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 ػولی -نظری  :نوع واحذ                          واحذ ػولی( /.1 –واحذ نظری 5.1) 7  :واحذ تؼذاد

              37-39سبل تحصیلی دوم یوسبلن :زهبى ارائه

 یی پرستبرضنبسكبر : فراگیراى تحصیلی هقطغ و رضته
  

 :درس هذف كلی

 هصذٍهیي جاى حفظ جْت پشستاسی فَسی الذاهْای اسائِ هٌظَس بِ داًطجَ دس تَاًایی ایجاد ٍ آگاّی افضایص -

 داًطجَ ساصی آهادُ ٍ پضضىی ووىْای سسیذى تا ّا بحشاى ٍ بالیا سَاًح، حَادث، دس ػَاسض اص پیطگیشی ٍ

 جاهؼِ ٍ اٍسطاًس بخص دس پشستاسی هشالبتْای اًجام جْت

  :دسس ضشح

بْشُ گیشی اص  با ،ّا ضوي وسب آگاّی دس هَسد اصَل ٍ هفاّین پشستاسی دس فَسیتدس ایي دسس داًطجَ 

بِ طَس ػولی ًیض با ًحَُ ی اسائِ هشالبت فَسی بِ هصذٍهیي ٍ  فشآیٌذ حل هطىلٍ ق هْاستْای تفىش خال

 ذ.اٍسطاًس آضٌا خَاّذ ض دس خاسج اص بیواسستاى ٍ یا دس بخص  بیواساى اٍسطاًس

 (ساػت 26 ) سئَس هطالب ًظشی: -الف

  ، هالحظات اخاللی ٍ لاًًَیاصَل پشستاسی دس فَسیت ّا ٍ بالیا، فشآیٌذ پشستاسی دس فَسیت ّا  -

 الذام ّای پشستاسی لبل اص بیواسستاى  -

  ساختاس بخص اٍسطاًس -

 تشیاط - 

 بشسسی ٍ ضٌاخت بیواساى دس ٍضؼیت اٍسطاًس  -

 بشاساس اٍلَیتّا  اسائِ هشالبت  -

 ایوٌی، اهذاد ٍ ًجات دس بالیای طبیؼی  -

 احیاء للبی سیَی اٍلیِ  -

 تْیِ ًوًَِ ّای آصهایطگاُ  -

 هایغ دسهاًی ٍسیذی  -

 ساهاى دّی دسد  -



هشالبت ّای پشستاسی اٍسطاًس دس آسیب ّای ًاضی اص ػَاهل هحیطی )گشهاصدگی، سشهاصدگی، بشق گشفتگی،   -

 با اضؼِ( غشق ضذگی ٍ سَختگی

 هشالبت ّای پشستاسی اٍسطاًس دس هسوَهیت ّا  -

 گضیذگی ّا هشالبت ّای پشستاسی اٍسطاًس دس  -

 ٍسٍد اجسام خاسجی بِ چطن، گَش، حلك ٍ بیٌیهشالبت ّای پشستاسی اٍسطاًس دس   -

 (لفسِ سیٌِ، اًذام ّا ٍ جوجوِضىستگی ّا ) هشالبت ّای پشستاسی اٍسطاًس دس  -

 صذهات ًخاػی ٍ ضشبِ بِ سش ّای پشستاسی اٍسطاًس دسهشالبت   -

 اًَاع ضَنهشالبت ّای پشستاسی اٍسطاًس دس   -

 حَادث صهاى جٌگ -

 (ساػت 71 ) ی:ػولسئَس هطالب 

 دس فَسیت ضاهل:دس ایي بخص بشخی اص هْاست ّای پشستاسی 

  -اًَاع باًذاط ٍ بی حشوت وشدى ػضَ بِ صَست ػولی ٍ با استفادُ اص هذل ّای اًساًی ٍ یا هذل ّای آهَصضی  - 

 بِ صَست ػولی ٍ با استفادُ اص هذل ّای اًساًی ٍ یا هذل ّای آهَصضی اًتمال ٍ جابجایی هصذٍم  -

 یا هذل ّای آهَصضیسیَی بِ صَست ػولی ٍ با استفادُ اص هذل ّای اًساًی ٍ  -احیاء للبی  -

 فشصت توشیي ٍ تىشاس دس اختیاس داًطجَ گزاسدُ هی ضَد. تَسط هذسس آهَصش دادُ هی ضَد. ضوي آًىِ

 باصدیذّی ریل اًجام گشدد:* بِ هٌظَس آضٌایی داًطجَیاى با تجْیضات ٍ ًحَُ اًجام ػولیات 

 باصدیذ اص یه هشوض اٍسطاًس  -

  باصدیذ اص یه هشوض آتص ًطاًی  -

 : هٌابغ
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