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1    
ریـوي  –احیـاء  قلبـی  -

  پیشرفته را شرح دهد

  دانشجو بتواند:

  حیطه شناختی:

 ایست قلبی را تعریف و علل ایجاد آن را بیان نماید . -1
2-CPCR پیشرفته را توضیح داده و مراحل آن را عمالً روي مانکن

  نمایش دهد .

  . بیان نماید ALSاقدامات پیشرفته حفظ راه هوایی را در  -3

را  CPRتاثیر اکسیژن درمانی وتهویه مکانیکی مطلوب در حین  -4

  شرح دهد .

را درزمان احیاي قلبی ریوي شرح دهد  ECGنحوه مانیتورینگ  -5

.  

  ناپایدار را شرح دهد . VTو  VFالگوریتم درمانی  - 6

  الگوریتم درمانی آسیستول و برادیکاردي شدید را شرح دهد . -7

  حیطه عاطفی:

 شناختی

  

سخنرانی، 

مباحثه اي، حل 

مسئله، پرسش و 

  پاسخ

 سخنرانی
ویدئو پرژکتور+  

مانکن ها و ابزارهاي 

آموزشی موجود در 

واحد مهارتهاي 

  بالینی دانشکده

  دقیقه90

شرکت فعال در 

فعالیت هاي عملی و 

  پراتیکی

اي یا مرحله

  تکوینی

  

                                                
   گردش علمی، آزمایشی  –پرسش و پاسخ  –حل مسئله  –گروهی کوچک، نمایشی  –اي تواند شامل: سخنرانی، مباحثهیادگیري می –روش یاددهی  

  دف قضاوت در مورد تسلط یا تراکمی (پایان یک دوره یا مقطع آموزشی با ه نیاي یا تکوینی (در فرایند تدریس با هدف شناسایی قوت و ضعف دانشجویان) و آزمون پایاتوانند به صورت آزمون ورودي (آگاهی از سطح آمادگی دانشجویان) مرحلهها بر اساس اهداف میآزمون

  دانشجویان) برگزار گردد.
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  .کالسی به صورت فعاالنه و با اشتیاق شرکت نمایددر بحث 

2    
ــی   ــاء  قلب ــوي  –احی ری

  پیشرفته را شرح دهد

  دانشجو بتواند:

 حیطه شناختی:
 مکانیکی قلب را شرح دهد . –الگوریتم درمانی جدائی الکتریکی  -1
  مراقبت هاي پس از احیاء را توضیح دهد . -2

و الکتروشوك تراپی را در حمایت  گردش خون  AEDنقش  -3

  شرح دهد .

قلبی ریوي و نقش هر کدام را شرح داروهاي موثر در  احیاي  -4

  دهد

  حیطه عاطفی:

  .در بحث کالسی به صورت فعاالنه و با اشتیاق شرکت نماید

 شناختی

 شناختی

  

سخنرانی، 

مباحثه اي، حل 

مسئله، پرسش و 

  پاسخ

 سخنرانی
ویدئو پرژکتور+  

مانکن ها و ابزارهاي 

آموزشی موجود در 

واحد مهارتهاي 

  بالینی دانشکده

  دقیقه90

کت فعال در شر

فعالیت هاي عملی و 

  پراتیکی

اي یا مرحله

  تکوینی

  

3    
ـــور و  ـــتگاه دفیبریالت دس

  ضربان سازموقت

  دانشجو بتواند:

 حیطه شناختی:
 مکانیسم عمل دستگاه دفیبریالتور را شرح دهد . - 1
  قسمت هاي مختلف دستگاه دفیبریالتور را نام ببرد . - 2

  کتریکی موثر را بیان نماید .شرایط الزم براي انجام یک شوك ال - 3

  تفاوت بین دفیبریالسیوم و کاردیوورسیون را شرح دهد . - 4

  :یعاطف طهیح

  .در بحث کالسی به صورت فعاالنه و با اشتیاق شرکت نماید

 شناختی

  

سخنرانی، 

مباحثه اي، حل 

مسئله، پرسش و 

  پاسخ

 سخنرانی
ویدئو پرژکتور+  

مانکن ها و ابزارهاي 

 آموزشی موجود در

واحد مهارتهاي 

  بالینی دانشکده

  دقیقه90

شرکت فعال در 

فعالیت هاي عملی و 

  پراتیکی

اي یا مرحله

  تکوینی

  

4    
ـــور و  ـــتگاه دفیبریالت دس

  ضربان سازموقت

  دانشجو بتواند:

 حیطه شناختی:
شرایط انجام شوك الکتریکی در مورد بزرگساالن و اطفال را روي مانکن نشان  - 1

  دهد .

  ه ضربان ساز موقت را شرح دهد .اجزاي دستگا - 2

  نحوه تنظیم دستگاه ضربان ساز موقت را شرح دهد . - 3

  نحوه عملکرد دستگاه ضربان ساز موقت را عمًال نشان دهد -4

  حیطه عاطفی:

  .در بحث کالسی به صورت فعاالنه و با اشتیاق شرکت نماید

 شناختی

  

سخنرانی، 

مباحثه اي، حل 

مسئله، پرسش و 

  پاسخ

 سخنرانی
ویدئو پرژکتور+  

مانکن ها و ابزارهاي 

آموزشی موجود در 

واحد مهارتهاي 

  بالینی دانشکده

  دقیقه90

شرکت فعال در 

فعالیت هاي عملی و 

  پراتیکی

شرکت فعال در 

فعالیت هاي عملی 

  و پراتیکی
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  شوك و اقدامات الزم    5

  دانشجو بتواند:

  حیطه شناختی:

 یان کند .شوك را تعریف نموده و مراحل آن را ب - 1
  اتیولوژي و عالئم شوك را بیان کند . - 2

  انواع شوك را براساس اختالالت فیزیولوژیک تقسیم بندي کند . - 3

  عالئم اولیه ، عوامل بوجودآورنده شوك هایپوولمیک را بیان نماید. -4

  حیطه عاطفی:

  .در بحث کالسی به صورت فعاالنه و با اشتیاق شرکت نماید

  

 شناختی

  

سخنرانی، 

مباحثه اي، حل 

مسئله، پرسش و 

  پاسخ

 سخنرانی
  ویدئو پرژکتور 

  دقیقه90

شرکت فعال در 

مباحث و آمادگی 

پاسخگویی به 

  سئواالت

اي یا مرحله

  تکوینی

  

  شوك و اقدامات الزم    6

  دانشجو بتواند:

  حیطه شناختی:

 عالئم اولیه ، عوامل بوجود آورنده شوك کاردیوژنیک را بیان نماید . - 1
  ئم اولیه ، عوامل بوجود آورنده شوك توزیعی را بیان نماید .عال - 2

  تدابیر درمانی مشترك در شوك را ذکر کند . - 3

  درمانهاي اختصاصی انواع شوك را شرح دهد -4

  حیطه عاطفی:

  .در بحث کالسی به صورت فعاالنه و با اشتیاق شرکت نماید

 شناختی

  

سخنرانی، 

مباحثه اي، حل 

مسئله، پرسش و 

  پاسخ

 سخنرانی
  ویدئو پرژکتور 

  دقیقه90

شرکت فعال در 

مباحث و آمادگی 

پاسخگویی به 

  سئواالت

اي یا مرحله

  تکوینی

7    
  

  امتحان میان ترم
    

سخنرانی، 

مباحثه اي، حل 

مسئله، پرسش و 

  پاسخ

        

8    
و  CPRتاریخچه و تعریف 

  بازکردن راه هوایی

  دانشجو بتواند:

 حیطه شناختی:
 ایست قلبی را تعریف و علل ایجاد آن را بیان نماید . - 1
  را بداند . CPRاهداف  - 2

  را لیست کند . CPRموانع  - 3

 JAW ،Chine lift Headمانورهاي باز کردن را هوایی در اثر انسداد زبان (  - 4
Tilt  Thrust   ) و جسم خارجی (Himlich back blow . را انجام دهد (  

 ،  ETT  ،LMAن رسانی به بیمار را انجام دهد . ( روش هاي اکسیژ - 5
Combitube mouth to mouth  . (  

 شناختی

  عاطفی

سخنرانی، 

مباحثه اي، حل 

مسئله، پرسش و 

  پاسخ

نرانی ، سخ

ویدئوپراژکتور ، 

موالژ و مانکن هاي 

  راه هوایی

  دقیقه90

سخنرانی ، شرکت 

فعال در مباحث و 

آمادگی پاسخگویی 

  به سئواالت

ازمون عملی 

  ورودي
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  تفاوت هاي را باز کردن راه هوایی در کودکان و بزرگساالن -6

  حیطه عاطفی:

  .در بحث کالسی به صورت فعاالنه و با اشتیاق شرکت نماید

9    
ــــاوت   -BLSو  ALSتف

  ماساژ قلبی

  دانشجو بتواند:

 حیطه شناختی:
بیان کند را در مورد الگوي تنفس و ماساژ قلبی را  BLSو  ALSتفاوت هاي  - 1

. 
،   Back bordنکات الزم قبل از انجام ماساژ را رعایت کند . ( قراردادن  - 2

پوزیشن مناسب احیا کننده ، قرارگیري مناسب محل مناسب دستها بر روي قفسه 

  سینه و ... ) 

را به صورت عملی روي مانکن انجام دهد  chest compressionنحوه انجام  - 3

.  

  حیطه عاطفی:

  .سی به صورت فعاالنه و با اشتیاق شرکت نمایددر بحث کال

 شناختی

  عاطفی

سخنرانی، 

مباحثه اي، حل 

مسئله، پرسش و 

  پاسخ

سخنرانی ، 

ویدئوپراژکتور ، 

موالژ و مانکن 

مخصوص ماساژ 

  قفسه سینه

  دقیقه90

شرکت فعال در 

مباحث و آمادگی 

پاسخگویی به 

  سئواالت

  

10    
ــــاوت   -BLSو  ALSتف

  ماساژ قلبی

  و بتواند:دانشج

 حیطه شناختی:
را بیان کند . (  chest compression کمیت ها و کیفیت درمورد نحوه - 1

  تعداد ، ریتم و عمق مناسب ) 

در نوزادان ، اطفال و بزرگساالن را بیان   chest compression تفاوت هاي  - 2

  کند .

  را لیست کند chest compressionعوارض  -3

  حیطه عاطفی:

  .ی به صورت فعاالنه و با اشتیاق شرکت نمایددر بحث کالس

 شناختی

  عاطفی

سخنرانی، 

مباحثه اي، حل 

مسئله، پرسش و 

  پاسخ

سخنرانی ، 

ویدئوپراژکتور ، 

موالژ و مانکن 

مخصوص ماساژ 

  قفسه سینه

  دقیقه90

شرکت فعال در 

مباحث و آمادگی 

پاسخگویی به 

  سئواالت

اي یا مرحله

  تکوینی

  AEDدفیبریالتور و     11

  دانشجو بتواند:

 حیطه شناختی:
 و الکتروشوك تراپی را در حمایت گردش خون شرح دهد . AEDنقش  - 1
  انواع شوك و اندیکاسیون هر کدام را شرح دهد . - 2

مراحل انجام شوك را به ترتیب انجام دهد . ( تعیین میزان ژول ، شارژ و  - 3

  تخلیه شارژ) 

  حیطه عاطفی:

 شناختی

  

سخنرانی، 

مباحثه اي، حل 

مسئله، پرسش و 

  پاسخ

سخنرانی ، 

ویدئوپراژکتور ، 

موالژ و دستگاه 

الکتروشوك و 

AED  

  دقیقه90

شرکت فعال در 

مباحث و آمادگی 

پاسخگویی به 

   سئواالت
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  .نه و با اشتیاق شرکت نمایددر بحث کالسی به صورت فعاال

  AEDدفیبریالتور و     12

  دانشجو بتواند:

 حیطه شناختی:
زم قبل از انجام شوك را بیان کند . ( استفاده از ژل بر روي پدل ها اقدامات ال - 1

  ، قطع اکسیژن و اعالم جدا شدن همه از بیمار ) 

  تفاوت هاي الکتروشوك در اطفال و بزرگساالن را شرح دهد. -2

  حیطه عاطفی:

  .در بحث کالسی به صورت فعاالنه و با اشتیاق شرکت نماید

 شناختی

  

سخنرانی، 

ي، حل مباحثه ا

مسئله، پرسش و 

  پاسخ

سخنرانی ، 

ویدئوپراژکتور ، 

موالژ و دستگاه 

الکتروشوك و 

AED  

  دقیقه90

شرکت فعال در 

مباحث و آمادگی 

پاسخگویی به 

  سئواالت

  

13    

مانیتورینــگ و داروهــاي 

قابل استفاده در احیا ختم 

CPR  ومراقبت هاي پـس

  از آن

  دانشجو بتواند:

 حیطه شناختی:
 را در زمان احیاي قلبی ریوي شرح دهد . ECGتورینگ نحوه مانی -  1
  داروهاي موثر در احیاي قلبی ریوي و نقش هر کدام را شرح دهد. -2

  را بیان کند . CPRموارد ختم  - 3

  مراقبت هاي پس از احیا را توضیح دهد -4

  حیطه عاطفی:

  .در بحث کالسی به صورت فعاالنه و با اشتیاق شرکت نماید

  

سخنرانی، 

حثه اي، حل مبا

مسئله، پرسش و 

  پاسخ

سخنرانی ، 

ویدئوپراژکتور ، 

  موالژ و مانیتورینگ

  دقیقه90

شرکت فعال در 

مباحث و آمادگی 

پاسخگویی به 

  سئواالت

  

  امتحان پایان ترم    14

  دانشجو بتواند 

  مسائل مختلف ارائه شده در طول ترم را حل نماید. .1

  کرده باشد. هدف از ارائه این واحد درسی را به خوبی درك .2

  با انگیزه و اشتیاق در امتحان پایان ترم شرکت کند. .3

-شناختی

  عاطفی
  120  ----   حل مسئله

حل مسائل داده  

  شده
  آزمون پایانی

  نحوه ارزشیابی:

  گردد. مانده در امتحان پایان ترم محاسبه میباقی %80کل نمره با استفاده از کوئیز و  %20ارزشیابی به صورت کتبی که 

  

  محاسبه نمره کل: نحوه

  کل نمره %80     آزمون پایان ترم

  کل نمره %20   کوئیز و تکالیف درسی

  ) journal of the American heart association(  2015مجله انجمن قلب آمریکا ، چاپ  منابع:


