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 :دوره هدف کلی
ریووی و توانوایی  –،کسب توانمندی در کمک به انجام عملیات احیاء قلبی قلبی  اورژانسهای فراگیری مهارتهای الزم در برخورد اولیه با 

 اتمام عملیات احیاء  تجهیزات و امکانات موجود و مراقبت از بیمار بعد از –بکارگیری وسایل 
 

 : نظری کلی جلساتاهداف 

آشنایی با تعاریف ، علل ، عالئم و اقدامات فوری در سندروم حادکرونر )آنژین صدری  ناپایدار ، انفارکتوس حاد میوکاردبا و بدون   -1
 ST)صعود قطعه 

 کاردیوژنیک  قلبی، شوک  حاد آشنایی با تعاریف ، علل ، عالئم و اقدامات فوری درنارسایی– 2
 هیپرتانسیون، تامپوناد قلبی وادم حاد ریه آشنایی با تعاریف ، علل ، عالئم و اقدامات فوری در  -3
و نحوه پایش فعالیت  ECGآشنایی با الكتروکاردیوگرام و امواج نشان دهنده فعالیت الکتریکی قلب و نحوه خواندن وتفسیر آ – 4

 الکتریکی قلب 
  یرمان اختالالت شایع ریتم قلبآشنایی باتشخیص و د -5
 آشنایی با تعاریف ، اتیولوژی ، عالئم و اقدامات فوری و اداره بیمار در انواع شوک-6
 آشنایی دانشجویان تعاریف ومفاهیم ایست قلبی و مراحل احیاء قلبی ، ریوی و مغزی در بزرگساالن ، اطفال و نوزادان    -7
 در احیاء قلبی ریوی مغزی و مراقبت از بیمار بعد از اتمام عملیات احیاء  رویی و غیر داروییدرمانهای داآشنایی دانشجویان با  -8
ولوژی ، عالئم و اقدامات فوری در اورژانس های عصبی )سنکوپ ، تشنج ، حوادث عروق مغزی تیآشنایی دانشجویان با تعاریف ، ا –9
 ) 

، پانکراتیت  ،  یتو اقدامات درمانی فوری در اورژانس های شکمی ) آپاندیس ولوژی ، عالئماتیآشنایی دانشجویان با تعاریف ،  – 01
 کوله سیستیت و انسداد روده ( 

 
 نظری کلی جلساتاهداف ویژه رفتاری به تفکیک اهداف   
 

نفارکتوس حاد با تعاریف ، علل ، عالئم و اقدامات درمانی در سندروم حادکرونر )آنژین صدری  ناپایدار ، ا آشنایی دانشجویان –1
 ST)میوکاردبا و بدون صعود قطعه 

 دانشجو قادر باشد:
 اختالالت  سندروم حاد کرونر را دسته بندی نمایدانواع -0-0
 عوامل خطر ساز قابل تعدیل و غیر قابل تعدیل آترواسکلروز را بیان نماید -2-0
 نقش آترواسکلروزیس در ایجاد سندروم حاد کرونری راتشریح کند -3-0
 . آنژین صدری را در یک جمله تعریف کند -4-0
 فیزیوپاتولوژی آنژین صدری را شرح دهد  -5-0
 انواع آنژین صدری را شرح دهد  -6-0
 عالئم آنژین صدری را شرح دهد  -7-0
 علل ایجاد کننده در قفسه صدری را نام ببرد   -8-0
 تغییرات نواری را درانواع آنژین صدری را بیان نماید  -9-0

 اقدامات درمانی اورژانس را درانواع آنژین صدری توضیح دهد  -01-0
 انفارکتوس میوکارد را در یک جمله تعریف نماید  -00-0 .

 فیزیوپاتولوژی انفارکتوس میوکارد را شرح دهد  -02-0
 انواع انفارکتوس میوکارد را از نظر آناتومیک شرح دهد  -03-0
 نظر زمان بروز بیان نماید انواع انفارکتوس میوکارد را از  -04-0
 عالئم انفارکتوس میوکارد رانام ببرد  -05-0
 راتوضیح دهد STهمراه با صعود قطعه  تغییرات نوار قلب را در انفارکتوس میوکارد  -06-0
 راتوضیح دهد STتغییرات نوار قلب را در انفارکتوس میوکارد بدون صعود قطعه  -07-0
 نفارکتوس را توضییح دهدتغییرات آزمایشگاهی در ا -08-0
 عوارض مهم و شایع انفارکتوس میوکارد را شرح دهد  -09-0



 اقدامات درمانی فوری در انفارکتوس میوکارد را بیان نماید -21-0
 
 کاردیوژنیک  قدامات فوری درنارسایی قلبی، شوکآشنایی با تعاریف ، علل ، عالئم و ا -2

 دانشجو قادر باشد:
 در یک جمله تعریف نماید نارسایی قلبی را 0-2
 فیزیوپاتولوژی نارسایی قلبی را شرح دهد  --2-2
 علل نارسایی قلبی را بیان نماید  -3-2
 انواع نارسایی قلبی را بیان نماید  -4-2
 عالئم مهم و شایع نارسایی قلبی را نام ببرد -5-2
 اقدامات درمانی اورژانس در نارسایی حاد قلبی را بیان نماید  -6-2
 شوک کاردیوژینک را در یک جمله تعریف نماید  -7-2
 فیزیوپاتولوژی شوک کاردیوژنیک را بیان نماید  -8-2
 علل ایجاد کننده شوک قلبی را نام ببرد -9-2

 عالئم مهم و شایع شوک قلبی را نام ببرد -01-2
 اقدامات درمانی فوری درشوک قلبی را بیان نماید -00-2

 

 علل ، عالئم و اقدامات فوری درتامپوناد قلبی، ادم حاد ریه  وبحران فشار خون باال آشنایی با تعاریف ، -- 3
 دانشجو قادر باشد:

 تامپوناد را در یک جمله تعریف نماید -0-3 
 علل تامپوناد قلبی را بیان نماید -2-3
 عالئم مهم و شایع تامپوناد قلبی را نام ببرد  -3-3
 امپوناد قلبی را بیان نماید اقدامات درمانی اورژانس در ت -4-3
 . ادم ریه را دریک جمله تعریف نماید -5-3
 فیزیوپاتولوژی ادم ریه را شرح دهد -6-3
 عالئم ادم حاد ریه را نام ببرد  -7-3
 اقدامات فوری در ادم حاد ریه را بیان نماید  -8-3
 فشار خون باال را در یک جله تعریف نماید  -9-3

 ده فشار خون باال را بیان نماید .  علل ایجاد کنن-01-3
 روشهای درمانی در فشار خون باال را تشریح کند  --00-3
 اقدامات درمانی فوری در فشار خون باال را بیان نماید -02-3
 
 و نحوه پایش فعالیت الکتریکی قلب ECGخواندن وتفسیر آشنایی با الکتروکاردیوگرام و نحوه  -1

 :دانشجو قادر باشد

 حل مختلف دیوالریزاسیون و رپوالریزاسیون سلول عضله قلب را توضیح دهد مرا  -0-4
 چگونگی کار با دستگاه الکتروکاردیوگرام را بیان نماید  - 2-4
 و عملکرد آنها را بیان کند ECGلیدهای  -3-4
 را شرح دهد  ECGچگونگی ایجاد امواج  -3-4
 را بیان کند ECGمقادیر طبیعی هر یک از امواج  -4-4
 تعیین نماید ECGتعداد ضربان قلب و ریتم قلبی را از روی یک نوار  -5-4
 انواع روشهای مانیتورینگ قلب را شرح دهد -6-4
 
  آشنایی دانشجویان با اختالالت شایع ریتم قلب -2

 :دانشجو قادر باشد 

 مکانیسم های ایجاد کننده اختالل ریتم را بیان نماید  -1-2
 وق بطنی و بطني را دسته بندی نمایددیس ریتمی های ف  -2-5
 را دسته بندي نماید SAاختالالت ریتم با منشاء گره   -3-5
 نحوه تشخیص ، خصوصیات و اقدامات درمانی در تاکیکاردی سینوسی را شرح دهد  --4-5
 نحوه تشخیص ، خصوصیات و اقدامات درمانی دربرادیکاردی سینوسی را شرح دهد  --5-5
 الت ریتم قلب با منشاء دهلیزی را دسته بندی نماید ا نواع اختال-6-3
 نحوه تشخیص ، خصوصیات و اقدامات درمانی در تاکیکاردی فوق بطنی را شرح دهد -7-5
 نحوه تشخیص ، خصوصیات و اقدامات درمانی در فیبریالسیون دهلیزی را شرح دهد -8-5
 مایدرا دسته بندی ن AVانواع اختالل ریتم با منشاء گره  --9-5

 را شرح دهد  A.Vنحوه تشخیص ، خصوصیات و اقدامات درمانی را در انوع اختالل ریتم با منشاء گره  --01-5
 انواع اختالالت ریتم با منشاء بطنی را دسته بندی نماید  --00-5
 نحوه تشخیص ، خصوصیات و اقدامات درمانی در ضربان زودرس بطنی بطنی را شرح دهد --02-5
 تشخیص ، خصوصیات و اقدامات درمانی در تاکیکاردی بطنی را شرح دهدنحوه   -03-5



 نحوه تشخیص ، خصوصیات و اقدامات درمانی درفیبریالسیون بطنی را شرح دهد -04-5
 نحوه تشخیص ، خصوصیات و اقدامات درمانی در آسیستول و فعالیت الکنریکی بدون نبض را شرح دهد-05-5

 

 ژی ، عالئم و اقدامات فوری در انواع شوکآشنایی با تعاریف ، اتیولو-3
 دانشجو قادر باشد: 
 شوک را در یک جمله تعریف نماید  -0-6
 انواع شوک را دسته بندی نماید   -2-6
 تعاریف ، اتیولوژی ، عالئم و اقدامات فوری در شوک هیپوولومیک رابیان نماید   -3-6
 ر شوک عفونی  رابیان نماید تعاریف ، اتیولوژی ، عالئم و اقدامات فوری د -4-6
 تعاریف ، اتیولوژی ، عالئم و اقدامات فوری در شوک آنافیالکتیک رابیان نماید  -5-6
 تعاریف ، اتیولوژی ، عالئم و اقدامات فوری در شوک عصبی رابیان نماید  -6-6
 تعاریف ، اتیولوژی ، عالئم و اقدامات فوری در شوک قلبی رابیان نماید   -7-6
 

 در بزرگساالن ، کودکان و نوزادانریوی ومغزی  –احیاء قلبی  مراحلاهیم ایست قلبی وفشنایی دانشجویان با تعاریف و مآ -7
 :دانشجو قادر باشد

 ایست قلبی را دریک جمله تعریف نماید  -0-7
 را بیان نماید و نوزادان  در بزرگساالن و کودکان یبعلل ایجاد کننده ایست قل -2-7
 ایست قلبی را نام ببردعالیم  -3-7
  نماید عالیم مرگ بالینی و مرگ فیزیولوژیک را با هم مقایسه -4-7
 ریوی مغزی  را شرح دهد  -مراحل احیاء قلبی  -3-7
 باز کردن راه هوایی تشریح نماید انواع مانورهای -4-7
 انواع روشهای تنفس مصنوعی را بیان نماید -5-7
 ه سینه در بزرگساالن ، اطفال و نوزادان را توضییح دهدنحوه فشردن قفس -6-7
 تعداد ماساژقفسه سینه در بزرگساالن ، اطفال و نوزادان را بیان نماید -7-7
 نسبت ماساژ قفسه سینه به تعداد تنفس را در احیای یکنفره  دربزرگساالن ، اطفال و نوزادان بیان نماید-8-7
 د تنفس را در احیای دو نفره دربزرگساالن ، اطفال و نوزادان بیان نمایدنسبت ماساژ قفسه سینه به تعدا -9-7

 عوارض مهم تهویه مصنوعی و ماساژ قفسه سینه را نام ببرد -01-7
 
 در احیاء قلبی ریوی مغزی و مراقبت از بیمار بعد از اتمام عملیات احیاء  اقدامات دارویی و غیر داروییآشنایی دانشجویان با  -8
 قادر باشد: دانشجو  
 را بیان نماید  CPCR. اندیکاسیون داورهای اساسی مورد استفاده در -0-8
 را بیان نماید CPCRدوزاژ داورهای اساسی مورد استفاده در  -2-8
 را بیان نماید CPCRداورهای اساسی مورد استفاده در  و تزریق نحوه آماده سازی -3-8
 را بیان نماید CPCRاده در داورهای اساسی مورد استفمهم  عوارض  -4-8
 اندیکاسیویهای استفاده از الکتروشوک را در دیس ریتمی های مختلف بیان نماید  --5-8
 انواع الکتروشوک )دفیبریالتورو کاردیورژن(  را دسته بندی نماید.  -7-8
 مراقبتهای قبل از استفاده از دستگاه دفیبریالتور را بیان نماید.  --8-8
 شوک الکتریکی همزمان شده )سینکرونایز ( را بیان کند رد نحوه عملک -9-8

 شرایط استفاده از شوک سینکرونایزرا بیان کند  -01-8
 عوارض استفاده از الکتروشوک را نام ببرد  --00-8
 موارد استفاده از دستگاه ضربان ساز را نام ببرد  -02-8
 انواع پیس میکر را توضیح دهد  -03-8
 پیس میکر را توضیح دهد نحوه تنظیم  -04-8
 عوارض استفاده از پیس میکر را بیان نماید  -05-8
 مراقبت از بیمار دارای پیس میکر را توضیح دهد -06-8
 ی مغزی از بیمار را بیان نماید ..  مراقبتهای بلند مدت بعد از احیاء قلبی ریو-07-8
 ت فوری در اورژانس های عصبیولوژی ، عالئم واقداماتیآشنایی دانشجویان با تعاریف ، ا -9
 دانشجو قادر باشد: 
 در سنکوپ را بیان نماید  درمانی ولوژی ، عالئم بالینی و اقداماتاتیتعاریف ،  -0-9
 در یک جمله تشنج را تعریف نماید  -2-9
 دالیل ایجاد کننده حمالت تشنجی را بیان نماید  -3-9
 نجی را بیان نماید بطور خالصه انواع روشهای تشخیصی حمالت تش -4-9
 دانشجو قادر باشد اقدامات درمانی فوری در حمالت تشنجی را بیان نماید  -5-9
 دانشجو قادر باشد حوادث عروق مغزی را بطور خالصه تعریف نماید  -6-9
 دانشجو قادر باشد حوادث عروق مغزی را دسته بندی نماید  -7-9
 م بالینی و اقدامات درمانی فوری را در حوادث عروق مغزی را بیان نماید دانشجو قادر باشد علل ایجاد کننده عالئ -8-9



 
  ولوژی ، عالئم بالینی و اقدامات درمانی فوری در اورژانس های شکمیتیآشنایی دانشجویان با تعاریف ، ا -01

 دانشجو قادر باشد:
 ر آپاندیست را بیان نماید ولوژی ، عالئم بالینی و آزمایشگاهی و اقدامات درمانی دتیتعریف ، ا -0-01
  را بیان نماید کراتیتنولوژی ، عالئم بالینی و آزمایشگاهی و اقدامات درمانی در پاتیتعریف ، ا -2-01
 را بیان نماید سیستیت  ولوژی ، عالئم بالینی و آزمایشگاهی و اقدامات درمانی درکولهتیتعریف ، ا -3-01
 یدداد روده را بیان نمانسو آزمایشگاهی و اقدامات درمانی درا ولوژی ، عالئم بالینیاتیتعریف ،  -4-01
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  تدریسشیوه های 
 CPRو ECGو پاسخ ، بحث گروهی در خصوص تفسیر  سخنرانی ، همراه با پرسش

  
 رسانه های آموزشی 

 ، کتاب ، فیلم ، موالژ نرم افزار  تشخیص دیس ریتمی های قلبیوایت برد،  ، ویدیوپروژکتور ، 
 
 
 

 ارزشیابی
  

 ساعت  تاریخ  نمره  روش 

  - 1 کوئیز

 06-08 جلسه ششم 1 دوره آزمون میان 

  - 11 آزمون پایان ترم 

   1 فعالیتهای کالسی ) کنفرانس ، تحقیق ، ترجمه ( 

 
 مقررات درس و انتظارات از دانشجو :   

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

به منابع معرفی شده مراجعه و مطالب کامل بحث ها را مطالعه نمایند و در صورت وجود هر گونه اشکال و سوالی در ساعتهای   - 0
 مشاوره بامدرس مربوطه مطرح نمایند 

 ی تأثیر دارد ( بر ارزشیابه حضور منظم توام با آمادگی در تمام جلسات اهمیت دهید )غیبت درکالس د  - 2
 در بحث های گروهی کالس شرکت فعال داشته باشید – 3
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 تائید مدیر گروه و امضا                              *خیر         آیا طرح درس برای اولین بار تدوین شده:  بله  

 
 

                                                                                                   
  

 
 
 

                                                                               
 

 نظرینبندی جدول زما
  02کالس:                  06-08  ساعت :        

    
 جلسه

 
 وسیله روش تدریس مدرس موضوع هر جلسه

 وایت برد ویدیو پروژکتور سخنرانی ، بحث گروهی  نادری پور تشخیص و اقدامات درمانی فوری –سندروم حاد کرونری  0

 وایت برد ویدیو پروژکتور نرانی ، بحث گروهیسخ نادری پور نارسایی قلبی، شوک  کاردیوژنیک  2

 ویدیو پروژکتوروایت برد  سخنرانی ، بحث گروهی نادری پور ادم حاد ریه ،نامپوناد قلبی ، هیپرتانسیون 3

 ویدیو پروژکتوروایت برد  سخنرانی ، بحث گروهی نادری پور شناخت امواج و تفسیر الکتروکاردیوگرام  4

 وایت برد ویدیو پروژکتور سخنرانی ، بحث گروهی نادری پور قلب اختالالت شایع ریتم 5

 ویدیو پروژکتوروایت برد  سخنرانی ، بحث گروهی نادری پور امتحان میان ترم  -انواع شوک و اقدامات فوری در آنها 6

 ایت برد ویدیو پروژکتورو سخنرانی ، بحث گروهی نادری پور ایست قلبی ، مراحل احیاء قلبی ریوی مغزی پایه و پیشرفته  7

 وایت برد ویدیو پروژکتور سخنرانی ، بحث گروهی نادری پور و مراقبت از بیمار پس از احیاء CPCRاقدامات درمانی  در  8

 وایت برد ویدیو پروژکتور سخنرانی ، بحث گروهی نادری پور اورژانس های عصبی و اقدامات فوری در آنها 9

 وایت برد ویدیو پروژکتور سخنرانی ، بحث گروهی نادری پور دامات فوری در آنهااورژانس های شکمی و اق 01

 
 

 ) عملی( جدول زمانبندی
 کالس شماره : پراتیک                     13-11روز و ساعت کالس: شنبه ها 

 
 جلسه

 
 وسیله روش تدریس مدرس موضوع هر جلسه

 دستگاه الکتروکاردیوگرام با دستگاهکار عملی  نادری پور  یوگرامفسیر الکتروکاردوت EKGنحوه کار با دستگاه    0

2 
کار عملی با برنامه نرم  نادری پور اختالالت ریتم  قلب

 افزار
 برنامه نرم افزار تفسیر دیس ریتمی

 موالژ و تجهیزات احیاء انجام کار عملی نادری پور احیاء قلبی ریوی پایه و پیشرفتهبرقراری گردش خون در 3

 دستگاه الکتروشوک و ضربان ساز انجام کار عملی نادری پور نحوه کار با الکتروشوک و ضربات ساز 4

 
 
 


