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: ُضف کلی
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  .عاصیْلْژی آكٌب هی كًْض

 

:   (کلی جلـبت)اُضاف هغدلَ ای

 آكٌبیی هقضهبتی ثب ثیوبعؿتبىهقضهَ اعػكیبثی هقضهبتی ، هؼغفی صعؽ ، هٌبثغ ،  -1
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 ( ػولی)ّعّف اًضاػٍ گیغی آًِب  عالئم حیاتی -5
 شوک   -6
  خونریزی  -7
 ؿبلن اصْل تؼعیقبتآكٌبیی ثب  -8
 آكٌبیی ثب اًْاع تؼعیقبت  -9

( ػولی)تؼعیقبت ّعیضی، ػضالًی ّػیغ جلضی-10
 (ػولی)تؼعیقبت ّعیضی، ػضالًی ّػیغ جلضی-11        
  آكٌبی ثب اصْل ادیبی قلجی عیْی هقضهبتی-12      
 (اصاهَ) آكٌبی ثب اصْل ادیبی قلجی عیْی هقضهبتی-13      

 (ػولی) قضهبتیاصْل ادیبی قلجی عیْی م - 14      
( ػولی) اصْل ادیبی قلجی عیْی هقضهبتی -15     

    اصْل دول ثیوبع -16
 (ػولی)اصْل دول ثیوبع  -17    

( ػولی)اصْل دول ثیوبع -18
 هْاعص اّعژاًؾ ّاکٌق ُبی دبص ًـجت ثَ هْاص کٌتغاؿت ػاآكٌبیی ثب  -19
 یْلْژیآكٌبیی ثب صاعُّبی اّعژاًؾ ّ کبعثغص آًِب صع ثشق عاص -20
 اصْل کلی آهبصٍ ؿبػی ثیوبعاى ثغای آػهْى ُبی هشتلف تصْیغثغصاعی پؼكکیآكٌبیی ثب   -21
( اصاهَ)ی هشتلف تصْیغثغصاعی پؼكکیاصْل کلی آهبصٍ ؿبػی ثیوبعاى ثغای آػهْى ُبآكٌبیی ثب     –22
( ػولی)ثبػصیض اػ ثشق عاصیْلْژی -23
 (ػولی)ثبػصیض اػ ثشق عاصیْلْژی - 24

 : یژٍّاُضاف 
 

 :آكٌبیی هقضهبتی ثب ثیوبعؿتبىهؼغفی صعؽ ، هٌبثغ ، هقضهَ اعػكیبثی هقضهبتی ،   –1

 ایان دانشجو قادرباشدپدر 

 .اُضاف صعؽ عا تلغح ًوبیض (  1-1
 .کٌض  ثیوبعی عا تؼغیف(  2-1
 .ًبم ثجغص اًْاع ثیوبعی عا صؿتَ ثٌضی ّصّ هْعص اػ ُغ صؿتَ عا( 3-1
.ظبیف طجقَ ثٌضی ًوبیضّ كغحهْقؼیت ّ،اػ ًظغ هبلکیت  اع اًْاع ثیوبعؿتبى( 4-1  

 

 :اصول واهداف کمک های اولیهآكٌبیی ثب   –2

 ایان دانشجو قادرباشدپدر 

. کٌض  کوک ُبی اّلیَ عا تؼغیف ّاُضاف ؿَ گبًَ آى عا فِغؿت(  1-2
.  فِغؿت ًوبیض  صفبت اهضاصگغ عا( 2-2
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  .تلغیخ کٌض صضّهیيّظبیف اهضاصگغاى عا صع هْاجَِ ثب م(  3-2
  

 ّعّف اًضاػٍ گیغی آًِب عالئم حیاتیآكٌبیی ثب   –3

ایان دانشجو قادرباشد پدر
. چِبع ػالهت اصلی عا فِغؿت ًوبیض عا تلغیخ اُویت ثغعؿی ػالئن دیبتی هصضّهیي(  1-3 
 .عا تلغیخ کٌض  ًجض عا تؼغیف ًذٍْ اًضاػٍ گیغی ػلوی ّ هذضّصٍ طجیؼی آى(  2-3
 .عا تلغیخ کٌض سْى عا تؼغیف ًذٍْ اًضاػٍ گیغی ػلوی ّ هذضّصٍ طجیؼی آى فلبع( 3-3
. عا تلغیخ کٌض صعجَ دغاعت ثضى عا تؼغیف ًذٍْ اًضاػٍ گیغی ػلوی ّ هذضّصٍ طجیؼی آى (4-3
. عا تلغیخ کٌض تٌفؾ عا تؼغیف ًذٍْ اًضاػٍ گیغی ػلوی ّ هذضّصٍ طجیؼی آى (5-3
 
 
 
 

( ػولی)گیغی آًِب ّعّف اًضاػٍ  عالئم حیاتی  –4

 ایان دانشجو قادرباشدپدر

 .ًجض عا ثطْع ػولی ثغ عّی صاًلجْی صاّطلت ُن گغُّی سْص صع ّادض پغاتیک اجغا کٌض ًذٍْ اًضاػٍ گیغی ػلوی( 1-4 

 .فلبع سْى عا ثطْع ػولی ثغ عّی صاًلجْی صاّطلت ُن گغُّی سْص صع ّادض پغاتیک اجغا کٌض ًذٍْ اًضاػٍ گیغی ػلوی( 2-4

 
 

 (اصاهَ -ػولی )ّعّف اًضاػٍ گیغی آًِب  عالئم حیاتی  –5
  ایان دانشجو قادرباشدپدر

 .صعجَ دغاعت عا ثطْع ػولی ثغ عّی صاًلجْی صاّطلت ُن گغُّی سْص صع ّادض پغاتیک اجغا کٌض ًذٍْ اًضاػٍ گیغی ػلوی( 1-5
  .ُن گغُّی سْص صع ّادض پغاتیک اجغا کٌض تٌفؾ عا ثطْع ػولی ثغ عّی صاًلجْی صاّطلت ًذٍْ اًضاػٍ گیغی ػلوی (2-5
 
  شوک  –6

 دریایان دانشجو قادرباشد

 .تلغیخ کٌض  كْک ّاًْاع آى عا ثغدـت ػلت ایجبصی( 1-6
 .کٌض  فِغؿتعا   ػالئن اًْاع كْک(  6 -2
. هضیغیت هصضّهیي صچبع اًْاع كْک عا تلغیخ کٌض( 3-6
 
 خونریزی  –7

 ایان دانشجو قادرباشدپدر

 .کٌض  سًْغیؼی عا تؼغیف اًْاع سًْغیؼی عا ثغدـت اُویت فِغؿت(  1-7
. تلغیخ ًوبیٌض ػالئن اًْاع سًْغیؼی عا صع هصضّهیي ( 2-7
. کٌتغل اًْاع سًْغیؼی عا تلغیخ کٌض( 3-7
 

 ؿبلن آكٌبیی ثب اصْل تؼعیقبت  –8

 ایان دانشجو قادرباشدپدر

. ػ تؼعیقی صاعّ ُب عا تلغیخ کٌضعاُِبی هشتلف تجْیؼ صاعّ عا فِغؿت اُویت تجْی( 1-8
 .تجِیؼات ّ ّؿبیل هْعص ًیبػ تؼعیقبت عا كٌبؿبیی کٌض( 2-8
 . عا فِغؿت ًوبیض سطغات تجْیؼ صاعّ ثصْعت تؼعیقی( 3-8
 .اصْل تؼعیقبت ایوي عا ثغاؿبؽ صؿتْعالؼول ؿبػهبى ثِضاكت جِبًی فِغؿت کٌض( 4-8
 

 آكٌبیی ثب اًْاع تؼعیقبت   –9

  و قادرباشدایان دانشجپدر

 .کٌض ثغدـت کبعثغص ّ ؿغػت جظة صاعّ فِغؿت عا  اًْاع عّكِبی تؼعیق ( 1-9

  .تلغیخ کٌض اصْل ػلوی تؼعیق ّعیضی عا( 2-9
 .تلغیخ کٌض اصْل ػلوی تؼعیق ػضالًی عا (3-9
  

 (ػولی)تؼعیقبت ّعیضی   –10

  ایان دانشجو قادرباشدپدر
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  .ػولی ثغ عّی هبًکي صع ّادض پغاتیک اجغا کٌضتؼعیق ّعیضی عا ثطْع ػلوی ّصذیخ ، (1-10
 

( ػولی)تؼعیقبت ػضالًی  –11

  ایان دانشجو قادرباشدپدر

  .تؼعیق ػضالًی عا ثطْع ػلوی ّصذیخ ،ػولی ثغ عّی هبًکي صع ّادض پغاتیک اجغا کٌض (1-11
 

آكٌبی ثب اصْل ادیبی قلجی عیْی هقضهبتی - -12

  ایان دانشجو قادرباشدپدر 

 .ًوبیض  تلغیخعا  دیبی قلجی عیْی عا تؼغیف ّؿطْح آىا( 1-12
. تْضیخ صُضعا  ادیبی قلجی عیْی اجغای ضغّعتهْاعص کبعثغص ّ( 2-12
. عا كغح صُض CPRهغادل اجغای ػولیبت ( 3-12

   

( اصاهَ)آكٌبی ثب اصْل ادیبی قلجی عیْی هقضهبتی -13

  ایان دانشجو قادرباشدپدر

  .یبعی ، گغصف سْى ّتٌفؾ هصضّم عا كغح صُضًذٍْ اعػیبثی ؿطخ ُْف( 1-13
 .تلغیخ کٌض ًذٍْ اجغای هبؿبژ سبعجی قلت عا( 2-13
. ًضتلغیخ ک ًذٍْ اصاعٍ عاٍ ُْایی ّاجغای تِْیَ هصٌْػی صُبى ثَ صُبى عا (3-13
 

( ػولی) اصْل ادیبی قلجی عیْی هقضهبتی  –14

  ایان دانشجو قادرباشدپدر

  .ثغ عّی هبًکي صع پغاتیک تْؿط صاًلجْ ثَ صعؿتی اجغا کٌض CPRٍ كضٍ صعسصْم توغیي هْاعص آهْػف صاص( 1-14
 

 (ػولی) اصْل ادیبی قلجی عیْی هقضهبتی  -15

  ایان دانشجو قادرباشدپدر

  .ثغ عّی هبًکي صع پغاتیک تْؿط صاًلجْ ثَ صعؿتی اجغا کٌض CPRتوغیي هْاعص آهْػف صاصٍ كضٍ صعسصْم ( 1-15
 

    اصْل دول ثیوبع -16
  ایان دانشجو قادرباشدپدر

. اًْاع عّف ُبی دول ثیوبع عا فِغؿت کٌض( 1-16
. تلغیخ کٌض عّكِبی اًتقبل یک ًفغٍ،صّ ًفغٍ،ؿَ ًفغٍ ّچِبع ًفغٍ عا(2-16
 

( ػولی)اصْل دول ثیوبع -17

 ایان دانشجو قادرباشدپدر

ی چغر  ّثغاًکبع ثَ عّ تشت ثغعّی هبًکي صع پغاتیک ثَ عّف صذیخ عّكِبی دول ثیوبع یک ًفغٍ ّ صّ ًفغٍ عا اػ صٌضل( 1-17
. اجغا کٌض

 

( ػولی)اصْل دول ثیوبع -18

 ایان دانشجو قادرباشدپدر

عّكِبی دول ثیوبع ؿَ ًفغٍ ّ چِبع ًفغٍ عا اػ صٌضلی چغر  ّثغاًکبع ثَ عّ تشت ثغعّی هبًکي صع پغاتیک ثَ عّف صذیخ ( 1-17
. اجغا کٌض

 

 هْاعص اّعژاًؾ ّاکٌق ُبی دبص ًـجت ثَ هْاص کٌتغاؿت ػاا آكٌبیی ة -19

 ایان دانشجو قادرباشدپدر

. اًْاع ّاکٌق ُبی ادتوبلی ثَ تجْیؼ هْاص کٌتغاؿت ػا عا ثب طکغ ػالئن فِغؿت کٌض(1-19
. ؛هتْؿط ّكضیض عا كغح صُضثغًبهَ صعهبى سبم صع هْاعص ثغّػ ّاکٌق ُبی سفیف(2-19
. االی ثغّػ ّاکٌق ثَ هْاص کٌتغاؿت ػا عا فِغؿت کٌضثیوبعاى ثب عیـک ة(3-19
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آكٌبیی ثب صاعُّبی اّعژاًؾ ّ کبعثغص آًِب صع ثشق عاصیْلْژی  -20

 ایان دانشجو قادرباشدپدر

. اُویت تغالی اّعژاًؾ صع ثشق تصْیغ ثغصاعی عا طکغ کٌض(1-20
. ًضهلشصبت ّچیضهبى صاعُّب ّتجِیؼات تغالی اّعژاًؾ عا تلغیخ ک(2-20
. ّطغیق تجْیؼ صاعُّب عا تلغیخ کٌض هْاص کبعثغص ّػضم کبعثغص ،صّػ ( 3-20
 

اصْل کلی آهبصٍ ؿبػی ثیوبعاى ثغای آػهْى ُبی هشتلف تصْیغثغصاعی پؼكکی آكٌبیی ثب   -21

 ایان دانشجو قادرباشدپدر

. ضغّعت آهبصٍ ؿبػی ثیوبعاى صع ثشق تصْیغثغصاعی پؼكکی عا تلغیخ کٌض(1-21
. تلغیخ کٌض عا ّاع آهبصگی الػم ثیوبعاى ثغای آػهْى ُبی پغتًْگبعی اى(2-21
. اًْاع آهبصگی الػم ثیوبعاى ثغای آػهْى ُبی فلْعؿکْپی ّ آػهًِْبی تشصصی عا تلغیخ کٌض (3-21
 
 

( اصاهَ)اصْل کلی آهبصٍ ؿبػی ثیوبعاى ثغای آػهْى ُبی هشتلف تصْیغثغصاعی پؼكکیآكٌبیی ثب   -22

جْ قبصع ثبكض صع پبیبى صاًق
. آهبصگی ُبی الػم ثیوبعاى عا ثغای آػهًِْبی هشتلف ؿی تی اؿکي عا فِغؿت ًوبیض (1-22
. آهبصگی ُبی الػم ثیوبعاى عا ثغای آػهًِْبی هشتلف ام آع آی عا فِغؿت ًوبیض (2-22
. آهبصگی ُبی الػم ثیوبعاى عا ثغای آػهًِْبی هشتلف ؿًْْگغافی عا فِغؿت ًوبیض (3-22
 

( ػولی)اػصیض اػ ثشق عاصیْلْژیة -23
ثب هْاعص ًظغی آهْستَ كضٍ صع سصْم اًْاع ثیوبعؿتبى ُب ،ثشق ُبی ثیوبعؿتبًی ّ سصْصب ثشق تصْیغثغصاعی عا صع ( 1-23

. ػول ثبػصیض کٌض
 

 (ػولی)ثبػصیض اػ ثشق عاصیْلْژی -24
. ت آكٌب كْصقـوتِبی هشتلف ثشق تصْیغثغصاعی پؼكکی عا ثبػصیض ّثب ّظبیف ُغ قـن( 1-24
 
 
 
 

: هٌبثغ ثغای هطبلؼَ 
1-ruth ann EHNLICH,Mccloskey,Daly,Patient care in radiology,Last  Edition,mosby. 
2-william H Bush,Krencke king,bettmann,radiology life support,Last  Edition,arnold 
publication. 
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:  یبصگیغی  –كیٍْ ُبی یبص صُی 
  ، توغیي صع پغاتیک ّ ثبػصیض ثیوبعؿتبًی ؿشٌغاًی ، پغؿق ّ پبؿز ، اعائَ کٌفغاًؾ تْؿط صاًلجْیبى

 
:   عؿبًَ ُبی آهْػكی

هبًکي آهْػكی یْتغ ، صیتبپغّژکتْع ، ّایت ثغص ، کبهپ
 ؿٌجق ّ اعػكیبثی 

عّف       آػهْى (ثغ دـت صعصض)ؿِن اػ ًوغٍ کل   ؿبػت تبعیز  

/////////////////////////// ----------------------------- ----------- کْئیؼ  //////////////////////// 

تغم آػهْى هیبى  ( ًوغٍ   %3 )15      

(ًوغٍ   16 %)80  آػهْى پبیبى تغم   طبق برنامه امتحانات 

دضْع فؼبل صع 
 کالؽ

(ًوغٍ %1)5     

 
:هقغعات کالؽ ّ اًتظبعات اػ صاًلجْ  

          ٍ هٌظْع ثِغٍ ثغصاعی هٌبؿت اػ ّقت هذضّص کالؽ اػ صاًلجْیبى ػؼیؼ اًتظبع هی عّص ثَ عػبیت ًکبت ػیغ تْجَ کبهل ة 
: ًوبیٌض
 ...(ػضم غیجت کالؿی،ؿبػت ّعّص ّسغّج کالؽ،سبهْف ثْصى تلفي ُوغاٍ)ثَ هقغعات اًظجبطی کالؽ ادتغام ثگظاعص -

. ُب عا هطبلؼَ ًوبیٌضٍ ّهطبلت تکویلی ثذث ثَ هٌبثغ صعؿی هؼغفی كضٍ هغاجغ     -
. كغکت فؼبل توبهی صاًلجْیبى صع ثذث ُبی گغُّی کالؽ  -
 
 
 
 
:  EDOًبم ّاهضبی هـئْل:                    ًبم ّاهضبی هضیغ گغٍّ:                            ًبم ّاهضبی هضعؽ  
: تبعیز اعؿبل:                                 تبعیز اعؿبل  :                                   تبعیز تذْیل   
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ؽ صعجضّل ػهبى ثٌضی 
 

ُلت ُفتَ اّل  16-17ّ  14-16 كٌجَ ُب یک: عّػ ّؿبػت جلـَ         
   

 

 

عّف تـضعیؾ هـضعؽ هْضْع ُغ جلـَ  تبعیز جلـَ

ؽ ، هٌبثغ ، هقضهَ هؼغفی صع 21/6/95 1
آكٌبیی هقضهبتی اعػكیبثی هقضهبتی ، 

 ثب ثیوبعؿتبى

هذوض عؿْل 
تْدیضًیب 

ؿشٌغاًی ، پغؿق ّ 
 ثذث گغُّی، پبؿز ،

 ًوبیق اؿالیض 

اصول واهداف کمک های آكٌبیی ثب  28/6/95 2

 اولیه

هذوض عؿْل 
تْدیضًیب 

ؿشٌغاًی ، پغؿق ّ 
 ثذث گغُّی، پبؿز ،

 ًوبیق اؿالیض 

ّعّف اًضاػٍ  عالئم حیاتیآكٌبیی ثب  4/7/95 3
ّ توغیي ػولی  گیغی آًِب

 

هذوض عؿْل 
تْدیضًیب 

پغؿق ّ  ،ؿشٌغاًی 
 ثذث گغُّی، پبؿز ،

  توغیي صع پغاتیک

ّعّف اًضاػٍ گیغی  عالئم حیاتی 11/7/95 4
 (اصاهَ -ػولی)آًِب 

 

هذوض عؿْل 
تْدیضًیب 

 پغؿق ّ پبؿز ،        
توغیي صع  ثذث گغُّی،

یکپغات  

5 18/7/95  
 شوک

 

هذوض عؿْل 
تْدیضًیب 

ؿشٌغاًی ،          
ثذث  پغؿق ّ پبؿز ،

ًوبیق اؿالیض گغُّی،  

هذوض عؿْل  خونریزی 25/7/95 6
تْدیضًیب 

ؿشٌغاًی ، پغؿق ّ 
 ثذث گغُّی، پبؿز ،

 ًوبیق اؿالیض

7 2/8/95  
 ؿبلن آكٌبیی ثب اصْل تؼعیقبت

هذوض عؿْل 
تْدیضًیب 

 ؿشٌغاًی ، پغؿق ّ
 ثذث گغُّی، پبؿز ،

 ًوبیق اؿالیض

هذوض عؿْل  ّ آكٌبیی ثب اًْاع تؼعیقبت 9/8/95 8
تْدیضًیب 

پغؿق ّ  ،ؿشٌغاًی 
 ثذث گغُّی، پبؿز ،

 توغیي صع پغاتیک

هذوض عؿْل   16/8/95 9
تْدیضًیب 

ؿشٌغاًی ، پغؿق ّ 
 ثذث گغُّی، پبؿز ،

 ًوبیق اؿالیض 

 (ػولی)تؼعیقبت ّعیضی  23/8/95 10
 

عؿْل  هذوض
تْدیضًیب 

ثذث  پغؿق ّ پبؿز ،
توغیي صع  گغُّی،

 پغاتیک ثغ عّی هبًکي

( ػولی)تؼعیقبت ػضالًی 7/9/95 11
 

هذوض عؿْل 
تْدیضًیب 

ثذث  پغؿق ّ پبؿز ،
توغیي صع  گغُّی،

   پغاتیک ثغ عّی هبًکي

آكٌبی ثب اصْل ادیبی قلجی عیْی  14/9/95 12
هقضهبتی 

 

هذوض عؿْل 
تْدیضًیب 

پغؿق ّ  ؿشٌغاًی ،
 ثذث گغُّی، پبؿز ،

 ًوبیق اؿالیض 

آكٌبی ثب اصْل ادیبی قلجی عیْی  21/9/95 13
 (اصاهَ)هقضهبتی

هذوض عؿْل 
تْدیضًیب 

ؿشٌغاًی ، پغؿق ّ 
 ثذث گغُّی، پبؿز ،

 ًوبیق اؿالیض 

 آعتیفکت ُب صع عاصیْلْژی 28/9/95 14
 

هذوض عؿْل 
تْدیضًیب 

ؿشٌغاًی ، پغؿق ّ 
 ثذث گغُّی، پبؿز ،

 ًوبیق اؿالیض 


