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 بسمه تعالي

 

زشكيدانشكده پ -زاد اسالمي واحد نجف آبادآدانشگاه   

1398 - 99سال تحصيلي    ولانيمسال   

 

كمكهاي اوليه و ارائه كمكهاي فوري در مواقع اضطراري به منظور پيشگيري از صدمات بيشتر و آشنايي دانشجو با   :هدف كلي

 از خطر آسيب و مرگ نجات جان افراد

 اهداف رفتاري: از دانشجويان عزيز انتظار مي رود در پايان كالسها قادر باشند:

در يك سطر توضيح  را كمك به نيازمند فرد ارزيابي و بررسي امدادگر، فرد مشخصات اوليه، كمكهاي تعريف.1 -

  دهد.

 كنترل ، مصنوعي تنفس انجام روشهاي ، تنفس كنترل هوايي، راه كنترل) : BLS( حيات از حمايت اوليه اقدامات.2 -

 با ذكر اصول شرح دهد. را بزرگساالن و كودكان نوزادان، در خون گردش

  ليست نمايد. را بيمار با مواجه در اوليه اقدامات همچنين و بروز علل و آن انواع شوك، تعريف.3 -

 .دهد شرح را شده خونريزي دچار كه بيمار با برخورد هاي روش و زخم انواع زخم، از مراقبت كلي اصول.4 -

 شرح دهد. با ذكر داليل مربوطه را سرمازدگي زدگي، آفتاب گرمازدگي، در اوليه كمكهاي كلي اصول.5 -

 .ببرد نام را ها سوختگي انواع در اوليه كمكهاي اصول.6 -

 .نمايد بيان را ها مسموميت انواع در اوليه كمكهاي.7 -

 .بداند را آنها مورد در اوليه كمكهاي و ها رفتگي در ها، شكستگي انواع تعريف.8 -

 : واحدعملي كلي اهداف -

  .دهد انجام به طرز صحيح بتواند را بيمار حمل و حياتي عاليم اندازگيري .1 -

كمكهاي اوليه نام درس:   
واحد 1 تعداد واحد:  

عملي -نظري نوع واحد:  
بهداشت دانيكاررشته تحصيلي: مقطع و   
تشريح و فيزيولوژي  پيشنياز :دروس   

2477تلفن داخلي دفتر:   
و چهارشنبه يكشنبه و دوشنبهساعات حضور در دفتر:   

دكتر مهردادآذربرزين : مدرس  
 مسئول درس: دكتر آذربرزين

E.mail: m-azarbarzin@pnu.iaun.ac.ir 
306كالس  كالس : دانشكده پزشكيمكان   

كشنبهيروز كالس :   
  13:00-15:00 ساعت كالس :

10:30ساعت  25/10/1398ترم: تاريخ امتحان پايان   
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  .دهد انجام بر طبق اصول آموزش داده شده بتواند را ها شكستگي نمودن حركت بي و بانداژ و پانسمان .2 -

 اقدامات اوليه حفظ حيات را بر روي مانكن به طرز صحيح اجرا نمايد. .3 -

 اجرا نمايد. .راهكارهاي باز نمودن راه هوايي را بر اساس موقعيت انتخاب و به طرز صحيح4 -

:روش تدريس  

.در بخش تئوري و روشهاي نمايشي و ايفاي نقش در بخش عملي پرسش و پاسخ و بحث گروهيسخنراني و   

و مانكن و تجهيزات پراتيك. وايت برد و ماژيك و نرم افزار پاورپوينت -وسايل كمك آموزشي: كتاب درسي  

 فعاليتهاي فراگيران:

فعال در تمام جلسات درسحضور فيزيكي به موقع و  -1  

شركت در پرسش و پاسخ و بحث گروهي -2  

پاسخ به سواالت درسي مطرح شده در كالس  -3  

:روش ارزشيابي  

% نمره50عملي                         امتحان   

% نمره50        تئوري امتحان پايان ترم  

 منابع مورد استفاده جهت تدريس

1.  تهران،. انبوهي زهري سيما روان، نيك مالحت شوريده، زاده آتش فروزان: تاليف ، مصدوم حمل و اوليه كمكهاي ترياژ، 

1385 دانش، نور انتشارات . 

2. hygerson, A, : “ First aid and CPR” 7th ed. National safety Council, 2009 

3. Cardona. V : Trauma nursing : “ From resuscitation through rehabilitation” WB 
Saunders,2012 

4.Nelson. RK :  “ Environmental emergencies” , Philadelphia, WB Saunders   
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 برنامه زمان بندي كالسها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 جلسه روز تاريخ مبحث درسي

24/6/1398 طرح درس و منابعمعرفي   
 1 يكشنبه

31/6/1398 تعريف امدادگر و كمكهاي اوليه  
 2 يكشنبه

7/7/1398 مواجهه با بيمار و ارزيابي اوليه  
 3 يكشنبه

14/7/1398 كنترل عاليم حياتي بيمار و مراقبت از بيمار بي هوش  
 4 يكشنبه

21/7/1398 خفگي و باز كردن راه هوايي  
 5 يكشنبه

28/7/1398 نترل عاليم حياتيكعملي كالس   
 6 يكشنبه

5/8/1398 مربوطه مراقبتهاي و شوك انواع  
 7 يكشنبه

12/8/1398 خونريزي و مراقبتهاي آن -زخم  
 8 يكشنبه

19/8/1398 -برق گرفتگي -در رفتگي -شكستگي  
 9 يكشنبه

26/8/1398 صرع -تشنج -صدمات به سر  
 10 يكشنبه

3/9/1398 بانداژ كالس عملي  
 11 يكشنبه

10/9/1398 -زدگي يخ -زدگي گرما -زدگي سرما -سوختگي  
 12 يكشنبه

17/9/1398 حياي پايها -كالس عملي  
 13 يكشنبه

24/9/1398 شيميايي فوريتهاي  
 14 يكشنبه

1/10/1398 تمرين موارد عملي -كالس عملي  15 يكشنبه 

8/10/1398 امتحان عملي  
 16 يكشنبه

15/10/1398 موخته شده و رفع اشكاالتبر مباحث آمروري   
 17 يكشنبه


