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 آؼٌایی با ظرٍیط ّای پسؼکی اٍشاًط ٍهَقؼیت ّای اٍرشاًط-1

 اٍرشاًط ارزیابی بیوار درؼرایط - 2

 آؼٌایی با اًَاع ؼَک، ٍاکٌػ آًا فیالکعی ًٍحَُ ادارُ آى -3

 تؽٌج ٍادارُ آى آؼٌایی با ظٌکَپ، -4

 اًتقال خَى -آؼٌایی با خًَریسی ّای داخلی-5

 ّیپرترهی بذخین( -ظرهازدگی -آؼٌایی با اٍرشاًط ّای هحیطی)گرهازدگی-6

 آؼٌایی با هعوَیت ّا ٍادارُ آى با تاکیذ برهعوَهیت با هخذرّا-7

 آؼٌایی با اًَاع زخن ّا ٍبی حعی ّای هَضؼی   -8
 کلی هرجلسه : اهذاف ویسه به تفکیک اهذاف

 درپایان دانشجو قادر باشذ:

 آشنایی با سرویس های پسشکی اورشانس وموقعیت های اورشانس-1

 . ظرٍیط ّای پسؼکی اٍرشاًط را بؽٌاظذ.1-1

 . ظازهاًْای اهذادی جْاًی ٍهٌطقِ ای را لیعت ًوایذ.2-1

 . هالحظات اخالقی ٍقاًًَی درهراقبت ّای فَری را تَضیح دّذ.3-1

 َْم تریاش را تَضیح دّذ.. هف4-1

 . اّذاف ٍاٍلَیت ّارادرهَارد اٍرشاًط بیاى کٌذ.5-1

 ارزیابی بیمار درشرایط اورشانس -2

 درپایان دانشجو قادر باشذ:

 اصَل ارزیابی را ؼرح دّذ-1-2

 اًَاع ارزیابی را ؼرح دّذ  -2-2

 ارزیابی اٍلیِ ٍثاًَیِ را تَضیح دّذ  -3-2

 تریاش را تَضیح دادُ اًَاع ٍهؼیار ّای آى را ًام ببرد. -4-2 

 



 

 آشنایی با انواع شوک ونحوه اداره آن -3
 درپایان دانشجو قادر باشذ:

 . اًَاع هختلف ؼَک راًام ببریذ.1-3

 . دررابطِ با ػلت ّای برٍز ؼَک ّیپٍَالویک, ػالین ٍهراحل هختلف ؼَک را تَضیح دّذ.2-3

 اقبتی درپیؽگیری ٍدرهاى ؼَک بیاى کٌذ.. رٍغ ّای هر3-3

 ٍاکٌػ ّای آًافیالکعی را تؼریف کٌذ.. 4-3

 . دررابطِ با ػلت ّای برٍز ٍاکٌػ آًا فیالکعی ػالئن را تَضیح دّذ.5-3

 . ًحَُ کٌترل  ٍپیؽگیری را بیاى کٌذ.6-3

 آشنایی با سنکوپ، تشنج واداره آن -4
 درپایان دانشجو قادر باشذ:

 ٍهراقبت ّای اٍرشاًعی برای بیوار دچار تؽٌج را تَضیح دّذ. . ارزیابی1-4

 . ًؽاًِ ّا ٍػالین تؽٌج جٌرالیسُ را بؽٌاظذ.2-4

 ًؽاًِ ّا ٍػالین صرع پایذار رابؽٌاظذ. .3-4

 . بیواری ّای هختلف کِ باػث تؽٌج هی ؼًَذ را ؼٌاظایی کٌذ.4-4

 . ًؽاًِ ّا ٍػالئن  ظٌکَپ را بؽٌاظذ.5-4

 ٍهراقبتْای اٍرشاًط در تؽٌج ٍظٌکَب را ؼرح دّذ. تؽخیص 6-4

 آشنایی با خونریسی های داخلی ، انتقال خون -5
 درپایان دانشجو قادر باشذ:

 . ػلت ٍػالئن ًٍحَُ کٌترل خًَریسیْای داخلی را ؼرح دّذ.1-5

 . ػَارض ؼایغ اًتقال خَى را لیعت کٌذ.2-5

 خَى رابا تاکیذبر ٍاکٌػ ّوَلیتیک حاد بیاى کٌذ.. ػلل، ػالین ٍدرهاى ػَارض ًاؼی از اًتقال 3-5

 آشنایی با اورشانس های محیطی  -6
 درپایان دانشجو قادر باشذ:

 .گرهازدگی را تؼریف کٌذ.1-6

 . درابطِ با ػلتْای برٍز گرها زدگی ، ػالئن را تَضیح دّذ.2-6

 ًوایذ.. اصَل هراقبت دردرهاى گرهازدگی دربخػ اٍرشاًط بیوارظتاى را لیعت 3-6

 . ظرهازدگی راتؼریف کٌذ.4-5

 . ػلتْای برٍز ظرهازدگی ، ػالین ٍرٍؼْای هراقبتی را بیاى کٌذ.5-6

 . اصَل هراقبت دردرهاى ظرهازدگی دراٍرشاًط بیوارظتاى را لیعت کٌذ.6-6

 ّیپرترهی بذخین)ػلت ، ػالئن ، تؽخیص ٍدرهاى( را تَضیح دّذ. -7-6

 

 

 



 ره ان با تاکیذ برمسمومیت ها بامخذرهاآشنایی با مسمومیت ها وادا-7
 درپایان دانشجو قادر باشذ:

 . راُ ّای هختلف ٍرٍد ظن بِ بذى را لیعت کٌذ.1-7

 . اصَل ٍرٍغ ّای ظن زدایی را بذاًذ.2-7

 . ارزیابی ، ػالین ٍتذابیر درهاًی درهعوَهیي رابا تاکیذ برهعوَهیت  با هخذر ّا ؼرح دّذ.3-7

 اًتخابی درهعوَهیت ّا را لیعت کٌذ...آًتی دًٍت ّای 4-7

 آشنایی با انواع زخم ها وبی حسی های موضعی-8
 درپایان دانشجو قادر باشذ:

 . اًَاع زخوْا راًام ببرد. 1-8

 . اصَل ٍرٍغ ّای ترهین جراحات حاد پَظتی راتَضیح دّذ. 2-8

 دارٍی بی حط کٌٌذُ هَضؼی را لیعت کٌذ. 3. حذاقل  3-8

 ِ جاًبِ دربی حعی هَضؼی را بیاى کٌذ.. تذابیر ّو 4-8
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