
 
 

 Prehospital Emergency Care (B.Sc.)   كارشناسي ناپيوسته رشته فوريت هاي پزشكي

  

مقطع كارشناسي ناپيوسته رشته فوريت هاي پزشكي يكي از برنامه هاي آموزشي گروه پزشكي مي باشد. دانش 

وظيفه مي نمايند. محدوده وظائف اين فارغ التحصيالن آموختگان اين مقطع به عنوان عضوي از تيم سالمت، انجام 

ارائه خدمات درماني در مواجهه با بيماران اورژانسي و مصدومين ناشي از تصادفات، حوادث و باليا پيش از 

رسيدن به مراكز درماني بيمارستاني مطابق دستورالعمل هاي مربوطه مي باشد. همچنين به عنوان بازوي فعال 

 .امي بحران ها و حوادث غير مترقبه آمادگي و توانايي امداد و كمك رساني به مصدومين را دارندعملياتي در تم

  

 :تاريخچه رشته و پيشرفت هاي جديد 

ميالدي در آمريكا پايه گذاري شده و پس  1960رشته فوريت هاي پزشكي به عنوان يك حيطه حرفه اي از دهه 

ين رشته صورت گرفته است. در ايران نيز به دنبال فروريختن سقف از گذشت نيم قرن پيشرفت قابل توجهي در ا

و راه اندازي اولين مركز اورژانس پيش بيمارستاني تربيت نيروهاي الزم جهت  1353فرودگاه مهرآباد در سال 

 اشتغال در اورژانس به صورت غير آكادميك آغاز گرديد، در ابتدا داوطلبان با گذراندن دوره هاي كوتاه مدت و

متأسفانه در  1379ماهه به ارائه خدمت در پايگاه هاي اورژانس پيش بيمارستاني مي پرداختند. تا سال  6اغلب 

برنامه  1379پيشرفت شايان ذكري رخ نداد تا اينكه در سال  115روند آموزش نيروها جهت اشتغال در اورژانس 

ويب و پذيرش دانشجو از طريق كنكور درسي دوره كارداني رشته فوريت هاي پزشكي در مقطع كارداني تص

سال از پذيرش اولين گروه دانشجويان مقطع كارداني و احساس  7سراسري صورت گرفت. اكنون با گذشت حدود 

نياز به تقويت بنيه علمي و توان عملياتي فارغ التحصيالن بر آن شديم تا با تدوين برنامه آموزشي رشته فوريت 

ناپيوسته ضمن امكان ادامه تحصيل و ارتقاي سطح علمي كاردان هاي فوريت هاي پزشكي در مقطع كارشناسي 

هاي پزشكي با افزايش گستره خدمات رساني ايشان كيفيت و كميت خدمات ارائه شده توسط اورژانس پيش 

 .بيمارستاني را ارتقاء بخشيم

  

 :(Values)ارزشهاي لحاظ شده

  

با توجه به تاكيد فراوان و ارزش بسياربااليي كه تعاليم ارزشمند ديني و مذهبي ما براي نجات جان انسان ها و 

و من احياها  "سوره مائده و 32ياري و كمك رساني به بيماران و آسيب ديدگان قائل است و به مصداق آيه 

نجات دهد، جان همه انسان ها را نجات داده كه مي فرمايد هر كس جان انساني را  "فكانما احياء الناس جميعا



است، آموزش اين رشته مي تواند قدمي ارزشمند به سوي نهادينه كردن اخالق انساني و ارزش هاي ديني دين 

 .مقدس اسالم باشد

  

تاكيد بر ارزش هاي اخالقي، معنوي، حرفه اي، و قانوني جزئي الينفك از آموزش رشته فوريت هاي پزشكي در 

 .ارشناسي ناپيوسته مي باشدمقطع ك

  

 ناشي مصدومان و دارد بااليي بسيار آمار عروقي –توجه به اينكه كشور ما از نظر وقوع حوادث ترافيكي و قلبي 

 اين آموزش در موضوع اين هستند، بيمارستاني پيش اورژانس در خدمت اصلي گيرندگان از يكي حوادث اين از

 .است گرفته قرار مدنظر رشته

  

ع باالي حوادث و بحران هاي طبيعي و آمادگي براي مقابله و برخورد با آن يكي از موارد مهم آموزشي و شيو

 .افزايش توانمندي هاي دانش آموختگان اين رشته مي باشد

  

آشنايي با جديدترين روش هاي اقدامات درماني، تجهيزات نرم افزاري و سخت افزاري در سطح پيش بيمارستاني 

 .مهارت، قدرت، سرعت و دقت به عنوان سرلوحه متون آموزشي اين دانشجويان قرار گرفته است و نيز دانش،

  

حفظ كرامت انساني در خدمت و رعايت حقوق انساني و فردي و احترام به شخصيت انسان ها به عنوان يك ركن 

 .ارزشي در متون علمي و آموزش هاي ارائه شده به اين دانشجويان ديده مي شود

  

هش به عنوان زير بناي تمامي رشته هاي تحصيلي در اين رشته از اهميت بسزايي برخوردار است و آموزش پژو

 .دانشجويان بر اساس اصل پژوهش محوري مد نظر قرار مي گيرد

  

 :(Mission)رسالت

ميليون ها كشته و زخمي و ميلياردها ريال هزينه تنها گوشه اي از خساراتي استي است كه ساليانه در اثر وقوع 

حوادث مختلف )حوادث ترافيكي، حوادث مترقبه ( و همچنين بيماري ها و فوريت ها بر دوش كشورهاي جهان 

ستثني نبوده و ساالنه متحمل خسارات تحميل شده است. اين در حالي است كه كشور ما ايران نيز از قاعده م

 .جاني و مالي به ويژه از ناحيه حوادث ترافيكي و نيز بالياي طبيعي مي گردد

  

 .لزوم وجود موسسات امداد رساني به مصدومين و حادثه ديدگان بر هيچ كس پوشيده نيست

  

ته كارداني فوريت هاي پزشكي، رسالت مقطع كارشناسي ناپيوسته اين رشته دادن روح پويايي و روزآمدي به رش

آموزش و ارتقاي دانش در زمينه پيش بيمارستاني در فارغ التحصيالن رشته هايي نظير كارداني هوشبري و اتاق 

عمل و جذب اين دانش آموختگان در مراكز اورژانس پيش بيمارستاني جهت خدمت رساني به مصدومين و نيز 

ن هاي فوريت هاي پزشكي و به تبع آن افزايش كيفيت خدمات اورژانس رفع نياز ارتقاي سطح علمي و عملي كاردا

 .پيش بيمارستاني است

  



 :(Vision)چشم انداز رشته 

روز دنيا و افزايش توانمندي هايشان  علوم بر اساس اين برنامه آموزشي دانش آموختگان اين رشته با فراگيري

ر قادر خواهند بود خدمات اورژانس پيش بيمارستاني را در سطح باالتري براي بيماران و در رشته مذكو

مصدومين ارائه نمايند و همچنين با فراگيري اصول مديريت در حوادث و ترياژ در حوادث جمعي با اولويت بندي 

ع باالتر متناسب با بيماران نسبت به نجات جان مصدومان اقدام نمايند. با تدوين برنامه آموزشي در مقاط

استانداردهاي روز دنيا دانش آموختگان اين رشته خواهند توانست با حضور فعال خود در عرصه هاي مختلف 

برترين خدمات اورژانس پيش بيمارستاني را به اثر بخش ترين شكل و مقرون به صرفه و با كيفيتي روز افزون 

مرگ و مير ناشي از حوادث و نيز كاهش عوارض ناشي آنها و كوتاهترين مدت به اجرا گذاشته و با كاهش آمار 

به مصدوم، خانواده و جامعه( و  از جمله عوارض جسمي )قطع عضو(، عوارض مالي) هزينه ها مترتب شده

 .عوارض اجتماعي در سطح منطقه اي و بين المللي مطرح باشند

  

 :(aims)اهداف كلي 

رشته فوريت هاي پزشكي، تربيت نيروي انساني مجرب و كارآمد هدف كلي از آموزش مقطع كارشناسي ناپيوسته 

و توانمند جهت خدمت رساني به مصدومان و بيماران حاد و اورژانس در حيطه اورژانس پيش بيمارستاني به 

تمامي افراد جامعه مي باشد به نحوي كه در تمامي مراحل خدمت رساني به مصدوم از لحظه تماس تا زمان 

مصدوم به بيمارستان بر اساس دستورالعمل هاي مربوطه اقدام نموده و تمامي تالش خود را  تحويل بيمار يا

 .براي بهبود وضعيت و نجات جان مصدوم به كار بندد

  

 :(role definition)نقش هاي دانش آموختگان در نظام سالمت 

 .ارتباطي، پژوهشي خواهند بود -خدماتي، مشاوره اي -داراي نقش هاي عملياتي

  

 :(task analysis)وظايف حرفه اي دانش آموختگان در نظام سالمت

 يخدمات –الف: نقش عملياتي 

 رارزيابي اوليه سريع و دقيق بيما

 لارائه كمك هاي اوليه به بيماران و مصدومان بدحا

 ربرقرار ساختن ارتباط با مراكز اصلي اورژانس و پزشك مشاو

 فشك مشاور يا مركز پيام و كسب تكليارائه گزارش پزشكي مناسب و مفيد به پز

 ربكارگيري صحيح تجهيزات موجود در آمبوالنس به منظور پايش، جابه جايي، انتقال و تثبيت وضعيت بيما

انجام اقدامات پايه نظير گرفتن مسير وريدي مناسب به تعداد كافي، تجويز اكسيژن، بازنگه داشتن راه هوايي، 

 -اي قلبي و ريوي، انجام احياي قلبي و ريوي پايه و پيشرفته در موارد است قلبيانجام پايش قلبي و تفسير نواره

 زتنفسي )در نوزادان، كودكان و بزرگساالن(، تجويز مايعات در موارد نيا

ش هاي حفظ شك، انجام اينتوباسيون و ساير روتجويز صحيح داروهاي موجود در آمبوالنس طبق دستور پز

آن، انجام اقدامات پيشرفته حفظ حيات با كسب مجوز از پزشك مسئول يا بر اساس  راه هوايي و بازنگه داشتن
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پروتكل هاي ابالغي و نيز دادن شوك الكتريكي قلبي جهت احياي بيمار طبق دستورالعمل هاي درماني و انجام 

 زتوراكو سنتز در موارد نيا

 تمراكز درماني در اسرع وقرانندگي وسيله نقليه جهت رسيدن به محل مأموريت و حمل بيمار به 

 نرعايت اخالق حرفه اي و اطمينان بخشي به بيمار و همراها

 Mobile ICUارائه خدمات درماني پيش بيمارستاني در

 (مركز هدايت بحران)EOC, Dispatchآشنايي و انجام امور مربوط به ارتباطات،

  

 :ارتباطي –ب: نقش مشاوره اي 

 اكمك و ارائه مشاوره در تصميم گيري هاي بهداشتي و درماني مرتبط با باليا و فوريت ه

  

 :ج: نقش پژوهشي

  

كمك در طرحي و اجراي پژوهش هاي مورد نياز در حيطه پيش بيمارستاني و انتشار پژوهش هاي كاربردي در  

 هزمينه هاي نامبرد

 هانجام امور پژوهشي محول

 :رنامهاستراتژي هاي اجرايي ب

  

 :جهت نيل به اهداف آموزشي رشته فوريت هاي پزشكي، الزم است راهبردهاي ذيل به كار گرفته شود

  

 يمحل -تنظيم اهداف و ارائه برنامه هاي آموزشي منطبق بر نيازهاي ملي                  .1

  

 تتأكيد بر حفظ حيات و پيشگيري از بروز معلولي                  .2

  

ارائه برنامه هاي آموزشي از طريق مشابه سازي در مراكز مهارت هاي باليني با استفاده از ابزار                   .3

 سو تجهيزات مناسب آموزشي )مانكن و موالژ( و آمبوالن

  

 تاكيد بر مهارت هاي آموخته شده در محيط هاي واقعي )مراكز بيمارستاني به ويژه در بخش                  .4

 س، اتاق عمل، اورژانس و سپس در پايگاه هاي اورژانICUهاي

  

 يتوجه به روش ها و فنون آموزشي جديد و استفاده از تجهيزات درمان                  .5

  

 نطراحي برنامه آموزشي مبتني بر نقش ها و وظايف حرفه اي دانش آموختگا                  .6

  

انشجو در جهت تقويت روحيه پويايي و خودآموزي و جستجو و دستيابي به علوم روز آموزش د                  .7

 يو اورژانس پيش بيمارستانEMSدنيا در زمينه

  



طراحي و اجراي برنامه آموزشي بر اساس افزايش دانش و توانمندي دانش آموختگان در زمينه                   .8

 اشناخت انواع باليا و بحران هاي طبيعي و چگونگي مقابله با آنه

  

و نگهداري  آشنايي كامل به تجهيزات مورد نياز در آمبوالنس و روش هاي بهره برداري و حفظ                  .9

 اآنه

  

بخشيدن روحيه آموزشي به تمامي دانش آموختگان كه پس از اتمام دوران تحصيل هر يك از آنها               .10

به عنوان پيكي آموزشي در خانه، محل كار و در ميان مردم از فرصت هاي مقتضي استفاده نموده و آموزش 

 .صوص كمك هاي اوليه و اصول احياء به ديگران آموزش دهندهاي خود امدادي و ديگر امدادي را به ويژه در خ

  

دروس نظري (integrationو ادغام(Student centered)تاكيد بر حركت يه سوي دانشجو محوري              .11

 نو عملي و بهبود سطح مهارت هاي دانشجويا

  

  

  

 :شرايط و نحوه پذيرش دانشجو 

  

ها به صورت نيمه متمركز )مصاحبه، معاينات بدني و ...(  دانشگاه اسريپذيرش دانشجو از طريق آزمون سر

 .است

  

 يشرايط كلي ورود به دوره كارشناسي ناپيوسته فوريت هاي پزشك

  

 نمذكر بود                  .1

  

 يوريت هاي پزشكي، هوشبري، اتاق عمل، پرستاردارا بودن مدرك كارداني در رشته هاي ف                  .2

  

موفقيت در آزمون ورودي كارداني به كارشناسي ناپيوسته مربوطه )اعالم اسامي قبول شدگان                   .3

 (برابر ظرفيت 3به ميزان 

  

رابر ظرفيت )بر اساس موفقيت در مراحل مصاحبه و معاينات بدني از ميان پذيرفته شدگان سه ب                  .4

 (شرايط جسماني و رواني آزمون پذيرش مقطع كارداني رشته فوريت هاي پزشكي
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