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 ٍاحذ فَریز ٍثحزاى : ثبلیٌی عٌَاى ٍاحذ درط

 ثخؼ عجی یه ثیوبرعشبى اهبم خویٌی :دٍرُ ثبلیٌیعٌَاى 

 :  یه ٍاحذثبلیٌیسعذاد ٍاحذ درعی رٍسُ 10 ٍاحذ 1: عْن اس ٍاحذ درعی

 2:عزفِلزار گیزی در همغع سحقیلی هحل داًؾجَیبى: وبرؽٌبعی دزعشبری

 4: دزعشبری ثیوبری ّبی داخلی جزاحی  دیؼ ًیبس

  ّن ًیبس یب ّوشهبى

 گزٍُ داخلی جزاحی  گزٍُ آهَسؽی ارائِ دٌّذُ: 

 خبًن دوشز رٍددّمبى :سئَری هغئَل ٍاحذ درعی 

   61054323سلفي سوبط:                                               323اسبقدفشز:                                                                  اهیٌی  اعشبد:

 رٍسا12ًِ-15 عبعز هاللبر:                                     fereshtehamini57@yahoo,com   ایویل:                                 

 

  :  ح دٍرُؽز

 اعشفبدُ اس الگَّبی سیزثٌبیی دزعشبری ثِ ثزرعی ٍؽٌبخز ٍضعیز عالهز هذدجَیبى ثغشزی درثخؼ عجی یه ٍثب 2داًؾجَیبى عزفِ

دزداخشِ ٍثز اعبط سؾخیـ ّبی دزعشبری ،سذاثیز دزعشبری هٌبعت را سذٍیٌَاجزا خَاّذ  هَارد فَریز ٍثحزاى ٍاٍرصاًظ

ثِ داًؾجَ ووه هی ؽَد وِ ثب ثْزُ ٍ اعز وبرآهَسی ایي اروبى اس هٌشل در هزالجز اداهِ ٍ خبًَادُ ٍ ثیوبر ثِ آهَسػ.وزد

اس دیؾگیزی سب هزالجز دزعشبری جْز هذدجَیبى ثغشزی درثخؼ داخلی عجی یه راگیزی اس هْبرر سفىز خاللبًِ ثزًبهِ 

 ًَسَاًی سٌظین ٍاجزا ٍارسیبثی ًوبیذ

 

 

                                                                                          دٍرُ:                                                                                                                         ولی ّذف
                         

 دزعشبری اعبسیذ هغشمین ًظبرر سحز ثخؼ عجی یه هذدجَیبى اس هزالجز در عولی هْبرر ٍ ًظزی ّبی آهَخشِ رگیزیثىب -          

 آؽٌبیی ثب دعشگبّْبی ًٍشیالسَر ،ؽَن ،هبًیشَر ٍاثشارلبثل اعشفبدُ در هَالع اٍرصاًظ -           

 ٍدارٍّب ٍٍعبثل در عجمبر آىآؽٌبیی وبهل ثب سزالی وذ -            

 آؽٌبیی ثب هَارد اٍرصاًغْبی هخشلف-           
 

 

درماني ،دانشگاه علوم پسشكي و خدمات بهداشتي

 تهران

 دانشكده پرستاري ومامايي 

 11/5/95  سبریخ ثبسثیٌی: 



 

  :  اّذاف ٍیضُ دٍرُ 

 داًؾجَ ثشَاًذ ثب ثیوبر اٍرصاًغی ثِ راحشی وبر وزدُ ٍهذیزیز ثحزاى اًجبم دادُ ٍعجك اٍلَیز ثٌذی الذاهبر را اًجبم دّذ_          

،هغوَهیز ّب، للت ،سزٍهبّب ٍهؾىالر خًَی ٍاًعمبدی داًؾجَ ثب اٍرصاًظ ّبی ریِ، ارٍلَصی ًٍفزٍلَصی ،گَارػ ،ارسَدذی  -

 ثِ راحشی ثزخَرد وزدُ ٍالذاهبر دزعشبری هَرد ًیبس را اًجبم دّذ

 اجزای الذاهبر دزعشبری ٍیضُ در ؽزایظ ثحزاًی را سَضیح دادُ ٍاًجبم دّذ. -

 : افلی هغبلت رئَط

 ا ثخؼ عجی یههزالجز دزعشبری در  اٍلَیز ثٌذی -

 یه عجی درثخؼ ثغشزی هذدجَیبى عالهز ٍضعیزثزرعی ٍؽٌبخز  -

 آؽٌبیی ثبسزالی وذCPRٍالذاهبر اٍرصاًغی در هَالع  -

 آؽٌبیی ثب دعشگبّْبی اٍرصاًغی -

 هذیزیز ثحزاى ٍّوبٌّگی دزعشبری -

 هذیزیز درد -

 ٍریذی در ثخؼ عجی یه هبیع درهبًی -

 ؽَن اس هزالجز ٍ خًَزیشی در دزعشبری ّبی هزالجز -

 دبعخ ٍ دزعؼ ، هؾبّذُ هَردی، هزالجز ٍ هغبلعِ ثبلیٌی، راًذ : سذریظ رٍػ

 

 :  یبدگیزی ّبی فعبلیز

ؽذُ عذزدُ ثیوبراى جْز دزعشبری هزالجز عزح ارسؽیبثی ٍ اجزا سذٍیي، -            

 ثخؼ عجی یه ثبلیٌی راًذ ثیوبردر هزالجز گشارػ ارائِ اًفزادی، هغبلعِ  -         

 اعشبد عَی اس ؽذُ هغزح عَاالر ثِ دبعخگَیی در فعبل هؾبروز -          

 الذاهبر اٍرصاًغی  عیجزّبی هبیع درهبًی ٍریذی ٍاًجبم دزٍ -          

 هغبلعِ هٌبثع اٍرصاًظ ٍفَریز  –

 هؾبروز در ثحض ّبی وٌفزاًظ  -

 

 :  ارسؽیبثی رٍػ

 هذدجَیبى ثخؼ عجی یه ثبلیي در فعبل ٍثِ هَلع حضَر -

 ثیوبر ثبلیي در رًذٍهی فَرر ثِ هذدجَیبى عالهز ٍضعیز ٍؽٌبخز ثزرعی دزعؼ  -

 ویظ ّبی ثغشزی درثخؼ عجی یه ثب هزسجظ وٌفزاًظ یه ٍ ًَؽشبری سىبلیف ارائِ -

 سَعظ اعشبدداًؾجَ عولىزد هغشمین هؾبّذُ -

 

 



 :  ًوزُ هحبعجِ چگًَگی

  دشؽىی سْزاى ؽبهل:ك ارسیبثی ّبی داخلی جزاحی هشذاٍل درداًؾىذُ دزعشبری ٍهبهبیی داًؾگبُ علَم عج

 درفذ40هذدجَیبى عالهز ٍضعیز ٍؽٌبخز ثزرعی-

 درفذ10هذدجَیبى ثبلیي در هَلع ٍثِ فعبل حضَر-

 درفذ 40 در ثبلیي عولی هزالجز عزح-

 درفذ 10 وٌفزاًظ ارائِ-
 

 

 هٌبثع

هٌفزد رٍاى ًیه هالحز سبلیف دزعشبری ّبی فَریز جبهع وشبة   -          -  

 

  علیوبًی هحغي دوشز ٍ عغگزی رضب هحوذ سبلیف یَ عی آی یَ، عی عی ثخؼ در ٍیضُ دزعشبری ّبی هزالجز هزجع وشبة -

 

 وشبة ثحزاى ٍاٍرصاًظ عَدارص،  ٍ ثزًٍز دزعشبری درعٌبهِ سزجوِ -

 

 وشبة عت اٍرصاًظ –

 

 : هٌبثعی ثزای هغبلعِ ثیؾشز

  –کتاب پرستاری فوریت ها وحوادث غیر مترقثه  –کتاب فوریت های پرستاری  -اوژانس جراحی   –اورژانس طة داخلی  

 کتاب اورژانس وتالیا

 

 :  لَاًیي ٍ همزرار ّذایز وٌٌذُ آهَسػ ثبلیٌی

 دزعشبری وبرؽٌبعی رؽشِ هقَة عزفقل -          

  (ثبلیٌی ثخؼ در دعشیبثی لبثل) ثیوبراى حمَق هٌؾَر -         

 ؽزایظ ثحزاًی هزالجز هزثَط ثِ حفبظز ایوٌی در -         

 دزعشبری ٍهبهبیی داًؾىذُ ای حزفِ رفشبر عٌذ -

 ٍعبعز حضَر درثخؼثبلیٌی  دَؽؼ ثِ هزثَط همزارار -

 رعبیز حزین خقَفی ثیوبراى در ؽزایظ اٍرصاًظٍدزعشبری  اخالق آییي -

 

  : عیبعز داًؾىذُ در خقَؿ عَء رفشبرّبی سحقیلی

 دزعشبری اعوبل در ٍهؾبروز درثبلیي ثوَلعِ حضَر ثِ ًغجز ،2 عزفِ داًؾجَیبىٍسبخیز غیجز ٍ حضَر ثِ ًغجز عیبعز -

 هَارد حشوب ًوبیؾی ثحبلز اٍرصاًغی هَارد ثْشز یبدگیزی سَفیِ هی گزددجْز سىبلیف اًجبم علوی، فذالزعیبعز ًغجز ثِ  -

 ثبؽٌذ  داؽشِ را.....ٍ وذ سزالی اس هَلعِ ثِ ٍاعشفبدُ ثیوبر ثِ دعشگبُ ًقت در عول عزعز ثشَاًٌذ سب وزدُ رااجزا ثحزاى

 ثِ حبلز عبیلٌز ّوزاُ ٍسلفي سبح لخ اس اعشفبدُ درط، اس افشبدى ثِ ًغجز عیبعز -

 

 



 2فوريت وبحران عرصه  دوره طول در ها فعاليت روزانه زمانبندي

 

 آهَسؽی ّبی فعبلیز عبعز ٍ سبریخ ثبلیٌی دٍرُ رٍسّبی

 8 -7:30 اٍل رٍس

 
8  10- 

 
10  -10:30 

 
10:30 12- 

 

 
12 -13 

 ثبلیٌی ّوىبراى هعبرفِ، داًؾجَ یهعزف ثخؼ، در حضَر-

 اعالم عزح درط ثِ هغئَل ثخؼ ٍچغجبًذى در ثزد آهَسؽی

  ی داخلیّب ویظ ٍ ثخؼ وبرّبی رٍسیي ثبداًؾجَیبى  آؽٌبیی-

 اعشزاحز-

راًذثبلیٌی  در ؽزوز، ؽذُ ٍاگذار ویظ اس هزالجزارسجبط ثب هذجَیبى ٍ-

 ٍسحَیل ؽیفز

 

ٍفزم ارسیبثی رفشبرحزفِ ای ٍارسیبثی داًؾجَیبى  درط عزح ثیبى وبهل-

ویظ ّبی  هجبحض ثِ هزثَط وٌفزاًظ سمغین ًٍحَُ ًوزُ دّی دبیبى دٍرُ ٍ

 ثبلیذ رٍس ٍسبریخ خبؿداًؾجَ ّز ثزای ثغشزی در ثخؼ داخلی

 8 -7:30 دٍم رٍس

 
8  10- 

 
10  -10:30 

 
10:30 12- 

 
12 -13 

 راًذثبلیٌی در ؽزوزٍثخؼ  در حضَر-

 ؽفبّی ارائِ گشارػ ٍثیوبر اس وبهلAssessگزفشي سمغین داًؾجَیبى ٍ -

  هذدجَ داًؾجَدرثبلیي

 اعشزاحز-

 

 ٍچیذى ٍدادى دارٍّب ثبحضَر دزعشبر هزثَعِ ٍاعشبد ارسجبط ثب هذجَیبى -

ٍدزعشبری لجل ٍثعذ اس  درهَرد اٍرصاًظ ثیوبری ولیِ وٌفزاًظ ارائِ -

عجك سبریخ هؾخـ  داًؾجَ سَعظ ٍآسهبیؾبر ٍجذة ٍدفع ولیَیثیَدغی 

 ؽذُ

 

 8 -7:30 عَم رٍس

 
8  10- 

 
10  -10:30 

 
10:30 12- 

 

 

 
12 -13 

 

 راًذثبلیٌی در ثخؼ ٍؽزوز در حضَر-

 

 درجوع هذدجَ داًؾجَدرثبلیياس ؽفبّی ارائِ گشارػ ٍسمغین داًؾجَیبى  -

 دیگز داًؾجَیبى

 اعشزاحز-

سَضیح ثزرعی آسهبیؾبر ٍّبیی ثب هَارد خبؿ اٍرصاًغی ٍزرعی دزًٍذُ ث -

اعشبدٍدزعؼ اس سَعظ  جذاٍل هَرط ٍثزادى ٍفزهْبی دزعشبری در دزًٍذُ

 چیذى ٍدادى دارٍّب ثبحضَراعشبد،  داًؾجَیبى

ٍدزعشبری لجل  ٍآسهبیؾبر درهَرد اٍرصاًظ ثیوبری وجذی وٌفزاًظ ارائِ -

 سبریخ هؾخـ ؽذُ داًؾجَ عجك سَعظٍثعذ اس ثیَدغی وجذی 



 8 -7:30 چْبرم رٍس

 
8  10- 

 
10  -10:30 

 
10:30 12- 

 
12 -13 

 راًذثبلیٌی در ثخؼ ٍؽزوز در حضَر- 

 هذدجَ درجوع اسداًؾجَدرثبلیي ؽفبّی ارائِ گشارػ سمغین داًؾجَیبى ٍ -

 داًؾجَیبى دیگز

 اعشزاحز-

سَعظ  دزعشبری اس ثیوبر هشقل ثِ ًٍشیالسَرٍعز وزدى دعشگبُثیبى  -

 ،چیذى ٍدادى دارٍّب ثبحضَراعشبداعشبدٍدزعؼ اس داًؾجَیبى  

  

 سَعظ ABGٍ ریَیسٌفغی ٍثیوبری  درهَرد اٍرصاًظ وٌفزاًظ ارائِ -

 داًؾجَ عجك سبریخ هؾخـ ؽذُ

 

 8 -7:30 دٌجن رٍس

 
8  10- 

 
10  -10:30 

 
10:30 12- 

 

 
12 -13 

 راًذثبلیٌی در ثخؼ ٍؽزوز در حضَر-

 

ٍدزعؼ در هَرد ثزرعی ٍؽٌبخز ٍٍضعیز عالهز سمغین داًؾجَیبى  -

 هذدجَ اس داًؾجَیبى

 اعشزاحز-

دزعشبری در ثیوبراى ثب  سَعظ اعشبدٍدزعؼ هبًیشَریٌگ دعشگبُ سَضیح -

 ،چیذى ٍدادى دارٍّب ثبحضَراعشبد اس داًؾجَیبى   هؾىالر للجی

 

ٍالذاهبر دزعشبری آى  ثیوبری للجی درهَرد اٍرصاًظ وٌفزاًظ ارائِ -

 داًؾجَ عجك سبریخ هؾخـ ؽذُ سَعظ

 

 8 -7:30 ؽؾن رٍس

 
8  10- 

 
10  -10:30 

 
10:30 12- 

 
12 -13 

 راًذثبلیٌی در ثخؼ ٍؽزوز در حضَر-

سمغین داًؾجَیبى ٍدزعؼ در هَرد ثزرعی ٍؽٌبخز ٍٍضعیز عالهز  -

 هذدجَ اس داًؾجَیبى

 اعشزاحز-

وبر ًوبیؾی ثب سزالی وذ ٍعز وزدى دعشگبُ ًٍشیالسَر در سَضیح ٍارائِ -

 ،چیذى ٍدادى دارٍّب ثبحضَراعشبد ثبلیي ثیوبر در جوع داًؾجَیبى دیگز 

 

 سَعظ 2015ٍسبسُ ّبی آى درعبل CPR درهَرد اٍرصاًظ وٌفزاًظ ارائِ -

 داًؾجَ عجك سبریخ هؾخـ ؽذُ

 8 -7:30 ّفشن رٍس

 
8  10- 

 
10  -10:30 

 
10:30 12- 

 
12 -13 

 راًذثبلیٌی در ثخؼ ٍؽزوز در حضَر-

 هذدجَ درجوع اسداًؾجَدرثبلیي ؽفبّی ارائِ گشارػ سمغین داًؾجَیبى ٍ -

 داًؾجَیبى دیگز

 اعشزاحز-

درهَرد دارٍّبی هشذاٍل در ثخؼ داخلی ًٍىبر دزعشبری آى سَضیح -

 چیذى ٍدادى دارٍّب ثبحضَراعشبد ٍ

داًؾجَ  سَعظ GCSٍسزٍهبٍضزثِ ثِ عزدرهَرد اٍرصاًظ  وٌفزاًظ ارائِ -

 عجك سبریخ هؾخـ ؽذُ



 8 -7:30 ّؾشن رٍس

 
8  10- 

 
10  -10:30 

10:30 12- 

 
12 -13 

 راًذثبلیٌی در ثخؼ ٍؽزوز در حضَر-

 دزعؼ اس داًؾجَیبى در هَرد هذیزیز درد  سمغین داًؾجَیبى ٍ -

 اعشزاحز-

سَضیح درهَرد دارٍّبی هشذاٍل در ثخؼ داخلی ًٍىبر دزعشبری آى -

 ٍچیذى ٍدادى دارٍّب ثبحضَراعشبد 

خًَی ٍسغىیي  اخشالل اًعمبدی ٍ ثیوبراى درهَرد اٍرصاًظ وٌفزاًظ ارائِ -

  داًؾجَ عجك سبریخ هؾخـ ؽذُ سَعظدر آًْب ٍهزالجز اس ؽَن درد 

 

 8 -7:30 ًْن رٍس
8  10- 

 
10  -10:30 

 
10:30 12- 

 
12 -13 

 راًذثبلیٌی در ثخؼ ٍؽزوز در حضَر-

 ثحزاىدزعؼ اس داًؾجَیبى در هَرد هذیزیز  سمغین داًؾجَیبى ٍ -

 

 اعشزاحز-

 دعشگبُ ؽَن ٍدارٍّبی اخشقبفی در سزالی اٍرصاًظسَضیح درهَرد -

 ٍچیذى ٍدادى دارٍّب ثبحضَراعشبد 

ثبًذاصٍفیىظ وزدى عضَ  ارائِ وٌفزاًظ در هَرد اٍرصاًظ ارسَدذی ًٍحَُ -

  ٍهزالجز دزعشبری آى

 8 -7:30 رٍس دّن

 
8  10- 

 
10  -10:30 

 
10:30 12- 

 
12 -13 

 راًذثبلیٌی در ثخؼ ٍؽزوز در حضَر-

 هغوَهیز ّبی دارٍییدزعؼ اس داًؾجَیبى در هَرد  سمغین داًؾجَیبى ٍ -

 ٍچیذى دارٍّب ثبحضَراعشبد

 

 اعشزاحز-

هزٍری ثز هزالجز اس ویظ ّبی ثغشزی در ثخؼ داخلی ثِ حبلز دزعؼ  -

 ٍدبعخ سَعظ اعشبد جْز جوع ثٌذی هغبلت 

سَعظ اعشبد ٍدادى ًوزار در حضَر خَد داًؾجَیبى ثب ارسیبثی دبیبًی -

اهضب گزفشي فزم ارسیبثی ارائِ دالیل جْز وبّؼ یب افشایؼ ًوزُ ٍعذظ 

  یبىاس داًؾجَرفشبر حزفِ ای ًٍوزُ ارسیبثی ًْبیی 

 


