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 تعریف رشتو و مقطع تحصیلی :

 کاردانی فورتیيای پزشکی
 ی یىی اس ثزًبهِ ّبی آهَسؽی گزٍُهمغـ وبرداًی رؽتِ فَریتْبی پشؽى

 ى ایي همغـ ثِ فٌَاى فضَی اس تیمن پشؽىی هی ثبؽذ . داًؼ اهَختگب

را در هزحلیِ  عالهت ارئِ خذهبت ٍ اهذاد رعبًی ثِ ثموبراى ٍ هصذٍهمي 
پمؼ ثموبرعتبًی ثِ فْذُ داؽتِ ٍ گغتزُ ایي خذهبت آحبد جبهقیِ را در  
ثز همگمزد . دٍرُ وبرداًی فَریتْبی پشؽىی اٍلمي همغیـ تصصیملی اییي    

 عبط ضَاثظ فلویی ٍ ارسؽیْبی اعیالهی   رؽتِ اعت وِ ثزًبهِ آى ثز ا

ی تْمِ ٍ تذٍیي گزدیذُ اعت . آهَسػ فَریتْبی پشؽىی در عغح وبرداً
 حزفِ ای اعیت ویِ ثیب ثْیزُ گمیزی اس      ت تىٌغمي ّبیسهمٌِ ًمبس تزثم

آخزیي اعالفبت فلوی ثب داًؼ ٍ هْبرت خَد خَاٌّذ تَاًغت ثِ فٌیَاى  
فضَی اس تمن عالهت خذهبت هَرد ًمبس جبهقِ را ثب لصبػ ولمیِ جَاًیت   

 ًًَی ارائِ ًوبیٌذ .باًغبًی ، اخاللی ، ؽزفی ٍ ل

 

 



ای جدید :تاریخچو رشتو و پیشرفتي  
اهذادرعبًی ثِ ًمبسهٌذاى در ؽزایظ ثصزاًی ًبؽی اس ثالیب ٍ حَادث 

لشٍم ٍجَد هَعغبت  ًْبد توبهی اًغبًْب ٍجَد دارد ٍ هختلف در فغزت ٍ
اهذادرعبًی در چٌمي ؽزایغی اس ضزٍریبت فولىزد در ّز جبهقِ ای هی 

ِ ثبؽذ . رؽتِ فَریتْبی پشؽىی ثِ فٌَاى یه تخصص حزفِ ای اس دّ
پبیِ گذاری ؽذُ ٍ عی لزیت ثِ ًمن لزى اصالحبت ٍ در همالدی  1960

ًتمجِ پمؾزفتْبی ثغمبر هغلَثی در سهمٌِ ّبی هختلف در ایي رؽتِ 
 صَرت گزفتِ اعت .

ثذًجبل فزٍریختي عمف فزٍدگبُ هْزآثبد ٍ ثز  1353در ایزاى در عبل 
» من ثِ تأعمظ جبی گذاؽتي خغبرات جبًی ٍ هبلی ، دٍلت ٍلت تصو

عبل تزثمت ًمزٍّبی هَرد  ىگزفت ٍ در ّوب« اٍرصاًظ پمؼ ثموبرعتبًی 
هبِّ صَرت گزفت در  6ًمبس تصت ًؾز وبرؽٌبعبى خبرجی عی دٍرُ 

پبیگبُ راُ اًذاسی گزدیذ ٍ هتقبلت 7اٍرصاًظ تْزاى ثب  شهزو 1354عبل 
 ؽْزعتبًْب ًمش تؾىمل ؽذ . 115آى هزوش اعالفبت اٍرصاًظ 

دٍلت عزح عبسهبًذّی اٍرصاًظ ّب را اس اٍلَیتْبی ثزًبهِ 1376عبل در 
ٍسارت ثْذاؽت ، درهبى ٍ آهَسػ پشؽىی افالم ًوَد ٍ در ّومي راعتب ثب 
ّوىبری هتخصصمي هختلف هؾخصبت ولی ثزًبهِ ٍ عزفصل درٍط 

بی پشؽىی تذٍیي ٍ در ّؾتومي جلغِ ؽَرای فبلی ثزًبهِ رؽتِ فَریتْ
ثب  1381ثِ تصَیت رعمذ . اس عبل  11/4/79ریشی فلَم پشؽىی هَرخ 



تقذاد هصذٍدی اس داًؾگبّْب ، در  ة داًؾجَ ثِ صَرت ًموِ هتوزوشجذ
تزثمت ًمزٍی هتخصص در ایي رؽتِ ٍارد هزحلِ جذیذی گزدیذ . در 

س هجزم ثِ خذهبت داًؼ آهَختگبى ، ایي وِ ثب تَجِ ثِ ًمب 1385عبل 
داًؾگبُ فلَم پشؽىی وؾَر راُ اًذاسی ٍ تزثمت داًؾجَ در  30رؽتِ در 

 .آى در حبل اجزا اعت 

تقلمن ٍ تزثمت ًمزٍی اًغبًی هجزة ٍ وبرآهذ ٍ هتقْذ ثِ  : رسالت

رعبلت آهَسػ رؽتِ فَریتْبی ؽْبی اعالهی ٍ اًغبًی اس اجشاء سار
زدد . فبرك التصصمالى ایي رؽتِ ثب وغت داًؼ ٍ گهصغَة هی  پشؽىی

ثبالتزیي هْبرت ّبی السم ٍ هٌغجك ثز ًمبسّبی جبهقِ ٍ ّوگبم ثب 
اعتبًذارّب لبدر خَاٌّذ ثَد اهذادرعبًی ٍ خذهبت هزالجتی پمؼ 

ثموبرعتبًی را ثِ ثموبراى ٍ هصذٍهمي در حذالل سهبى هوىي ٍ ثب ومفمت 
 هغلَة ثِ آحبد جبهقِ ارائِ دٌّذ .

ثز اعبط ایي ثزًبهِ آهَسؽی عی دُ عبل آیٌذُ ّوگبم ثب دورنما :

تصَل جبهقِ داًؾجَیبى ایي رؽتِ هغبثك ثب اعتبًذاردّبی جْبًی 
تَاًغت ثب حضَر فقبل در فزصِ ّبی  خَاٌّذ ٍآهَسػ خَاٌّذ دیذ 

فَریتْبی پشؽىی ثزتزیي خذهبت اثز  هزاوشهختلف ارائِ خذهبت در 
ِ ٍ وبّؼ ثخؼ ٍ همزٍى ثِ صزفِ را در جْت افتالی عالهت جبهق

هذدجَیبى ارائِ دادُ ٍ در عغح هٌغمِ ای ٍ در  هزي ٍ همز ٍ ًمص فضَ
 ثمي الوللی هغزح ثبؽٌذ .



 Aimsاىداف کلی  
ّذف ولی آهَسػ همغـ وبرداًی رؽتِ فَریتْبی پشؽىی ، تزثمت ًمزٍی 
هجزة ، وبرآهذ ٍ هتقْذ اعت وِ لبدر ثبؽٌذ ثِ فٌَاى فضَی اس تمن 

بى ًمبس ) اس ثذٍ ٍؽمفِ خغمز اهذادرعبًی ثِ آحبد جبهقِ را در سه ،عالهت
 ًتمبل ثِ هزاوش درهبًی ( ثِ ًصَ احغي ثِ اًجبم رعبًٌذ .ادرخَاعت تب 

 (:Role definitionsنقشهای دانش اموختگان )

ایي ًمؾْب ؽبهل : ًمؾْبی هزالجتی ، آهَسؽی ، ثْذاؽتی ٍ هذیزیتی در 
 پمؼ ثموبرعتبًی هی ثبؽذ . هزحلِ

 ارسیبثی اٍلمِ ٍ عزیـ ثموبری -1

 مِ پشؽىی ثِ ثموبراى ثذحبل ٍ هصذٍهبىلارایِ ووىْبی اٍ -2

 ثزلزار عبختي ارتجبط ثب هزاوش اصلی اٍرصاًظ ٍ پشؽه هؾبٍر -3

پمبم  هزاوشهٌبعت ٍ هفمذ ثِ پشؽه هؾبٍر یب ارایِ گشارػ پشؽىی  -4
 ٍ وغت تىلمفآٍر 

ثىبرگمزی صصمح تجْمشات هَجَد در آهجَالًظ ثِ هٌؾَر پبیؼ ،  -5
 جبثجبیی ، اًتمبل ٍ تثجمت ٍضقمت ثموبر



اًجبم الذاهبت پبیِ ًؾمز گزفتي هغمز ٍریذی هٌبعت ، تجَیش اوغمضى  -6
، ثبس ًگبُ داؽتي راُ َّایی ، اًجبم پبیؼ للجی ٍ ًمش الذاهبت احمبی للجی 

 تٌفغی ، تجَیش هبیقبت در هَارد ؽَن –ریَی پبیِ در هَارد ایغت للجی 

 لَلِ گذاریتجَیش صصمح دارٍّبی هَجَد در آهجَالًظ ، اًجبم  -7
تزاؽِ ، دادى ؽَن الىتزیىی ثِ ثموبر ٍ عبیز الذاهبت احمبء پمؾزفتِ ثب 

 وغت هجَس اس پشؽه هغئَل یب ثز اعبط دعتَرالقول ّبی اثالك ؽذُ

راًٌذگی ٍعملِ ًملمِ جْت رعمذى عزیـ ثِ هصل هبهَریت ٍ حول  -8
 ثموبر ثِ هزاوش درهبًی در اعزؿ ٍلت

 ی ٍ اعومٌبى ثخؾی ثِ ثموبر ٍ ّوزاّبىرفبیت اخالق حزفِ ا -9

اًجبم عبیز هغئَلمتْبی هصَلِ ثز اعبط دعتَرالقولْبی عبسهبًی ٍ -10
 یثخؾٌبهِْ ای اداری

دانشجو :  شرایط و نحوه پذیرش  

ًموِ هتوزوش ٍ اس عزیك آسهَى رؽتِ فَریت ّبی پشؽىی ثِ صَرت 
عزاعزی داًؾگبُ ّب داًؾجَ هی پذیزد ٍ داٍعلجبى پظ اس لجَلی در 
آسهَى فلوی ثبیذ در آسهَى حضَری ایي رؽتِ ًمش ؽزوت وٌٌذ ٍ در 
صَرت داؽتي تَاًبیی ّبی رٍحی السم اس لجمل اًضجبط پذیزی، گذؽت ٍ 

خت ٍ ّوچٌمي ایثبر، افتوبد ثِ ًفظ ٍ آهبدگی فغبلمت در ؽزایظ ع



آهبدگی جغوی وبهل هبًٌذ فذم اثتال ثِ ثموبریْبی هشهي ٍ صقت القالج 
ثموبریْبی پمؾزفتِ للجی، هثل دیبثت، فؾبرخَى، آعن، ًبرعبیی ولمِ، 

صزؿ ٍ ثموبریْبی رٍاًی در ایي رؽتِ پذیزفتِ هی ؽًَذ. گفتٌی اعت وِ 
ّبی در رؽتِ فَریت ّبی پشؽىی داؽتي لذرت ثمٌبیی خَة، هْبرت 

عبًتی هتز ثزای اهذادرعبًی عزیـ ٍ  170ثذًی، رٍاًی والم ٍ حذالل لذ 
صصمح ضزٍری اعت. در ضوي ایي رؽتِ تٌْب اسثمي داٍعلجبى هزد 

 داًؾجَ هی پذیزد.

 تکنسین فوریت ىای پزشکی / اورژانس

 



ًمبسهٌذاى در ؽزایظ ثصزاًی در فغزت ٍ ًْبد  اهذادرعبًی ثِ ثموبراى ٍ 
توبهی اًغبًْب ٍجَد دارد ٍ لشٍم ٍجَد هَعغبت اهذادرعبًی در چٌمي 

 هی ثبؽذ. فولىزد هٌبعت در ّز جبهقِ ای ؽزایغی اس ضزٍریبت
اهذادرعبًی در ّز اٍرصاًظ یىی اس هْن تزیي ٍ اصلی تزیي ٍاحذّبی 

  .وؾَری ثِ حغبة هی آیذ

ای اعت وِ  دیذُ تىٌغمي فَریت ّبی پشؽىی )اٍرصاًظ( فزد آهَسػ
بت اٍلمِ درهبًی ثِ ووه ثموبر هقوَالً ّوزاُ آهجَالًظ ثزای ارائِ خذه

 ّبی ؽتبثذ یب در ثخؼ اٍرصاًظ ثزای ارائِ ووه ؽخص هصذٍم هییب
ـ، ارائِ خذهبت درهبًی اٍلمِ پشؽىی اٍ ٍؽبیف اهذاد عزیاٍلمِ حضَر دارد 

پمؼ ثموبرعتبًی ٍ ووه رعبًی ثِ هصذٍهمي، ثموبراى ٍ هجزٍحمي 
اٍرصاًغی ٍ اًتمبل آًبى ثِ هزاوش درهبًی در ووتزیي سهبى هوىي ثب ّذف 

 .وبّؼ هزي ٍ همز، ًمص فضَ ٍ آعمت را ثز فْذُ دارًذ

ٍضقمت ّبی تىٌغمي فَریت پشؽىی ثِ صَرت تموی وبر هی وٌذ. اٍ ثب 
هختلف اس جزاحبت عغصی تب صذهبت جذی ًبؽی اس تصبدفبت ٍ ثالیبی 
عجمقی رٍثزٍ اعت. ٍؽمفِ اٍ ارائِ هزالجت ّب ٍ درهبى ّبی فَری اعت. 
پظ اس رعمذى ًشد ثموبر ثبیذ ٍضقمت اٍ را ثزرعی ٍ ثزای اًجبم ثْتزیي 

  .وبر تصومن ثگمزد

عبفت  ،ُ وبر هی وٌٌذاٍرصاًظ ّب ثِ صَرت ؽجبًِ رٍسی ٍ ّوِ رٍس
وبری هتخصصبى فَریت ّبی پشؽىی ثِ صَرت توبم ٍلت اعت ٍ 
 ؽمفت ّبی وبری در ؽت ّب ٍ رٍس ّبی تقغمل را ًمش ؽبهل هی ؽَد



  .ایي ؽغل در وؾَر هب فمظ هختص آلبیبى هی ثبؽذ

 متخصص فوریت ىای پزشکیوظایف  
 هقبیٌِ ٍ ارسیبثی ولی ٍضقمت ثموبر 

  ثزلزاری ارتجبط ثب هزوش اٍرصاًظ ٍ پشؽه هؾبٍر ٍ دریبفت
 راٌّوبیی ٍ دعتَرات اٍ

 تجْمشات پمؾزفتِ ثزای رفـ هؾىالت  اعتفبدُ اس رٍػ ّب ٍ
 حبد ثموبر هبًٌذ تٌگی ًفظ، ایغت للجی ٍ ...

  لزاردادى لَلِ تٌفغیاًجبم رٍػ ّبی جزاحی اٍلمِ هبًٌذ 
 اعتفبدُ اس دارٍ ٍ اًجبم تشریمبت در صَرت لشٍم 
 ُپبًغوبى وزدى ٍ هزالجت اس افضبی ؽىغتِ ؽذ 
  ،وٌتزل هذاٍم فالئن حمبتی ثموبر اس جولِ ًجض، تٌفظ

 فؾبرخَى ٍ غمزُ
 تقممي عغح َّؽمبری ثموبر 
 حضَر هذاٍم در وٌبر ثموبر در آهجَالًظ 
 هزاوش درهبًی در صَرت ًمبس رعبًذى ثموبر ثِ ثموبرعتبى ٍ 
  دادى اعالفبت وبهل اس ٍضقمت ثموبر ثِ ثموبرعتبى یب هزوش

 درهبًی
 وٌتزل هَجَدی تجْمشات ٍ دارٍ ّبی هَردًمبس در آهجَالًظ ّب 
 ًِتْمِ گشارؽبت وبری رٍسا 



 ميارت و دانش مورد نیاز
 فاللِ ٍ توبیل سیبد ثِ ووه ثِ دیگزاى 

 هْبرت ّبی ارتجبعی لَی 
 ت تصومن گمزی عزیـ در ؽزایظ ثصزاًیهْبر 
  ،هْبرت فولی ٍ تَاى اًجبم وبرّبی اٍرصاًغی هبًٌذ احمبی للجی

 گذاؽتي لَلِ تٌفغی در گزدى ٍ ...
 هْبرت ثىبرگمزی صصمح تجْمشات هَجَد در آهجَالًظ 
 اًجبم وبر تموی 
 تَاًبیی هذیزیت ٍ عبسهبًذّی وبرّب 
 تَاى جغوی ٍ رٍحی هٌبعت 
  ٍ حفؼ خًَغزدی در ّز ؽزایغیداؽتي آراهؼ 
  تَاًبیی وبر ثب عمغتن ّبی ارتجبعی ٍ وبهپمَتزی هَجَد در

 آهجَالًظ
 درن خَة ٍضقمت ثموبراى ٍ ّوذردی ثب آًْب 

 تحصیالت الزم و نحوه ورود بو شغل

  فَریت ّبی پشؽىی، اتبق فول، پزعتبری فبرك التصصمالى رؽتِ ّبی
گَاّمٌبهِ راًٌذگی ًمش ثزای ایي هی تَاًٌذ ٍارد ایي ؽغل ؽًَذ. داؽتي 

  .ؽغل الشاهی اعت

 



ت شغلی و بازارکار متخصص فوریت های پسشکیفرص  

تىٌغمي فَریت ّبی پشؽىی هی تَاًذ در هزوش هذیزیت حَادث ٍ 
ّبی خصَصی  ّبی پشؽىی)اٍرصاًظ( در عزاعز وؾَر، آهجَالًظ فَریت

ّبی هؾبثِ هؾغَل ثِ وبر ؽَد. ثب وغت تجزثِ ثمؾتز ثِ  یب در عبسهبى

  .ذ وزدردُ ّبی هذیزیتی ٍ ًؾبرتی دعت پمذا خَاّ

اس آًجب وِ ثخؼ اٍرصاًظ یىی اس اصلی تزیي ٍاحذّبی اهذادرعبًی در 
وؾَر ثِ حغبة آهذُ ٍ ٍجَدػ ّومؾِ ثزای جبهقِ السم اعت، ثبساروبر 

 .تىٌغمي فَریت ّبی پشؽىی ٍجَد داردهٌبعجی ًمش در ؽغل 

   

 


