
 بسمه تعالی 

 دانشکده پرستاری و مامایی شهید بهشتی رشت 

 99بهمن ورودی _  چک لیست واحدهای دوره کارشناسی پیوسته فوریتهای پزشکی پیش بیمارستانی 

                                         شماره دانشجویی:                                                                  نام و نام خانوادگی:                         

    استاد مشاور:                                                                                                        ورودی:

 

 ................. نیمسال اول/ دوم سال تحصیلی           سومترم  ................... لیتحصی ل/ دوم سال نیمسال او             دومترم   ..................نیمسال اول/ دوم سال تحصیلی    ترم اول    

 واحد  1/ 5-)نظری( تشریح

 د واح 0/ 5-)عملی( تشریح

 واحد  1/ 5-فیزیولوژی )نظری(

 واحد  0/ 5-)عملی( فیزیولوژی

 واحد 1/ 5-میکروبشناسی وانگل شناسی )نظری(

 واحد 2-نظری( قبتهای اورژانس)مهارتهای عملی در مرا

 واحد1-)عملی(  مهارتهای عملی در مراقبتهای اورژانس 

 واحد  0/ 5-)عملی(   واحد 0/ 5-فناوری اطالعات)نظری(

-)عملی( واحد 0/ 5-آشنایی با سازمانهای امدادی)نظری(

 واحد  0/ 5

  واحد 0/ 5-نگاهداشت آمبوالنس وتجهیزات آن)نظری(

 واحد  0/ 5-)عملی(

 واحد  1_ یبهداشت عموم 

 واحد  _ 3فارسیادبیات 

  واحد 1-سالمت درحوادث وبالیا)نظری(

 واحد 0/ 5 _ )عملی( سالمت درحوادث وبالیا

 واحد 1 _ (1تربیت بدنی)

 واحد  2 _ (1اندیشه اسالمی)

 واحد( 20)                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 واحد  2_ ( 2ندیشه اسالمی) ا

 واحد 2 _ داروشناسی عمومی

 واحد  0/ 5-)عملی( واحد 0/ 5-قلبی ریوی پایه)نظری(احیای 

)اوژانسهای گوارش واحد 3 _ ()نظری(1اورژانسهای داخلی)

 دستگاه ادراری نورولوژی( 

 واحد  2 _ معاینات بالینی)نظری(

 واحد  1 _ ارآموزی معاینات بالینیک

 واحد  2 _ )برخورداری اولیه با بیمار((1ترومای)

 واحد  2 _ (1رآموزی اورژانسهای داخلی)اک

 واحد  0/ 5 _ )عملی( دواح 0/ 5_  اورژانس های محیطی )نظری(

 واحد 0/ 5 _ )عملی(    واحد 0/ 5 _ پدافند غیرعامل)نظری(

 واحد _ 3زبان انگلیسی عمومی 

 

 

 

 

 واحد(  20)                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   واحد2 _ ری(ظاحیای قلبی ریوی پیشرفته)ن

 واحد 1 _ )عملی( احیای قلبی ریوی پیشرفته 

  2-)نظری()ترومای اعضاء و دستگاههای بدن ( (2رومای)ت 

 واحد 

 واحد  2 _ (1کارآموزی تروما)

)اورژانسهای قلبی و فشار خون باال (2اورژانسهای داخلی)

 واحد 3-)نظری((

 واحد  2-( 2کارآموزی اورژانسهای داخلی) 

 واحد 3-ویژه)نظری(ی اصول مراقبتها

 واحد 1-( 2تربیت بدنی)

 واحد 2- اخالق اسالمی

 

                         

 

 

 

  واحد(  18)                                                                   

 

 

 

 

 

 ................ نیمسال اول/ دوم سال تحصیلی            ششمترم  .................... نیمسال اول/ دوم سال تحصیلی            مپنجترم  ................ نیمسال اول/ دوم سال تحصیلی      چهارمترم 

 (  3اورژانسهای داخلی)

)اورژانسهای تنفسی، غدد، متابولیک،آلرژیک و 

 واحد 2_ مسمومیت )نظری(

 واحد  1 _ (3کارآموزی اورژانسهای داخلی)

 واحد  2 _ (2کارآموزی تروما)

 واحد2 _ کارآموزی اصول مراقبتهای ویژه

ل بیمار ترومای ستون فقرات و انتقا )( 3ترومای)

 واحد  2 _ ترومایی(

 واحد 2 _ فوریتهای پزشکی درگروههای خاص

 واحد 1 _ اصول گزارش نویسی

 واحد 1 _ اصول تریاژ)نظری(

 واحد 0/ 5 _ )عملی(   اصول تریاژ

 مرکز اورژانس در فوریتهای پزشکی  دیسپچ وارتباط با

 واحد  1 _ )نظری(

 رکز اورژانس در فوریتهای پزشکی دیسپچ وارتباط با م

 واحد  0/ 5 -)عملی( 

کارآموزی دیسپچ وارتباط با مرکز اورژانس در فوریتهای 

 واحد  1 _ پزشکی

 واحد 2 _ تاریخ تحلیلی صدراسالم

 واحد(  18)                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 واحد  2 _ انقالب اسالمی 

 واحد 1 _  (3ارآموزی تروما)ک

 واحد 2 _ فوریتهای پزشکی درشرایط خاص

 واحد   2 _ بیماریها واورژانس کودکان ونوزادان

 واحد 2 _ اورژانسهای روانی ورفتاری

 واحد  2 _ زبان تخصصی

 احدو1 _ مراقبت در جابجایی وانتقال بیمار)نظری(

 واحد1-)عملی( مراقبت در جابجایی وانتقال بیمار

  واحد1  _ مدیریت استرس ومهارتهای ارتباطی)نظری(

 واحد 1 -)عملی( مدیریت استرس ومهارتهای ارتباطی 

 واحد  3 _ کارآموزی فوریتهای پزشکی پیش بیمارستانی

 واحد  2 _ دانش خانواده وجمعیت

 

 

 

 

 واحد(  20 )   

 واحد  1 _ وزایمان بیماریها واورژانس زنان 

   واحد 1 -یی)نظری(اامداد هو

 واحد 0/ 5 -)عملی(امداد هوایی 

 واحد  1 _ داروشناسی اورژانس

 واحد 2 -روشهای آماری وتحقیق در اورژانس

 واحد   2 -اخالق ومقررات حرفه ای وپزشکی قانونی

 واحد 0/ 5 _ کارآموزی بیماریها واورژانس زنان وزایمان

 واحد1 _ نس کودکان ونوزادان کارآموزی بیماریها واورژا

 واحد  1 _ آموزی اورژانسهای روانی ورفتاریرکا

 واحد 1-کارآموزی مدیریت راه هوایی

 واحد  2 _  تفسیر موضوعی قرآن

 واحد 2 _ تاریخ فرهنگ وتمدن اسالم وایران

 

 

 

 واحد( 15)    

 

................ نیمسال اول/ دوم سال تحصیلی         هفتمترم    ................... اول/ دوم سال تحصیلی لنیمسا              هشتمترم  

  در عرصه بخشهای داخلی کارآموزی

 واحد 1/ 5  _ (3و2و1اورژانسهای)

اورژانسهای  )ارآموزی در عرصه بخشهای جراحی ک

 واحد  1/ 5  _ (3و2و1تروما

کارآموزی در عرصه فوریتهای پزشکی پیش 

 واحد  3/ 5  _ (1بیمارستانی)

 یش رصه فوریتهای پزشکی پکارآموزی درع

 واحد                   3/ 5   _ (2بیمارستانی) 

 واحد( 10)                                                                          

                 واحد 1 _ کارآموزی در عرصه نگاهداشت آمبوالنس وتجهیزات آن  

 واحد 1  _ کارآموزی درعرصه کودکان ونوزادان

 واحد 2 _ کارآموزی در عرصه مراقبت های ویژه 

 واحد 1  _ کارآموزی در عرصه اورژانسهای روانپزشکی

 واحد EMS _  1کارآموزی در عرصه ستاد

 واحد   3  _ کارآموزی در عرصه اورژانس بیمارستانی

 

 

 واحد(  9)                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 بسمه تعالی 

 دانشکده پرستاری و مامایی شهید بهشتی رشت 

 به بعد 1400بهمن ورودی از _ چک لیست واحدهای دوره کارشناسی پیوسته فوریتهای پزشکی پیش بیمارستانی 

                                         یی:         شماره دانشجو                                                         نام و نام خانوادگی:                         

    استاد مشاور:                                                                                                        ورودی:

 

 ................. نیمسال اول/ دوم سال تحصیلی           سومترم  ................... لیتحصی ل/ دوم سال نیمسال او              دومترم   ..................نیمسال اول/ دوم سال تحصیلی    ترم اول    

 واحد  1/ 5-)نظری( تشریح

 د واح 0/ 5-)عملی( تشریح

 واحد  1/ 5-فیزیولوژی )نظری(

 واحد  0/ 5-)عملی( فیزیولوژی

 واحد  1/ 5-میکروبشناسی وانگل شناسی 

 واحد 2-نظری( قبتهای اورژانس)ر مرامهارتهای عملی د

 واحد1-)عملی(  مهارتهای عملی در مراقبتهای اورژانس 

 واحد  0/ 5-)عملی(   واحد 0/ 5-فناوری اطالعات)نظری(

-)عملی( واحد 0/ 5-آشنایی با سازمانهای امدادی)نظری(

 واحد  0/ 5

  واحد 0/ 5-نگاهداشت آمبوالنس وتجهیزات آن)نظری(

 واحد  0/ 5-)عملی(

 واحد  1_ یعموم  بهداشت

 واحد 3_ فارسیادبیات 

 واحد 1 _ (1تربیت بدنی)

 واحد  2 _ (1اندیشه اسالمی)

 واحد( 18.5)                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 واحد  2_ ( 2ندیشه اسالمی) ا

 واحد 2 _ داروشناسی عمومی

 احد و 0/ 5-)عملی(و   واحد 0/ 5-قلبی ریوی پایه)نظری(احیای 

)اوژانسهای گوارش دستگاه ادراری  (1اورژانسهای داخلی)

 واحد  3 _ نورولوژی(

 واحد  2 _  معاینات بالینی

 واحد  1 _ ارآموزی معاینات بالینیک

 واحد  2 _ )برخورداری اولیه با بیمار((1ترومای)

 واحد  2 _ (1رآموزی اورژانسهای داخلی)اک

 واحد  0/ 5 _ ی()عملو  دواح 0/ 5_  اورژانس های محیطی )نظری(

 واحد 0/ 5 _ )عملی( و   واحد 0/ 5 _ پدافند غیرعامل)نظری(

 واحد _ 3زبان انگلیسی عمومی 

 

 

 

 

 واحد(  20)                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   واحد2 _ ری(ظاحیای قلبی ریوی پیشرفته)ن

 حد وا1 _ )عملی( احیای قلبی ریوی پیشرفته 

 واحد  2-)ترومای اعضاء و دستگاههای بدن ( (2رومای)ت 

 واحد  2 _ (1کارآموزی تروما)

 3-()اورژانسهای قلبی و فشار خون باال (2اورژانسهای داخلی)

 واحد 

 واحد  2-( 2کارآموزی اورژانسهای داخلی) 

 واحد 1-( 2تربیت بدنی)

 واحد 2- اخالق اسالمی

 واحد 2 _ فوریتهای پزشکی درگروههای خاص

 واحد 1 _ گزارش نویسی ولاص 

                       

 

 

 

  واحد(  18)                                                                   

 

 

 

 ................ نیمسال اول/ دوم سال تحصیلی            ششم ترم .................... نیمسال اول/ دوم سال تحصیلی            مپنجترم  ................ نیمسال اول/ دوم سال تحصیلی      چهارمترم 

 (  3اورژانسهای داخلی)

  )اورژانسهای تنفسی، غدد، متابولیک،آلرژیک و مسمومیت

 واحد  2_ 

 واحد  1 _ (3کارآموزی اورژانسهای داخلی)

 واحد  2 _ (2کارآموزی تروما)

  _ ل بیمار ترومایی(ترومای ستون فقرات و انتقا )( 3ترومای)

 واحد  2

 واحد 1 _ اصول تریاژ)نظری(

 واحد 0/ 5 _ )عملی(   اصول تریاژ

 مرکز اورژانس در فوریتهای پزشکی  دیسپچ وارتباط با

 واحد  1 _ )نظری(

 رکز اورژانس در فوریتهای پزشکی دیسپچ وارتباط با م

 واحد  0/ 5 -)عملی( 

فوریتهای کارآموزی دیسپچ وارتباط با مرکز اورژانس در  

 واحد  1 _ یکشزپ

 واحد 2 _ تاریخ تحلیلی صدراسالم

 واحد  1 _ داروشناسی اورژانس

 واحد  1 _ وزایمان بیماریها واورژانس زنان

 واحد   2 -اخالق ومقررات حرفه ای وپزشکی قانونی

 واحد   2 _ فرهنگ وتمدن اسالم وایران

 واحد(  19)                                                                         

 واحد  2 _ نقالب اسالمیا  

 واحد 2 _ فوریتهای پزشکی درشرایط خاص

 واحد   2 _ بیماریها واورژانس کودکان ونوزادان

 واحد 2 _ اورژانسهای روانی ورفتاری

 واحد  2 _ زبان تخصصی

 احدو1 _ مراقبت در جابجایی وانتقال بیمار)نظری(

 واحد1-)عملی( مراقبت در جابجایی وانتقال بیمار

 واحد  3 _ ی پزشکی پیش بیمارستانیکارآموزی فوریتها

 واحد 1 _  (3ارآموزی تروما)ک

 واحد  2 _ دانش خانواده وجمعیت

  واحد 1-سالمت درحوادث وبالیا)نظری(

 واحد 0/ 5 _ )عملی( سالمت درحوادث وبالیا

 

 

 

 

 واحد(  19.5)  

   واحد 1 -یی)نظری(اامداد هو 

 واحد 0/ 5 -)عملی(امداد هوایی 

 واحد 2 -اورژانس روشهای آماری وتحقیق در

 واحد 0/ 5 _ کارآموزی بیماریها واورژانس زنان وزایمان

 واحد1 _ نس کودکان ونوزادان کارآموزی بیماریها واورژا

 واحد  1 _ آموزی اورژانسهای روانی ورفتاریرکا

 واحد 1-کارآموزی مدیریت راه هوایی

 واحد  2 _  تفسیر موضوعی قرآن

 واحد 3-ویژهی اصول مراقبتها

 واحد2 _ ل مراقبتهای ویژهکارآموزی اصو

  واحد1  _ مدیریت استرس ومهارتهای ارتباطی)نظری(

 واحد 1 -)عملی( مدیریت استرس ومهارتهای ارتباطی 

 

 

 

 

 واحد( 16)    

 

................ نیمسال اول/ دوم سال تحصیلی         هفتمترم    ...... ............. اول/ دوم سال تحصیلی لنیمسا              هشتمترم  

  _ (3و2و1اورژانسهای) در عرصه بخشهای داخلی کارآموزی

 واحد 1/ 5

اورژانسهای  )ارآموزی در عرصه بخشهای جراحی ک

 واحد  1/ 5  _ (3و2و1تروما

کارآموزی در عرصه فوریتهای پزشکی پیش 

 واحد  3/ 5  _ (1بیمارستانی)

 یش رصه فوریتهای پزشکی پکارآموزی درع

                  واحد  3/ 5   _ (2بیمارستانی) 

 واحد( 10)                                                                          

                 واحد 1 _ کارآموزی در عرصه نگاهداشت آمبوالنس وتجهیزات آن  

 واحد 1  _ کارآموزی درعرصه کودکان ونوزادان

 واحد 2 _ کارآموزی در عرصه مراقبت های ویژه 

 واحد 1  _ رآموزی در عرصه اورژانسهای روانپزشکیکا

 واحد EMS _  1کارآموزی در عرصه ستاد

 واحد   3  _ کارآموزی در عرصه اورژانس بیمارستانی

 

 

 واحد(  9)                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


