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 :دوره هدف کلی
باا اسات اده ازداروهاا    افزایش آگااهی دانشاجو در تشاخی  و اقادام فاوری جهات ح اظ جاان مصادومین داخلای و تروماایی نیازمناد احیاا 

 راکز درمانی تجهیزات و وسایل مورد نیاز در برقراری گردش خون  تا رساندن بیمار به م
 

 : نظری کلی جلساتاهداف 
 راههای رساندن دارو به بیمار از طریق وریدی ، داخل تراشه ای و داخل استخوانیآشنایی با -1
 آشنایی با دیس ریتمی های فوق بطنی مختل کننده همودینامیک  -2
 با دیس ریتمی های بطنی مختل کننده همودینامیکآشنایی  -3
 مورد استفاده در احیا قلبی ریوی پیشرفتهداروهای شنایی باآ– 4

 نظری کلی جلساتاهداف ویژه رفتاری به ت کیک اهداف   

 آشنایی با راههای رساندن دارو به بیمار از طریق وریدی ، داخل تراشه ای و داخل استخوانی –8

 :دانشجو قادر باشد

 راههای رساندن دارو به بیمار در حین احیا را لیست کند -1-1
 نحوه تزریق دوز حمله ای دارو از طریق وریدی را توضیح دهد -2-1
 نحوه انفوزیون دوز نگهدارنده دارو از طریق وریدی را توضیح دهد -3-1
 اندیکاسیونهای تجویز داخل تراشه ای داروهای احیا را نام ببرد.-4-1
  داروهای مورد استفاده از طریق داخل تراشه ای را نام ببرد -5-1
  ماده سازی و تزریق داروها از راه داخل تراشه ای را بیان نمایدنحوه ا -6-1
 دوزاژ داروهای مورد استفاده از طریق داخل تراشه ای را بیان نماید -7-1
 مراقبتهای بعد از تجویز داخل تراشه ای داروها را بیان نماید -8-1
 اندیکاسیونهای تجویز داخل استخوانی داروهای احیا را نام ببرد -9-1

 تجهیزات الزم جهت تزریق داخل استخوانی را لیست کند -11-1
  محل های مناسب جهت تعبیه کاتتر داخل استخوانی را نام ببرد -11-1 .

  نحوه تعبیه و ثابت سازی کاتتر داخل استخوانی را بیان کند -12-1
 دوزاژ داروهای مورد استفاده از طریق داخل استخوانی را بیان نماید -13-1
 ردببعوارض تزریق داخل استخوانی داروها را نام  -14-1

  دیس ریتمی های فوق بطنی مختل کننده همودینامیکآشنایی دانشجویان با   -2

 :دانشجو قادر باشد 

 مکانیسم های ایجاد کننده اختالل ریتم را بیان نماید  -1-2
 دیس ریتمی های فوق بطنی و بطني را دسته بندی نماید  -2-2
 را دسته بندي نماید SAالت ریتم با منشا  رره اختال  -3-2
 در تاکیکاردی سینوسی را شرح دهد فوری  نحوه تشخیص ، خصوصیات و اقدامات درمانی  -4-2
 دربرادیکاردی سینوسی را شرح دهد فوری  نحوه تشخیص ، خصوصیات و اقدامات درمانی  -5-2
 با منشا  دهلیزی را دسته بندی نماید یک مختل کننده همودینام ا نواع اختالالت ریتم قلب -6-2
 فوق بطنی را شرح دهدحمله ای نحوه تشخیص ، خصوصیات و اقدامات درمانی در تاکیکاردی  -7-2
 را شرح دهد با پاسخ سریع بطنی نحوه تشخیص ، خصوصیات و اقدامات درمانی در فیبریالسیون دهلیزی -8-2
 را دسته بندی نماید AVبا منشا  رره نامیک مختل کننده همودیانواع اختالل ریتم  -9-2

 شرح دهد برادیکاردی جانکشنالنحوه تشخیص ، خصوصیات و اقدامات درمانی را در  -11-2
 نحوه تشخیص ، خصوصیات و اقدامات درمانی را در تاکیکاردی جانکشنال شرح دهد -11-2
 

 آشنایی با دیس ریتمی های بطنی مختل کننده همودینامیک -3
 و قادر باشد:دانشج

 انواع اختالالت ریتم با منشا  بطنی را دسته بندی نماید  -1-3



 خصوصیات ضربان زودرس بطنی را شرح دهد ونحوه تشخیص  --2-3
 اقدامات درمانی  و دارویی در ضربان زودرس بطنی را شرح دهد -3-3
 را شرح دهد مونومورفیک خصوصیات تاکیکاردی بطنی ونحوه تشخیص   -4-3
 اقدامات درمانی دارویی در تاکیکاردی بطنی مونومورفیک را شرح دهد -5-3
 اقدامات درمانی  غیردارویی در تاکیکاردی بطنی مونومورفیک را شرح دهد -6-3
 نحوه تشخیص و خصوصیات تاکیکاردی بطنی پولی مورفیک را شرح دهد -7-3
 ا شرح دهداقدامات درمانی دارویی در تاکیکاردی بطنی پولی مورفیک ر -8-3
 اقدامات درمانی غیر دارویی  در تاکیکاردی بطنی پولی مورفیک را شرح دهد -9-3

 خصوصیات فیبریالسیون بطنی را شرح دهد ونحوه تشخیص  -11-3
 درفیبریالسیون بطنی را شرح دهددارویی  اقدامات درمانی  -11-3
 د اقدامات درمانی غیر دارویی درفیبریالسیون بطنی را شرح ده 12-3
 خصوصیات آسیستول را شرح دهدونحوه تشخیص -13-3
 اقدامات درمانی دارویی در آسیستول را شرح دهد -14-3
 اقدامات درمانی غیر دارویی در آسیستول را شرح دهد -15-3
 خصوصیات فعالیت الکنریکی بدون نبض را شرح دهد ونحوه تشخیص  -16-3
 درمانی دارویی در فعالیت الکنریکی بدون نبض را شرح دهد اقدامات  -17-3
 اقدامات درمانی  غیردارویی در فعالیت الکنریکی بدون نبض را شرح دهد -18-3
 

 پیشرفتهدر احیاء قلبی ریوی مورد است اده  هایداروآشنایی دانشجویان با  -4
 دانشجو قادر باشد:  
 تزریق وعوارض اپی نفرین را بیان نماید  ، روشسازی  نحوه آماده ها ،دوزاژ ، . اندیکاسیون-1-4
 تزریق وعوارض آتروپین را بیان نماید ، روشاندیکاسیونها ،دوزاژ ،  نحوه آماده سازی -2-4
 لیدوکائین را بیان نمایدعوارض تزریق و،روش اندیکاسیونها ،دوزاژ ،  نحوه آماده سازی  -3-4
 تزریق وعوارض آمیودارون را بیان نماید ، روشده سازی اندیکاسیونها ،دوزاژ ،  نحوه آما -4-4
 را بیان نماید سولفات منیزیومتزریق وعوارض  ، روش اندیکاسیونها ،دوزاژ ،  نحوه آماده سازی -5-4
 تزریق وعوارض بیکربنات سدیم را بیان نماید ، روشاندیکاسیونها ،دوزاژ ،  نحوه آماده سازی  -6-4
 تزریق وعوارض دوپامین را بیان نماید ، روشاژ ،  نحوه آماده سازیاندیکاسیونها ،دوز -7-4
 تزریق وعوارض دبوتامین را بیان نماید، روش اندیکاسیونها ،دوزاژ ،  نحوه آماده سازی  -8-4
 تزریق وعوارض نالوکسان را بیان نماید ، روش اندیکاسیونها ،دوزاژ ،  نحوه آماده سازی -9-4

 رلورز هیپرتونیک را بیان نماید تزریق وعوارض ، روشزاژ ،  نحوه آماده سازیاندیکاسیونها ،دو -11-4
 تزریق وعوارض آدنوزین را بیان نماید ، روشاندیکاسیونها ،دوزاژ ،  نحوه آماده سازی  -11-4
 را بیان نماید وراپامیلتزریق وعوارض  ، روشاندیکاسیونها ،دوزاژ ،  نحوه آماده سازی -12-4
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انتشارات سیمین دخت ، تهران : .رروه مترجمین  .اورژانس های طبی پیش بیمارستانی میانی  .چرمی ، ریچارد؛پورتر،رابرت  ؛بلدسو، برایان  – 1

1393 

ران : نشر انتشارات، ته .. مترجمین : بابک مردانی ، محمد درویشی اطلس تفسیر سریع و دقیق الکتروکاردیوررامدیویس ، دیل .  – 2
1373 

انتشارات ، سیمین دخت ، تهران :  .. رروه مترجمین اورژانس های طبی پیش بیمارستانی پایهکارن ، کیت.  ؛نترهفن ، ب ؛ستوویچ ، جوزفیم –3
1393 

 انجمن قلب آمریکا 2115پروتکل  -4.
 اسمیت مایک . احیای قلبی ریوی پیشرفته . آخرین چاپ -5
 1395. انتشارات سارینا ،  ای سریع درمان ، مراقبت و انتقال در فوریتهای پزشکیراهنمنادری پور و همکاران. -6

  تدریسشیوه های 
 CPRدیس ریتمی های قلبی در سخنرانی ، بحث رروهی در خصوص تفسیر و 

 آموزشی  وسایل کمک 
 ،  فیلم نرم افزار  تشخیص دیس ریتمی های قلبیوایت برد،  ، ویدیوپروژکتور ، 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 زشیابیار
  

 ساعت  تاریخ  نمره  روش 

  - 8 کوئیز

 - - - آزمون میان دوره 

  تاریخ امتحان  پایان ترم 81 آزمون پایان ترم 

  در طول ترم 8 فعالیتهای کالسی ) کن رانس   تحقیق   ترجمه ( 

 

 مقررات درس و انتظارات از دانشجو :   

به اهمیت و حساسیت درس و تنوع مطالب و محدودیت زمانی و به منظور بهره برداری  از دانشجویان عزیز انتظار میرودکه با توجه  
 هر چه بیشتر به نکات ذیل توجه نمایند 

به منابع معرفی شده مراجعه و مطالب کامل بحث ها را مطالعه نمایند و در صورت وجود هر رونه اشکال و سوالی در ساعتهای   - 1
 ایند مشاوره بامدرس مربوطه مطرح نم

 ی تأثیر دارد ( ببه حضور منظم توام با آمادری در تمام جلسات اهمیت دهید )غیبت درکالس در ارزشیا  - 2
 رروهی کالس شرکت فعال داشته باشددر بحث های  – 3
 

 
                                                                               

 

 جدول زمانبندی 
        
  11کالس:            16-18 شنبه ها دو  ساعت : روزو

    

 جلسه
 

 وسیله روش تدریس مدرس موضوع هر جلسه

 وایت برد ویدیو پروژکتور سخنرانی ، بحث رروهی  نادری پور آشنایی با راههای رساندن دارو به بیمار 1

2 
آشنایی با دیس ریتمی های فوق بطنی مختل کننده 

 همودینامیک

 وایت برد ویدیو پروژکتور سخنرانی ، بحث رروهی ورنادری پ

 ویدیو پروژکتوروایت برد  سخنرانی ، بحث رروهی نادری پور آشنایی با دیس ریتمی های بطنی مختل کننده همودینامیک 3

 یو پروژکتورویدوایت برد  سخنرانی ، بحث رروهی نادری پور آشنایی باداروهای مورد است اده در احیا قلبی ریوی پیشرفته 4
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