
                                                                       

 دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

 دانشکده پیراپزشکی

 درس ترمیقالب نگارش طرح 

  

                                          های پزشکی          فوریتناپیوسته کارشناسی مخاطبان: دانشجویان                   EMSآشنایی با ساختار عنوان درس :  
 ------واحد نظری و عملی              درس  پیش نیاز:  1عملی ( :  –تعداد و نوع واحد ) نظری   
                                      ساعت مشاوره :  آزاد                                           16-18شنبه ها دو  1399-400سال اول سال  زمان ارائه درس :  نیم  
 پور میرزا کلهری    رضا :  ینمدرس 

 

 

 

 
 :دوره هدف کلی

 پیش بیمارستانی . ، وظایف ،مشکالت و اینده اورژانس آخریم مقررات شنایی دانشجویان با آ
 

 : نظری اهداف کلی جلسات
 پیش بیمارستانی ورژانس هاینقش ، وظایف و ویژگی های فردی تکنیسین اآشنایی دانشجو با  – 1
  مرکز مدیریت حوادث آشنایی دانشجو با   – 2
 شرح وظایف پزشک،اپراتور ،وکلیه پرسنل اورژانس های پیش بیمارستانیآشنایی دانشجو با نقش آشنایی دانشجو با  – 3
  EMSمقررات و، ارتباط و دورنمای ساختارآشنایی دانشجو با  – 4
 آمبوالنس ساختارآشنایی دانشجوبا -5
 مسائل حقوقی و مقررات راهنمایی و رانندگیدانشجو با  ییآشنا -6
 ONLINE,OFF LINEتوصیه های پزشکی  دانشجو با ییآشنا -7
 

 اهداف ویژه رفتاری به تکفیک اهداف مرحله ای
 

 یمارستانیب شیپ یاورژانس ها نیسیتکن یفرد یها یژگیو و فیش ، وظاقدانشجو با ن ییآشنا - 1
 و قادر باشد : دانشج

 .را تعریف کند  EMSرده های شغلی پرسنل انواع  -1-1
 .را فهرست نماید  EMSپرسنا یک  انتخابنکات قابل توجه برای   -2-1
 .شرح دهد  را در کشور EMSسیستم اهمیت استفاده از  -3-1

 
 
 حوادث   تیریدانشجو با مرکز مد ییآشنا -2

 : دانشجو قادر باشد
 .را شرح دهد  گیری مرکز مدیریت حوادث شکلهدف از  -1-2
 را شرح دهد .در دنیا حوادث  تیریمرکز مد یریشکل گ تاریخچه -2-2
 را شرح دهد . ایران حوادث در تیریمرکز مد یریشکل گ خچهیتار -3-2
 را توضیح دهد. EMSسازمان هالل احمر و ارتباط کاری با -4-2
 دهد. حیرا توض EMSبا  یارو ارتباط ک بسیج جامعه پزشکی سازمان  -5-2
 دهد. حیرا توض EMSبا  یو ارتباط کار  ارتش و سپاه -6-2
 دهد. حیرا توض EMSبا  یو ارتباط کار نیروی انتظامی -7-2

 
 کیپرسنل پارامد فیدانشجو با نقش و وظا ییآشنا -3

 دانشجو قادر باشد : 
 وظایف امدادگران اولیه را فهرست کند. -1-3
 را فهرست کند. ان فوریت های پزشکیکارد فیوظا -2-3
 را فهرست کند. یپزشک یها تیفور شناسکار فیوظا -3-3
 را فهرست کند. یپزشک یها تیفور پزشک فیوظا -4-3
 را فهرست کند. یپزشک یها تیفور اپراتوردیس پیج فیوظا -5-3

 
 EMSساختار یدانشجو با مقررات و، ارتباط و دورنما ییآشنا – 4 -4

  : ر باشد کهدانشجو قاد
 را شرح دهد. EMSمقررات الزامی حرفه ای  -1-4
 سیستم مدیریت حادثه خارج بیمارستانی را توضیح دهد. -2-4
 .را نام ببرد ICSاجزاء  -3-4



 را نام ببرد. ICS وظایف  -4-4
 .توضیح دهدرا  ICS فرآیند اجرایی  -5-4
 دهد. حیرا توض ICS  ییاجرا ارزشیابی ندیفرآ -6-4

 
 دانشجوباساختار آمبوالنس ییآشنا - 5

 قادر باشد که : دانشجو
 انواع آمبوالنس را بر اساس وظیفه نام ببرد-1-5
 روش های اعزام به ماموریت را توضیح دهد. -2-5
 دهد. حیرا توض تیمامور بازگشت از یروش ها -3-5
 دهد. حیرا توض کنترل امبوالنس یروش ها -4-5
 دهد. حیامبوالنس را توض ضد عفونی کردن یروش ها -5-5
 دهد. حیامبوالنس را توض سرویس دوره ای و روزانه یروش ها -6-5

 
 یو رانندگ ییو مقررات راهنما یدانشجو با مسائل حقوق ییآشنا-6

 دانشجو قادر باشد که :
 انواع ماموریت  آمبوالنس را بر اساس وظیفه نام ببرد-1-6
 فهرست کند فهیآمبوالنس را بر اساس وظ  دگیتخلفات مجازراهنمایی و راننانواع  -2-6
 رانندگی در شرایط سخت را توضیح دهد. یروش ها -3-6
 دهد. حیرا توض کنترل امبوالنس یروش ها -4-6

 
 ONLINE,OFF LINE یپزشک یها هیدانشجو با توص ییآشنا -7

 دانشجو قادر باشد که :
 

 را طبقه بندی نماید. EMSانواع پروتکل های -1-6
 را درمورد بیماری های شایع شرح دهد. OFF LINEتوصیه های پزشکی  -2-6
 شرح دهد. عیشا یها یماریرا درمورد ب ON LINE یپزشک یها هیتوص -3-6

 
 
 

 منابع برای مطالعه :
 .1393شهرکی واحد، عزیز.مدیریت سالمت در بحران.تهران : جامعه نگر . -1
های پزشکی کشور . اورژانس های پیش بیمارستانی )میانی ( تهران : گروه مترجمین مرکز مدیریت حوادث و فوریت -2

 .339-457ص  1385انتشارات سیمین دخت ، 
پایه ( انتشارات 0گروه مترجمین . مرکزمدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی کشور ، اورژانس های طبی پیش بیمارستانی  – 3

 209،127، ص 1384تهران: انتشار سیمین دخت 
 :یادگیری  –اددهی شیوه های ی

 ICSسناریو بر اساس مدلسخنرانی همراه با پرسش و پاسخ ، دیدن فیلم ، تمرین 
 :رسانه های آموزشی 

 آموزشی  CDاورهد ، ویدیوپروژکتور کامپیوتر ، شبیه سازی و  
 

 سنجش و ارزشیابی

 ساعت تاریخ نمره روش

   1 بار ( 2کوئیز)حداقل 

   8 یک بحران ارایه گروهی سناریو

   13 آزمون پایان ترم

    

 
 



 
   :مقررات درس و انتظارات از دانشجو

 یزمان تیو تنوع مطالب و محدود یتوجه داشته باشند که با توجه به عدم گستردگ دیمحترم با انیدانشجو  
لزم مطالعه موثر مست یریادگی، لذا  یاست نه انتقال تمام و کمال محتو یرییادگی لیو تسه ییراهنما دینقش اسات

  :رود یباشد و انتظار م یو مشارکت فعال آنها  م
 . ندیبحث را مطالعه نما یلیشده مراجعه و مطابقت تکم یبه منابع معرف  - 1
  .ندینما تیحضور منظم توام در کالس درس را رعا  - 2
 .    اقدام ورزند فیداخل کالس وانجام تکال یبحث ها -3
 را انجام دهند. ویسنار ارائهشرکت فعال در جلسات  -4
 
 
 

 :دانشکده EDO ونام خانوادگی مدرس:                  نام و امضاء مدیر گروه:               نام و امضاء مسول نام
 

 تاریخ تحویل:                                تاریخ ارسال :      
 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                        

 

 بندی برنامه : جدول زمان

 
 

 
 
 
 

 ساعت   

 
 مدرس  موضوع هر جلسه ایام هفته 

 
 وسیله

18-16 
نقش ، وظایف و ویژگی های فردی  شنبه دو 

تکنیسین اورژانس های پیش 
 بیمارستانی

 ویدئو پروژکتور اپورمیرز

61-81 شنبهدو   پروژکتور دئویو پورمیرزا مرکز مدیریت حوادث 

61-81 شنبهدو  شرح وظایف پزشک،اپراتور ،وکلیه  
 پرسنل اورژانس های پیش بیمارستانی

 ویدئو پروژکتور پورمیرزا

61-81 شنبهدو  مقررات و، ارتباط و دورنمای  
 EMSساختار

 ویدئو پروژکتور پورمیرزا

61-81 شنبهدو   و ویدیو پروژکتور موالژ چشم پورمیرزا ساختار آمبوالنس 

61-81 شنبهدو  مسائل حقوقی و مقررات راهنمایی و  
 رانندگی

 ویدئو پروژکتور پورمیرزا

61-81 شنبهدو  توصیه های پزشکی  
ONLINE,OFF LINE 

رزایپورم پروژکتور دئویو   

61-81 شنبهدو  وش و موالژ چشم و گ رزایپورم ارائه سناریو 
 افتامولوسکوپ و اتوسکوپ




