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           فَریتْبی پسضىی گرٍُ آهَزشی:                                     پلذختر فَریتْبی پسضىی ٍ پرستبری داًشکذُ:

: ًیوسبل تحصیلی ٍ سبلتحصیلی          فَریتْبی پسضىی سَمداًطجَیبى ترم   حصیلی:ت یرشتٍِ هقطع 

 96 -97    دٍمًیوسبل 

          2ترٍهب  :ًبم ٍاحذ درسی

       ٍاحذ 2: تعذاد ٍاحذ

  تئَری ذ:ًَع ٍاح 

 1ترٍهب :یش ًیبزپ

    10 -12 :سبعت ضٌبِ   سِ  : زهبى برگساری كالس: رٍز

  5 والس ضوبرُ هکبى برگساری:

   ًفر 22  تعذاد داًشجَیبى:

 خبًن ًرگسی )بِ ترتیب حرٍف الفبب(: اسبتیذ  خبًن ًرگسی هسئَل درس:

 12 -14ضٌبِ سبػت سِ  تبطٌبِ یىّبی رٍز  بب داًشجَ:سبعبت هشبٍرُ 

 )لطفب شرح دّیذ( شرح دٍرُ:

 تٌبسلی، – ادراری سیستن ترٍهبی ،لگي ٍ ضىن ترٍهبی ،ضَن خًَریسی،، ترم ًسج ترٍهبی ضبهل درس ایي در

 آهَختِ تلفیك ضوي هیطَد ووه داًطجَ بِ ٍ گیرد هی لرار بحث هَرد سیٌِ لفسِ ترٍهبی ٍ اًفجبری صذهبت

 در ارزیببی ،آسیب ٍسؼت تؼییي ضبهل فَری الذاهبت ارائِ در را تفىرخالق هْبرتْبی لبلی، ّبی آهَختِ بب خَد ّبی

 بیوبراى بِ درست ٍ هَلغ بِ گیری تصوین ٍ سریغ اًتمبل بیوبرستبى، بِ اًتمبل راُ در هذاٍم هرالبت حبدثِ، هحل

 . دّذ اًجبم را ترٍهبیی

 

 شرح دّیذ()لطفب ّذف كلی: 

 ٍ آًْب هطىالت ٍ ترٍهبیی بیوبراى بیطتر ضٌبخت جْت داًطجَ سبزی آهبدُ ،ترٍهب اًَاع بب داًطجَ وردى آضٌب

 . بیوبرستبًی پیص هرحلِ در فَریتی الذاهبت بر تبویذ ٍ آًْب درهبى در ترٍهب هذیریت هْبرتْبی وبربرد

 

 (هختلف بٌَیسیذاّذاف را بب تَجِ بِ حیطِ ّب ٍ سطَح )بیٌببیٌی:اّذاف 
 

 پَست را بیبى وٌذ.فیسیَلَشی ٍ آًبتَهی  (1

 .ذتَضیح دّ را در آًْب اٍرشاًسی ّبی هرالبت ٍ بستِ  ٍ ببز ْبیزخو اًَاع (2

 . ذدّ تَضیحًبم بردُ ٍ  را خًَریسی اًَاع (3

 . دّذ ضرح را خًَریسی بِ هبتال بیوبر ارزیببیهختلف رٍضْبی  (4

 تَضیح دّذ.سَختگی ٍ رٍضْبی تؼییي درصذ آى را  (5

 ْبی اٍرشاًسی در اًَاع سَختگی را بیبى وٌذ.هرالبت (6

 . ذدّ تَضیح را آًْب در اٍرشاًسی ّبی رالبته ٍ ضَناًَاع  (7
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 . ذدّ ضرح راٍ هرالبتْبی هربَعِ  اًفجبر ْبی ًبضی ازآسیب (8

 . ذدّ تَضیح راٍ ًحَُ هرالبت از آى  چطن ّبی آسیباًَاع  (9

 .ذًوبی تطریح را در آًْب اٍرشاًسی ّبی هرالبتٍ  ضىوی ّبی آسیب هىبًیسن (10

 . ٌذرور و  راٍ هرالبت ّبی آى  تٌبسلیًبحیِ  ّبی آسیب (11

 

 ّبی تذریس:شیَُ

  ■پرسص ٍ پبسخ   سخٌراًی برًبهِ ریسی ضذُ  ■سخٌراًی

 (TBLیبدگیری هبتٌی بر تین)  (PBLیبدگیری هبتٌی بر حل هسئلِ)  ■بحث گرٍّی

 ----------------- )لغفبً ًبم ببریذ( سبیر هَارد
 

 )لطفب شرح دّیذ( ٍظبیف ٍ تکبلیف داًشجَ:

 درس والس در هَلغ بِ حضَر 

 داًطجَیی ضئًَبت رػبیت ٍ اًضببط ٍ ًظن حفظ 

  ِوالس در حضَر از لبل هٌببغ هغبلؼ 

 ِلبلی جلسبت در ضذُ ارائِ هغبلب هغبلؼ 

 تذریس رًٍذ در فؼبل هطبروت 

  ِهَلغ تىبلیفارائِ صحیح ٍ ب 

 

 ٍسبیل كوک آهَزشی:   

   ■پرٍشوتَر اسالیذ  ختِ ٍ گچت  ■ٍایت برد

 -------------- ببریذ( لغفبً ًبم)  سبیر هَارد

 

 )از ًورُ كل( :درصذ ًورًُحَُ ارزشیببی ٍ 

   ًورُ درصذ 00 آزهَى پبیبى ترم   ًورُ درصذ 0آزهَى هیبى ترم 

 ًورُ درصذ 00ضروت فؼبل در والس     ًورُ درصذ 0اًجبم تىبلیف 

 ----------ببریذ(  ًبمبً لغفسبیر هَارد )

 

 ًَع آزهَى

  غلظ -صحیح جَر وردًی           ■ایچٌذگسیٌِ       ■پبسخ وَتبُ    تطریحی

 ػولىردی وتبیجبی خبلی،  )لغفب ًبم ببریذ( سبیر هَارد

  

 :)لطفب ًبم ببریذ(: هٌببع پیشٌْبدی برای هطبلعِ
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 هٌببع اًگلیسی:

1. Bowwman , warren .D.David .lt jone .outdoor Emergency care : 

comprehensive prehospital care for nonvrnban seting thed .Boston : jones and 

Bartlet . co 2005. 
 

 هٌببع فبرسی:

 ”پبیِ بیوبرستبًی پیص عبی ّبی اٍرشاًس “. ویت وبرى ، برًت ّفي ، جَزف هیستٍَیچ .2

 “ هیبًی بیوبرستبًی پیص عبی ّبی اٍرشاًس“ . ریچبرد جری ، رابرت پَرتر ، جرایبى سَ بلذ .3

 ”پیطرفتِ بیوبرستبًی پیص عبی ّبی اٍرشاًس“ استیَى رام.  ،اًذرٍ پبله  ، رًٍذا به .4

، آهَزش پسضىیفیبض هحوذرضب ٍ ّوىبراى، درسٌبهِ جبهغ فَریتْبی پسضىی، ٍزارت بْذاضت، درهبى ٍ  .1

1384. 

 ًطر ،2 ترٍهب بیوبرستبًی پیص ّبی هرالبت ًیرُ، ببغچی حویذرضب، فخبر ابراّیوی حویذرضب، وَّستبًی .2

 1390ًگر،  جبهؼِ

 

 

 جذٍل ّفتگی كلیبت  ارائِی درس

 استبد هربَط عٌَاى هطبلب تبریخ جلسِ

 خبًن ًرگسی  ، فیسیَلَشی ٍ آًبتَهی پَستارائِ طرح درسهقذهِ ٍ  10/11/96 1

 خبًن ًرگسی آسیب ّبی ببز  17/11/96 2

 خبًن ًرگسی آسیب ّبی بستِ 24/11/96 3

 خبًن ًرگسی تعطیل رسوی 1/12/96 4

 خبًن ًرگسی خًَریسی 8/12/96 5

 خبًن ًرگسی سَختگی 15/12/96 6

 خبًن ًرگسی اداهِ سَختگی  22/12/96 7

 خبًن ًرگسی شَک 14/1/97 8

 خبًن ًرگسی اداهِ شَک 21/1/97 9

 خبًن ًرگسی فیسیَلَشی ٍ آًبتَهی شکن ٍ لگي 28/1/97 10

 خبًن ًرگسی اًَاع صذهبت شکن ٍ لگي 4/2/97 11

 خبًن ًرگسی تٌبسلی -فیسیَلَشی ٍ آًبتَهی دستگبُ ادراری  11/2/97 12

 خبًن ًرگسی تٌبسلی -اًَاع صذهبت دستگبُ ادراری  18/2/97 13

 خبًن ًرگسی صذهبت اًفجبری 25/2/97 14

 خبًن ًرگسی ترٍهبی صَرت ٍگردى  1/3/97 15

 خبًن ًرگسی ترٍهبی چشن 8/3/97 16

 


