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 75445451  :درس كذ                       خبظ ضرایط در فَریتْبی پسضکی  :درس ًبم

 93-94سبل تحصیلی دٍم ًیوسبل :زهبى ارائِ                       ساعت ًظری( 26ساعت عولی ٍ 73)دٍرُ طَل

 ػولی -ًظری : ًَع ٍاحذ              ٍاحذ ػولی 5/. –ٍاحذ ًظری 1/5) 2 : ٍاحذ تؼذاد

 

 (2( ٍ ترٍهب )7ترٍهب)  : ًیبز پیص هحوذ احوذ پَر                                                         :هذرس

 داًی فَریتْبی پسضکیكبر : فراگیراى تحصیلی هقطغ ٍ رضتِ

  

 ّذف ولی:

َ تتَاًذ ضرایط خاظ را درن ًوَدُ، هراحل عولیات ًجات را تیاى هی رٍد در پایاى ایي درس داًطجاًتظار  -

 ًوایذ ٍ تا ًحَُ ی اًجام عولیات هطترن تا سایر سازهاًْا آضٌا ضَد.

  :درس ضرح

 ، هراحل عولیات ًجات را داًستِ ٍ تا ًجاتدر ایي درس داًطجَ ضوي آضٌایی تا ضرایط خاظ ٍ عولیات ًجات

هَاد ، آب، عوك چاُ، ترق گرفتگی در تاالی دول، سمَط در هخازى در ضرایطی ّوچَى هٌاطك صعة العثَر، درُ

 تًَل، طثمات هختلف ساختواى ٍ هعادى آضٌا هی ضَد. ، زیر آٍار، هٌاطك پَضیذُ از ترف،ضیویایی

عولیات ًجات از ًیس تا ترخی از  د هَرد استفادُ در ًجات ٍرد فَق از طریك فیلن تا ولیِ هَاعالٍُ تر دیذى هَا

 ًسدیه آضٌا خَاّذ ضذ.

 

 ساعت ًظری( 62ساعت عولی ٍ 73) سرفصلْا:

 

 :ساعت( 62ٍاحذ ) 7.1 :ًظری-الف

 تعریف ضرایط خاظ -

، آٍار وَُ، درُ، دریاهٌاطك صعة العثَر،طثمِ تٌذی عولیات ًجات تِ هٌظَر تجْیس اصَل در ضرایط خاظ)  -

 وارخاًِ ّا ٍ...(هعادى،ًطت گاز، اًفجار 

 آضٌایی تا عولیات ًجات -

 اٍلیي ٍاوٌص دٌّذُ -

 ًجات اٍلیِ ٍ لَازم هَرد ًیاز -

 (اًجام هرالثت فَری ٍآهادگی ترای حروت  دستیاتی تِ هصذٍم، ،ز تیي تردى هَاًع)ا هراحل عولیات ًجات -



ًجات از عوك چاُ، ًجات ترق گرفتِ از ًجات از آب، ًجات افراد سمَط وردُ در درُ، ًجات در ضرایط خاظ ) -

ًجات در تًَلْا، طثمات هختلف ، ًجات از زیر آٍار، ًجات سمَط وردُ در هخازى هَاد ضیویایی دول ترق،تاالی 

 (..ٍ. ساختواًْا ٍ هعادى

 آضٌایی تا سیستوْای عولیاتی سازهاًْای اهذادی ٍ ًحَُ ی ّوىاری تا آًْا -

 :ساعت( 73ٍاحذ )1 :عولی-ب

 ًوایص فیلن در هَرد ولیِ هراحل عولیات ًجات  -

 توریي تا ولیِ ٍسایل هَرد استفادُ در عولیات ًجات -

 ًمص تازی -

 هطاّذُ عولیات ًجات -

 ضثیِ سازی -

 : هٌاتع

 آخریي اًتطار "اورژانسهای طبی پیش بیمارستانی پایه"،ستٍَیچ جَزف، ّفي ترًت، وارى ویت هی -7

 آخریي اًتطار "اورژانسهای طبی پیش بیمارستانی میانی"،پَرتر راترت، چری ریچارد ، سَ ترایاى تلذ -6
3-Bowman, Warren D.David, H.Jone. Outdoor Emergency care: comprehensive 

prehospital care for nonurban settings. 4th ed. Boston: Jones and Bartlet, co, 2005 

4- Philip L E.et al. Emergency care for hazardous materials expousure, st Louis, 

Elsevier, mosby, co, 2005 

 

 پرسص ٍ ًوبیص فیلن ، كبر ػولی گرٍّی، ، گرٍّی بحث كبرػولی فردی، سخٌراًی، : رٍش تذریس

 پبسخ

 داًطجَ: هعیارّای ارزضیاتی

 

 ًورُ(  7درصذ )  5                       پبسخ ٍ پرسص در ضركت ٍ كالس در ٍ فؼبل هٌظن حضَر -1

 ًورُ(  2درصذ )  75                                                                                          آزهًَْبی كَتبُ-2

 ًورُ(  7درصذ )  5           كالسی )استفبدُ از هطبلؼِ هَردی، رٍش ًقص ببزی كردى( تکبلیف -3

 ًورُ(  8درصذ )  45                                (               اهتحبى پبیبى ترم)  پبیبًی ػولی ارزضیببی -3

 ورُ(ً  8درصذ )  45                 (                            اهتحبى پبیبى ترم)   پبیبًی تئَری ارزضیببی -4

 هقررات كالس:***

 ضركتجْت  ،آهبدگی رػبیت احترام ٍ ضبى كالس هَببیلْب خبهَش، ،حضَر داًطجَ قبل از هذرس

 هَرد غیبت غیر هَجِ 3ًذاضتي بیص از كالس، در هٌظن پبسخ،حضَر پرسص ٍ در فؼبل


