؿذُ دس هتي کالع (ً 1وشُ تکویلی)
اسائِ کٌفشاًغ کالػی اص هجبحث هَجَد دس عشح دسع (ً 1وشُ هبصاد ثش ًوشُ کل)
هجوَع ًوشات حبصل اص ّ quizبی کالػی (ً 3وشُ)
ة) پبیبى دٍسُ (هیبىتشم ٍ پبیبى تشم) 
آصهَى هیبى تشم ثِ صَست ً 6( MCQوشُ)
آصهَى پبیبى تشم ثِ صَست ً 10( MCQوشُ)
هقشسات ٍ ًحَُ ثشخَسد ثب غیجت ٍ تبخیش داًـجَ
حضَس ثِ هَقغ داًـجَ دس توبهی جلؼبت کالػی هَجت هحبػجِ ً 1وشُ هبصاد ثشای ٍی خَاّذ ؿذ کِ ثب ّش جلؼِ غیجت ً 0/5وشُ اص آى کؼش ؿذُ ٍ غیجتّبی
ثیـتش هَجت کؼش ً 0/5وشُ ثِ اصای ّش جلؼِ اص ًوشُ کل هیگشدد
غیجت هَجِ ثیؾ اص  3جلؼِ هَجت حزف ٍاحذ خَاّذ ؿذ.

تبسیخّبی هْن:
*اهتحبى هیبى تشم1389/09/10 :

ػبػت 13:30 :الی 14:30

*تبسیخ اهتحبى پبیبى تشم:

III

