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 :دوره هدف کلی

روش های ارتقاء سالمت جسمی و روحی با بکار گیری روش های مقابله با استرس و روش های عملی دفاع شنایی دانشجویان با آ
 .پیش بیمارستانی  نساورژادر شرایط  شخصی 

 
 : نظری اهداف کلی جلسات

 پیش بیمارستانی اورژانس های واکنش های احساسی در مقابله با تروما و مرگ درآشنایی دانشجو با  – 1
   واکنش و رفتار با اعضاء خانواده مصدوم و قربانیآشنایی دانشجو با   – 2
 س در حوادث بحرانی و روش های کنترل استرسشناخت و کنترل نشانه های استرآشنایی دانشجو با  – 3
 روش های ایمن سازی آشنایی دانشجو با  – 4
 یمارستانیب شیپ یاورژانس ها کنترل عفونت در و BSIروش های جدا سازی ترشحات آشنایی دانشجوبا -5
 یدر رانندگ یمنیا یدانشجو با روش ها ییآشنا -6
 منی و حفاظتیاستفاده از تجهیزات ای دانشجو با ییآشنا -7
 یو حفاظت یمنیا،تکنیک های دفاع شخصی دانشجو با  ییآشنا -8
 
 

 اهداف ویژه رفتاری به تکفیک اهداف مرحله ای
 

 یمارستانیب شیپ یدر مقابله با تروما و مرگ در اورژانس ها یاحساس یدانشجو با واکنش ها ییآشنا - 1
 : دانشجو قادر باشد 

 .را تعریف کند  EMSلی پرسنل شغ نشانه های استرس شغلی  -1-1
 .کند  فیرا تعر EMSپرسنل  یاسترس  شغل روش های کنترل  -2-1
 . مراحل فرآیند مرگ را نام ببرد -3-1
 .واکنش های احساسی بعد از بروز تروما در صحنه را شرح دهد-4-1
 
 
   یدانشجو با واکنش و رفتار با اعضاء خانواده مصدوم و قربان ییآشنا -2

 : قادر باشد دانشجو
 .شرح دهد در صحنه حادثه را  از رفتار صحیح با مصدوم هدف  -1-2
 .را در صحنه حادثه شرح دهد   یبا اعضاء خانواده مصدوم و قربان حیهدف از رفتار صح -2-2
 .مصدوم  را در صحنه حادثه شرح دهد  رفتار های کنترل کننده استرس در -3-2
 .رس در اعضاء خانواده را در صحنه حادثه شرح دهد کنترل کننده است یرفتار ها -4-2
 .دهد حیوضرفتار های کنترل کننده استرس را با همکاری سایر سازمان های امدادی ت -5-2
 
 کنترل استرس یو روش ها یاسترس در حوادث بحران یدانشجو با شناخت و کنترل نشانه ها ییآشنا -3

 : دانشجو قادر باشد 
 .فهرست کند را در زمینه کنترل استرس درونی وظایف امدادگران -1-3
 .توضیح دهد یکنترل استرس درون نهیدر زم روش بیوفیدبک را -2-3
 .دهد حیتوض یکنترل استرس درون نهیرا در زم ورزش درمانی  -3-3
 .دهد حیتوض یکنترل استرس درون نهیرا در زم  گروه درمانی حرفه ای -4-3
 .دهد حیتوض یکنترل استرس درون نهیرا در زم کاران روش بیان تجربیات سایر هم -5-3
 
  یساز منیا یدانشجو با روش ها ییآشنا – 4 -4

  : دانشجو قادر باشد که
 .را شرح دهد (واکسیناسیون)روش های ایمن سازی  -1-4
 .را توضیح دهد الزامی رشته فوریت های پزشکی ( ونیناسیواکس) یساز منیا -2-4



 .را اورژانس های پیش بیمارستانی شرح دهد شیمیوپروفیالکسی -3-4
 .شرح دهد یمارستانیب شیپ یرا اورژانس ها ایمن سازی غیر فعال -4-4
 
 BSIترشحات  یجدا ساز یدانشجوباروش ها ییآشنا - 5

 :قادر باشد که  دانشجو

 .را نام ببرد روش های کنترل عفونت انواع -1-5
 .را نام ببردکنترل عفونت  فیزیکی  یانواع روش ها -2-5
 .کنترل عفونت  را نام ببرد شیمیایی یانواع روش ها -3-5
 .کنترل عفونت  را نام ببرد دارویی یانواع روش ها -4-5
 .دهد حیامبوالنس را توض ضد عفونی کردن یروش ها -5-5
 .دهد حیرا توض سالمت حرفه ایدوره ای معاینه  یروش ها -6-5
 .انواع روش های شستن دست را نمایش دهد -6-6
 
 یدر رانندگ یمنیا یدانشجو با روش ها ییآشنا -6-6

 :دانشجو قادر باشد که 

 .انواع ماموریت  آمبوالنس را بر اساس وظیفه نام ببرد-1-6
 فهرست کند فهیآمبوالنس را بر اساس وظ  تخلفات مجازراهنمایی و رانندگیانواع  -2-6
 .رانندگی در شرایط سخت را توضیح دهد یروش ها -3-6
 .دهد حیرا توض کنترل امبوالنس یروش ها -4-6
 .ایمن سازی خودرو در صحنه حادثه را شرح دهد -5-6
 
 یو حفاظت یمنیا زاتیدانشجو با استفاده از تجه ییآشنا -7

 :دانشجو قادر باشد که 
 
 .تجهیزات هیدرولیک آزاد سازی را فهرست کندانواع -1-7
 .را فهرست کند یآزاد ساز الکتریکی زاتیانواع تجه -2-7
 .ست امدادی داخل امبوالنس را به طور کامل توضیح دهد -3-7
 
 یو حفاظت یمنی،ا یدفاع شخص یها کیدانشجو با تکن ییآشنا -8

 :دانشجو قادر باشد که 
 

 .را شرح دهد یو حفاظت یمنی،ا یدفاع شخص یها کیتکنهدف از یادگیری -1-8
 فهرست کند را یو حفاظت یمنی،ا یدفاع شخص یها کیتکنانواع  -2-8
 .را توضیح دهد یو حفاظت یمنی،ا یدفاع شخصعملی  یروش ها -3-8
 

 :منابع برای مطالعه 

 1332انتشارات  نشر اشارت ،تهران . ترجمه بهرام قاضی جهانی .  معاینات بالینی وروش گرفتن شرح حال. باربارا بیتز  -1
انتشارات . بررسی وضعیت سالمت دراورزانس پیش بیمارستانی .ان طاهره ،حاجی آبادی فاطمه ، ملک زاده  جواد توفیقی -2

 . آخرین چاپ.سخن گستر ، مشهد 
 :یادگیری  –شیوه های یاددهی 

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

 آموزشی  CDیدیوپروژکتور کامپیوتر ، شبیه سازی و اورهد ، و 
 

 سنجش و ارزشیابی

 ساعت تاریخ نمره روش

   5 (بار  2حداقل )کوئیز

   1  حضور منظم در کالس

   15 آزمون پایان ترم

یک واحد عملی با حضور 

در سالن تربیت بدنی 

   



دانشگاه و مربی دفاع 

 شخصی

 
 
 

  : شجومقررات درس و انتظارات از دان

 یزمان تیو تنوع مطالب و محدود یتوجه داشته باشند که با توجه به عدم گستردگ دیمحترم با انیدانشجو  
موثر مستلزم مطالعه  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 یه منابع معرفب  - 1
  .ندینما تیحضور منظم توام در کالس درس را رعا  - 2
 .    اقدام ورزند فیداخل کالس وانجام تکال یبحث ها -3
 .را انجام دهند یشرکت فعال در جلسات عمل -4
 
 
 

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

 :      تاریخ ارسال :                                تاریخ تحویل
 

 
 
 
 
 
 

                                                                        
 

 :جدول زمانبندی برنامه 

 
 

 
 
 
 

 ساعت   

 
 مدرس  وع هر جلسهموض ایام هفته 

 
 وسیله

16-14 
واکنش های احساسی در مقابله با تروما  شنبه  

و مرگ در اورژانس های پیش 
 بیمارستانی

 ویدئو پروژکتور نادری پور

16-14 شنبه    واکنش و رفتار با اعضاء خانواده  
 مصدوم و قربانی  

 پروژکتور دئویو پورمیرزا

16-14 شنبه    ه های استرس شناخت و کنترل نشانبا  
در حوادث بحرانی و روش های کنترل 
 استرس

 ویدئو پروژکتور پور ینادر

16-14 شنبه     ویدئو پروژکتور پور ینادر روش های ایمن سازی  

16-14 شنبه    BSIروش های جدا سازی ترشحات    و 
 شیپ یاورژانس ها کنترل عفونت در

یمارستانیب  

 و ویدیو پروژکتور موالژ چشم پور ینادر

16-14 شنبه    یدر رانندگ یمنیا یروش ها   ویدئو پروژکتور پورمیرزا 

61-61 شنبه    رزایپورم استفاده از تجهیزات ایمنی و حفاظتی  پروژکتور دئویو   

61-61 شنبه    و  یمنیاتکنیک های دفاع شخصی ، 
یحفاظت  

موالژ چشم و گوش و  رزایپورم
 افتامولوسکوپ و اتوسکوپ


