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  :هدف كلي
  .ريوي_مبتال به ايست قلبيخورد اوليه با بيماران بر در 2015احياء قلبي ريوي پايه بر اساس گايد الين اصول و روشهاي  فراگيري  

  :  اهداف كلي جلسات نظري

   .ايست تنفسي و عالئم تنفسي ، علل  _ايست قلبي پايه تعاريف ومفاهيم تاريخچه ، با آشنايي دانشجويان–1

  .تنفس مصنوعي  در بزرگساالن ، اطفال و نوزادانعلل وانواع انسداد راه هوايي ، مانورهاي باز كردن راه هوايي وروشهاي  با آشنايي دانشجويان-2

  . ماساژ قلبي و مكانيسمآشنايي دانشجويان باعلل و عالئم ايست قلبي -3

  . در نوزادان ،كودكان وبزرگساالن آشنايي دانشجويان باروند انجام احياء قلبي ريوي پايه-4
    

  اهداف ويژه رفتاري به تفكيك اهداف كلي جلسات نظري

    .وعالئم ايست تنفسي  تنفسي ، علل ايست تنفسي ، علل _دانشجويان تعاريف ومفاهيم ايست قلبي  آشنايي - 1
   

  :دانشجو قادر باشد

  .تاريخچه احياء قلبي ريوي را در يك سطر و بر اساس مطالب تدريس شده بيان كند- 1-1

درصد صحت بيان  80اطالعات زمينه اي خودش با خالصه فيزيولوژي سيستم تنفسي را در يك سطر بر اساس مطالب اساليدها و - 2-1

  .كند

  .درصد صحت بيان كند 80فيزيولوژي سيستم قلبي را در يك سطر بر اساس مطالب اساليدها واطالعات زمينه اي خودش با  - 3-1

   .تعريف نمايد بدون خطا تنفسي را دريك جمله - ايست قلبي - 4-1

  .بيان نمايدبدون خطانفسي در بزرگساالن ، اطفال و نوزادان را علل ايجاد كننده ايست تدو مورد مهم از - 5-1

  .درصد صحت بيان كند 80تاثير زمان شروع احياء قلبي ريوي بر عملكرد مغز را در يك سطر و با -1- 6

  .درصد صحت تعريف نمايد 100مرگ باليني و فيزيولوژيك را در يك سطر و بر اساس مطالب ارائه شده با  - 7-1

  .ورد از عالئم مرگ باليني را بدون خطا بيان نمايدچهار م- 8-1

  .چهار مورد از عالئم مرگ فيزيولوژيك را بدون خطا بيان نمايد- 9-1
  

آشنايي دانشجويان با علل وانواع انسداد راه هوايي ، مانورهاي باز كردن راه هوايي وروشهاي تنفس مصنوعي  در بزرگساالن ،  - 2

  .اطفال و نوزادان

  :باشد دانشجو قادر

  .در يك سطر بدون خطا تعريف كندانسداد راه هوايي را  - 1-2

  .دو مورد مهم از علل انسداد راه هوايي رابدون خطا نام ببرد- 2-2

  .نام ببرد به طور صحيحرادر مواردانسداد به وسيله زبان راه هوايي باز كردن مانور  سه نوع- 3-2

  .درصد صحت بيان نمايد 100در يك سطر و باروش انجام هر كدام از مانور هاي مذكور را - 4-2

  .درصدصحت در يك سطر شرح دهد 100انديكاسيون و كنتر انديكاسيون مانورهاي باز كردن راه هوايي را بر اساس مطالب ارائه شده با - 5-2



  .وضيح دهدفرايند انسداد راه هوايي به وسيله جسم خارجي را در يك سطر وبر اساس مطالب اساليدها در يك سطر ت-2- 6

  .درصد صحت توضيح دهد 100روند انجام مانور هيم ليخ را در بزرگساالن، اطفال و نوزادان در يك سطر با  - 7-2

توضيح درصد صحت وبر اساس مطالب ارائه شده  80با  را  )دهان به دهان وبيني ،ماسك جيبي و آمبوبگ(روشهاي تنفس مصنوعي انواع- 8-2

  .دهد

  .شرح دهد درصد صحت در يك سطر 80با صنوعي در نوزادان ،اطفال وبزرگساالن رانحوه انجام تنفس م - 9-2
  

  .آشنايي دانشجويان باعلل و عالئم ايست قلبي و مكانيسم ماساژ قلبي-3

   :دانشجو قادر باشد

  .بيان نمايد درصد صحت و بر اساس مطالب اساليدها 80سطر با ايست قلبي را در يك  - 1-3

   .را بدون خطا نام ببرد ايجاد كننده ايست قلبي در بزرگساالنمهم  عللشش مورد از  - 2-3

  .بيان نمايد درصد صحت و بر اساس مطالب ارائه شده 80با اطفال و نوزادان رامهمترين علت ايجاد كننده ايست قلبي در - 3-3

  .دروند تشخيص ايست قلبي در بزرگساالن را بر اساس مطالب اساليدها و بدون خطا شرح ده - 4-3

  .روند تشخيص ايست قلبي دراطفال و نوزادان را بر اساس مطالب اساليدها و بدون خطا شرح دهد - 5-3

  .درصد صحت بر اساس مطالب ارائه شده شرح دهد 80مكانيسم ماساژ قلبي را را در يك سطر و با -3- 6

  .ان نمايدبهترين نقطه براي اعمال فشار بر قفسه سينه را در اعمال ماساژ بدون خطا بي- 7-3

  .نحوه قرار گيري دستها بر روي قفسه سينه جهت اعمال ماساژ رابدون خطا در يك سطر توضيح دهد- 8-3

  .درصد صحت بيان نمايد 80دها و با نحوه اعمال فشار بر قفسه سينه را بر اساس اسالي - 9-3
  

  وبزرگساالن آشنايي دانشجويان باروند انجام احياء قلبي ريوي پايه در نوزادان ،كودكان -4

   :دانشجو قادر باشد

  .وضعيت قرارگيري بيمار مبتالبه ايست قلبي ريوي راجهت انجام عمليات احياء بدون خطاتوضيح دهد- 1-4

  .درصد صحت بيان نمايد 80تنفسي توام را بر اساس مطالب ارائه شده و با - روند تشخيص ايست قلبي- 2-4

  .درصد صحت ترسيم نمايد 80اليدهاي ارائه شده با مراحل مختلف زنجيره بقاء را بر اساس اس- 3-4

  .شرح دهدبدون خطاو دريك سطرنحوه انجام ماساژ قلبي در نوزادان ،اطفال و بزرگساالن را- 4-4

  .شرح دهدبدون خطا نحوه تناسب بين تعداد تنفس و ماساژ را در احياء يكنفره در نوزادان ،اطفال و بزرگساالن را - 5-4

  .شرح دهدبدون خطاين تعداد تنفس و ماساژ را در احياءدونفره در نوزادان ،اطفال و بزرگساالن رانحوه تناسب ب -4- 6

  .دهد بدون خطابيانماساژ قلبي نوزادان ،اطفال و بزرگساالن ميزان فشار وارده به قفسه سينه را در - 7-4

  .طا توضيح دهداهميت جابجايي احياگران در عمليات احياء دونفره را در يك سطر و بدون خ- 8-4

  .درصد صحت نام ببرد 80را با  2005نسبت به سال 2010تغييرات اعمال شده در عمليات احياء پايه در سال - 9-4

  .ديدگاه خود را در خصوص تغييرات اعمال شده در عمليات احياء را در يك سطر بيان نمايد- 10-4

  اهداف عملي درس

  :هدف كلي
  2015بر اساس گايد الين  انجام عمليات احياء قلبي ريوي پايه

  : اهداف كلي جلسات عملي

  .آشنايي عملي دانشجويان با سيستم تنفسي وقلبي به وسيله موالژ ومانورهاي مختلف باز كردن راه هوايي-1

  .دانشجويان با مانور هاي رفع انسداد مكانيكي راه هوايي آشنايي عملي -2

  .وعي بدون تجهيزات كمك تنفسيآشنايي عملي دانشجويان انواع روشهاي تنفس مصن-3

  .آشنايي عملي دانشجويان انواع روشهاي تنفس مصنوعي با تجهيزات كمك تنفسي-4

  .آشنايي دانشجويان با روند انجام ماساژ قلبي در بزرگساالن ،اطفال و نوزادان-5

  .آشنايي دانشجويان با روند انجام عمليات احياء قلبي ريوي پايه بزرگساالن- 6

  .انشجويان با روند انجام عمليات احياء قلبي ريوي پايه اطفالآشنايي د-7
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  عملياهداف ويژه رفتاري به تفكيك اهداف كلي جلسات 

  .باز كردن راه هواييآشنايي عملي دانشجويان با سيستم تنفسي وقلبي به وسيله موالژ ومانورهاي مختلف -1

   :دانشجو قادر باشد

  .بر روي موالژقسمت هاي مختلف سيستم تنفسي را بدون خطا نشان دهد - 1-1
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  .درصد صحت توضيح دهد 80را بر روي موالژ در يك سطر و با  Head back/neck liftور علت حذف مان - 7-1

 .آشنايي عملي دانشجويان با مانور هاي رفع انسداد مكانيكي راه هوايي - 2

  .بر روي موالژ راه هوايي، محل شايع انسداد مكانيكي را نشان دهد- 1-2
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  .انتخاب سايز مناسب ايروي را عمال بر روي موالژ نشان دهد- 3-4
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  ه هاي تدريس شيو

  و سناريو سازياحياء قلبي ريوي تجارب عملي در سخنراني ، همراه با پرسش و پاسخ ، بحث گروهي در خصوص 

   

  رسانه هاي آموزشي 

 اساليد ،فيلمويديوپروژكتور ،  وايت برد، 

  

  

  

 سنجش و ارزشيابي
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  10:30-12:30  8/11/97  60  كتبي  آزمون پايان ترم

  ----   ----   5  حضور وغياب و بحث گروهي  حضور فعال در كالس

  ----   تا پايان ترم  5  ارائه تحقيق  تكاليف دانشجو

  

   

  

  : مقررات درس و انتظارات از دانشجو  

عزيز انتظار ميرودكه با توجه به اهميت و حساسيت درس و تنوع مطالب و محدوديت زماني و به منظور بهره برداري هر چه بيشتر از دانشجويان   

   .به نكات ذيل توجه نمايند

وره بامدرس به منابع معرفي شده مراجعه و مطالب كامل بحث ها را مطالعه نمايند و در صورت وجود هر گونه اشكال و سوالي در ساعتهاي مشا-1

  .مربوطه مطرح نمايند

  .)ي تأثير داردبغيبت دركالس در ارزشيا( .به حضور منظم توام با آمادگي در تمام جلسات اهميت دهيد-2

  .شركت فعال داشته باشيد پرسخ و پاسخجلسات پرسش در –3

  .ارائه پروژه مرتبط با درس اقدام نمايد نسبت به-4

  
  

  

  :دانشكدهEDO نام او امضاي مسئول                                    :نام او امضاي مدير گروه                                 درزيافشين گو:  نام و امضاي مدرس  

     
  :تاريخ ارسال                                                       :تاريخ ارسال                                                       19/7/97:تاريخ تحويل     

      

  تاييد مدير گروه و امضاء            آيا طرح درس براي اولين بار تدوين شده است   بله          خير                                                              

                                    

  

  
  

  

    



                                            

  

  

  

  

  

  كمك هاي اوليه درسجدول زمانبندي 

    
  

                                          2كالس        14- 16شنبه ها چهار: زمان                                                                  

    

     

  جدول زمان بندي عملي

  كپراتي: كالس       14-16 چهارشنبه ها: زمان

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  جلسه

  

  مدرس  موضوع هر جلسه  تاريخ

  گودرزي  ايست تنفسيو عالئم تنفسي ، علل  _ايست قلبي پايه تعاريف ومفاهيم تاريخچه ، با آشنايي دانشجويان  4/7/97  1

2  11/7/97  
اد راه هوايي ، مانورهاي باز كردن راه هوايي وروشهاي تنفس مصنوعي  علل وانواع انسد با آشنايي دانشجويان

  .در بزرگساالن ، اطفال و نوزادان

 گودرزي

 گودرزي  .ماساژ قلبي و مكانيسمآشنايي دانشجويان باعلل و عالئم ايست قلبي   18/7/97  3

 گودرزي  )آزمون ميان دوره(.،كودكان وبزرگساالن در نوزادان آشنايي دانشجويان باروند انجام احياء قلبي ريوي پايه  25/7/97  4

  

  جلسه

  

  مدرس  موضوع هر جلسه  تاريخ

1  2/8/97  
  .آشنايي عملي دانشجويان با سيستم تنفسي وقلبي به وسيله موالژ ومانورهاي مختلف باز كردن راه هوايي

  

  گودرزي

 گودرزي  .دانشجويان با مانور هاي رفع انسداد مكانيكي راه هوايي آشنايي عملي  9/8/97  2

 گودرزي  .ويان انواع روشهاي تنفس مصنوعي بدون تجهيزات كمك تنفسيآشنايي عملي دانشج  23/8/97  3

 گودرزي  آشنايي عملي دانشجويان انواع روشهاي تنفس مصنوعي با تجهيزات كمك تنفسي  30/8/97  4

 گودرزي  .آشنايي دانشجويان با روند انجام ماساژ قلبي در بزرگساالن ،اطفال و نوزادان  7/9/97  5

 گودرزي  .انشجويان با روند انجام عمليات احياء قلبي ريوي پايه بزرگساالنآشنايي د  14/9/97  6

 گودرزي  .آشنايي دانشجويان با روند انجام عمليات احياء قلبي ريوي پايه اطفال  21/9/97  7

 گودرزي  .آشنايي دانشجويان با روند انجام عمليات احياء قلبي ريوي پايه شيرخواران  28/9/97  8



  




