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 ّذف کلی:
 سیَی._هثتال تِ ایست قلثییواساى تشخَسد اٍلیِ تا ت دس 5162احیاء قلثی سیَی پایِ تش اساس گایذ الیي اغَل ٍ سٍضْای  فشاگیشی   

 7  اّذاف کلی جلسبت ًظری

  .ایست تٌفسی ٍ ػالئن تٌفسی ، ػلل  _ایست قلثی پایِ تؼاسیف ٍهفاّین تاسیخچِ ، تا آضٌایی داًطجَیاى–6

 .تضسگساالى ، اطفال ٍ ًَصاداى ػلل ٍاًَاع اًسذاد ساُ َّایی ، هاًَسّای تاص كشدى ساُ َّایی ٍسٍضْای تٌفس هػٌَػی  دس تا آضٌایی داًطجَیاى-5

 . هاساط قلثی ٍ هکاًیسنآضٌایی داًطجَیاى تاػلل ٍ ػالئن ایست قلثی -3

 دس ًَصاداى ،كَدكاى ٍتضسگساالى.  آضٌایی داًطجَیاى تاسًٍذ اًجام احیاء قلثی سیَی پایِ-1
   

 اَذاف يیژٌ رفتاری بٍ تفکیک اَذاف کلی جلسات وظری

   ٍػالئن ایست تٌفسی . تٌفسی ، ػلل ایست تٌفسی ، ػلل _یف ٍهفبّین ایست قلبی آشٌبیی داًشجَیبى تؼبر -1
  

 :داًشجَ قبدر ببشذ

 تاسیخچِ احیاء قلثی سیَی سا دس یک سطش ٍ تش اساس هطالة تذسیس ضذُ تیاى كٌذ.-6-6

دسغذ غحت تیاى  51ی خَدش تا خالغِ فیضیَلَطی سیستن تٌفسی سا دس یک سطش تش اساس هطالة اسالیذّا ٍاطالػات صهیٌِ ا -5-6

 كٌذ.

 دسغذ غحت تیاى كٌذ. 51فیضیَلَطی سیستن قلثی سا دس یک سطش تش اساس هطالة اسالیذّا ٍاطالػات صهیٌِ ای خَدش تا  -3-6
  .تؼشیف ًوایذ تذٍى خطا تٌفسی سا دسیک جولِ -ایست قلثی -1-6

 .تیاى ًوایذتذٍى خطاى ، اطفال ٍ ًَصاداى سا ػلل ایجاد كٌٌذُ ایست تٌفسی دس تضسگساالدٍ هَسد هْن اص -2-6

 دسغذ غحت تیاى كٌذ. 51تاحیش صهاى ضشٍع احیاء قلثی سیَی تش ػولکشد هغض سا دس یک سطش ٍ تا -3-6

 دسغذ غحت تؼشیف ًوایذ. 611هشگ تالیٌی ٍ فیضیَلَطیک سا دس یک سطش ٍ تش اساس هطالة اسائِ ضذُ تا  -4-6

 گ تالیٌی سا تذٍى خطا تیاى ًوایذ.چْاس هَسد اص ػالئن هش-5-6

 چْاس هَسد اص ػالئن هشگ فیضیَلَطیک سا تذٍى خطا تیاى ًوایذ.-6-6
 

آشٌبیی داًشجَیبى بب ػلل ٍاًَاع اًسذاد راُ َّایی ، هبًَرّبی ببز کردى راُ َّایی ٍرٍشْبی تٌفس هصٌَػی  در بسرگسبالى ،  -2

 اطفبل ٍ ًَزاداى.

 :داًشجَ قبدر ببشذ

 دس یک سطش تذٍى خطا تؼشیف كٌذ.ذاد ساُ َّایی سا اًس -6-5

 دٍ هَسد هْن اص ػلل اًسذاد ساُ َّایی ساتذٍى خطا ًام تثشد.-5-5

 ًام تثشد. تِ طَس غحیحسادس هَاسداًسذاد تِ ٍسیلِ صتاى ساُ َّایی تاص كشدى هاًَس  سِ ًَع-3-5

 دسغذ غحت تیاى ًوایذ. 611سٍش اًجام ّش كذام اص هاًَس ّای هزكَس سا دس یک سطش ٍ تا-1-5

 دسغذغحت دس یک سطش ضشح دّذ. 611اًذیکاسیَى ٍ كٌتش اًذیکاسیَى هاًَسّای تاص كشدى ساُ َّایی سا تش اساس هطالة اسائِ ضذُ تا -2-5



 فشایٌذ اًسذاد ساُ َّایی تِ ٍسیلِ جسن خاسجی سا دس یک سطش ٍتش اساس هطالة اسالیذّا دس یک سطش تَضیح دّذ.-3-5

 دسغذ غحت تَضیح دّذ. 611سًٍذ اًجام هاًَس ّین لیخ سا دس تضسگساالى، اطفال ٍ ًَصاداى دس یک سطش تا  -4-5

تَضیح دسغذ غحت ٍتش اساس هطالة اسائِ ضذُ  51تا  سا  )دّاى تِ دّاى ٍتیٌی ،هاسک جیثی ٍ آهثَتگ(سٍضْای تٌفس هػٌَػی اًَاع-5-5

 .دّذ

 ضشح دّذ. دسغذ غحت دس یک سطش 51تا ى ،اطفال ٍتضسگساالى ساًحَُ اًجام تٌفس هػٌَػی دس ًَصادا -6-5
 

 آشٌبیی داًشجَیبى ببػلل ٍ ػالئن ایست قلبی ٍ هکبًیسن هبسبش قلبی.-3

  :داًشجَ قبدر ببشذ

 .تیاى ًوایذ دسغذ غحت ٍ تش اساس هطالة اسالیذّا 51سطش تا ایست قلثی سا دس یک  -6-3

  سا تذٍى خطا ًام تثشد. ایست قلثی دس تضسگساالى ایجاد كٌٌذُهْن  ػللضص هَسد اص  -5-3

 .تیاى ًوایذ دسغذ غحت ٍ تش اساس هطالة اسائِ ضذُ 51تا اطفال ٍ ًَصاداى ساهْوتشیي ػلت ایجاد كٌٌذُ ایست قلثی دس -3-3

 سًٍذ تطخیع ایست قلثی دس تضسگساالى سا تش اساس هطالة اسالیذّا ٍ تذٍى خطا ضشح دّذ. -1-3

 خیع ایست قلثی دساطفال ٍ ًَصاداى سا تش اساس هطالة اسالیذّا ٍ تذٍى خطا ضشح دّذ.سًٍذ تط -2-3

 دسغذ غحت تش اساس هطالة اسائِ ضذُ ضشح دّذ. 51هکاًیسن هاساط قلثی سا سا دس یک سطش ٍ تا -3-3

 تْتشیي ًقطِ تشای اػوال فطاس تش قفسِ سیٌِ سا دس اػوال هاساط تذٍى خطا تیاى ًوایذ.-4-3

 حَُ قشاس گیشی دستْا تش سٍی قفسِ سیٌِ جْت اػوال هاساط ساتذٍى خطا دس یک سطش تَضیح دّذ.ً-5-3

 دسغذ غحت تیاى ًوایذ. 51ذّا ٍ تا ًحَُ اػوال فطاس تش قفسِ سیٌِ سا تش اساس اسالی -6-3
 

 آشٌبیی داًشجَیبى ببرًٍذ اًجبم احیبء قلبی ریَی پبیِ در ًَزاداى ،کَدکبى ٍبسرگسبالى -4

  :شجَ قبدر ببشذداً

 ٍضؼیت قشاسگیشی تیواس هثتالتِ ایست قلثی سیَی ساجْت اًجام ػولیات احیاء تذٍى خطاتَضیح دّذ.-6-1

 دسغذ غحت تیاى ًوایذ. 51تٌفسی تَام سا تش اساس هطالة اسائِ ضذُ ٍ تا -سًٍذ تطخیع ایست قلثی-5-1

 دسغذ غحت تشسین ًوایذ. 51ذُ تا هشاحل هختلف صًجیشُ تقاء سا تش اساس اسالیذّای اسائِ ض-3-1

 ضشح دّذ.تذٍى خطاٍ دسیک سطشًحَُ اًجام هاساط قلثی دس ًَصاداى ،اطفال ٍ تضسگساالى سا-1-1

 .ضشح دّذتذٍى خطا ًحَُ تٌاسة تیي تؼذاد تٌفس ٍ هاساط سا دس احیاء یکٌفشُ دس ًَصاداى ،اطفال ٍ تضسگساالى سا -2-1

 .ضشح دّذتذٍى خطاهاساط سا دس احیاءدًٍفشُ دس ًَصاداى ،اطفال ٍ تضسگساالى سا ًحَُ تٌاسة تیي تؼذاد تٌفس ٍ -3-1

 دّذ. تذٍى خطاتیاىهاساط قلثی ًَصاداى ،اطفال ٍ تضسگساالى هیضاى فطاس ٍاسدُ تِ قفسِ سیٌِ سا دس -4-1

 اّویت جاتجایی احیاگشاى دس ػولیات احیاء دًٍفشُ سا دس یک سطش ٍ تذٍى خطا تَضیح دّذ.-5-1

 دسغذ غحت ًام تثشد. 51سا تا  5112ًسثت تِ سال 5161تغییشات اػوال ضذُ دس ػولیات احیاء پایِ دس سال -6-1

 دیذگاُ خَد سا دس خػَظ تغییشات اػوال ضذُ دس ػولیات احیاء سا دس یک سطش تیاى ًوایذ.-61-1

 اّذاف ػولی درس
 ّذف کلی:

 2015یي اًجبم ػولیبت احیبء قلبی ریَی پبیِ بر اسبس گبیذ ال
 : اّذاف کلی جلسبت ػولی

 آضٌایی ػولی داًطجَیاى تا سیستن تٌفسی ٍقلثی تِ ٍسیلِ هَالط ٍهاًَسّای هختلف تاص كشدى ساُ َّایی.-6

 داًطجَیاى تا هاًَس ّای سفغ اًسذاد هکاًیکی ساُ َّایی. آضٌایی ػولی -5

 ت كوک تٌفسی.آضٌایی ػولی داًطجَیاى اًَاع سٍضْای تٌفس هػٌَػی تذٍى تجْیضا-3

 آضٌایی ػولی داًطجَیاى اًَاع سٍضْای تٌفس هػٌَػی تا تجْیضات كوک تٌفسی.-1

 آضٌایی داًطجَیاى تا سًٍذ اًجام هاساط قلثی دس تضسگساالى ،اطفال ٍ ًَصاداى.-2

 آضٌایی داًطجَیاى تا سًٍذ اًجام ػولیات احیاء قلثی سیَی پایِ تضسگساالى.-3

 ذ اًجام ػولیات احیاء قلثی سیَی پایِ اطفال.آضٌایی داًطجَیاى تا سًٍ-4

 آضٌایی داًطجَیاى تا سًٍذ اًجام ػولیات احیاء قلثی سیَی پایِ ضیشخَاساى.-5
 

 



 عملیاَذاف يیژٌ رفتاری بٍ تفکیک اَذاف کلی جلسات 

 ایی.آشٌبیی ػولی داًشجَیبى بب سیستن تٌفسی ٍقلبی بِ ٍسیلِ هَالش ٍهبًَرّبی هختلف ببز کردى راُ َّ-1

  :داًشجَ قبدر ببشذ

 تش سٍی هَالطقسوت ّای هختلف سیستن تٌفسی سا تذٍى خطا ًطاى دّذ. -6-6

 تش سٍی هَالطآًاتَهی قفسِ سیٌِ ٍٍضؼیت قشاسگیشی قلة سا دس هیاى آى هطخع ًوایذ. -5-6

 دسغذ غحت تش سٍی هَالط هشتَطِ اًجام دّذ. 51سا تا  Head Tilt / chin liftهاًَس  -3-6

 دسغذ غحت تش سٍی هَالط هشتَطِ اًجام دّذ. 51سا تا  jaw thrustهاًَس  -1-6

 دسغذ غحت تش سٍی هَالط هشتَطِ اًجام دّذ. 51سا تا  jaw liftهاًَس  -2-6

 سا دس تیواساى تشٍهایی دس یک سطش تَضیح دّذ. jaw thrustتش سٍی هَالط ػلت اًجام هاًَس  -3-6

 دسغذ غحت تَضیح دّذ. 51سا تش سٍی هَالط دس یک سطش ٍ تا  Head back/neck liftػلت حزف هاًَس  -4-6

 آشٌبیی ػولی داًشجَیبى بب هبًَر ّبی رفغ اًسذاد هکبًیکی راُ َّایی. -2

 تش سٍی هَالط ساُ َّایی، هحل ضایغ اًسذاد هکاًیکی سا ًطاى دّذ.-6-5

 ّذ.دسغذ غحت اًجام د 51هاًَس ّین لیخ سا دس تضسگسال َّضیاس تا -5-5

 دسغذ غحت اًجام دّذ. 51هاًَس ّین لیخ سا دس تضسگسال غیش َّضیاس)هَالط( تا -3-5

 دسغذ غحت ػوال ًطاى دّذ. 51سٍش اًجام هاًَس فطاس سیٌِ ای سا دس صًاى حاهلِ ٍیا افشاد چاق تا -1-5

 دسغذ غحت اًجام دّذ. 51هاًَس صدى ضشتِ تِ پطت ساتش سٍی هَالط ًَصاد تا -2-5

 سٍش جاسٍ كشدى جسن خاسجی سا تا استفادُ اص اًگطت ػوال تش سٍی هَالط اًجام دّذ.-3-5

 آشٌبیی ػولی داًشجَیبى اًَاع رٍشْبی تٌفس هصٌَػی بذٍى تجْیسات کوک تٌفسی.-3

 سٍش اًجام تٌفس دّاى تِ دّاى سا تذٍى خطا تش سٍی هَالطتضسگسال ًطاى دّذ.-6-3

 سٍش غحیح تش سٍی هَالط تضسگسال اًجام دّذ.تٌفس دّاى تِ دّاى  سا تِ -5-3

 تٌفس دّاى تِ تیٌی سا تِ سٍش غحیح تش سٍی هَالط تضسگسال اًجام دّذ.-3-3

 سٍش اًجام تٌفس دّاى تِ دّاى ٍ تیٌی سا تذٍى خطا تش سٍی هَالط اطفال ًطاى دّذ.-1-3

 جام دّذ.تٌفس دّاى تِ دّاى ٍ تیٌی سا تِ سٍش غحیح تش سٍی هَالط اطفال اً -2-3

 سٍش پیطگیشی اص اًتقال تیواسی تِ اهذادگش دس تٌفس دّاى تِ دّاى ساػوال تَضیح دّذ.-3-3

 آشٌبیی ػولی داًشجَیبى اًَاع رٍشْبی تٌفس هصٌَػی بب تجْیسات کوک تٌفسی.-4

 سٍش استفادُ اص هاسک جیثی دس تٌفس دّاى تِ دّاى ٍ تیٌی ػوال ضشح دّذ.-6-1

 ٍتیٌی ساتا هاسک جیثی تِ سٍش غحیح تش سٍی هَالط تضسگسال اًجام دّذ. تٌفس دّاى تِ دّاى -5-1

 اًتخاب سایض هٌاسة ایشٍی سا ػوال تش سٍی هَالط ًطاى دّذ.-3-1

 ایشٍی گزاسی سا تِ سٍش غحیح تش سٍی هَالط اًجام دّذ.-1-1

 قسوت ّای هختلف آهثَتگ ٍ ػولکشد غحیح آى سا ػوال تَضیح دّذ.-2-1

 شفتي هاسک سا سٍی غَست هَالط ػوال ًطاى دّذ.سٍش غحیح گ-3-1

 تٌفس تِ دّاى ٍتیٌی سا تا استفادُ اص آهثَتگ ػوال ٍ تِ سٍش غحیح سٍی هَالط ًوایص دّذ. -4-1

 آشٌبیی داًشجَیبى بب رًٍذ اًجبم هبسبش قلبی در بسرگسبالى ،اطفبل ٍ ًَزاداى.-5

 ستفادُ اص هَالط ًطاى دّذ.پَصیطي هٌاسة تیواس سا دس صهاى احیاء ػوال تا ا -6-2

 ًحَُ قشاس گیشی ًجاتگش دس كٌاس تیواس سا دس صهاى هاساط قلثی ػوال سٍی هَالط ًطاى دّذ.-5-2

 ًحَُ قشاس گیشی دستْا سٍی قفسِ سیٌِ سا دس صهاى هاساط قلثی ػوال سٍی هَالط ًطاى دّذ. -3-2

 اًجام دّذ. هاساط دٍ دستی سا ػوال تشٍی هَالط تضسگسال تِ سٍش غحیح-1-2

 هاساط یک دستی سا دس كَدكاى ػوال تش سٍی هَالط تِ سٍش غحیح اًجام دّذ.-2-2

 هاساط دٍ اًگطتی تش سٍی هَالط ًَصاد تِ سٍش غحیح اًجام دّذ.-3-2

 تش سٍی هَالط ًَصاد تِ سٍش غحیح اًجام دّذ. هاساط دٍضستی سا-4-2

 .بسرگسبالى بی ریَی پبیِآشٌبیی داًشجَیبى بب رًٍذ اًجبم ػولیبت احیبء قل-6

 سیکل( تِ سٍش غحیح تش سٍی هَالطاجشا كٌذ. 2دقیقِ ) 5احیاء قلثی سیَی یک ًفشُ تضسگسال سا ػوال تِ هذت  سٌاسیَی-6-3



 دقیقِ تِ سٍش غحیح تش سٍی هَالطاجشا كٌذ. 1احیاء قلثی سیَی دٍ ًفشُ تضسگسال سا ػوال تِ هذت  سٌاسیَی -5-3

 بب رًٍذ اًجبم ػولیبت احیبء قلبی ریَی پبیِ اطفبل.داًشجَیبى  آشٌبیی -7
 دقیقِ تِ سٍش غحیح تش سٍی هَالطاجشا كٌذ. 5احیاء قلثی سیَی یک ًفشُ اطفال سا ػوال تِ هذت  سٌاسیَی -6-4

 دقیقِ تِ سٍش غحیح تش سٍی هَالطاجشا كٌذ. 1احیاء قلثی سیَی دٍ ًفشُ اطفال سا ػوال تِ هذت  -5-4

 .شیرخَاراىیبى بب رًٍذ اًجبم ػولیبت احیبء قلبی ریَی پبیِ آشٌبیی داًشجَ-8

 دقیقِ تِ سٍش غحیح تش سٍی هَالطاجشا كٌذ. 5احیاء قلثی سیَی یک ًفشُ تش سٍی ضیشخَاس سا ػوال تِ هذت  -6-5

 ذ.دقیقِ تِ سٍش غحیح تش سٍی هَالطاجشا كٌ 1احیاء قلثی سیَی دٍ ًفشُ تش سٍی ضیشخَاس سا ػوال تِ هذت  -5-5

 

 هٌببغ برای هطبلؼِ :

آخریه گريٌ مترجمیه .اوتشارات سیمیه دخت ، تُران :  اورژانس های طبی پیش بیمارستانی میانی .بلذسً، برایان ؛ پًرتر،رابرت ؛چرمی ، ریچارد.  – 1

 چاپ

 آخریه چاپترجمیه .اوتشارات سیمیه دخت ، تُران : گريٌ م . پایهاورژانس های طبی پیش بیمارستانی بلذسً، برایان ؛ پًرتر،رابرت ؛چرمی ، ریچارد.  – 2

ضضکی، تْرشاى،  تک سًٍذا ، پالک اًذسٍ ،سام استیَى . اٍسطاًسْای طثی پیص تیواسستاًی ) هیاًی(7 تشجوِ گشٍُ هتشجویي هشكض هذیشیت حَادث ٍ فَسیتْای پ -3

 آخشیي چاجاًتطاسات سیوي دخت، 
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 شیوه های تذریس 

 ي سىاریً سازیاحیاء قلبی ریًی لی در تجارب عمسخىراوی ، َمراٌ با پرسش ي پاسخ ، بحث گريَی در خصًص 

  

 رسانه های آموزشی 

 اسالیذ ،فیلميیذیًپريژکتًر ،  يایت برد، 

 
 

 

 سٌجص ٍ اسصضیاتی

  

سْن از ًورُ  رٍش آزهَى

 کل)درصذ(

 سبػت تبریخ

 16-18 7/7/98 10 شفبّی کَئیس

 16-18 14/7/98 20 کتبی آزهَى هیبى دٍرُ

 10:30-12:30 5/11/98 60 کتبی آزهَى پبیبى ترم

 ---- ---- 5 حضَر ٍغیبة ٍ بحث گرٍّی حضَر فؼبل در کالس

 ---- تب پبیبى ترم 5 ارائِ تحقیق تکبلیف داًشجَ

 

  

 
 هقشسات دسس ٍ اًتظاسات اص داًطجَ 7  

هٌظَس تْشُ تشداسی ّش چِ تیطتش  اص داًطجَیاى ػضیض اًتظاس هیشٍدكِ تا تَجِ تِ اّویت ٍ حساسیت دسس ٍ تٌَع هطالة ٍ هحذٍدیت صهاًی ٍ تِ  

  .تِ ًکات ریل تَجِ ًوایٌذ

تِ هٌاتغ هؼشفی ضذُ هشاجؼِ ٍ هطالة كاهل تحج ّا سا هطالؼِ ًوایٌذ ٍ دس غَست ٍجَد ّش گًَِ اضکال ٍ سَالی دس ساػتْای هطاٍسُ تاهذسس -6

 .هشتَطِ هطشح ًوایٌذ

 .ی تأحیش داسد(ت)غیثت دسكالس دس اسصضیا .یذتِ حضَس هٌظن تَام تا آهادگی دس توام جلسات اّویت دّ-5

 .ضشكت فؼال داضتِ تاضیذ پشسخ ٍ پاسخجلسات پشسص دس –3

 اسائِ پشٍطُ هشتثط تا دسس اقذام ًوایذ. ًسثت تِ-1

 
 

 

 داًشکذُ:EDO ًبم اٍ اهضبی هسئَل                                    ًبم اٍ اهضبی هذیر گرٍُ:                                 افشیي گَدرزیًبم ٍ اهضبی هذرس:    

    
 تبریخ ارسبل:                                                       تبریخ ارسبل:                                                      26/6/98تبریخ تحَیل:     

     

 تبییذ هذیر گرٍُ ٍ اهضبء            ست   بلِ          خیر                                                          آیب طرح درس برای اٍلیي ببر تذٍیي شذُ ا    

                                   

 

 
 

 

   



                                           

 
 

 کوک ّبی اٍلیِ درسجذٍل زهبًبٌذی 

  
 

                                         5كالس        63-65ضٌثِ ّا یک صهاى7                                                                   

  

    

 جذٍل زهبى بٌذی ػولی
 کالس: پراتیک       61-63چْاسضٌثِ ّا   ٍ  16-18شٌبِ ّب  کی زهبى:

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 جلسِ

 
 هذرس ّر جلسِ هَضَع تبریخ

 گَدسصی ایست تٌفسیٍ ػالئن تٌفسی ، ػلل  _ایست قلثی پایِ تؼاسیف ٍهفاّین تاسیخچِ ، تا آضٌایی داًطجَیاى 24/6/98 6

5 31/6/98 
ػلل ٍاًَاع اًسذاد ساُ َّایی ، هاًَسّای تاص كشدى ساُ َّایی ٍسٍضْای تٌفس هػٌَػی   تا آضٌایی داًطجَیاى

 .ًَصاداى دس تضسگساالى ، اطفال ٍ

 گَدسصی

 گَدسصی .هاساط قلثی ٍ هکاًیسنآضٌایی داًطجَیاى تاػلل ٍ ػالئن ایست قلثی  7/7/98 3

 گَدسصی )آصهَى هیاى دٍسُ(دس ًَصاداى ،كَدكاى ٍتضسگساالى. آضٌایی داًطجَیاى تاسًٍذ اًجام احیاء قلثی سیَی پایِ 14/7/98 1

 

 جلسِ

 
 هذرس هَضَع ّر جلسِ تبریخ

6 21/7/98 
 تا سیستن تٌفسی ٍقلثی تِ ٍسیلِ هَالط ٍهاًَسّای هختلف تاص كشدى ساُ َّایی.آضٌایی ػولی داًطجَیاى 

 

 گَدسصی

 گَدسصی داًطجَیاى تا هاًَس ّای سفغ اًسذاد هکاًیکی ساُ َّایی. آضٌایی ػولی 24/7/98 5

 گَدسصی آضٌایی ػولی داًطجَیاى اًَاع سٍضْای تٌفس هػٌَػی تذٍى تجْیضات كوک تٌفسی. 28/7/96 3

 گَدسصی آضٌایی ػولی داًطجَیاى اًَاع سٍضْای تٌفس هػٌَػی تا تجْیضات كوک تٌفسی 1/8/98 1

 گَدسصی آضٌایی داًطجَیاى تا سًٍذ اًجام هاساط قلثی دس تضسگساالى ،اطفال ٍ ًَصاداى. 8/8/98 2

صیگَدس آضٌایی داًطجَیاى تا سًٍذ اًجام ػولیات احیاء قلثی سیَی پایِ تضسگساالى. 12/8/98 3  

 گَدسصی آضٌایی داًطجَیاى تا سًٍذ اًجام ػولیات احیاء قلثی سیَی پایِ اطفال. 22/8/98 4

 گَدسصی آضٌایی داًطجَیاى تا سًٍذ اًجام ػولیات احیاء قلثی سیَی پایِ ضیشخَاساى. 29/8/98 5


