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 ٍرُفزم طزح د                      

                                                                                                                                                                                                       
قلبی ریَي ٍ  رٍشْبي احیبء : ًبم درس

 اصَل هراقبت ّبي ٍیژُ
 ٍاحد تئَري2 ٍاحد: تعداد

  رشتِ تحصیلی:
 تکٌَلَژي اتبق عول

  هقطع تحصیلی داًشجَیبى:
 کبرشٌبسی

 هحل برگزاري: 
 سبختوبى کالس ّب

  هدرس:
 سرکبر خبًن حسیي آببدي

 6971-79ًیوسبل اٍل تحصیلی 

 

 ًحَُ بزرعی ًیاسّاي بیواراى با ؽزایط بحزاًیٍ  آؽٌا کزدى داًؾجَیاى با هزاقبتْاي هتذاٍل در بخؼ ّاي ٍیضُ ٍ  فزاگیزي اصَل کلی احیاي قلبی ریَيّدف کلی درس: 

 

ؽوارُ 

 جلغِ
 تاریخ جلغِ

اّذاف هیاًی  )رئَط 

 هطالب(

اّذاف ٍیضُ )بز اعاط عِ حیطِ اّذاف آهَسؽی: ؽٌاختی، 

 عاطفی، رٍاى حزکتی(

طبقِ ّز 

 حیطِ

 رٍػ یاددّی

 یادگیزي

َاد ٍ ٍعایل ه

 آهَسؽی
 ارسؽیابیًحَُ تکالیف داًؾجَ سهاى جلغِ

1 2/7/96 
 هفاّین پایِآؽٌایی با 

 قلبی ریَي احیاء
 

 داًؾجَ ثبیذ قبدر ثبؽذ: 

 الف( حیغِ ؽٌبختی:
 .تبریخچِ احیبء قلجی ریَي را ثذاًذ .1

 .علل ایغت قلجی را تَضیح دّذ .2

 .الئن ایغت قلجی را ثؾٌبعذع .3

 .لَصیک را تَضیح دّذهزگ ثبلیٌی ٍ فیشیَ .4

 ءّویت سهبى ٍ سهبى عالیی را در احیبا .5
 .ثذاًذ

عغَح هختلف احیبء قلجی ریَي را تَضیح  .6
  .دّذ

 ة( حیغِ عبعفی:

 ٌبختیؽ

 عبعفی

 

عخٌزاًی 
 -،هجبحثِ اي

گزٍّی 

 کَچک
 

ٍایت ثزد، 

هبصیک، ٍیذئَ 
پزٍصکتَر، ًزم 

 powerافشار 

point  ،

ًوبیؼ فیلن 
 آهَسؽی

 کتت هزجع

 عبعت2

ؽزکت در  

ثحث ّبي 

گزٍّی ، 
پزعؼ ٍ پبعخ 

در اًتْبي 
 کالط

آهبدگی ثزاي 
کَئیش در 

 جلغِ ثعذ.

 

اسیي آغ

 ٍرٍدي()

 

                                                 

 علمی، آزمبیطی  گردش –پرسص و پبسخ  –حل مسئله  –گروهی کوچک، نمبیطی  –ای توانذ ضبمل: سخنرانی، مببحثهیبدگیری می –روش یبددهی   


ط یب تراکمی )پبیبن یک دوره یب مقطع آموزضی بب هذف قضبوت در مورد تسل نیای یب تکوینی )در فراینذ تذریس بب هذف ضنبسبیی قوت و ضعف دانطجویبن( و آزمون پبیبتواننذ به صورت آزمون ورودی )آگبهی از سطح آمبدگی دانطجویبن( مرحلههب بر اسبس اهذاف میآزمون  

 دانطجویبن( برگسار گردد.
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در ٌّگبم تذریظ ثِ درط تَجِ داؽتِ ثبؽذ ٍ  .1
 ثب دقت گَػ دّذ

2.  ُ ُ   در هجبحث هغزح ؽدذ هؾدبرکت   ثدب اًگیدش

 داؽتِ ثبؽذ

ث ثِ عَاالتی کِ در هَرد هَضَع هَرد ثح .3

 پبعخ دّذ ثباؽتیبق پزعیذُ هی ؽَد

2 16/7/96 

آؽٌایی با هفَْم 

 پؾتیباًی اٍلیِ

 حیات ٍ الفباي

 (BLS )قلبی ریَي

 داًؾجَ ثبیذ قبدر ثبؽذ: 
 الف( حیغِ ؽٌبختی:

هزاحل هختلف اقذاهبت اٍلیِ حفظ حیبت را  .1

 .ثذاًذ

 .ارسیبثی راُ َّایی ثیوبر را تَضیح دّذ ًحَُ .2

 .ًحَُ کٌتزل راُ َّایی را ثیبى ًوبیذ .3

 .ارسیبثی گزدػ خَى ثیوبر را تَضیح دّذ ًحَُ .4

ًحَُ هبعبص قلجی ثیوبر را ثِ تفضیل تَضیح  .5
 .دّذ

حیبء قلجی ریَي در ردُ ّبي هختلف عٌی را ا .6

 ؽزح دّذ

 .صَل هبعبص ٍ تٌفظ در احیبء را تَضیح دّذا .7

 ة( حیغِ عبعفی:
در ٌّگبم تذریظ ثِ درط تَجِ داؽتِ ثبؽذ ٍ  .1

 ثب دقت گَػ دّذ

ُ در هجبحث هغزح  .2 ُ   ؽدذ هؾدبرکت   ثدب اًگیدش

 داؽتِ ثبؽذ

ثِ عَاالتی کِ در هَرد هَضَع هَرد ثحث  .3
 پبعخ دّذ ثباؽتیبق پزعیذُ هی ؽَد

 

ٌبختی ؽ
 عبعفی

 

عخٌزاًی 

 -،هجبحثِ اي
گزٍّی 

 کَچک
 

ٍایت ثزد، 

هبصیک، ٍیذئَ 
پزٍصکتَر، ًزم 

 powerافشار 

point  ،
ًوبیؼ فیلن 

 آهَسؽی
 کتت هزجع

 عبعت2

ؽزکت در  
ثحث ّبي 

زٍّی ، گ
پزعؼ ٍ پبعخ 

در اًتْبي 

 کالط
ارائِ کٌفزاًظ 

 داًؾجَ
کَئیش در 

 اًتْبي جلغِ 

تکَیٌی یا 

 تؾخیصی
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3 23/7/96 

آؽٌایی با هفَْم 

حوایت قلبی ریَي 

 ((ACLSپیؾزفتِ 

 داًؾجَ ثبیذ قبدر ثبؽذ: 
 الف( حیغِ ؽٌبختی:

 ًحَُ لَلِ گذاري صحیح را ثذاًذ .1

ثیدبى  را  CPRدارٍّبي هَرد اعدتفبدُ در   .2
 کٌذ

ٍ غیدز   ًَاع ریتن ّبي قلجی قبثل ؽَکثب ا .3
 قبثل ؽَک آؽٌب ؽَد

اصَل کلی ٍ هدَارد اعدتفبدُ اس ؽدَک را      .4
 تَضیح دّذ.

 ة( حیغِ عبعفی:

در ٌّگبم تذریظ ثِ درط تَجِ داؽتِ ثبؽذ ٍ  .1
 ثب دقت گَػ دّذ

2.  ُ ُ   در هجبحث هغزح ؽدذ هؾدبرکت   ثدب اًگیدش
 داؽتِ ثبؽذ

هدَرد ثحدث   ثِ عَاالتی کِ در هَرد هَضدَع   .3
 پبعخ دّذ ثباؽتیبق پزعیذُ هی ؽَد

 ٌبختیؽ
 عبعفی

 

عخٌزاًی 

 -،هجبحثِ اي
گزٍّی 

 کَچک
 

ٍایت ثزد، 

هبصیک، ٍیذئَ 
پزٍصکتَر، ًزم 

 powerافشار 

point  ،

ًوبیؼ فیلن 

 آهَسؽی
 کتت هزجع

 عبعت2

ؽزکت در  
ثحث ّبي 

گزٍّی ، 
پزعؼ ٍ پبعخ 

در اًتْبي 
 کالط

ارائِ کٌفزاًظ 

 داًؾجَ
در کَئیش 

 جلغِ ثعذ

تکَیٌی یا 

 تؾخیصی

 

4 30/7/96 

صَل اآؽٌایی با 

 درهاى با

 ؽَك الکتزیکی

 

 داًؾجَ ثبیذ قبدر ثبؽذ: 
 الف( حیغِ ؽٌبختی:

 .ؽَک الکتزیکی را تَضیح دّذ .1

 .اًَاع دعتگبُ دفیجزیالتَر را ًبم ثجزد .2

ًحَُ آهبدُ عبسي دعتگبُ ٍ ثیوبر را  .3
 .تَضیح دّذ

 .ا ثیبى ًوبیذعزیقِ اعتفبدُ اس دعتگبُ ر .4

ٍت ؽَک دفیجزیالعیَى ٍ کبردیٍَرصى تفب .5
 .ًوبیذ را ثیبى

 .ؽَک الکتزیکی خَدکبر را ؽزح دّذ .6

 .عتگبُ ضزثبى عبس هَقت را تَضیح دّذد .7

 ٌبختیؽ
 عبعفی

 

عخٌزاًی 

 -،هجبحثِ اي
گزٍّی 

 کَچک

 

ٍایت ثزد، 

هبصیک، ٍیذئَ 

پزٍصکتَر، ًزم 
 powerافشار 

point  ،
ًوبیؼ فیلن 

 آهَسؽی
 کتت هزجع

 عبعت2

ؽزکت در  

ثحث ّبي 

گزٍّی ، 
پزعؼ ٍ پبعخ 

در اًتْبي 
 کالط

کٌفزاًظ ارائِ 
 داًؾجَ

تکَیٌی یا 

 تؾخیصی
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 ة( حیغِ عبعفی:
در ٌّگبم تذریظ ثِ درط تَجدِ داؽدتِ    .1

 ثبؽذ ٍ ثب دقت گَػ دّذ

هؾدبرکت   ثب اًگیشُ در هجبحث هغزح ؽذُ .2
 داؽتِ ثبؽذ

تی کِ در هَرد هَضَع هَرد ثحث ثِ عَاال .3
 پبعخ دّذ ثباؽتیبق پزعیذُ هی ؽَد

5 7/8/96 

اقذاهات آؽٌایی با 

 ضزٍري

 بعذ اسّاي هزاقبت ٍ 

 َيریی احیاء قلب

 

 داًؾجَ ثبیذ قبدر ثبؽذ: 

 الف( حیغِ ؽٌبختی:

اقذاهبت اٍلیِ ثالفبصلِ ثعذ اس احیبء قلت ٍ  .1

 .ریِ را ثذاًذ

اقذاهبت اعتبًذارد جْت حوبیت اس فعبلیت  .2

ثعذ اس احیبء را تَضیح  قلجی ریَي ٍ هغشي

 .دّذ

پیؼ آگْی احیبء در عٌیي هختلف را  .3

 .تَضیح دّذ

ًحَُ ارسیبثی ٍ ثجت هزاحل احیبئ را ثیبى  .4

 .ًوبیذ

ارسػ ّیپَ تزهی ثعذ اس احیبء را تَضیح  .5

 .دّذ

 ة( حیغِ عبعفی:

در ٌّگبم تذریظ ثِ درط تَجِ داؽتِ ثبؽذ ٍ  .1
 ثب دقت گَػ دّذ

2.  ُ ُ   در هجبحث هغزح ؽدذ هؾدبرکت   ثدب اًگیدش
 داؽتِ ثبؽذ

ثِ عَاالتی کِ در هَرد هَضَع هَرد ثحث  .3

 ٌبختیؽ
 عبعفی

 

عخٌزاًی 

 -،هجبحثِ اي
گزٍّی 

 کَچک
 

ٍایت ثزد، 

هبصیک، ٍیذئَ 
پزٍصکتَر، ًزم 

 powerافشار 

point  ،

ًوبیؼ فیلن 

 آهَسؽی
 کتت هزجع

 عبعت2

ؽزکت در  

ثحث ّبي 
گزٍّی ، 

پبعخ پزعؼ ٍ 
در اًتْبي 

 کالط
ارائِ کٌفزاًظ 

 داًؾجَ

ارائِ هقبلِ در 
راثغِ ثب هجبحث 

گفتِ ؽذُ در 
 جلغِ قجل

تکَیٌی یا 

 تؾخیصی
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 پبعخ دّذ ثباؽتیبق پزعیذُ هی ؽَد

6 14/8/96 

 ٍاکٌؼ بذى دربزرعی 

 هقابل آعیب ٍ

 تزٍها

 داًؾجَ ثبیذ قبدر ثبؽذ: 
 الف( حیغِ ؽٌبختی:

 .آعیت را ثیبى ًوبیذ هکبًیغن .1

 .را ؽزح دّذًحَُ ارسیبثی ثیوبر تزٍهبیی  .2

هزاحل ارسیبثی ثیوبر تزٍهبیی را تَضیح  .3

 .دّذ

ثیوبراى  ؽزایظ تْذیذ کٌٌذُ حیبت در .4

 .تزٍهبیی را ثذاًذ

وبراى یهذاخالت درهبًی ٍ هزاقجتی در ث .5

 .ؽزح دّذرای یتزٍهب

 ة( حیغِ عبعفی:
در ٌّگبم تذریظ ثِ درط تَجِ داؽتِ ثبؽذ ٍ  .1

 ثب دقت گَػ دّذ

2.  ُ هؾدبرکت   شُثدب اًگید   در هجبحث هغزح ؽدذ

 داؽتِ ثبؽذ

ثِ عَاالتی کِ در هَرد هَضدَع هدَرد ثحدث     .3

 پبعخ دّذ ثباؽتیبق پزعیذُ هی ؽَد

ٌبختی ؽ
 عبعفی

 

عخٌزاًی 

 -،هجبحثِ اي
گزٍّی 

 کَچک

 

ٍایت ثزد، 

هبصیک، ٍیذئَ 
پزٍصکتَر، ًزم 

 powerافشار 

point  
ًوبیؼ فیلن 
 اهَسؽی

 کتت هزجع

 عبعت2

ؽزکت در  
ثحث ّبي 

گزٍّی ، 

پبعخ  پزعؼ ٍ
در اًتْبي 

 کالط
ارائِ کٌفزاًظ 

، داًؾجَ 
کَئیش در 

 جلغِ ثعذ

تکَیٌی یا 

 تؾخیصی

 

7 21/8/96 

 بیتزکآؽٌایی با  

 عاتیها

 ٍ خارج داخل

 علَل

 داًؾجَ ثبیذ قبدر ثبؽذ: 

 الف( حیغِ ؽٌبختی:

در فضبّبي  عبتیهب عیحجن آة ثذى ٍ تَس .1

 ثذاًذ هختلف ثذى را
را  یَلداخدل ٍ خدبرس عدل    عبتیهب تیتزک .2

 ذیًوب بىیث

را  عدبت یٍ عَارض اس دعدت دادى هب  نیعال .3
 دّذ. حیتَض

 ٌبختیؽ
 عبعفی

 

عخٌزاًی 

 -،هجبحثِ اي
گزٍّی 

 کَچک
 

ٍایت ثزد، 
هبصیک، ٍیذئَ 

پزٍصکتَر، ًزم 

 powerافشار 

point  
ًوبیؼ فیلن 

 اهَسؽی
 کتت هزجع

 عبعت2

ؽزکت در  

ثحث ّبي 
گزٍّی ، 

پزعؼ ٍ پبعخ 
در اًتْبي 

 کالط

ارائِ کٌفزاًظ 
 داًؾجَ

تکَیٌی یا 

 خیصیتؾ
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ثحدزاى را   ظیدر ؽدزا  یدرهدبً  عیارسػ هب .4
 ثذاًذ.

 ة( حیغِ عبعفی:

در ٌّگبم تذریظ ثِ درط تَجدِ داؽدتِ    .1
 ثبؽذ ٍ ثب دقت گَػ دّذ

هؾدبرکت   ثب اًگیشُ در هجبحث هغزح ؽذُ .2
 داؽتِ ثبؽذ

ثحث ثِ عَاالتی کِ در هَرد هَضَع هَرد  .3
 پبعخ دّذ ثباؽتیبق پزعیذُ هی ؽَد

8 5/9/96 

 ِیصَل تغذاآؽٌایی با 

 اس

 ذیٍر راُ

 داًؾجَ ثبیذ قبدر ثبؽذ: 

 الف( حیغِ ؽٌبختی:

 ِیهَرد اعتفبدُ در تغذ ییهَاد غذا  .1

 را ثذاًذ ذيیٍر

 را ؽزح دّذ. ذيیٍر ِیکبرثزد تغذ َُیؽ .2

 را ثذاًذ. ذيیٍر ِیتغذ تیکفب یبثیرسا .3

 ذیًوب بىیث ذيیٍر ِیَارض تغذع .4

 ة( حیغِ عبعفی:

در ٌّگبم تذریظ ثِ درط تَجدِ داؽدتِ    .1
 ثبؽذ ٍ ثب دقت گَػ دّذ

هؾدبرکت   ثب اًگیشُ در هجبحث هغزح ؽذُ .2
 داؽتِ ثبؽذ

ثِ عَاالتی کِ در هَرد هَضَع هَرد ثحث  .3

 پبعخ دّذ ثباؽتیبق پزعیذُ هی ؽَد

ٌبختی، ؽ

 عبعفی

 

عخٌزاًی 
 -،هجبحثِ اي

گزٍّی 

 کَچک
 

ٍایت ثزد، 
هبصیک، ٍیذئَ 

پزٍصکتَر، ًزم 
 powerشار اف

point  
ًوبیؼ فیلن 

 اهَسؽی
 کتت هزجع

 عبعت2

ؽزکت در  

ثحث ّبي 
گزٍّی ، 

پزعؼ ٍ پبعخ 
در اًتْبي 

 کالط

ارائِ هقبلِ 
هزتجظ ثب 

هجحث جلغِ 
 قجل

 

تکَیٌی یا 

 تؾخیصی

 

9 12/9/96 

آؽٌایی با هفَْم بخؼ 

ICU هزاقبت ّاي ٍ

 رٍتیي آى

 داًؾجَ ثبیذ قبدر ثبؽذ: 
 الف( حیغِ ؽٌبختی:

1. ICU کٌذ فیرا تعز 

 

 

-ؽٌبختی

 عخٌزاًی،

 پزعؼ ٍ

 ثحث پبعخ،

 یت ثزدٍا

 هبصیک

ٍیذئَ 

 عبعت 2

پزعؼ ٍ پبعخ 

، حل هغبئل 

 دادُ ؽذُ

تکَیٌی یا 

 تؾخیصی
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 ؽزح دّذICU یکیشیف ْبيیضگیٍ .2

 ؽزح دّذICU یپزعٌل ْبيیضگیٍ .3

ّبي هختلف  غتنیاس ع يیهزاقجتْبي رٍت .4

 دّذ حیرا تَضثذى 

 وبریاس ث یرٍاً تیدر حوب يیهزاقجتْبي رٍت .5

 حیرا تَضICU   عٌذرٍم اس زيیؾگیٍپ

 دّذ

کٌتزل عغح  در يیهزاقجتْبي رٍت .6

 ذیًوب بىیث را وبریث بريیَّؽ

 ة( حیغِ عبعفی:

در ٌّگبم تذریظ ثِ درط تَجدِ داؽدتِ    .1

 ثبؽذ ٍ ثب دقت گَػ دّذ

هؾدبرکت   ثب اًگیشُ در هجبحث هغزح ؽذُ .2

 داؽتِ ثبؽذ

ثِ عَاالتی کِ در هَرد هَضَع هَرد ثحث  .3

 پبعخ دّذ ثباؽتیبق پزعیذُ هی ؽَد

گزٍّی،  عبعفی
گزٍّی 

کَچک، حل 

 هغئلِ

 پزٍصکتَر
کتبة،جشٍُ 

 آهَسؽی،

ًزم افشار 
Power 
point 

آهبدگی ثزاي 
کَئیش در 

 جلغِ ثعذ.

کٌفزاًظ 
 داًؾجَیبى 

10 19/9/96 

آًاتَهی ٍ آؽٌایی با  

فیشیَلَصي عیغتن 

 تٌفغی

 هکاًیغن کٌتزل تٌفظٍ 

هل تاثیز گذار بز عَاٍ 

تَْیِ ریَي ٍ اختالالت 

 اى

 

 داًؾجَ ثبیذ قبدر ثبؽذ: 
 الف( حیغِ ؽٌبختی:

قغددوت ّددبي هختلددف عیغددتن تٌفغددی     -1

 را ًبم ثجزد   ٍ تحتبًی فَقبًی

 ظزفیت ّبي ریَي ٍ حجدن ّدبي ریدَي را ثدب     -2

 هقبیغِ کٌذ  ّن

عَاهددل تددبثیز گددذار ثددز تَْیددِ ٍ پزفیددَصى   -3

 گبسّب را در خَى تَضیح دّذ 

دي اکغدیذ کدزثي در   ٍ حَُ اًتقبل اکغدیضى  ً -4

 خَى را ؽزح دّذ 

 ٌبختیؽ
 عبعفی

 

عخٌزاًی 

 -،هجبحثِ اي
گزٍّی 

 کَچک

 

ٍایت ثزد، 

هبصیک، ٍیذئَ 

پزٍصکتَر، ًزم 
 powerافشار 

point  ،
ًوبیؼ فیلن 

 آهَسؽی
 کتت هزجع

 عبعت2

ؽزکت در  
ثحث ّبي 

گزٍّی ، 

پزعؼ ٍ پبعخ 
در اًتْبي 

ٍ  کالط
آهبدگی ثزاي 

ش در کَئی
 جلغِ ثعذ.

 

تکَیٌی یا 

 تؾخیصی
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هٌجٌی اًفکدبک اکغدیضى اس ّودَ گلدَثیي را      -5
 تَضیح دّذ 

تبثیز اعیذٍس ٍ آلکبلَس را ثدز هٌحٌدی ثدب ّدن      -6

 .هقبیغِ کٌذ

 ة( حیغِ عبعفی

در ٌّگبم تذریظ ثِ درط تَجِ داؽتِ ثبؽذ ٍ  -1
 ثب دقت گَػ دّذ

 ؽذدر هجبحث هغزح ؽذُ هؾبرکت داؽتِ ثب -2

ثب عالقِ هغبلت اضبفی را اس هٌبثع دیگدز تْیدِ    -3

 کٌذ

11 20/9/96 
آؽٌایی با اختالالت 

 اعیذ ٍ باس

 داًؾجَ ثبیذ قبدر ثبؽذ:

 الف( حیغِ ؽٌبختی

 اًَاع اختالالت اعیذ ٍ ثبس را ًبم ثجزد. -1

علل،عالین،تؾدددخی  ٍ درهدددبى ّزیدددک اس  -2
 اختالالت اعیذ ٍ ثبس را تَضیح دّذ.

ین هکبًیشم ّبي فیشیَ لَصیدک هدَثز در تٌ د    -3

 تعبدل اعیذ ٍ ثبس را ؽزح دٌّذ

 ة( حیغِ عبعفی

در ٌّگبم تذریظ ثِ درط تَجِ داؽتِ ثبؽذ ٍ  -1
 ثب دقت گَػ دّذ

 در هجبحث هغزح ؽذُ هؾبرکت داؽتِ ثبؽذ -2

ثب عالقِ هغبلت اضبفی را اس هٌبثع دیگدز تْیدِ    -3

 کٌذ

ٌبختی ؽ

 عبعفی
 

عخٌزاًی 

 -،هجبحثِ اي

گزٍّی 
 کَچک

 

ٍایت ثزد، 
هبصیک، ٍیذئَ 

صکتَر، ًزم پزٍ
 powerافشار 

point  ،
ًوبیؼ فیلن 

 آهَسؽی

 کتت هزجع

 عبعت2

ؽزکت در  

ثحث ّبي 

گزٍّی ، 
پزعؼ ٍ پبعخ 

در اًتْبي 
 کالط

ارائِ کٌفزاًظ 
 داًؾجَ

ارائِ هقبلِ در 

راثغِ ثب 
هَضَع هَرد 

 ثحث

تکَیٌی یا 

 تؾخیصی
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12 26/9/96 
گاس ّاي خَى  بزرعی

 ؽزیاًی

 ذ:داًؾجَ ثبیذ قبدر ثبؽ
 ف( حیغِ ؽٌبختیال

هقبدیز عجیعی ّز یک اس پبراهتز ّبي هَجَد  -1

  را تَضیح دّذ ABG در ثزگِ
ًحَُ خَى گیزي ؽزیبًی ٍ عَارض آى را  -2

  تَضیح دّذ
ثز اعبط ًتبیج گبس ّبي خَى ؽزیبًی  ًَع  -3

 اختالل هَجَد را تؾخی  دّذ 

 ة( حیغِ عبعفی

در ٌّگبم تذریظ ثِ درط تَجِ داؽتِ ثبؽذ ٍ  -1

 دّذ ثب دقت گَػ

 در هجبحث هغزح ؽذُ هؾبرکت داؽتِ ثبؽذ -2

ثب عالقِ هغبلت اضبفی را اس هٌبثع دیگدز تْیدِ    -3
 کٌذ

 ٌبختیؽ

 عبعفی
 

عخٌزاًی 

 -،هجبحثِ اي

گزٍّی 
 کَچک

 

ٍایت ثزد، 
هبصیک، ٍیذئَ 

پزٍصکتَر، ًزم 
 powerافشار 

point  ،
ًوبیؼ فیلن 

 آهَسؽی

 کتت هزجع

 عبعت2

ؽزکت در  

ثحث ّبي 
گزٍّی ، 

پبعخ پزعؼ ٍ 
در اًتْبي 

 کالط
ارائِ کٌفزاًظ 

 داًؾجَ

کَئیش در 
 جلغِ ثعذ

تکَیٌی یا 

 تؾخیصی

 

13 27/9/96 
هباًی آؽٌایی با 

 اکغیضى تزاپی

 داًؾجَ ثبیذ قبدر ثبؽذ:

 الف( حیغِ ؽٌبختی

 اّذاف اکغیضى درهبًی را لیغت کٌذ -1

 اًَاع رٍؽْبي اکغیضى درهبًی را ًبم ثجزد -2

غیضى درهدبًی را  کبرثزد ّز کذام اس رٍؽْبي اک -3
 ثٌَیغذ

فؾبر اکغیضى هدَرد اًت دبر را ثدب اعدتفبدُ اس      -4
 اکغیضى درهبًی هحبعجِ ًوبیذ

عالئن هزثَط ثِ هغوَهیت اکغیضى را لیغدت   -5

 .کٌذ

 ة( حیغِ عبعفی

در ٌّگبم تذریظ ثِ درط تَجِ داؽتِ ثبؽذ ٍ  -1
 ثب دقت گَػ دّذ

 ٌبختیؽ

 عبعفی
 

عخٌزاًی 
 -،هجبحثِ اي

گزٍّی 
 کَچک

 

ٍایت ثزد، 
هبصیک، ٍیذئَ 

پزٍصکتَر، ًزم 

 powerافشار 

point  ،

ًوبیؼ فیلن 
 آهَسؽی

 کتت هزجع

 عبعت2

ؽزکت در  

ثحث ّبي 
گزٍّی ، 

پزعؼ ٍ پبعخ 
در اًتْبي 

 کالط
ارائِ کٌفزاًظ 

 داًؾجَ

آهبدگی ثزاي 
در کَئیش 

 جلغِ ثعذ.

تکَیٌی یا 

 تؾخیصی
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 در هجبحث هغزح ؽذُ هؾبرکت داؽتِ ثبؽذ -2

فی را اس هٌبثع دیگدز تْیدِ   ثب عالقِ هغبلت اضب -3

 کٌذ

14 3/10/96 

ٍػ ّاي آؽٌایی با ر

بزرعی ٍ ؽٌاخت اصَل 

 هذیزیت راُ َّایی

 داًؾجَ ثبیذ قبدر ثبؽذ:

 الف( حیغِ ؽٌبختی
 اًَاع راُ ّبي َّایی هصٌَعی را ًبم ثجزد. -1

ثکبرگیزي هزاقجت ّبي ٍیضُ در حفدظ در ثدبس    -2
ًگْذاؽتي هجبري ّدَایی ثیودبراى ثدذحبل را    

 ضیح دّذ.تَ

کبرثزد ٍ ًحَُ اعتفبدُ،هشایب ٍ هعبیدت،عَارض   -3
 اًَاع راُ ّبي َّایی هصٌَعی را تَضیح دّذ.

 ة( حیغِ عبعفی
در ٌّگبم تذریظ ثِ درط تَجِ داؽتِ ثبؽذ ٍ  -1

 ثب دقت گَػ دّذ

 در هجبحث هغزح ؽذُ هؾبرکت داؽتِ ثبؽذ -2

ثب عالقِ هغبلت اضبفی را اس هٌبثع دیگدز تْیدِ    -3

 کٌذ

 ٌبختیؽ

 عبعفی
 

عخٌزاًی 
 -،هجبحثِ اي

گزٍّی 
 کَچک

 

ٍایت ثزد، 
هبصیک، ٍیذئَ 

پزٍصکتَر، ًزم 

 powerافشار 

point  ،

ًوبیؼ فیلن 
 آهَسؽی

 کتت هزجع

 عبعت2

ؽزکت در  

ثحث ّبي 

گزٍّی ، 
پزعؼ ٍ پبعخ 

در اًتْبي 
 کالط

ارائِ کٌفزاًظ 
 داًؾجَ

ارائِ هقبلِ در 

راثغِ ثب هجبحث 
خَاعتِ ؽذُ 

 درکالط
 

تکَیٌی یا 

 تؾخیصی

 

15 4/10/96 

تَْیِ آؽٌایی با اصَل 

 هکاًیکی

1 

 داًؾجَ ثبیذ قبدر ثبؽذ: 
 الف( حیغِ ؽٌبختی:

اًذیکبعیًَْبي ٍصل ثیوبر ثِ ًٍتیالتَر را  .1
 .ؽزح دّذ

 .اًَاع عیغتن ّبي ًٍتیالتَر را ؽزح دّذ .2

 ذذّبي ًٍتیالتَر را تَصیف ًوبیه .3

ثب تَجِ ثِ را ؽزایظ اًتخبة هذ ًٍتیالتَر  .4

  .ؽزح دّذ تٌفغی ثیوبر الگَي

اّْبي تعییي ٍ تٌ ین پبراهتزّبي ر .5

ٌبختی ؽ

 عبعفی
 

عخٌزاًی 
 -،هجبحثِ اي

گزٍّی 
 کَچک

 

ٍایت ثزد، 

هبصیک، ٍیذئَ 

پزٍصکتَر، ًزم 
 powerافشار 

point  
ًوبیؼ فیلن 

 اهَسؽی
 کتت هزجع

 عبعت2

ؽزکت در  
ثحث ّبي 

گزٍّی ، 
پزعؼ ٍ پبعخ 

در اًتْبي 
 کالط

ارائِ کٌفزاًظ 

، داًؾجَ 
کَئیش در 

تکَیٌی یا 

 تؾخیصی
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ٍضعیت ثیوبر  ًٍتیالتَر را ثب تَجِ ثِ
 تؾزیح ًوبیذ

 ة( حیغِ عبعفی:

در ٌّگبم تذریظ ثِ درط تَجدِ داؽدتِ    .1
 ثبؽذ ٍ ثب دقت گَػ دّذ

هؾدبرکت   ثب اًگیشُ در هجبحث هغزح ؽذُ .2
 داؽتِ ثبؽذ

ثِ عَاالتی کِ در هَرد هَضَع هَرد ثحث  .3
 پبعخ دّذ ثباؽتیبق پزعیذُ هی ؽَد

 

 ثعذ جلغِ

16 10/10/96 

تَْیِ آؽٌایی با اصَل 

 هکاًیکی

2 

 داًؾجَ ثبیذ قبدر ثبؽذ: 

 الف( حیغِ ؽٌبختی:

عَارض دعتگبُ ًٍتیالتَر را ثِ عَر کبهل  .1

 .ؽزح دّذ

هزاقجت ّبي ٍیضُ اس ثیوبراى ٍصل ثِ  .2

  .دّذ ًٍتیالتَر را تَضیح

3. Weaningؽزایظ آًزا تَضیح دّذ ٍ. 

4. Extubation    ٍ هزاحل آًزا تَضیح ٍ

 تؾزیح ًوبیذ
 ة( حیغِ عبعفی:

در ٌّگبم تذریظ ثِ درط تَجدِ داؽدتِ    .4
 ثبؽذ ٍ ثب دقت گَػ دّذ

هؾدبرکت   ثب اًگیشُ در هجبحث هغزح ؽذُ .5
 داؽتِ ثبؽذ

ثِ عَاالتی کِ در هَرد هَضَع هَرد ثحث  .6

 پبعخ دّذ ثباؽتیبق پزعیذُ هی ؽَد

 

 ٌبختیؽ

 عبعفی

 

عخٌزاًی 
 -،هجبحثِ اي

گزٍّی 

 کَچک
 

ٍایت ثزد، 
هبصیک، ٍیذئَ 

پزٍصکتَر، ًزم 
 powerافشار 

point  
ًوبیؼ فیلن 

 اهَسؽی
 کتت هزجع

 عبعت2

ؽزکت در  
ثحث ّبي 

گزٍّی ، 
پزعؼ ٍ پبعخ 

در اًتْبي 

 کالط
ارائِ کٌفزاًظ 

 داًؾجَ
 کَئیش

تکَیٌی یا 

 تؾخیصی
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17 14/10/96 
جوع بٌذي کلی هطالب 

 ٍ رفع هؾکل

  ر ثبؽذ:ثبیذ قبد داًؾجَ
هغبلت ارائِ ؽذُ در عَل تزم را تَضیح جبهعی  -1

 ثذّذ.

هغبئل هختلف ارائِ ؽذُ در عَل تزم را حل  -2
 ًوبیذ.

ّذف اس ارائِ ایي ٍاحذ درعی را ثِ خَثی درک  -3
 کزدُ ثبؽذ.

ثب اًگیشُ ٍ اؽتیبق در اهتحبى پبیبى تزم ؽزکت  -4
 کٌذ.

-ؽٌبختی
 عبعفی

 عبعت 2 ---- حل هغئلِ
حل هغبئل 
 دادُ ؽذُ

 آسهَى پبیبًی

 

 ًحَُ ارسؽیابی:

 گردد. مبنذه در امتحبن پبیبن ترم محبسبه می% ببقی00% کل نمره بب استفبده از کوئیس و 20ارزضیببی به صورت کتبی که 
 

 ًحَُ هحاعبِ ًوزُ کل:

 % کل نمره00   آزمون پبیبن ترم
 % کل نمره20  کوئیس و تکبلیف درسی

 هٌابع:
 اوتشارات وور داوشICU در  ،  ژهیحسه ، مراقثت هاي و ريیشمفرد، مالحت و  کروانیو .1
 اوتشارات تشري وي،یقلة و ر اءیاحCPR  محمدي، عثدالرضا، کتاب جامع .2
 اوتشارات تشري س،یالیو دICC, CCU  در ژهیمحسه مراقثت هاي پرستاري و ،یماویمحمد رضا و سل عسگري .3
 .دیکل جدپروت کایترگرفته از اوجمه قلة آمرCPR جامع   کتاب .4
 (کایاوجمه قلة آمرAHA (  اءیاح هیال دیگا .5

1- Marino,Paul. The ICU book , print Number  
2- Thelan etal. “critical care Nursing ” Mosby company . 

 


