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 بسمه تعالی

 دانشگاه علوم پسشکی گلستان

 دفتر توسعه آموزش دانشکده پیراپسشکی
 درس فوریتهای پسشکی( course planطرح  دوره )

 

  0288-0311اٍل  ًیوغبل تحصیلی                                                        فوریتهای پسشکی 9ًبم درط

 اتبق ػولگزٍُ آهَسؽی9                                                                                                       داًؾکذُ پیزاپشؽکیداًؾکذ9ُ 

 05-03 یکؾٌبِرٍسّبی  تبریخ بزگشاری 9                                                                 2تزم  تکٌَلَصیغت جزاحیکبرؽٌبعی پیَعتِ رؽت9ِ 

 ًظزی ٍاحذ 0تؼذاد ٍاحذ9  

 03-01 دٍؽٌبِسّبی توبط بب هغئَل درط9  رٍ                                                       ػلی اکبز آلبی ًضاد 9 هذرط ٍ هغئٍَل درط

          21325011-  116تلفي9                                                   ،گزٍُ اتب ق ػولداًؾکذُ پیزاپشؽکیآدرط دفتز9 

 9ali aghaei 84@yahoo.com پغت الکتزًٍیک 

 9 ّذف کلی درط

 هزالبتْبی پشؽکی در هَارد فَری ٍ الذاهبت السم بز اعبط ػلَم آهَختِ ؽذُفزاگیزی 

 اّذاف اختصبصی9

 ......وره بايس قازر باضس........زانطجو زر پاياى ز

 را ضرح زهس. آى  را تعريف نووزه و انواع ترياش -1

 انواع ضوک را نام ببرز و اقساهات الزم زر هنگام رخ زازى اى را بیاى نوايس. -2

 انواع آنصينهای قلبی  را نام ببرز و اقساهات الزم را زر هنگام رخ زازى آى بیاى نوايس. -3

 انواع سکته هغسی را نام ببرز. -4

 نوايس.تطنج و اقساهات الزم زر هنگام رخ زازى آى را بیاى انواع   -5

 انواع ذونريسی و نحوه برذورز با انها را بازگو نوايس. -6

 سوذتگی را زسته بنسی نووزه و نحوه برذورز با بیواراى سوذتگی را بیاى نوايس. -7

 انواع هسووهیتها را نام برزه و انتی زوت الزم آى را بسانس. -8

 انواع ضکستگیها را بطناسس و تفاوت آى را با زررفتگی افتراق زهس. -9

 .حول بیوار را زر حوازث بطناسس اعانو -10

 

 کبر بب هبًکياعتفبدُ اس ٍیذئَ ٍ پزٍصکتَر، ًوبیؼ فیلن، ،یعخٌزاًی،پزعؼ ٍپبعخ، بحث گزٍّؽیَُ تذریظ9 

 ًحَُ ارسؽیببی داًؾج9َ

 ًوزُ 5                         هیبى تزم                                                                                     -0         

 ًوزُ      00                         (                                                    یاهتحبى پبیبى تزم  )تئَر  - 1         

 ًوزُ    1                 ٍ تکلیف حضَر فؼبل در کالط درط ٍ هؾبرکت در پزعؼ ٍ پبعخ   -2          

 ًوزُ 0ػذم غیبت ٍ تبخیز                                                                                             -3          

ِ  غیبتت دلیمِ اس ؽزٍع کالط ٍ   04تبخیز بیؼ اس  9 ًحَُ بزخَرد بب غیبت ٍ تبخیز داًؾجَهمزرات ٍ  ِ  یتک  بتیؼ اس  هَجت          جلغت

 هجتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتبسآى الیتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتي 

 وی ببؽذ.ً 

 الط ٍ حضَر فؼبل در اهز یبدگیزی،حضَر بِ هَلغ در ک ٍظبیف ٍ تکبلیف داًؾج9َ

 هطببك تمَین داًؾگبّیتبریخ اهتحبى پبیبى تزم9 * 
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  * عبیز تذکزّبی هْن بزای داًؾجَیبى9 حضَر فؼبل در کالط ٍ هؾبرکت در پزعؼ ٍ پبعخ اس اّویت بزخَردار اعت.

 

 یهٌببغ اصل

 0283اًذیؾِ رفیغ.چبپ عَم. .اًتؾبرات . 1ٍ  0. فَریتْبی داخلی راد م ٍ کزیوی ًمٌذر م تَفیمیبى ط ، -0

 0278ایَبیبى س.اصَل کوکْبی اٍلیِ ٍ احیبء.هَعغِ ػلوی کبربزدی ّالل احوز.چبپ چْبرم .تْزاى. -1

 

 

 فوریتهای پسشکی یجذٍل سهبى بٌذی بزًبهِ درع
 

تبریخ  ردیف

 جلغبت

 هذرط رٍػ تذریظ ّب  ِهَاد ٍ رعبً هَضَع جلغبت

 ترياش و طبقه بنسی آى 11/8/99 1
 سئوپرشکتوريترته ، و

 وتریکاهپو

 پرسصی سرنران

 وپاسد

علی اکبر آقايی 

 نصاز

 ضوک و انواع آى  18/8/99 2
 سئوپرشکتوريترته ، و

 وتریکاهپو

 پرسصی سرنران

 وپاسد

 

" 

  اورشانسهای قلبی 25/8/99 3
 سئوپرشکتوريترته ، و

 روتیکاهپو

 پرسصی سرنران

 وپاسد
" 

 اورشانسهای عصبی 2/8/99 4
 سئوپرشکتوريترته ، و

 وتریکاهپو

 پرسصی سرنران

 وپاسد
" 

 ذونريسی و نحوه برذورز با انها 9/8/99 5
 سئوپرشکتوريترته ، و

 وتریکاهپو

 پرسصی سرنران

 وپاسد
" 

 سوذتگی و طبقه بنسی آى، 16/8/99 6
 سئوپرشکتوريترته ، و

 وتریکاهپو

 پرسصی رنرانس

 وپاسد
" 

7 23/8/99 

 )ذوراکی،زارويی زرهاى عالئن هسووهیتها،

 الکل،هارگسيسگی،نیص حطرات( هواز هرسر،،

 

 سئوپرشکتوريترته ، و

 وتریکاهپو

 پرسصی سرنران

 وپاسد
" 

8 30/8/99 
 ضکستگیها  و 

 روش حول بیوار 

 سئوپرشکتوريترته ، و

 وتریکاهپو

 پرسصی سرنران

 وپاسد
" 

    هیانترم 7/9/99 9
 


