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 داًػ، از اظتفبدُ ثب تب ؼَد هی ارائِ اضطراري هَاقغ در پرظتبري رٍؼْبي از فراگیراى ػولنرد ٍ آگبّی ارتقبء ٍ افسايػ هٌظَر ثِ درض ايي
 ثحراًی هَاقغ در تفنر پیچیذُ، هؽنالت حل ، حیبت حفظ جْت گیري تصوین ثبلیٌی، خطیر هَقؼیتْبي در قضبٍت ثِ قبدر خَد مبرآيی ٍ هْبرت

 .ثبؼٌذ ٍيصُ هراقجتْبي ٍ اٍرشاًط ثخؽْبي در خصَؾ ثِ ػول ثِ تئَري ثرگرداًذى ٍ
 

 

 :سدر  شرح                   
 ٍ جبهؼِ در اٍرشاًط ؼبيغ هَارد ثب داًؽجَيبى آؼٌبيی هٌظَر ثِ ٍ اظت پرظتبري رؼتِ اختصبصی درٍض جسٍ فَريتْب در پرظتبري درض

 مِ  ػولی ٍ ػلوی هْبرت ٍ قلجی ايوبى ثب ٍ هتؼبل خذاًٍذ ثِ تَمل ثب تب گردد هی ارائِ پیؽگیري ظطح ظِ در آى ثب هقبثلِ ًحَُ ٍ ثیوبرظتبى
 .ًوبيٌذ ارائِ هطلَة ًحَ ثِ خطیر ٍ ثحراًی هَاقغ در را ثیوبراى از هراقجت ًوبيٌذ هی معت
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 ؼرايط ٍ ٍظبيف مول دٌّذُ را لیعت ًوبيٌذ.  .2

 ًحَُ پیؽگیري از حَادث را ؼرح دٌّذ.  .3

 .خصَصیبت فیسينی ٍ تجْیسات ثخػ اٍرشاًط را تَضیح دٌّذ .4

 .هراحل ثحراى در ؼرايط اضطراري را ًبم ثرًذ .5

  .هراقجت پرظتبري در هقبثلِ ثب ّر يل از هراحل ثحراى را تَضیح دٌّذ  .6

 .تريبش را تؼريف ًوبيٌذ  .7

 .مالض ثٌذي تريبش را ًبم ثردُ ٍ ؼرح دٌّذ .8

 .ثررظی ّبي آزهبيؽگبّی ٍ اّویت آًرا در ؼرايط اٍرشاًط تَضیح دٌّذ .9

 .چگًَگی ثررظی ٍ ؼٌبخت هذدجَ را در ؼرايط اضطرار ثیبى ًوبيٌذ .11

 .را ثِ طَر صحیح ثر رٍي هَالش اًجبم دٌّذ (CPR) بت حیبت ثخػػولی .11

 .رٍؼْبي پیؽگیري ٍ هراقجتْبي پرظتبري در ثرخَرد ثب هصذٍم هجتال ثِ اًَاع ؼَك را ؼرح دٌّذ .12

 .اقذاهبت پرظتبري اٍرشاًط را در اختالالت ًبؼی از تغییرات حرارتی تَضیح دٌّذ .13

 .ثب ؼنعتگی ٍ ترٍهب تَضیح دٌّذاقذاهبت پرظتبري اٍرشاًط را در هَاجِْ  .14

 .اقذاهبت فَري ٍ اصَل پیؽگیري در هَاجِْ ثب ثاليبي طجیؼی ٍ جٌگ را ؼرح دٌّذ .15

 رٍغ پیؽگیري ٍ فَريتْبي پرظتبر ي در اًَاع خًَريسي را تَصیف ًوبيٌذ. .16

 .اقذاهبت پرظتبري اٍرشاًط را در ترٍهبّبي تَرامط ؼرح دٌّذ .17

 .رٍهبّبي ؼنن ؼرح دٌّذاقذاهبت پرظتبري اٍرشاًط را در ت .18

 اقذاهبت پرظتبري اٍرشاًط را در ترٍهبّبي جوجوِ ٍ فَريتْبي ًَرٍلَشيل تَضیح دٌّذ .19

 .اًَاع رٍؼْبي ثبًذاش ٍ اظپلیٌت را ثِ طَر صحیح اًجبم دٌّذ .21

 .هصذٍهیي هختلف را ثِ طريقِ هٌبظت حول ًوبيٌذ .21

 .اقذاهبت پرظتبري اٍرشاًط را در اًَاع هعوَهیتْب تَضیح دٌّذ .22

 .هراقجتْبي پرظتبري اٍرشاًط را در فَريتْبي هتبثَلینی ؼرح دٌّذ .23

 .هراقجتْبي پرظتبري اٍرشاًط را در هَاقغ ٍجَد جعن خبرجی در چؽن، گَغ، حلق ٍ ثیٌی تَضیح دٌّذ .24

 .هراقجتْبي پرظتبري اٍرشاًط را در اًَاع زخوْب ؼرح دٌّذ .25

 ؼِ تَضیح دٌّذهراقجتْبي پرظتبري اٍرشاًط را در هَاجِْ ثب اًَاع اؼ .26
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