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  هذف کلی درس :

  ریَی –آضٌبیی ثب احیبی قلجی 

 

  (جهت هر جلسه یک هذف: )اهذاف کلی جلسات 

  گردش خَى هٌبستکست داًص ٍ تَاًبیی الزم  جْت ثرقراری سریع ٍ صحیح  ٍ هطوئي  راّْبی َّایی ٍ تٌفس خَة ٍ 

 

 اهذاف ویژه به تفکیک اهذاف کلی هر جلسه:  

 شناخت اهویت احیای قلبی ریوی 

 شناخت عواهل زهینه ساز توقف قلبی ریوی 

 تشخیص توقف قلبی 

  شناحت اصول کلی احیای اولیه و پیشرفته 

 شناخت  روشهای هاساش قلبی  و تنفس هصنوعی 

  شناخت انذیکاسیونهای قطعCPR 

  هراقبت های پس از احیاآشنائی با 

  در پایان دانطجو قادر  باضذ 

  در جریبى احیب حذاکثر  استفبدُ  از زهبى  را ثردُ ٍ از اتالف ٍقت جلَگیری  کٌذ 

  اصَل کبرگرٍّی  را رعبیت  کٌذ 

   از کیفیتBLS  اطویٌبى حبصل کٌذ 

 position  ثیوبر را درست کٌذ 

  هراحل  درست تٌفس  هصٌَعی را ثذاًذ ٍ ثِ کبر ثجٌذد 

  هحل دقیق هبسبش قلجی رٍش درست آى را ثذاًذ ٍ اًجبم دّذ 

  ًحَُ  زهبى تجَیس ضَک ٍ دارٍّب را ثذاًذ ٍ ثِ کبر ثجٌذد 

  
 

    (ریوی -احیای قلبی )فیسیوپاتولوشی بیواریهای قلب وعروق   :   عنوان درس

 دانشجویاى پسشکی هقطع  فیسیوپاتولوشی: مخاطبان

              ./.9:  ( یا سهن استاد از واحذ) : تعذادواحذ

 بعذ از اتوام جلسه :ساعت پاسخگویی به سواالت فراگیر

     10/8—15/10دوشنبه ساعت :زمان ارائه درس

 (1401نیوسال اول)دکتر جواد عظیوی وقار  :مذرس

 ندارد   :درس و پیص نیاز

 



 بسوه تعالی

 دانشکذه پسشکی -دانشگاه علوم پسشکی کرهانشاه

 قالب نگارش طرح درس
 
 

 منابع : 

1-Braunwald̓   ̓ s H.D 2020 

2- AHA guideline  2020 

 

 روش تذریس:  

  داًطجَ  هحَر 

  سخٌراًی 

  

  وسایل آموزضی:  

 ٍیذئَ پرٍشکتَر 

   اسالیذّبی  پبٍرپَیٌت 
 

نجص و ارزضیابی س

سبعت تبریخ ( بر حسب درصد)سهم از نمره کلروش آزمون 

    کوئیس 

 ------ ------- ------ ----- ترمآزمون میبن 

 سبعت 2 21/03/1401 درصد95 چهبر گسینه ایآزمون پبیبن ترم 

   درصد 5 حضور فعبل در کالس 

 

: ظارات از دانطجوتمقررات کالس و ان

 رعبیت ٍ ثرقراری ًظن ٍ ضرکت در ثحث ّب  ٍ طرح  سئَال-1

 

 

 دانشکده   EDOنبم و امضبی مسئول                                  :   نبم و امضبی مدیر گروه                           :             نبم و امضبی مدرس  

 : تبریخ ارسبل                                       :                   تبریخ ارسبل                                                 :    تبریخ تحویل      

                                                                 


