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 .هعوَهیر را در يه جولِ زؼريف ًوايذ -3-01

  .ػالئن تالیٌي هْن در ّريه از اًَاع هعوَهیر را تیاى وٌذ -4-01

  .رٍغ ارزياتي تیوار دچار هعوَهیر را تیاى وٌذ -5-01

  .ػالئن تالیٌي   در هعوَهیر تا هٌَوعیذ ورتي  را تیاى ًوايذ -6-01

  .ذاهاذ درهاًي اٍلیِ در هعوَهیر تا هٌَوعیذ ورتي را تیاى ًوايذال -7-01

  .ػالئن تالیٌي   در هعوَهیر تا ظوَم خَراوي را تیاى ًوايذ -8-01

 .الذاهاذ درهاًي اٍلیِ در هعوَهیر تا ظوَم خَراوي را تیاى ًوايذ -9-01

 در ًيص حطزات ٍ هبر گشیذگی آضٌبیی داًطجَیبى ثب تؼبریف  ، ػالئن ، ػَارض ٍ الذاهبت اٍليِ -11

 داًطجَ لبدر ثبضذ:

 .گسيذگي زَظط اؽراذ را زؼريف ًوايذ -1-11



 .ػالئن تالیٌي در گسيذگي تَظیلِ اؽراذ را ؼرح دّذ -2-00

 الذاهاذ اٍلیِ درهعوَهیر ًاؼي از گسغ اؽراذ را تیاى وٌذ. -3-00

 .هار گسيذگي را زؼريف ًوايذ -4-00

 .ار گسيذگي را ؼرح دّذػالئن تالیٌي دره -5-00 

 .الذاهاذ اٍلیِ درهعوَهیر ًاؼي از هار گسيذگي را تیاى وٌذ -6-00

 رٍغ زوايس گسغ ظوي ٍ غیر ظوي را در هارگسيذگي تیاى وٌذ. -7-00

 ًحَُ ترخَرد تا ؼَن اًافیالوعي را تیاى ًوايذ. -8-00

 يوبرستبًیآضٌبیی داًطجَیبى ثب اًَاع رٍضْبی حول هصذٍم در ضزایظ پيص ث -12

 داًطجَ لبدر ثبضذ:

 .اصَل ولي جاتجايي ٍاو  هصذٍم را زَضیح دّذ -1-02

 .رٍؼْای او  هصذٍم در ؼرائط اٍرشاًعي را فْرظر وٌذ -2-02

  .رٍؼْای او  هصذٍم در ؼرائط فَری را فْرظر وٌذ -3-02

 .رٍؼْای او  هصذٍم در ؼرائط غیر  اٍرشاًعي را فْرظر وٌذ -4-02

 .را ًام تثردٍ هَارد اظسفادُ آًْا تراًىارد ااًَاع  -5-02

 هٌبثغ ثزای هغبلؼِ :

 آخريي چاج..اًسٌؽاراذ ًؽر جاهؼِ ًگرتا ّوىاری ًؽر ظالوي.زْراى:ووىْبی اٍليِاظساجي  زّرا ٍزَفیمیاى  طاّرُ. -1
 

 چاپ آخرگريٌ مترجمیه .اوتشارات سیمیه دخت ، تُران :  اورژانس های طبی پیش بیمارستانی میانی .بلذسً، برایان ؛ پًرتر،رابرت ؛چرمی ، ریچارد.  – 2

 آخريي چاج.. اًسؽاراذ رّدَياى   لن :  ووه ّبی اٍليِ ٍ اهذادزَفیمي   فرؼیذ.  – 3

 چاپ آخرن : گريٌ مترجمیه .اوتشارات سیمیه دخت ، تُرا . پایهاورژانس های طبی پیش بیمارستانی بلذسً، برایان ؛ پًرتر،رابرت ؛چرمی ، ریچارد.  – 4

 .چاج آخر.اًسؽاراذ جاهؼِ ًگر  زْراى:وتبة جبهغ اٍرصاًس ّبهجیذی  ظیذ ػلي؛اصغر ًیا  -5

 .)هجسوغ ظٌر جاى اًجوي ظٌر آًذرٍز ترزیػ رد ورٍز(.0388.ًؽر فرٌّگ رٍز زْراى:آهَسش ووه ّبی اٍليِجاللي هصدُ اضرزي هرين.-6
             7-Helen Mary Perdita. A Text Book of First Aid. Latest ed. 

             8-Joseph J.Mistovich, Keith J, Brent Hafen. Prehospital Emergency Care. . Latest ed  

7-http://circ.ahajournals.org/ by guest on October 17, 2015. 

 

8-Monica E. Kleinman, Erin E. Brennan, Zachary D. Goldberger, Robert A. Swor& et al. Adult 

Basic Life Support and Cardiopulmonary Resuscitation Quality: 2015American Heart Association 

Guidelines Update for Cardiopulmonary Resuscitation and Emergency Cardiovascular Care. 

Circulation. 2015; 132:S414-S435.doi: 10.1161/CIR.0000000000000259. 

 

9-Mark S. Link, Lauren C. Berkow, Peter J. Kudenchuk, Henry R. Halperin& et al. Adult Advanced 

Cardiovascular Life Support: 2015 American Heart Association Guidelines Update for 

Cardiopulmonary Resuscitation and Emergency Cardiovascular Care. Circulation. 2015; 132:S444-

S464.doi: 10.1161/CIR.0000000000000261. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 شیًٌ َای تذریس 

 کمک َای ايلیٍ ي سىاریً سازیتجارب عملی در سخىراوی ، َمراٌ با پرسش ي پاسخ ، بحث گريَی در خصًص 
 رساوٍ َای آمًزشی  

 اسالیذ ،فیلميیذیًپريژکتًر ،  يایت برد، 

 ػ ٍ ارزؼیاتيظٌج

  
 سبػت تبریخ سْن اس ًوزُ ول)درصذ( رٍش آسهَى

 16-18 6/7/98ٍ25/8/98 10 ضفبّی وَئيش

 16-18 4/8/98 20 وتجی آسهَى هيبى دٍرُ

  13:30 -15:30 7/11/98 60 وتجی آسهَى پبیبى تزم

حضَر ٍغيبة ٍ ثحث  حضَر فؼبل در والس

 گزٍّی

5 ---- ---- 

 ---- تب پبیبى تزم 5 ميكارائِ تح تىبليف داًطجَ

 

 همرراذ درض ٍ اًسظاراذ از داًؽجَ :   

ر از داًؽجَياى ػسيس اًسظار هیرٍدوِ تا زَجِ تِ اّویر ٍ اعاظیر درض ٍ زٌَع هطالة ٍ هحذٍدير زهاًي ٍ تِ هٌظَر تْرُ ترداری ّر چِ تیؽس  

  .تِ ًىاذ ري  زَجِ ًوايٌذ

ه  تحث ّا را هطالؼِ ًوايٌذ ٍ در صَرذ ٍجَد ّر گًَِ اؼىال ٍ ظَالي در ظاػسْای هؽاٍرُ تاهذرض تِ هٌاتغ هؼرفي ؼذُ هراجؼِ ٍ هطالة وا-0

 .هرتَطِ هطرح ًوايٌذ

 .ي زأهیر دارد(ت)غیثر دروالض در ارزؼیا .تِ اضَر هٌظن زَام تا آهادگي در زوام جلعاذ اّویر دّیذ-2

 .ؼرور فؼال داؼسِ تاؼیذ خرظخ ٍ خاظخجلعاذ خرظػ در –3

 ارائِ خرٍشُ هرزثط تا درض الذام ًوايذ. ًعثر تِ-4

 
 

 

 داًطىذُ:EDO ًبم اٍ اهضبی هسئَل                                    ًبم اٍ اهضبی هذیز گزٍُ:                                 افطيي گَدرسیًبم ٍ اهضبی هذرس:    

    
 تبریخ ارسبل:                                                       تبریخ ارسبل:                                                       26/6/98تبریخ تحَیل:     

     

                                   يذ هذیز گزٍُ ٍ اهضبءتبی    آیب عزح درس ثزای اٍليي ثبر تذٍیي ضذُ است   ثلِ          خيز                                                                      
 

 
 

 

   

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 



                             

   
 

 

 

 
 

 

 ووه ّبی اٍليِ درسجذٍل سهبًجٌذی                                                                       

 
 

 04والض :        06-08ؼٌثِ ّا   :    رٍز ٍظاػر والض                                                    
  

    

 

 جذٍل سهبى ثٌذی ػولی
 والس: پزاتيه 16 -18ٍ دٍضٌجِ ّب  ضٌجِ ّب  سهبى:

 

 جلسِ

 
 هذرس هَضَع ّز جلسِ تبریخ

 گَدرزی آؼٌايي داًؽجَياى تا ؼرايط تحراًي   ٍ ارزياتي تیوار 23/6/98 0

 گَدرزی ...( )ايعر زٌفعي   تاز وردى راُ َّايي ٍ زٌفط هصٌَػي ٍ 0اایائ خايِ 30/6/98 2

 گَدرزی ...( ٍ ) ايعر للثي   هاظاش للثي ٍ تر لراری گردغ خَى 2اایاء خايِ  6/7/98 3

 گَدرزی سی ٍ الذاهاذ اٍلیِ در آًْااًَاع زخن ٍخًَري 13/7/98 4

 گَدرزی اًَاع ؼَن ٍ الذاهاذ اٍلیِ در ّر يه از آًْا 20/7/98 5

6 4/8/98 
 ٍ آسهَى هيبى تزم

 آظیثْای اظسخَاى   هفاص  ٍ ػضالذ ٍ الذاهاذ اٍلیِ درهاًي در اًْا

 

 گَدرزی

 

 گَدرزی هْارزْای خاًعواى   تاًذاش ٍ آز  تٌذیٍ 11/8/98 7

 گَدرزی ٍ..( ٍ الذاهاذ اٍلیِ درهاًي  ظرها زدگيفَريسْای هحیطي )گرها زدگي  18/8/98 8

 گَدرزی ظَخسگیْا ٍ الذاهاذ اٍلیِ درهاًي 25/8/98 9

 گَدرزی ) هعوَهیر خَراوي ٍ هًََوعیذ ورتي( ٍ الذاهاذ درهاًي 0هعوَهیر ّا  2/9/98 01

 گَدرزی () ًیػ اؽراذ ٍ هار گسيذگي 2هعوَهیسْا  9/9/98 00

 گَدرزی رٍؼْای او  هصذٍم 16/9/98 02

 

 جلسِ

 
 هذرس هَضَع ّز جلسِ تبریخ

 گَدرزی )ايعر زٌفعي ٍ هاًَرّای تاز وردى راُ َّايي( 0اایاء خايِ 18/9/98 0

 گَدرزی )هذيرير راُ َّايي ٍرٍؼْای زٌفط هصٌَػي ( 0اایاء خايِ 23/9/98 2

 گَدرزی )  هاظاش للثي ٍ تر لراری گردغ خَى( 2اایاء خايِ  25/9/98 3

 گَدرزی سفادُ در درهاى ؼَن تا زجْیساذ هَرد اظ آؼٌايي تاًحَُ وار  30/9/98 4

 گَدرزی هْارزْای خاًعواى  2/10/98 5



 

 

 

 

 

 

 
 

 گَدرزی تاًذاش ٍ آز  تٌذی 7/10/98 6

 گَدرزی آؼٌايي تا زجْیساذ او  هصذٍم ٍ اصَل جاتجايي او  هصذٍم 9/10/98 7

 گَدرزی رٍؼْای او  هصذٍم 14/10/98 8


