
 

 

 سمه تعالياب

 
 کمک های اولیه یآموزشمعرفی دوره 

 
 هدف كلي:

 به  آسيب ها و هاي برخورد با مصدومين و بيماران با مشكالت طبي هاي اوليه و روش با مفهوم كمك آشنايي افراد جامعه

 به آنها و اوليه هاي ضروري ارائه مراقبت نحوه و موثر و عمليصورت 

 سازمان ها و... كاركنان ادارات وكارمندان و  -هروندان جامعهمخاطبين: كليه افراد بزرگسال و ش

 رئوس مطالب:        

 يهاول يها كمكاقدامات  گانهاي ارائه دهنده يه و ويژگياول يها كمك مباني بر يمرور 

 در كمك هاي اوليه ابزار و روش ها 

 يرخواراندر بزرگساالن، كودكان و ش حياتي پايه هاي يتحما (BLS,AED) 

 يتوسط جسم خارج ييبرطرف كردن انسداد راه هوا يها شرو (FBAO) 

 يتنفس دستگاه شايع اختالالت 

 دستگاه قلب و عروق شايع اختالالت  

 ها يبتروما و آس 

 دستگاه عصبي شايع اختالالت 

 آسيب هاي ناشي از عوامل محيطي  

 ها يتمسموم 

بيان سناريو و كاار عملاي و انماام     ، ايفاي نقش ،نمايش فيلم -نحوه آموزش: آموزش تعاملي و يادگيري مسئله محور

 و بيمارنما ها بر روي مانكن مهارت

 ساعت   8مدت زمان دوره  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

های اولیه کمک یآموزشدوره  جدول زمانی و برنامه  

 

 

 

 

 

 دکتر امیر ساالری          

 های ویژهمدرس اورژانس و مراقبت      

 دانشگاه علوم پزشکی تهران          

 

 ردیف عناوین آموزشی ساعات تئوری ساعات عملی مدرس دوره

 30 - دکتر ساالری
 مباني كمك هاي اوليه

 تعاريف، مديريت صحنه، ارزيابي و معاينه بيمار() 
1 

 30 30 
در كمك هاي اوليه )نحوه بكارگيري از وسايل،  ابزار و روش ها

 جابمايي و انتقال صحيح بيماران و مصدومين(
2 

 60 30 
 (BLS, AED) حمايت هاي حياتي پايه

 )سناريوي اول كار گروهي(
3 

 4 اختالالت شايع دستگاه تنفس 30 - 

 5 اختالالت شايع دستگاه قلب و عروق 30 - 

 
30 30 

ها، كنترل آسيب به سر و ستون مهره برخورد با مصدوم ترومايي)

 خونريزي و زخم بندي(

 )سناريوي دوم كار گروهي(

6 

 
30 30 

، ) آسيب به استخوان ها، مفاصل و عضالتبرخورد با مصدوم ترومايي

 اصول بيحركت سازي و آتل بندي(

وي سوم كار گروهي()سناري  
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 8 اختالالت شايع دستگاه عصبي  30 - 

 
- 30 

 آسيب هاي ناشي از عوامل محيطي

 گرمازدگي و ،سوختگي، برق گرفتگي، غرق شدگي گزيدگي،) 

(سرمازدگي    

9 

 10 مسموميت ها  30 - 


