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معرفی درس:

در این درس دانشجو ضمن کسب آگاهی های اولیه و مقدماتی با ایست های قلبی تنفسی در شرایط معمولی
و خاص ،چگونگی برخورد و اتخاذ تصمیم مقتضی جهت شروع و ادامه عملیات احیا را می آموزد .همچنین
اصول و روشها ی کمك رسانی در فوریتهای پزشكی را فراگرفته و بر روی موالژهای آموزشی به اجرا در می
آورد.

عناوین کلی این درس شامل موارد زیر می باشد :

 مبانی و اهمیت کمك های اولیه در محیط های کار
 عالئم حیاتی ( نبض ،تنفس ،فشار خون ،درجه حرارت ،رنگ پوست) و ارزیابی مصدوم و تریاژ
 تشخیص مقدماتی صدمات ،اقدامات اولیه اساسی برای نجات مصدوم و اولویت بندی کمك های اولیه
 عملیات احیاء قلبی و ریوی ( ایست قلبی ،ماساژ قلبی ،تنفس مصنوعی و روش های انجام آن)
 اختالالت قطع تنفس و کمك های اولیه
 انواع شوک و کمك های اولیه
 انواع خون ریزی و کمك های اولیه
 انواع زخم و روش های پانسمان
 انواع شكستگی ،دررفتگی و کمك های اولیه
 انواع سوختگی و کمك های اولیه
 تشنج و کمك های اولیه
 اجسام خارجی و کمك های اولیه
 گرمازدگی ،سرمازدگی و کمك های اولیه
 برق گرفتگی و کمك های اولیه
 غرق شدگی ،نیم غرق شدگی و کمك های اولیه
 خفگی ناشی از استنشاق گازهای سمی یا فقدان اکسیژن
 انواع مسمومیت های استشاقی و کمك های اولیه
 اصول جابجایی و انتقال مصدوم
 اصول استقرار سیستم کمك های اولیه در محیط کار

 هدف کلی
آشنایی با مبانی و اهمیت کمك های اولیه در محیط های کار
 اهداف اختصاصی
انتظار میرود دانشجو بعد از فراگیری قادر باشد:
 مبانی کمك های اولیه در محیط های کار را شرح دهد
 اهمیت کمك های اولیه در محیط های کار را بداند
 اصول اخالقی به هنگام امداد و نجات و انجام کمك های اولیه در محیط های کار را شرح دهد

 هدف کلی
آشنایی با عالئم حیاتی ( نبض ،تنفس ،فشار خون ،درجه حرارت ،رنگ پوست) و ارزیابی مصدوم و تریاژ
 اهداف اختصاصی
انتظار میرود دانشجو بعد از فراگیری قادر باشد:
 عالئم حیاتی ( نبض ،تنفس ،فشار خون ،درجه حرارت ،رنگ پوست) را شرح دهد
 نحوه بررسی عالئم حیاتی ( نبض ،تنفس ،فشار خون ،درجه حرارت ،رنگ پوست) آن ها را بداند
 هدف کلی
مروری بر تشخیص مقدماتی صدمات ،اقدامات اولیه اساسی بررسی نجات مصدوم و اولویت بندی کمك های اولیه
 اهداف اختصاصی
انتظار میرود دانشجو بعد از فراگیری قادر باشد:
 مجموعه اقدامات و مراقبتهای فوری و آنی برای نجات مصدوم را شرح دهد
 اهداف ،وظائف و اصول امدادگری را شرح دهد
 اولویت بندی انجام کمك های اولیه به هنگام مواجهه با مصدوم را بداند

 هدف کلی
آشنایی با عملیات احیاء قلبی و ریوی ( ایست قلبی ،ماساژ قلبی ،تنفس مصنوعی و روش های انجام آن)
 اهداف اختصاصی
انتظار میرود دانشجو بعد از فراگیری قادر باشد:
 انواع مرگ را نام ببرد و تعریف نماید
 احیا قلبی و ریوی را تعریف نماید
 علل ایست قلبی و ریوی را شرح دهد
 CPR و زمان طالیی را شرح دهد
 ارزیابی سطح هوشیاری مصدوم را لیست کند
 انواع وسائل مورد نیاز در اورژانس جهت انجام  CPRرا بداند
 نحوه انجام ماساژ قلبی را شرح دهد
 نحوه اجرای احیا قلبی و ریوی روی مانكن را شرح دهد
 هدف کلی
آشنایی با اختالالت قطع تنفس و کمك های اولیه
 اهداف اختصاصی
انتظار میرود دانشجو بعد از فراگیری قادر باشد:
 انواع تنفس را نام برده و تعریف نماید
 اختالالت قطع تنفس و علل آن ها را شرح دهد
 انواع مانورهای مرسوم جهت رفع انسداد راه هوایی را شرح دهد
 هدف کلی
آشنایی با انواع شوک و کمك های اولیه
 اهداف اختصاصی
انتظار میرود دانشجو بعد از فراگیری قادر باشد:
 شوک را تعریف نماید و علل بروز آن را بیان کند

 انواع شوک را لیست نماید
 اثر شوک بر سیستم های بدن را شرح دهد
 کمك های اولیه و درمان انواع شوک را شرح دهد
 تب را تعریف نماید و علل آن را بیان کند
 انواع تب را لیست نماید
 اثر تب بر سیستم های بدن را شرح دهد
 کمك های اولیه و درمان انواع تب را شرح دهد
 هدف کلی
آشنایی با انواع خون ریزی و کمك های اولیه
 اهداف اختصاصی
انتظار میرود دانشجو بعد از فراگیری قادر باشد:
 خون ریزی را تعریف نماید و علل آن را بیان کند
 انواع خون ریزی و اثرات آن را لیست نماید
 کمك های اولیه در انواع خون ریزی را شرح دهد
 نحوه بند آوردن خون ریزی های خارجی را شرح دهد

 هدف کلی
آشنایی با انواع زخم و پانسمان
 اهداف اختصاصی
انتظار میرود دانشجو بعد از فراگیری قادر باشد:
 زخم را تعریف نماید و علل آن را بیان کند
 انواع زخم و اثرات احتمالی آن بر بدن را لیست نماید
 پانسمان انواع زخم را شرح دهد

 هدف کلی
آشنایی با انواع شكستگی ،دررفتگی و کمك های اولیه
 اهداف اختصاصی
انتظار میرود دانشجو بعد از فراگیری قادر باشد:
 شكستگی را تعریف نماید و علل آن را بیان کند
 انواع شكستگی براساس علت را لیست نماید
 درمان شكستگی ها براساس علت را شرح دهد
 دالیل جوش خوردن و یا نخوردن انواع شكستگی ها را شرح دهد
 عوارض شكستگی ها را شرح دهد

 هدف کلی
آشنایی با انواع سوختگی و کمك های اولیه
 اهداف اختصاصی
انتظار میرود دانشجو بعد از فراگیری قادر باشد:
 سوختگی را تعریف نماید و علل آن را بیان کند
 انواع سوختگی براساس علت را لیست نماید
 کمك های اولیه و درمان سوختگی ها را شرح دهد
 ضایعات سوختگی ها را شرح دهد
 هدف کلی
آشنایی با تشنج و کمك های اولیه
 اهداف اختصاصی
انتظار میرود دانشجو بعد از فراگیری قادر باشد:
 تشنج را تعریف نماید و علل بروز آن را بیان کند
 کمك های اولیه در تشنج را شرح دهد

 هدف کلی
مروری بر ورود اشیاء خارجی به بدن و کمك های اولیه
 اهداف اختصاصی
انتظار میرود دانشجو بعد از فراگیری قادر باشد:
 انواع اشیاء خارجی که توانایی ورود به بدن را دارد را نام ببرد
 کمك های اولیه به هنگام ورود اشیاء خارجی به بدن را شرح دهد
 ضایعات ورود اشیاء خارجی به بدن را شرح دهد
 هدف کلی
آشنایی با انواع گرمازدگی و سرمازدگی و کمك های اولیه
 اهداف اختصاصی
انتظار میرود دانشجو بعد از فراگیری قادر باشد:
 گرمازدگی و سرمازدگی را تعریف نماید و عالئم آن را بیان کند
 انواع گرمازدگی و سرمازدگی براساس علت را لیست نماید
 کمك های اولیه به هنگام گرمازدگی و سرمازدگی را شرح دهد
 هدف کلی
آشنایی با برق گرفتگی و کمك های اولیه
 اهداف اختصاصی
انتظار میرود دانشجو بعد از فراگیری قادر باشد:
 برق گرفتگی را تعریف نماید و عالئم آن را بیان کند
 انواع برق گرفتگی براساس علت را لیست نماید
 کمك های اولیه به هنگام برق گرفتگی را شرح دهد

 هدف کلی
آشنایی با غرق شدگی ،نیم غرق شدگی و کمك های اولیه
 اهداف اختصاصی
انتظار میرود دانشجو بعد از فراگیری قادر باشد:
 غرق شدگی و نیم غرق شدگی را تعریف نماید و عالئم آن را بیان کند
 انواع غرق شدگی و نیم غرق شدگی براساس علت را لیست نماید
 کمك های اولیه به هنگام غرق شدگی و نیم غرق شدگی را شرح دهد
 هدف کلی
مروری بر خفگی ناشی از استنشاق گازهای سمی یا فقدان اکسیژن و کمك های اولیه
 اهداف اختصاصی
انتظار میرود دانشجو بعد از فراگیری قادر باشد:
 خفگی ناشی از استنشاق گازهای سمی یا فقدان اکسیژن و عالئم آن را بداند
 انواع مسمومیت های استشاقی را لیست نماید
 کمك های اولیه به هنگام خفگی ناشی از استنشاق گازهای سمی را شرح دهد
 هدف کلی
آشنایی با جابجایی و انتقال مصدوم و کمك های اولیه
 اهداف اختصاصی
انتظار میرود دانشجو بعد از فراگیری قادر باشد:
 اهداف انتقال بیمار را شرح دهد
 انواع و روش های انتقال بیمار را لیست نماید
 روش ساختن برانكارد را شرح دهد
 روش قرار دادن بیمار در آمبوالنس را شرح دهد
 روش جابجایی و انتقال مصدوم از برانكارد به روی تخت بیمارستان را شرح دهد

 هدف کلی
مروری بر اصول استقرار سیستم کمك های اولیه در محیط کار
 اهداف اختصاصی
انتظار میرود دانشجو بعد از فراگیری قادر باشد:
 اصول استقرار سیستم کمك های اولیه در محیط کار را شرح دهد
 ملزومات جعبه کمك های اولیه در محیط های کاری را شرح دهد

 روش آموزش
ترکیبی

مجازی

حضوری

شرایط اجراء


امکانات آموزشی:
 اسالید ،کامپیوتر و با استفاده از نرم افزارهایی شامل سامانه نوید

 منابع درسی :
 خیر

آیا کتاب /مقاله خاصی برای معرفی به دانشجویان به عنوان منبع درسی در نظر دارید؟  بلی

 در صورت وجود جدول زیر را تكمیل کنید:

مشخصات کتاب شامل عنوان ،نویسندگان،مترجمین ،انتشارات ،سال و نوبت چاپ

صفحات و فصلهای مشخص
شده برای مطالعه

کتاب کمك های اولیه و هالل احمر

کلیه فصول مرتبط با عناوین
جلسات و اهداف ذکر شده

طوسی محمدرضا ،کمك های اولیه ،اورژانس و طب کار

کلیه فصول مرتبط با عناوین
جلسات و اهداف ذکر شده

مشخصات مقاله شامل عنوان ،نویسندگان ،مجله ،سال و شماره انتشار و صفحات

نحوه دسترسی دانشجویان به
مقاله

 در صورتی که در نظر دارید جزوه یا هر نوع محتوای دیگری (مانند فیلم ،مجموعه اسالید و  )...عالوه بر کتاب
فوق یا به تنهایی به عنوان منبع درسی به دانشجویان معرفی کنید  ،مشخصات آن را ذکر کنید و فایل آن
نوع محتوا*

مشخصات شامل عنوان و مؤلفین/

توضیحات

تهیهکنندگان

آماده بودن فایل برای
بارگذاری**

را ضمیمه نمایید:

* منظور اسالید پاور پوینت ،جزوه ،فیلم آموزشی ،محتوای بارگذاری شده بر روی سامانههای دیگر دانشگاه و  ...است.

 در صورتی که در نظر دارید محتوای دیگری (مانند کتاب ،مجموعه اسالید ،جزوه و  )...را به عنوان منبع مطالعه
بیشتر به دانشجویان معرفی کنید  ،مشخصات کامل آن را ذکر کنید( .در سامانه قسمتی جداگانه برای این موارد
در نظر گرفته شده است).
.
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 آزمون های خود ارزیابی
 .1آیا برای درس خود آزمون در نظر گرفتهاید؟

 بلی

 خیر

 در صورت وجود تعداد و نوع خودآزمونها را ذکر کنید.
شماره

عنوان آزمون

نوع آزمون

مهلت پاسخ دادن دانشجویان

مثال

ازمون مبحث
نیازسنجی در برنامه
درسی

تستی چهار
جوابی

از  99/7/14تا 99/7/20

میان ترم

مهلت ارائه بازخورد به تکالیف
تا تاریخ 99/7/24

تستی چهار
جوابی

1400/01/21

از  1400/01/21تا 1400/01/21

 تکالیف و پروژههای دانشجویان

شماره

مثال

1

تکالیف طول ترم
مهلت پاسخ

عنوان

شرح تکلیف

تکلیف

تكلیف اول
کالسی

دادن
دانشجویان

در این تكلیف در یك پاراگراف کوتاه شرح دهید که مفهوم این عبارت
چیست؟ "برنامههای درسی زیادی به صورت همزمان به وجود آمدهاند .تمام
این برنامهها باید همگرا و همسان شوند".
در مورد کوریكولوم رشته پزشكی (یا اگر آشنایی شما کافی نیست کوریكولوم
رشته خودتان) مصادیقی برای موارد زیر ذکر نمایید :برنامه درسی رسمی و
غیر رسمی ،برنامه درسی مخفی ،برنامه درسی طراحی شده ،آموزش داده
شده و مورد سنجش واقع شده و برنامه درسی بی اثر

 99/7/12تا
99/7/23

از دانشجو خواسته می شود در قالب یک فایل تصویری و

 99/12/15تا

صوتی عملیات  CPRرا انجام دهد و ارسال کند

مهلت فیدبک

هدف از ارائه

دادن مدرس

تکلیف

99/7/27

99/12/21

99/12/20

مرور فصل مربوطه
از منبع درسی و
درک مفاهیم
مربوطه

مرور فصل
مربوطه از منبع
درسی و درک
مفاهیم مربوطه

از دانشجو خواسته می شود در قالب یک فایل تصویری و
2

صوتی عملیات حمل صحیح مصدوم را انجام دهد و ارسال
کند

 1400/02/01تا
1400/02/03

1400/02/04

مرور فصل
مربوطه از منبع
درسی و درک
مفاهیم مربوطه

 پروژه درسی
 .1آیا برای درس خود پروژه پایان ترم /میان ترم در نظر گرفتهاید؟

 بلی

 خیر

در صورت پاسخ مثبت شرح مختصر و هدف از ارائه آن را بنویسید:
مرور فصل مربوطه از منبع درسی و درک مفاهیم مربوطه

 سایر فعالیت های یادگیری
در سامانه امكان فعال سازی اتاق بحث (غیرهمزمان) ،وجود دارد .اگر در طراحی و هدایت مباحثه دقت
کافی انجام شود می-تواند به پرورش تفكر انتقادی در دانشجویان کمك زیادی نماید .در صورت تمایل به
استفاده از این امكان موارد زیر را تكمیل نمایید:
 اتاق بحث (فورم)
موضوع بحث:
............................................................................................................ .....................................................................................
............................................. ....................................................................................................................................................

 ارزشیابی دانشجویان
موارد ارزشیابی



بارم نمره

آزمون میان ترم

5

آزمون پایان ترم

10

شرکت فعال در کالس و حضور و غیاب

2

تکالیف و سایر فعالیت ها

2

مقررات
 حداقل نمره قبولی  :براساس مقررات آموزشی
 تعداددفعات مجاز غیبت در کالس :براساس مقررات آموزشی

جدول زمانبندی درس کمک های اولیه
تاریخ ارائه

ساعت ارائه

99/11/11

10-12

99/11/18

10-12

99/11/25

10-12

99/12/02

10-12

99/12/09

10-12

99/12/16

10-12

99/12/23

10-12

1400/01/14

10-12

موضوع جلسه

مدرس

نحوه ارائه

م بانی و اهم یت ک مک
های اول یه در محیط
های کار

عالئم ح یاتی و ارزیابی
مصدوم و تریاژ

دکتر
عبدالرسول

مجازی

رحمانی

مورد نیاز

ارزشیابی

امکانات فضای

آزمون کتبی

مجازی و نرم

میان ترم و

افزارهای ارائه

پایان ترم

شده

دکتر
عبدالرسول

امکانات

روش

مجازی

رحمانی

امکانات فضای

آزمون کتبی

مجازی و نرم

میان ترم و

افزارهای ارائه

پایان ترم

شده

تشخخخیص م قد ماتی
صدمات ،اقدامات اولیه

دکتر

اسخخاسخخی برای نجات

عبدالرسول

مصدوم و اولویت بندی

رحمانی

مجازی

امکانات فضای

آزمون کتبی

مجازی و نرم

میان ترم و

افزارهای ارائه

پایان ترم و

شده

تکلیف

کمک های اولیه

عمل یات اح یاء قلبی و
ریوی

اختالالت قطع تنفس
و کمک های اولیه

انواع شخخوک و ک مک
های اولیه

ا نواع خون ر یزی و
کمک های اولیه

انخواع زخخم و روش
پانسمان

امکانات فضای

دکتر
عبدالرسول

مجازی

رحمانی

مجازی

رحمانی

مجازی

رحمانی

مجازی

رحمانی

رحمانی

تکلیف

امکانات فضای

آزمون کتبی

مجازی و نرم

میان ترم و

افزارهای ارائه

پایان ترم

امکانات فضای

آزمون کتبی

مجازی و نرم

میان ترم و

افزارهای ارائه

پایان ترم

امکانات فضای

آزمون کتبی

مجازی و نرم

میان ترم و

افزارهای ارائه

پایان ترم

شده
امکانات فضای

دکتر
عبدالرسول

پایان ترم و

شده

دکتر
عبدالرسول

میان ترم و

شده

دکتر
عبدالرسول

افزارهای ارائه
شده

دکتر
عبدالرسول

مجازی و نرم

آزمون کتبی

مجازی

مجازی و نرم
افزارهای ارائه
شده

آزمون کتبی
میان ترم و
پایان ترم و
تکلیف

میان ترم
1400/01/21

10-12

1400/01/28

10-12

1400/02/04

10-12

1400/02/11

10-12

1400/02/18

10-12

1400/02/25

10-12

1400/03/01

10-12

1400/03/08

10-12

1400/03/22

10-12

ا نواع شخخکسخخ ت گی،
دررفتگی و کمک های

امکانات فضای

دکتر
عبدالرسول

مجازی

رحمانی

مجازی و نرم
افزارهای ارائه

مجازی

شده

اولیه
ا نواع سخخو خ ت گی و
کمک های اولیه

تشخخنو و ک مک های
اولیه

اجسام خارجی و کمک
های اولیه

گخخرمخخازدگخخی و
سخخر مازدگی و ک مک
های اولیه

برق گرفتگی و ک مک
های اولیه

غرق شدگی ،نیم غرق
شخخدگی و کمک های
اولیه

دکتر
عبدالرسول

مجازی

رحمانی

مجازی

رحمانی

مجازی

مجازی

رحمانی

افزارهای ارائه

پایان ترم

مجازی و نرم
افزارهای ارائه

آزمون کتبی
میان ترم و
پایان ترم و
تکلیف

امکانات فضای

آزمون کتبی

مجازی و نرم

میان ترم و

افزارهای ارائه

پایان ترم

شده
امکانات فضای

دکتر
مجازی

رحمانی

مجازی و نرم
افزارهای ارائه
شده

دکتر
عبدالرسول

مجازی و نرم

میان ترم و

شده

دکتر

عبدالرسول

امکانات فضای

آزمون کتبی

امکانات فضای

رحمانی

عبدالرسول

افزارهای ارائه

پایان ترم

شده

دکتر
عبدالرسول

مجازی و نرم

میان ترم و

شده

دکتر
عبدالرسول

امکانات فضای

آزمون کتبی

مجازی

رحمانی

آزمون کتبی
میان ترم و
پایان ترم و
تکلیف

امکانات فضای

آزمون کتبی

مجازی و نرم

میان ترم و

افزارهای ارائه

پایان ترم

شده

خ ف گی ناشخخخی از
اسخختنشخخاق گازهای
سخخخ می یا ف قدان

دکتر
عبدالرسول

مجازی

رحمانی

استشاقی و کمک های
اولیه

رحمانی

مجازی و نرم

میان ترم و

افزارهای ارائه

پایان ترم

امکانات فضای

دکتر
عبدالرسول

آزمون کتبی

شده

اکسیژن
انواع مسخخمومیت های

امکانات فضای

مجازی

مجازی و نرم
افزارهای ارائه
شده

آزمون کتبی
میان ترم و
پایان ترم و
تکلیف

اصخخول جا ب جا یی و
1400/03/29

10-12

1400/04/05

10-12

انتقال مصدوم
اصول استقرار سیستم
ک مک های اول یه در
محیط کار

دکتر
عبدالرسول

مجازی

رحمانی

رحمانی

مجازی و نرم

میان ترم و

افزارهای ارائه

پایان ترم

شده

دکتر
عبدالرسول

امکانات فضای

آزمون کتبی

مجازی

امکانات فضای

آزمون کتبی

مجازی و نرم

میان ترم و

افزارهای ارائه

پایان ترم و

شده

تکلیف

