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 : نظری کلی جلساتاهداف 
و تنفسی ،علل انسداد راه هوایی و مانورهای باز کردن راه هوایی  -آشنایی دانشجویان با تعاریف و مفاهیم وعلل ایست قلبی  -1

 در بزرگساالن ،اطفال و نوزادان حوه انجام انواع روشهای  تنفس مصنوعی ن
آشنایی دانشجویان با علل و عالئم ایست قلبی، مکانیسم و نحوه انجام ماساژ قلبی واحیای قلبی ریوی در بزرگساالن ،اطفال و  -2

 نوزادان 
دیوگرام و روش مانیتورینگ قلبی و اصول کلی تفسیر آشنایی دانشجویان با نحوه ثبت فعالیت الکتریکی قلب از طریق الکتروکار -3

 الکتروکاردیوگرام
 اختالالت ریتم قلبی در احیای قلبی ریوی و درمان  دانشجویان با تشخیص  آشنایی -4
 ) الکتروشوک و ضربان ساز( یویر یقلب یایدر اح یقلب تمیاختالالت رآشنایی دانشجویان با درمانهای غیر دارویی  -5
 ان با داروهای مورد استفاده در احیای قلبی ریوی اشنایی دانشجوی  -6

 
تنفسی ،علل انسداد راه هوایی و مانورهای باز کردن  -آشنایی دانشجویان با تاریخچه ، تعاریف و مفاهیم وعلل ایست قلبی  -1

 راه هوایی و نحوه انجام انواع روشهای  تنفس مصنوعی در بزرگساالن ،اطفال و نوزادان 
 دانشجو قادر باشد:

 را دریک جمله تعریف نماید تنفسی  ایست قلبی-1-1
 را نام ببرد تنفسی - علل ایست قلبی-1-2
 را بیان کندتنفسی  –عالئم ایست قلبی -1-3
 عالئم مرگ بالینی و فیزیولوژیک را با هم مقایسه کند -1-4
 علل انسداد راه هوایی را بیان کمند-1-5
 را نام ببردانواع مانورهای بازکردن راه هوایی  -1-6
 انواع روشهای تنفس مصنوعی را بیان کند-1-7
 روش انجام تنفس مصنوعی دهان به دهان را تشریح کند -1-8
 اندیکاسیونهای انجام تنفس دهان به بینی را نام ببرد -1-9

 روش انجام تنفس مصنوعی دهان به بینی را تشریح کند -1-10
 ان و بینی را نام ببرداندیکاسیونهای انجام تنفس دهان به ده -1-11
 روش انجام تنفس مصنوعی دهان به دهان به بینی را تشریح کند -1-12
 علل استفاده از لوله راه هوایی دهانی را بیان کند -1-13
 علل استفاده از لوله راه هوایی از طریق بینی را بیان کند -1-14
 را بیان کند روش تعبیه و استفاده از لوله راه هوایی از طریق دهانی -1-15
 دکن انیرا ب بینی  قیاز طر ییاستفاده از لوله راه هوا تعبیه وروش  -1-16
 اجزا و قسمت های مختلف آمبو بگ را بیان نماید  -1-17
 روش استفاده از آمبوبگ را در تنفس مصنوعی بیان نماید -1-18
 نحوه ماسک گیری در تنفس مصنوعی بوسیله امبو بگ را توضییح دهد -1-19
 عوارض استفاده از امبوبگ در تنفس مصنوعی را بیان نماید -1-20

 
 
 



آشنایی دانشجویان با علل و عالئم ایست قلبی، مکانیسم و نحوه انجام ماساژ قلبی واحیای قلبی ریوی در بزرگساالن ،اطفال و  -2
 نوزادان 

 علل ایست قلبی در بزرگساالن و اطفال را با هم مقایسه کند – 2-1
 ایست قلبی را نام ببرد عالئم -2-2
 اهمیت ماساژقلبی را بیان نماید -2-3
 مکانیسم ماساژ قلبی را بیان نماید-4-2
 محل قرار دادن دستها بر روی قفسه سینه را بیان نماید -5-2
 مقدار فشرده شدن قفسه سینه را در سنین مختلف با هم مقایسه کند -6-2
 کند سهیمختلف با هم مقا نیرا در سن نهیفشرده شدن قفسه ستعداد  -7-2
 نسبت بین ماساژ و تنفس مصنوعی در سنین مختلف را با هم مقایسه کند-8-2
 اهمیت عدم قطع بی مورد ماساژ قلبی را بیان نماید -9-2

 عوارض ماساژ قفسه سینه را نام ببرد -10-2
 نسبت ماساژ و تنفس در سنین مختلف را با هم مقایسه کند -11-2
 اژ و تنفس در احیای یک نفره و دو نفره را با هم مقایسه کندنسبت ماس -12-2

 
 ریتفس یو اصول کل یقلب نگیتوریو روش مان وگرامیالکتروکارد قیقلب از طر یکیالکتر تیبا نحوه ثبت فعال انیدانشجو ییآشنا-3

 وگرامیالکتروکارد
 دانشجو قادر باشد:

  قلب را نام ببرد یتیهدا ستمیعملکرد س -3-1
  قلب را شرح دهد یتیهدا ستمیجزاء سا -3-2
 را شرح دهد یقلب کلیس کی -3-3
  دهد حیسلول عضله قلب را توض ونیزاسیو رپوالر ونیزاسیوالریمراحل مختلف د -3-4
  را شرح دهد ECG امواج جادیا یچگونگ -3-5
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  دینما نییتع ECG نوار کی یرا از رو یقلب تمیتعداد ضربان قلب و ر -3-9

 قلب را شرح دهد نگیتوریمان یانواع روشها  -3-10
 
 یویر یقلب یایدر احشایع  یقلب تمیو درمان اختالالت ر صیتشخروش با  انیدانشجو ییآشنا-4
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 دینما یرا دسته بند و بطني یفوق بطن یها یتمیر سید  -4-2
 را دسته بندي نمایدقلبی شایع در احیای قلبی ریوی  تمیاختالالت ر -4-3
  را شرح دهد ینوسیس یکاردیدر تاک یو اقدامات درمان اتی، خصوص صینحوه تشخ -4-4
 را شرح دهد ینوسیس یکاردیدربراد یو اقدامات درمان اتی، خصوص صینحوه تشخ -5-4
 ضربان زودرس بطنی را شرح دهد و اقدامات درمانی در نحوه تشخیص و خصوصیات -6-4
 تاکیکاردی بطنی را شرح دهد و اقدامات درمانی در نحوه تشخیص و خصوصیات -7-4
 فیبریالسیون بطنی را شرح دهدو اقدامات درمانی در  یات نحوه تشخیص و خصوص -8-4
 آسیستول را شرح دهد و اقدامات درمانی درنحوه تشخیص وخصوصیات--9-4

 فعالیت الکنریکی بدون نبض را شرح دهد واقدامات درمانی در نحوه تشخیص و خصوصیات-10-4
 
 ی ) الکتروشوک و ضربان ساز(ویر یقلب یایدر اح یقلب تمیاختالالت رغیر دارویی آشنایی دانشجویان با درمانهای  -5

 اندیکاسیویهای استفاده از الکتروشوک را در دیس ریتمی های مختلف بیان نماید  -1-5
 انواع الکتروشوک )دفیبریالتورو کاردیورژن(  را دسته بندی نماید.  -2-5
 دفیبریالتور را ذکر نماید. با  دستگاه کارنحوه  -3-5
 را بیان نماید. ز استفاده از دستگاه دفیبریالتوربتهای قبل امراق -4-5
 شوک الکتریکی همزمان شده )سینکرونایز ( را بیان کند  -5-5
 شرایط استفاده از شوک سینکرونایزرا بیان کند  -6-5
 عوارض استفاده از الکتروشوک را نام ببرد  -7-5
 رد موارد استفاده از دستگاه ضربان ساز را نام بب -8-5
 انواع پیس میکر را توضیح دهد  -9-5

 مراحل وصل و بکارگیری پیس میکر را بیان نماید-10-5
 نحوه تنظیم پیس میکر را توضیح دهد  -11-5
 عوارض استفاده از پیس میکر را بیان نماید  -12-5

 



 آشنایی دانشجویان با داروهای مورد استفاده در احیاء قلبی ریوی پیشرفته -6
 ادر باشد:دانشجو ق  

 . اندیکاسیونها ،دوزاژ ،  نحوه آماده سازی ، روش تزریق وعوارض اپی نفرین را بیان نماید -1-6
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 اندیکاسیونها ،دوزاژ ،  نحوه آماده سازی، روش تزریق وعوارض دوپامین را بیان نماید -7-6
 اندیکاسیونها ،دوزاژ ،  نحوه آماده سازی ، روش تزریق وعوارض دبوتامین را بیان نماید -8-6
 ارض نالوکسان را بیان نمایداندیکاسیونها ،دوزاژ ،  نحوه آماده سازی، روش  تزریق وعو -9-6
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  تدریسشیوه های 
 CPRدیس ریتمی های قلبی در سخنرانی ، بحث گروهی در خصوص تفسیر و 

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

 

 ارزشیابی
  

 ساعت  تاریخ  نمره  روش 

  پایان ترم 5  عملیآزمون 

   14 آزمون پایان ترم 

  در طول ترم 1 فعالیتهای کالسی ) کنفرانس ، تحقیق ، ترجمه ( 

 
 
 
 
 
 
 

 از دانشجو : مقررات درس و انتظارات   

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

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

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

 
                                                                               



 

 جدول زمانبندی 
        
  ---کالس:            8-10 شنبه ها چهار  ساعت : روزو

    

 جلسه
 

 وسیله روش تدریس مدرس موضوع هر جلسه

1 
 یقلب ستیوعلل ا میو مفاه فی، تعار خچهیبا تار انیدانشجو ییآشنا

 یتنفس -
 وایت برد ویدیو پروژکتور  سخنرانی ، بحث گروهی نادری پور

2 
و نحوه  سمیمکان ،یقلب ستیبا علل و عالئم ا انیدانشجو ییآشنا

 یانجام ماساژ قلب
 وایت برد ویدیو پروژکتور سخنرانی ، بحث گروهی نادری پور

 ویدیو پروژکتوروایت برد  سخنرانی ، بحث گروهی نادری پور آشنایی با نحوه ثبت نحوه فعالیت الکتریکی قلب و تفسیر آن  3

 ویدیو پروژکتوروایت برد  نرم افزارسخنرانی ،  نادری پور  اختالالت ریتم قلبی در احیای قلبی ریویآشنایی با  4

 وایت برد ویدیو پروژکتور سخنرانی ، بحث گروهی نادری پور اشنایی با روشهای غیر دارویی در درمان اختالالت ریتم قلبی 5

 وایت برد ویدیو پروژکتور سخنرانی ، بحث گروهی نادری پور ورد استفاده در احیا قلبی ریوی پیشرفتهداروهای م آشنایی با 6

 
 

 پراتیک                           8-10چهارشنبه            جلسات عملی 

 جلسه
 

 وسیله روش تدریس مدرس موضوع هر جلسه

 موالژ   کار عملی  نادری پور نوعی نحوه انجام مانورهای باز کردن راه هوایی و تنفس مص 1

 موالژ و آمبوبگ  کار عملی  نادری پور نحوه استفاده از ماسک و امبوبگ  2

 موالژ  کار عملی  نادری پور نحوه انجام ماساژ قلبی  3

 EKGدستگاه   کار عملی  نادری پور انجام الکتروکاردیوگرافی نحوه  4

 ویدیو پروژکتور استفاده از نرم افزارآریتمی نادری پور تمرین تشخیص دیس ریتمی های قلبی  5

 دستگاه شوک کار عملی  نادری پور نحوه کار با دستگاه الکتروشوک و ضربان ساز 6
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