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شماره 

  جلسه

تاریخ 

  جلسه

اهداف میانی  (رئوس 

  مطالب)

اهداف ویژه (بر اساس سه حیطه اهداف آموزشی: شناختی، عاطفی، 

  روان حرکتی)

طبقه هر 

  حیطه

  روش یاددهی

  یادگیري

مواد و وسایل 

  آموزشی
  ارزشیابیوهنح  تکالیف دانشجو  زمان جلسه

1    

مانیتورینگ و داروهاي 

قابل استفاده در احیـا 

ومراقبـت  CPRختم 

  هاي پس از آن

  دانشجو بتواند:

  حیطه روانی حرکتی:

  بیمار را مانیتور کند -1

  ریتم قلبی را به صورت عملی تشخیص دهد -2

را  CPRداروهاي رایج مورد استفاده در آریتمی هاي مختلف و  -3

  اق دهد.به صورت عملی از هم افتر

  حیطه عاطفی:

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

روانی 

 -حرکتی

  عاطفی

  آزمایشی، 

گردش علمی، 

  حل مسئله

وسایل 

آزمایشگاه، 

کتاب، مقاله، 

پاورپوینت، 

،  دئوپراژکتوریو

  موالژ

  ساعت4

حل مسائل داده 

شده، آمادگی 

  براي جلسه آینده

  آغازین

2    

ـــــف ســـــناریو  تعری

بزرگســـــــــــاالن ( 

ــدید ،  ــاردي ش برادیک

  )PEAآسیستول ، 

  دانشجو بتواند:

  :روانی حرکتیحیطه 

 ریتم برادیکاردي را روي مانیتور تشخیص دهد -1
داروهاي مورد استفاده در برادیکاردي را در شرایط مختلف از  -2

روانی 

 -حرکتی

  عاطفی

  آزمایشی، 

گردش علمی، 

  حل مسئله

وسایل 

آزمایشگاه، 

کتاب، مقاله، 

پاورپوینت، 

  ساعت4

حل مسائل داده 

شده، آمادگی 

  براي جلسه آینده

 تکوینی

  تشخیصی

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

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

  دانشجویان) برگزار گردد.
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 هم افتراق دهد
را به درستی  PEAپروتوکل درمانی در احیا در آسیستول و  -3

 انجام دهد.
 نبض بیمار را چک کند. PEAدر  -4

  حیطه عاطفی:

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

،  دئوپراژکتوریو

  موالژ

3    

ـــناریو در  ـــف س تعری

کودکان ( برادیکـاردي 

ــتول ،  ــدید ، آسیس ش

PEA(  

  دانشجو بتواند:

  :روانی حرکتیحیطه 

 ریتم برادیکاردي را روي مانیتور تشخیص دهد -1
داروهاي مورد استفاده در برادیکاردي را در شرایط مختلف از  -2

 هم افتراق دهد
را به درستی  PEAپروتوکل درمانی در احیا در آسیستول و  -3

 انجام دهد.
  نبض بیمار را چک کند. PEAدر  -4

پیشرفته را به طور کامل بر روي مانکن انجام  CPRنحوه انجام  -5

  دهد.

  حیطه عاطفی:

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

روانی 

 -حرکتی

  عاطفی

  آزمایشی، 

گردش علمی، 

  حل مسئله

وسایل 

آزمایشگاه، 

، کتاب، مقاله

پاورپوینت، 

،  دئوپراژکتوریو

  موالژ

  ساعت4

حل مسائل داده 

شده، آمادگی 

  براي جلسه آینده

تکوینی 

  تشخیصی

4    
تعریـــف ســـناریو  ( 

  تاکیکاردي شدید )

  دانشجو بتواند:

  :روانی حرکتیحیطه 

 ریتم تاکیکاردي را روي مانیتور تشخیص دهد - 6
لف از داروهاي مورد استفاده در تاکیکاردي را در شرایط مخت -7

 هم افتراق دهد
 نوارقلب بیمار را بگیرد -8
 پروتوکل درمانی در تاکیکاردي را به درستی انجام دهد. -9

  در تاکیکاردي نبض بیمار را چک کند. -10

نحوه انجام ماساژ سینوس کاروتید را به طور کامل بر روي  -11

روانی 

 -حرکتی

  عاطفی

  آزمایشی، 

گردش علمی، 

  حل مسئله

وسایل 

آزمایشگاه، 

کتاب، مقاله، 

پاورپوینت، 

،  دئوپراژکتوریو

  موالژ

  ساعت4

حل مسائل داده 

شده، آمادگی 

  براي جلسه آینده

تکوینی 

  تشخیصی
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  مانکن انجام دهد.

  حیطه عاطفی:

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

  امتحان پایان ترم    5

  دانشجو بتواند 

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

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

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

روانی 

 -حرکتی

  عاطفی

  آزمون پایانی  انجام آزمایش   ساعت4  ----   انجام آزمایش

  

  نحوه ارزشیابی:

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

  

  نحوه محاسبه نمره کل:

  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:

  


