
 بسمه تعالی
  دانشگاه علوم پزشکی گلستان

  دفتر توسعه آموزش دانشکده بهداشت
  اضطراريدر شرایط کمک هاي اولیه  اقدامات بهداشتی و  )course planطرح  دوره (

  

  اقدامات بهداشتی و کمک هاي اولیه در شرایط اضطرارينام درس :  
  16-18، ساعت  شنبه هاسه  برگزاري :تاریخ   1396-97سال تحصیلی  دومنیمسال طول دوره :

  پیراپزشکی اتاق پراتیکدانشکده  محل برگزاري :  واحد نظري نیم تعداد واحد :
  ندارد پیش نیاز :  دکتر عبدالرحمان چرکزي گروه مدرسین :

  اول، ترم پیوستهنارشته و مقطع تحصیلی فراگیران : کارشناسی بهداشت عمومی 
  دانشگاه علوم پزشکی گلستان، دانشکده بهداشت، گروه بهداشت عمومیگرگان، آدرس دفتر کار: 
    14- 13 و یکشنبه ها ساعت  شنبه هاروزهاي تماس: 

  01732456106) 250تلفن تماس: (
  rcharkazi@yahoo.comپست الکترونیک:  

  

  ف کلی :اهدا
  هاي اولیه در شرایط اضطراريبهداشتی و کمک  ایجاد مهارت در دانشجویان در زمینه اجرایی برنامه هاي.1
  شناخت عواملی که باعث بروز حوادث می شوند و اقدامات ضروري جهت پیشگیري از حوادث و سوانح  .2
  شناخت مدیریت بحران و ویژگی هاي آن .3

  : زیر دست یابند در راستاي هر هدف کلی، به اهداف اهداف اختصاصی : دانشجویان پس از طی دوره باید
 اولیه را تعریف کند.کمک هاي  .1
 مراحل ارزیابی اولیه مصدوم را شرح دهد. .2
 ) مصدوم بزرگسال را به شکل عملی بر بالین مصدوم( مانکن) انجام دهد.CPRاحیا قلبی ریوي ( .3
  .) مصدوم خردسال را به شکل عملی بر بالین مصدوم( مانکن) انجام دهد.CPRاحیا قلبی ریوي ( .4
   به شکل صحیح انجام دهد. مصدوم بزرگسالمانور هایم لیخ را بر بالین  .5
 راههاي کنترل خونریزي را توضیح دهد. .6
 روش هاي عملی کنترل خونریزي بر روي مصدوم فرضی را انجام دهد. .7
 روش هاي عملی بانداژ را بر بالین مصدوم فرضی به نمایش گذارد. .8
 روش هاي عملی آتل بندي را بر بالین مصدوم فرضی به نمایش گذارد. .9

 ومیت و انواع آن را  تعریف کند.مسم .10
 کمک هاي اولیه در برخورد با مسمومیت ها را تشریح کند. .11
 انواع روش هاي حمل مصدوم و اصول آن را معرفی کند. .12
 روش هاي عملی حمل مصدوم را به نمایش بگذارد. .13

  
  آموزشی ، فیلم هاينمایش عملی ،سخنرانی، پرسش و پاسخروش تدریس : 

  کالس : سیاست ها و قوانین
  . غیبت دانشجو بر اساس مقررات آموزشی دانشکده می باشد.1
  . حضور به موقع دانشجو در کالس و قبل از حضور استاد2
  . خاموش بودن  تلفن همراه دانشجو3
  : ایف و تکالیف دانشجوظو
  . رعایت نظم و انضباط در کالس1
  . مشارکت فعال در بحث گروهی، ، و پاسخ به سئواالت2
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  :در نمره پایانی آنسهم و درصد  ارزشیابی دانشجوروش 
  درصد 20                                                       . حضور فعال و موثر در کالس 1
  درصد 20     مشارکت فعال در تمرینهاي عملی احیا، بانداژ، اتل بندي و.... . 2
  درصد 60                                     ( آزمون عملی و کتبی) . آزمون پایان ترم3

   8- 10ساعت  1397/ 28/3 پایان ترم :تاریخ امتحانات در طول ترم و 
  منابع مطالعه 

  آموزش کمک هاي اولیه تالیف محمد رمضانیان و سیدرسول شخصی زارع انتشارات جمعیت هالل احمر کشور آخرین ویرایش .1 بع اصلی :من
اصول کمک هاي اولیه و احیا  تالیف سیده زیبا ایوبیان و غالمرضا پورحیدري انتشارات موسسه علمی کاربردي   مطالعه بیشتر :منبع براي    

  جمعیت هالل احمر آخرین چاپ
  

  فهرست محتوا و ترتیب ارائه درس

  مدرس  عناوین  ساعت  تاریخ  ردیف
مصدوم و احیا قلبی ریوي در مصدوم ، ارزیابی اولیه تعریف کمک هاي اولیه  18-16  24/11/1396  1

  بزرگسال و خردسال و مانور هایم لیخ
  دکتر عبدالرحمان چرکزي

 دکتر عبدالرحمان چرکزي  روش هاي کنترل خونریزي و اصول بانداژ 18-16 8/12/1396  2

 چرکزي دکتر عبدالرحمان  شکستگی و برخورد با مصدومان داراي شکستگی و اصول آتل بندي 18-16 15/12/1396  3

 دکتر عبدالرحمان چرکزي  مسمومیت ها ، حمل مصدوم و اصول آن  18-16 22/12/1396  4
 


