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        ::::تعريف رشته و مقطع تحصيليتعريف رشته و مقطع تحصيليتعريف رشته و مقطع تحصيليتعريف رشته و مقطع تحصيلي

دانـش  . مقطع كارداني فوريت هاي پزشـكي يكـي از برنامـه هـاي آموزشـي گـروه پزشـكي مـي باشـد                      

ائـه خـدمات و امـداد رسـاني بـه بيمـاران و       آموختگان اين مقطع بـه عنـوان عـضوي از تـيم سـالمت، ار            

   مصدومين را در مرحله پيش بيمارستاني به عهده داشته و گـستره ايـن خـدمات، آحـاد جامعـه را در بـر                     

دوره كارداني فوريت هاي پزشكي اولين مقطع تحصيلي ايـن رشـته اسـت كـه برنامـه آن بـر                     . مي گيرد 

آموزشي فوريتهاي پزشـكي در  .  گرديده است  اساس ضوابط علمي و ارزش هاي اسالمي تهيه و تدوين         

سطح كارداني زمينه ساز تربيت تكنسين هاي حرفه اي است كه با بهره گيري از آخرين اطالعات علمي 

با دانش و مهارت خود خواهند توانست به عنوان عضوي از تيم سالمت خدمات مورد نياز جامعـه را بـا                     

  .انوني ارائه نمايندلحاظ كليه جوانب انساني، اخالقي، شرعي و ق

  

        ::::تاريخچه رشته و پيشرفت هاي جديدتاريخچه رشته و پيشرفت هاي جديدتاريخچه رشته و پيشرفت هاي جديدتاريخچه رشته و پيشرفت هاي جديد

امداد رساني به نيازمندان در شرايط بحراني ناشي از باليا و حـوادث مختلـف در فطـرت و نهـاد تمـامي                     

انسان ها وجود دارد و لزوم وجود موسسات امداد رساني در چنين شرايطي از ضروريات عملكرد در هر 

 مـيالدي در    1960وريت پزشكي به عنوان يـك تخـصص حرفـه اي از دهـه               رشته ف . جامعه اي مي باشد   

آمريكا پايه گذاري شده است و طي قريب به نيم قرن اصالحات و در نتيجه پيشرفت هاي بسيار مطلوبي 

 بـه دنبـال فـرو ريخـتن     1353در ايران در سـال  . در زمينه هاي مختلف در اين رشته صورت گرفته است         

 بر جاي گذاشتن خـسارات جـاني و مـالي، دولـت وقـت تـصميم بـه تاسـيس                     سقف فرودگاه مهرآباد و   

در همين سال ها تربيت نيروي انساني مورد نياز تحت نظر كارشناسان     . ورژانس پيش بيمارستاني گرفت   ا

 شهرسـتان هـا نيـز    115متعاقب آن مركز اطالعـات اورژانـس   .  ماهه صورت گرفت6خارجي طي دوره    

 هـيچ رونـد تكـاملي نداشـت و دولـت طـرح              1376 تا سال    115تشكيل شد كه متاسفانه مركز اورژانس       

امان دهي اورژانس ها را از اولويت هاي برنامه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي اعالم نمود س

و در همين راستا مشخصات كلـي برنامـه و سرفـصل دروس رشـته فوريـت هـاي پزشـكي تـدوين و در               

 1381از سـال    .  به تصويب رسيد   11/4/79هشتمين جلسه شوراي عالي برنامه ريزي علوم پزشكي مورخ          

 جذب دانشجو به صورت نيمه متمركز در تعداد محدودي از دانشگاهها تربيـت نيـروي متخـصص در                   با

 30 با توجه به نياز مبرم خدمات دانش آموختگـان در            1385در سال   . اين رشته وارد مرحله جديدي شد     

 1385در مهرمـاه    . دانشگاه علوم پزشكي كشور راه اندازي و تربيت دانشجو در آن در حال اجـرا اسـت                



هيات ممتحنه و ارزشيابي رشته فوريت هاي پزشكي توسط معاونت آموزشي و امور دانشجويي وزارت               

  .متبوع تعيين و بازنگري در اهداف و استانداردهاي رشته آغاز شد
 


