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  : هدف كلي

ارتْای عولی در هَاجِْ با هشکالت فٌی ٍ جسئی بوٌظَر عیب یابی ٍ رفع  ًصعض ٍ   بکارگیری آهَختِ ّای ًظری ٍ هْ

 رعایت هَارد ًگْداری آهبَالًس 

 

 :سدر  شرح                   

در ایي کارآهَزی، داًشجَ با کار سیستن خٌک کٌٌدُ اجساء هَتَر )سیلٌدر، سرسیلٌدر، هیل لٌگ، شاتًَْا، پیسعتًَْا ٍ  

طری، دیٌام، کابلْای ارتباطی، کَئل، دلکَ ٍ ...( کار هَتَر ٍ اجساء آى، پالتیي، چکش برق، اسعتارت،  ...( سیستن برق )با

 گیربکس، پوپ ّیدرٍلیک ٍ جلَبٌدی آشٌا شدُ ٍ ّوچٌیي با ًحَُ ًگْداری آهبَالًس اسپریٌتر ًیس آشٌا هی شًَد.

 اهداف اختصاصي:               

 ایان دوره درسي قادر باشند: از فراگیران انتظار مي رود، در پ
 ًکات فٌی در ًگْداری آهبَالًس را بداًٌد. -1

 ًکات اطلی در چک طبحگاّی ٍ کٌترل هَتَر ٍ  بدًِ آهبَالًس را بداًٌد. -2

 ًکات اطلی در چک طبحگاّی ٍ کٌترل تجْیسات پسشکی آهبَالًس را بداًٌد. -3

 سیستن خٌک کٌٌدُ آهبَالًس را بشٌاسٌد. -4

 اجساء هَتَر آهبَالًس رابشٌاسٌد. -5

 کارآموزی در عرصه، نگهذاری و تعمیر آمبوالنس   نام درس:

 کارشناسیمقطغ:  

 واحذ کارآموزی 5/0  تعداد و نوع واحد:

 

بهساد مرادینام مدرس:    
 

99-99نیمسال اول   
 



 سیستن برق آهبَالًس ر ابشٌاسٌد. -6

 کار هَتَر ٍ اجسای آًرا در آهبَالًس بداًٌد.  -7

 استارت،گیربکس،پوپ ّیدرٍلیک ٍجلَبٌدی آهبَالًس را بشٌاسٌد. -8

 هْارت در عیب یابی آهبَالًس کسب  کٌٌد. -9

 هْارت در رف  ًصض جسیی آهبَالًس کسب  کٌٌد. -11

 هبَالًس اسپریٌتر هْارت کسب  کٌٌد. در ًگْداری آ -11

 چگًَگی چک الستیکْا ٍ زاپاس ٍ ًحَُ تعَیض آًرا بداًٌد.  -12

 ًکات اطلی در خظَص سیستن الکترًٍیکی هرکسی ٍ ًحَُ ًگْداری آًرا بداًٌد.  -13

 ًحَُ رٍشي کردى آهبَالًس در شرایط خاطی کِ استارت عول ًوی کٌد را بداًٌد.  -14

 ن آهبَالًس را بشٌاسٌد. ًحَُ کار با آشیر ٍ بی سی  -15

 چگًَگی راًٌدگی با آهبَالًس را بیاهَزًد.  -16

 چگًَگی کٌترل ًظافت آهبَالًس را  بداًٌد.  -17

 

 روزه  5دوره  2 مدت دوره:

  واحذ تعمیرات اورشانس پیش بیمارستانی محیط:

  پایگاهها و واحذ تعمیرات اورشانس پیش بیمارستانی حضور فعال در كشیک: 

 

  :ينحوه ارزشیاب

استفادُ از فرم ارزیعابی عولکعرد داًشعجَ در دٍ هیععِ عوعَهی )ًظعن، ٍاععیت اعاّری، ارتبعار بعا ّوکعاراى ٍ ...( ٍ                     

 اختظاطی )قععِ شٌاسی، عیب یابی، رف  ًَاقض ٍ ًحَُ ًگْداری آهبَالًس(

   

  :فهرست منابغ

  با تشخیص مربی مربوطه


