
 دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته رشته پرستاری اورژانس

 عزیف رشته :ت

رػتَ پزطتبری اّرژاًض در همطغ کبرػٌبطی ارػذ ًبپیْطتَ ، یکی اس رػتَ ُبی گزٍّ پشػکی اطت کَ 
داًغ آهْختگبى آى لبدر خْاٌُذ ثْد ، در سهبى فْریتِب ، دْادث ّ ثالیب ، ًیبسُبی فْری طالهت ثیوبراى ّ یب 

 دیذگبى را ثَ صْرت هظتمل ) در ػزایظ اضطزار ( ّ یب در تین طالهت تبهیي ًوبیٌذ . آطیت

  

 شزایط و نحوه پذیزش در دوره :

 لجْلی در آسهْى ّرّدی هطبثك ثب ضْاثظ ّ همزرات ّسارت ثِذاػت درهبى ّ آهْسع پشػکی         -

 ب ی پشػکیدارا ثْدى هذرک کبرػٌبطی در رػتَ پزطتبری یب فْریتِ         -

طبل طبثمَ کبر ثب هذرک کبرػٌبطی ) پزطتبری یب فْریت ُبی پشػکی ( در ػزصَ  2داػتي دذالل          -
 ُبی ثبلیٌی ّ فْریتِب ثب تبییذ هؼبًّت درهبى داًؼگبٍ هزثْطَ

  

 جایگاه شغلی دانش آموختگان :

 ثخغ ُبی اّرژاًض ثیوبرطتبًی .1

 اّرژاًض ُبی پیغ ثیوبرطتبًی .2

 ػتی درهبًیهزاکش ثِذا .3

  

 دورنما : ) چشم انذاس (

داًغ آهْختگبى ایي رػتَ در هتذْل طبختي اطبص ارائَ خذهبت طالهت در پزطتبری فْریتِب ّ ػزایظ          -
 ثذزاًی دْادث ّ اّرژاًض ًمغ کلیذی خْاٌُذ داػت .

خذهبت اّرژاًض کؼْر ،  ثب ثکبر گیزی داًغ اهْختگبى ایي رػتَ در ثخغ ػوذٍ ای اس طیظتن ارائَ         -
 ػبخصِبی کیفی ارائَ خذهبت ارتمبء خْاُذ یبفت .

ػْارض هتؼذدی کَ هتؼبلت ػزایظ فْری ّ دْادث اّرژاًض ثزّس هی ًوبیذ ثب دضْر داًغ آهْختگبى ایي          -
 رػتَ ، کبُغ خْاُذ یبفت .

  

 رسالت : ) ماموریت (

در سهیٌَ ارائَ خذهبت پزطتبری در اّرژاًظِب ، ثالیب ، دْادث ّ رطبلت ایي رػتَ ، پزطتبراًی آگبٍ ّ تْاًوٌذ 
طْاًخ اطت کَ ثب تؼِذ ّ دلظْسی ، آهبدگی ثزًبهَ ریشی ّ همبثلَ ثب دْادث غیز هتزلجَ را در دْسٍ طالهت 
بری داػتَ ّ ثب اطتفبدٍ اس هِبرتِبی ثبلیٌی ّ هذیزیتی در کوتزیي سهبى هوکي ّ ثب ثیؼتزیي ثبسدٍ هذاخالت پزطت
هْرد ًیبس را ثَ هذد جْیبى چَ ثَ صْرت اًفزادی ّ چَ دطتَ جوؼی ارائَ دٌُذ ّ افزاد یب گزٍّ ُبی تذت ًظز 

خْد را در جِت کٌتزل ػزایظ دْادث فْری ّ ثالیب ) هزگ ّ هیز ّ آطیت ّ صذهبت هبلی ّ جبًی ( ُذایت ّ 
زدم تب دذ هوکي کبطتَ ّ ثبسطبسی رُجزی ًوبیٌذ تب ثذیي ّطیلَ اس آطیت ُبی طالهتی ّارد ػذٍ ثَ ه

 طالهت هزدم را تظزیغ ًوبیٌذ .

  

 پیامذ های مورد انتظار اس طزف دانش آموختگان :

 داًغ اهْختگبى ایي دّرٍ ثبیذ لبدر ثبػٌذ :



  َثزلزاری ارتجبط هٌبطت دزفَ ای ثب هذدجْیبى ، ثیوبراى ، ُوزاُبى ، تین اّرژاًض ّ ّ هظئْلیٌظالهت هٌطم
 . رفغ هؼکالت پْػغ ، جِت

 تؼخیص ّ ارسیبثی هؼکالت طالهت هذدجْیبى ، ثیوبراى 
 هزالجت پزطتبری ثز اطبص هذل ُبی هجتٌی ثز ػْاُذ پزطتبری هزتجظ ثب خذهبت اّرژاًض 
 هزالجت اختصبصی پزطتبری ثیوبراى دچبر هْلتیپل تزّهب ، طْختگی ، دْادث ػیویبیی ّ ُظتَ ای ّ ًظبیز آًِب 

. 
 ای هذریت پزطتبری اّرژاًضثزًبهَ ریشی ّ اجز . 
 َثکبر ثظتي هذیزیت پزطتبری ثب تْجَ ثَ ًیبس هذد جْیبى در صذٌَ ُبی دبدح 
 آهْسع ًکبت ضزّری ثَ هذدجْ ، خبًْادٍ ّ کبرکٌبى 
 هؼبرکت در پژُّغ ّ اجزای پژُّغ ُبی کبرثزدی 

  

 نقش های دانش آموختگان در جامعه :

 تؼخیصی ّ تزیبژ 
 هزالجتی هذریت آهْسػی 
 ژُّؼیپ 

  

 وظایف حزفه ای دانش آموختگان به تزتیب هز نقش به شزح سیز است :

 در نقش تشخیصی و تزیاژ

 ارسیبثی هؼکالت طالهتی هذد جْیبى ، ثیوبراى در هزاکش اّرژاًض ّ صذٌَ ُبی دبدحَ         -

 ػٌبطبیی ّ حجت هؼکل ًیبسُبی فْریتی ثیوبراى یب آطیت دیذگبى         -

 تزیبژ ّ پیگیزی تب رفغ هؼکل ثیوبراى ّ هصذّهیي         -

 در نقش مزاقبتی

اًجبم الذاهبت اّلیَ فْری پزطتبری هجتٌی ثز ػْاُذ هبًٌذ ثزرطی ثبلیٌی ، ادیبء ، پبیغ ، تخجیت ػالئن         -
 دیبتی ّ اًتمبل صذیخ ثیوبر یب افزاد آطیت دیذٍ ثَ هزاکش درهبًی

در ثخؼِبی اّرژاًض جِت ارائَ خذهبت پزطتبری ثَ هصذّهیي تصبدفبت  آهبدگی ثزای دضْر فؼبل        -
 راًٌذگی ، دْادث فیشیکی ، ػیویبیی ، ُظتَ ای ّ غیزٍ

اًجبم الذاهبت السم ثزای آطیت دیذگبى ، ثز دظت ًْع آطیت) طْفبى ، سلشلَ ّ طیل ( اس اثتذای ثزّس         -
 طجیؼیدبدحَ تب ثبسطبسی ّ ثزگؼت ثیوبر ثَ سًذگی 

 در نقش مذیزیتی

 هذریت پبیگبُِبی اّرژاًض پیغ ثیوبرطتبًی         -

 هذیزیت ًیبسُبی پزطتبری در دْادث ّ ثالیب         -

ارسیبثی ، تذلیل ّ ثَ کبرگیزی هذل ُبی هذیزیتی هٌبطت در خذهبت پزطتبری در ثخغ ُبی اّرژاًض ّ          -
 صذٌَ ُبی دبدحَ

 در نقش آموسشی

 آهْسع کبرکٌبى ّ پزطتبراى ػبغل در ثخغ ُبی اّرژاًض         -

 آهْسع هزدم ّ هذد جْیبى در صذٌَ ُبی دْادث ّ فْریتِب         -

 هؼبرکت در تذّیي دطتْرالؼول ُبی اهْسػی ثب هظئْلیي طالهت جبهؼَ         -



 خْد اهْسی هذاّم ّ ارتمبء داًغ ّ تْاًوٌذیِبی خْد         -

 در نقش پژوهشی

طزادی ، اجزا ّ اًتؼبر پژُّؼِبی هزتجظ ثب رػتَ ّ هؼبرکت در طزح ُبی هزتجظ پژُّؼی در ًظبم      -
 طالهت

 (General competenciesتْاًوٌذی ُبی هْرد اًتظبر) 

 هِبرتِبی ارتجبطی -

 پژُّغ ّ ًگبرع همبالت ػلوی -

 تفکز ًمبداًَ ّ هِبرتِبی دل هظئلَ -

 کٌتزل ّ ارسػیبثی(-ًظبرت-پبیغ-طبسهبًذُی-ریشیثزًبهَ -هِبرتِبی هذیزیت)طیبطتگذاری -

 هجتٌی ثز ػْاُذ -

 دزفَ ای گزایی -

 (Specil competenciesتْاًوٌذی ُبی اختصبصی هْرد اًتظبر)

ُوزاُبى ّ تین اّرژاًض ّ دْادث ّ هظئْلیي -ثیوبراى-ثزلزاری ارتجبط هٌبطت دزفَ ای ثب هذدجْیبى -

 طالهت هٌطمَ تذت پْػغ جِت رفغ هؼکالت

 ص ّ ارسیبثی هؼکالت طالهت هذدجْیبى ّ ثیوبراىتؼخی -

 هزالجت پزطتبری ثز اطبص هذلِبی هجتٌی ثز ػْاُذ پزطتبری هزتجظ ثب خذهبت اّرژاًض -

هزالجتِبی اختصبصی پزطتبری ثیوبراى دچبر هْلتیپل تزّهب،طْختگی،دْادث ػیویبیی ّ ُظتَ  -

 ای ّ ًظبیز آًِب

 هذیزیت پزطتبری اّرژاًض -

 ذدجْیبى در صذٌَ ُبی دبدحَهذیزیت پزطتبری ه -

 هْسع ًکبت ضزّری ثَ هذدجْ،خبًْادٍ ّ پزطٌلآ -

 هؼبرکت در پژُّغ ّ اجزای پژُّغ ُبی کبرثزدی -

 ارائَ خذهبت طالهتی در سهبى ثزّس دْادث ّ ثالیب -

 هذیزیت ثخغ اّرژاًض ّ صذٌَ ُبی دْادث ّ ثالیب -

 راُجزدُبی آهْسػی

 اطت:ایي ثزًبهَ ُب ثز راُجزدُبی سیز اطتْار 

 (Task basedیبدگیزی هجتٌی ثز ّظبیف) -

 (Problem basedیبدگیزی هجتٌی ثز هؼکل) -

 (Subject directedیبدگیزی هجتٌی ثز هْضْع) -

 (Evidence basedیبدگیزی هجتٌی ثز ػْاُذ) -

 دیظیپلیٌزی ُوزاٍ ثب ادغبم هْضْػی در صْرت ًیبس -

 تلفیمی اس داًؼجْ ّ اطتبد هذْر -

 (Community Orientedیبدگیزی جبهؼَ ًگز) -

 (hospital basedآهْسع ثیوبرطتبًی) -

 رّع ُب ّ فٌْى آهْسػی

 رٍ ػوذتب اس رّع ُب ّ فٌْى آهْسػی سیز ثِزٍ گزفتَ خْاُذ ػذ:در ایي دّ



 اًْاع کٌفزاًظِبی داخل ثخؼی،ثیوبرطتبًی،ثیي رػتَ ای ّ ثیي داًؼگبُی ّ طویٌبر -

 ژّرًبل کالة ّ کتبة خْاًی-آهْسػیکبرگبُِبی -ثذج در گزُِّبی کْچک -

آهْسع در اتبق ػول یب اتبق -آهْسع طزپبیی-راًذُبی کبری ّ آهْسػی-گشارع صجذگبُی -

 الذاهبت ػولی

 اطتفبدٍ اس تکٌیک ُبی آهْسع اس راٍ دّر ثز دظت اهکبًبت ّ ػجیَ طبسی -

 تز هؼبرکت در آهْسع ردٍ ُبی پبییي -

- Self education،self study 

 هْسػی دیگز ثز دظت ًیبس ّ اُذاف آهْسػیرّع ّ فٌْى آ -

 ارسیبثی فزاگیز

 رّع ارسیبثی -الف

 داًغ آهْختگبى ثب رّػِبی سیز ارسیبثی خْاٌُذ ػذ.

 کتجی -

 ػفبُی -

 آسهْى تؼبهل رایبًَ ای -

- OSGE 

- OSLE 

- OSFE 

- DOPS 

 درجَ 363آسهْى  -

ػذٍ،همبالت،تؼْیك ُب ّ تذکزات،گْاُی ارسیبثی کبرپْػَ ػبهل: ارسیبثی کبرًوب،ًتبیج آسهًِْبی اًجبم 

 ُبی اًجبم کبر ّ ًظبیز آى اطت.

 دفؼبت ارسیبثی:-ة

 دّرٍ ای -

 ًیوظبل -

 ًِبیی -

 اًتظبرات اخاللی اس فزاگیزاى

 اًتظبر هی رّد کَ فزاگیزاى:

 در صْرتیکَ ثب ثیوبر طزّ کبر دارًذ،هٌؼْر دمْلی ثیوبراى را دلیمبً رػبیت ًوبیٌذ. -

ت ّ ایوٌی ثیوبراى،کبرکٌبى ّ هذیظ کبر را دلیمبً رػبیت ًوبیٌذ)السم اطت ایي همزرات هزتجظ ثب دفبظ -

 همزرات تْطظ گزٍّ یب ثخغ هزثْطَ تذّیي ّ در اختیبر داًؼجْیبى لزار دادٍ ػْد(

 را رػبیت ًوبیٌذ. Dress Codeهمزرات هزتجظ ثب  -

 ٌذ.اس هٌبثغ ّ تجِیشاتی کَ تذت ُز ػزایطی ثب آى کبر هیکٌٌذ،هذبفظت ًوبی -

ثَ اطتبداى،کبرکٌبى،ُن دّرٍ ُب ّ فزاگیزاى دیگز ادتزام ثگذارًذ ّ در ایجبد جْ صویوی ّ ادتزام  -

 آهیش در هذیظ کبر هؼبرکت ًوبیٌذ.

 در ًمذ ثزًبهَ ُب،هالدظبت اخالق اجتوبػی ّ دزفَ ای را رػبیت کٌٌذ. -

 در اًجبم پژُّغ ُبی هزثْط ثَ رػتَ،ًکبت اخالق پژُّغ را رػبیت ًوبیٌذ. -



 

 

 

 

 

 

 


