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 کلی:ّذف 

 ریَی._در برخَرد اٍلیِ با بیواراى هبتال بِ ایعت قلبی 0202رٍشْای احیاء قلبی ریَی پایِ بر اظاض گایذ الیي فراگیری اصَل ٍ   

 :  اّذاف کلی جلعات ًظری

 تٌفعی ، علل ٍ عالئن ایعت تٌفعی .  _آشٌایی داًشجَیاى با تاریخچِ ،تعاریف ٍهفاّین پایِ ایعت قلبی –1

اًعذاد راُ َّایی ، هاًَرّای باز کردى راُ َّایی ٍرٍشْای تٌفط هصٌَعی  در بسرگعاالى ، اطفال ٍ  آشٌایی داًشجَیاى با علل ٍاًَاع-0

 ًَزاداى.

 آشٌایی داًشجَیاى باعلل ٍ عالئن ایعت قلبی ٍ هکاًیعن هاظاش قلبی. -3

 آشٌایی داًشجَیاى بارًٍذ اًجام احیاء قلبی ریَی پایِ در ًَزاداى ،کَدکاى ٍبسرگعاالى. -4

   

 ّذاف ٍیصُ رفتاری بِ تفکیک اّذاف کلی جلعات ًظریا

   تٌفعی ، علل ایعت تٌفعی ، علل ٍعالئن ایعت تٌفعی . _آشٌایی داًشجَیاى تعاریف ٍهفاّین ایعت قلبی  -1

 داًشجَ قادر باشذ:
 تاریخچّ ادیاء قهبی ریٕی را در یک ططز ٔ بز اطاص يطانب تذریض ػذِ بیاٌ کُذ.-1-1

 درؿذ ؿذت بیاٌ کُذ. 08نٕژی طیظتى تُفظی را در یک ططز بز اطاص يطانب اطالیذْا ٔاطالعات سيیُّ ای خٕدع با خالؿّ فیشیٕ -2-1

 درؿذ ؿذت بیاٌ کُذ. 08فیشیٕنٕژی طیظتى قهبی را در یک ططز بز اطاص يطانب اطالیذْا ٔاطالعات سيیُّ ای خٕدع با  -3-1

 عزیف ًَایذ. تُفظي را دریک جًهّ بذٌٔ خطا ت -ایظت قهبی -4-1

 دٔ يٕرد يٓى اسعهم ایجاد کُُذِ ایظت تُفظي در بشرگظاالٌ ، اطفال ٔ َٕساداٌ را بذٌٔ خطابیاٌ ًَایذ. -5-1

 درؿذ ؿذت بیاٌ کُذ. 08تاثیز سياٌ ػزٔع ادیاء قهبی ریٕی بز عًهکزد يغش را در یک ططز ٔ با -6-1

 درؿذ ؿذت تعزیف ًَایذ. 188طانب ارائّ ػذِ با يزگ بانیُی ٔ فیشیٕنٕژیک را در یک ططز ٔ بز اطاص ي -7-1

 چٓار يٕرد اس عالئى يزگ بانیُی را بذٌٔ خطا بیاٌ ًَایذ.-0-1

 چٓار يٕرد اس عالئى يزگ فیشیٕنٕژیک را بذٌٔ خطا بیاٌ ًَایذ-9-1

هصٌَعی  در بسرگعاالى ، اطفال ٍ  آشٌایی داًشجَیاى با علل ٍاًَاع اًعذاد راُ َّایی ، هاًَرّای باز کردى راُ َّایی ٍرٍشْای تٌفط -0

 ًَزاداى.

 داًشجَ قادر باشذ:
 اَظذاد راِ ْٕایي را در یک ططز بذٌٔ خطا تعزیف کُذ. -1-2

 دٔ يٕرد يٓى اس عهم اَظذاد راِ ْٕایی رابذٌٔ خطا َاو ببزد.-2-2

 و ببزد.طّ َٕع يإَر باس کزدٌ راِ ْٕایي در يٕارداَظذاد بّ ٔطیهّ سباٌ رابّ طٕر ؿذیخ َا-3-2

 درؿذ ؿذت بیاٌ ًَایذ. 188رٔع اَجاو ْز کذاو اس يإَر ْای يذکٕر را در یک ططز ٔ با-4-2

 درؿذؿذت در یک ططز ػزح دْذ. 188اَذیکاطیٌٕ ٔ کُتز اَذیکاطیٌٕ يإَرْای باس کزدٌ راِ ْٕایی را بز اطاص يطانب ارائّ ػذِ با -5-2

 رجی را در یک ططز ٔبز اطاص يطانب اطالیذْا در یک ططز تٕضیخ دْذ.فزایُذ اَظذاد راِ ْٕایی بّ ٔطیهّ جظى خا-6-2



 درؿذ ؿذت تٕضیخ دْذ. 188رَٔذ اَجاو يإَر ْیى نیخ را در بشرگظاالٌ، اطفال ٔ َٕساداٌ در یک ططز با  -7-2

 اص يطانب ارائّ ػذِ تٕضیخ دْذ.درؿذ ؿذت ٔبز اط 08إَاع رٔػٓاي تُفض يـُٕعي)دْاٌ بّ دْاٌ ٔبیُی ،ياطک جیبی ٔ آيبٕبگ( را  با -0-2

 درؿذ ؿذت در یک ططز ػزح دْذ. 08َذِٕ اَجاو تُفض يـُٕعي در َٕساداٌ ،اطفال ٔبشرگظاالٌ رابا  -9-2

 آشٌایی داًشجَیاى باعلل ٍ عالئن ایعت قلبی ٍ هکاًیعن هاظاش قلبی.-3

  داًشجَ قادر باشذ:
 طاص يطانب اطالیذْا بیاٌ ًَایذ.درؿذ ؿذت ٔ بز ا 08ایظت قهبي را در یك ططز با  -1-3

 ػغ يٕرد اس عهم يٓى ایجاد کُُذِ ایظت قهبي در بشرگظاالٌ را بذٌٔ خطا َاو ببزد.  -2-3

 درؿذ ؿذت ٔ بز اطاص يطانب ارائّ ػذِ بیاٌ ًَایذ. 08يًٓتزیٍ عهت ایجاد کُُذِ ایظت قهبی در اطفال ٔ َٕساداٌ رابا -3-3

 رگظاالٌ را بز اطاص يطانب اطالیذْا ٔ بذٌٔ خطا ػزح دْذ.رَٔذ تؼخیؾ ایظت قهبی در بش -4-3

 رَٔذ تؼخیؾ ایظت قهبی دراطفال ٔ َٕساداٌ را بز اطاص يطانب اطالیذْا ٔ بذٌٔ خطا ػزح دْذ. -5-3

 درؿذ ؿذت بز اطاص يطانب ارائّ ػذِ ػزح دْذ. 08يکاَیظى ياطاژ قهبی را را در یک ططز ٔ با -6-3

 ًال فؼار بز قفظّ طیُّ را در اعًال ياطاژ بذٌٔ خطا بیاٌ ًَایذ.بٓتزیٍ َقطّ بزای اع-7-3

 َذِٕ قزار گیزی دطتٓا بز رٔی قفظّ طیُّ جٓت اعًال ياطاژ رابذٌٔ خطا در یک ططز تٕضیخ دْذ.-0-3

 درؿذ ؿذت بیاٌ ًَایذ. 08َذِٕ اعًال فؼار بز قفظّ طیُّ را بز اطاص اطالیذْا ٔ با  -9-3

 ًٍذ اًجام احیاء قلبی ریَی پایِ در ًَزاداى ،کَدکاى ٍبسرگعاالى آشٌایی داًشجَیاى بار-4

  داًشجَ قادر باشذ:
 ٔضعیت قزارگیزی بیًار يبتالبّ ایظت قهبی ریٕی راجٓت اَجاو عًهیات ادیاء بذٌٔ خطاتٕضیخ دْذ.-1-4

 ٌ ًَایذ.درؿذ ؿذت بیا 08تُفظی تٕاو را بز اطاص يطانب ارائّ ػذِ ٔ با -رَٔذ تؼخیؾ ایظت قهبی-2-4

 درؿذ ؿذت تزطیى ًَایذ. 08يزادم يختهف سَجیزِ بقاء را بز اطاص اطالیذْای ارائّ ػذِ با -3-4

 َذِٕ اَجاو ياطاژ قهبي در َٕساداٌ ،اطفال ٔ بشرگظاالٌ رابذٌٔ خطأ دریک ططزػزح دْذ.-4-4

 .ٔ بشرگظاالٌ را بذٌٔ خطاػزح دْذ َذِٕ تُاطب بیٍ تعذاد تُفض ٔ ياطاژ را در ادیاء یكُفزِ در َٕساداٌ ،اطفال -5-4

 َذِٕ تُاطب بیٍ تعذاد تُفض ٔ ياطاژ را در ادیاءدَٔفزِ در َٕساداٌ ،اطفال ٔ بشرگظاالٌ رابذٌٔ خطاػزح دْذ. -6-4

 يیشاٌ فؼار ٔاردِ بّ قفظّ طیُّ را در ياطاژ قهبي َٕساداٌ ،اطفال ٔ بشرگظاالٌ بذٌٔ خطابیاٌ دْذ.-7-4

 اًْیت جابجایی ادیاگزاٌ در عًهیات ادیاء دَٔفزِ را در یک ططز ٔ بذٌٔ خطا تٕضیخ دْذ.-0-4

 درؿذ ؿذت َاو ببزد. 08را با  2815َظبت بّ طال 2828تغییزات اعًال ػذِ در عًهیات ادیاء پایّ در طال -9-4

 ز بیاٌ ًَایذ.دیذگاِ خٕد را در خـٕؽ تغییزات اعًال ػذِ در عًهیات ادیاء را در یک طط-18-4

 تغییزات اعًال ػذِ بزای ادیای بیًاراٌ يبتال بّ کٕیذ در ادیای پایّ را تٕضیخ دْذ. -11-4

 هٌببع برای هطبلعِ :
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 ---- تب پبیبى ترم 3 ارائِ تحقیق تکبلیف داًشجَ

 

 هقررات درس و انتظارات از دانشجو :   

س انتظار هیرودکه با توجه به اهویت و حساسیت درس و تنوع هطالب و هحذودیت زهانی و به هنظور بهره برداری هر چه بیشتر از دانشجویاى ػسی  

  .به نکات ریل توجه نواینذ

باهذرس  به هنابغ هؼرفی شذه هراجؼه و هطالب کاهل بحث ها را هطالؼه نواینذ و در صورت وجود هر گونه اشکال و سوالی در ساػتهای هشاوره-1

 .هربوطه هطرح نواینذ

 .ی تأثیر دارد(ب)غیبت درکالس در ارزشیا .به حضور هنظن توام با آهادگی در توام جلسات اهویت دهیذ-2

 .شرکت فؼال داشته باشیذ پرسخ و پاسخجلسات پرسش در –3

 ارائه پروشه هرتبط با درس اقذام نوایذ. نسبت به-4
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 احیبء پبیِ درسجدٍل زهبًبٌدی   

 
 

 7کالس :        14-16ها  چهارشنبه      :روز وساػت کالس                                                    
  

    

 

 جدٍل زهبى بٌدی عولی
 کالس: پراتیك - 01-06 شٌبِ ّب چْبر زهبى:

 

 

 

 

 

 

 جلسِ

 
 هدرس هَضَع ّر جلسِ تبریخ

 گودرزی ایست تنفسیو ػالئن تنفسی ، ػلل  _ایست قلبی پایه تؼاریف وهفاهین تاریخچه ، با دانشجویاى آشنایی 50/6/0111 1

2 7/7/0111 
ػلل وانواع انسذاد راه هوایی ، هانورهای باز کردى راه هوایی وروشهای تنفس هصنوػی   با آشنایی دانشجویاى

 در بسرگساالى ، اطفال و نوزاداى

 گودرزی

 گودرزی هاساش قلبی و هکانیسنشنایی دانشجویاى باػلل و ػالئن ایست قلبی آ 01/7/0111 3

 گودرزی )آزهوى هیاى دوره( در نوزاداى ،کودکاى وبسرگساالى. آشنایی دانشجویاى بارونذ انجام احیاء قلبی ریوی پایه 00/7/0111 4

 

 جلسِ

 
 هدرس هَضَع ّر جلسِ تبریخ

 گودرزی آشنایی ػولی دانشجویاى با سیستن تنفسی وقلبی به وسیله هوالش وهانورهای هختلف باز کردى راه هوایی 08/7/0111 1

 گودرزی دانشجویاى با هانور های رفغ انسذاد هکانیکی راه هوایی. آشنایی ػولی 3/8/0111 2

 گودرزی آشنایی ػولی دانشجویاى انواع روشهای تنفس هصنوػی بذوى تجهیسات کوک تنفسی. 00/8/0111 3

یگودرز آشنایی ػولی دانشجویاى انواع روشهای تنفس هصنوػی با تجهیسات کوک تنفسی 09/8/0111 4  

 گودرزی آشنایی دانشجویاى با رونذ انجام هاساش قلبی در بسرگساالى ،اطفال و نوزاداى. 06/8/0111 5

 گودرزی آشنایی دانشجویاى با رونذ انجام ػولیات احیاء قلبی ریوی پایه بسرگساالى. 5/9/0111 6

 گودرزی اطفال.آشنایی دانشجویاى با رونذ انجام ػولیات احیاء قلبی ریوی پایه  01/9/0111 7

 گودرزی آشنایی دانشجویاى با رونذ انجام ػولیات احیاء قلبی ریوی پایه شیرخواراى. 07/9/0111 8




