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                                                                                                                                                                                                                 1400-1401نیمسال دوم  نیمسال تحصیلی: 

                                           کاردانی تحصیلی: مقطع   3فوریت پزشکی ترم گروه آموزشی: 

 احیا قلبی ریوی پیشرفتهنام واحد درسی: 

  واحد 2 تعداد واحد:

 ساعت( 17واحد  5/0)و عملی  ساعت( 26واحد  5/1) نوع واحد: نظری

 احیا قلبی ریوی پایه )نظری و عملی(  پیش نیاز:

 12تا  8ساعت  دوشنبه ها   زمان برگزاری کالس:

 26 تعداد دانشجویان:                       و مرکز مهارت ها بالینی )پراتیک(                   موزشیآمعاونت  مکان برگزاری:

  - کار:اساتید هم                                                                             مسئول درس: آقای ناوخاصی

 

  شرح درس:

مرور احیا قلبی ریوی پایه، آگاهی مورد نیاز در اداره راه هوایی و برقرای تهویه و جریان خون موثر را با استفاده دانشجو ضمن 
 از تجهیزات و امکانات پیشرفته کسب می نماید. 

 : یهدف کل

احیا با اسججتفاده از نیازمند  و ترومایی افزایش آگاهی دانشجججو در تشججاید اقدام فوری جهت حفن جان میججدومین داخلی
ساندن بیمار به مراکز  شگیری از عوارض تا ر سایل و تجهیزات مورد نیاز در برقرای جریان خون و تهویه موثر به منظور پی و
درمانی، آشججنایی عملی با تکنیک های احیا قلبی و ریوی پیشججرفته از  ریر تمرین و تکرار بر روی موای های آموزشججی در 

 اش مهارت های بالینیب

ی:اهداف جزئ  

 دانشجو قادر باشد: یدوره درس نیا انیپا در

 .لل ایست قلبی را شرح دهندع  

 .دهند یست قلبی را تشایدا 

 .را بدانند CPRدف از انجام ه 

 .را بشناسند و آماده کنند  CPRجهیزات ت 
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 .لف سنی را بدانند و انجام دهندتوشهای فشردن قفسه سینه درگروهای مار 

 شردن قفسه سینه را صحیح اجرا  کنند .ف 

 .ه هوایی را به درستی اجرا کننداانورهای ماتلف باز کردن رم 

 .آمبو بگ را به درستی اجرا کنند هویه بات 

 CPR .باکیفیت باا را شرح دهند 

 ندیکاسیون های انتوباسیون را شرح  دهند .ا 

 .های ماتلف سنی مهارت کسب  کنندهر آماده کردن وسایل مورد نیاز انتوباسیون در گرود 

 نتوباسیون را صحیح انجام دهند .ا 

 وش های خارج کردن صحیح لوله تراشه را بدانند .ر 

 .ستفاده قرار می گیرندرا بدانندامورد  CPRکات مهم دارویی و داروهایی که در ن 

 .مات درمانی فوری را انجام دهندا،اقد ECG ویر ا تشاید آریتمیهای خطرناك ازب 

 .های بعد از احیا را بدانند راقبتم 

 .انتوباسیون را شرح  دهند وارضع 

 .اشه را شرح  دهند و انجام دهندروشهای ارزیابی برای تایید جایگذاری  صحیح لوله تر 

 .مهارت کسب کنند ینتوبها ر اجرای صحیح مکش تراکئوبرونشیال در یک بیمارد 

 رت کسب کنند .ر محافظت از لوله تراشه و فیکس کردن آن مهاد 

 .ا بدانندرCPR همیت استفاده از کاپنو گرافی درا 

 .هندد وارد استفاده از شوك سینکرونایز را شرح م 

 .ن دربزرگسال و ا فال را بداننددیزان انریی ازم برای دفیبره کرم 

 .نحوه صحیح انتقال بیماری که اینتوبه شده را بشناسند  

 ا توضیح دهید.رار با دستگاه شوك دستی و اتوماتیک ک 

 را توضیح دهد. AHA 2020 نیایداگ 

 
 :سیالگوهاي تدر

 نیتمر و  دهنده سازمان شیپ 

 نحوه ارزشیابی: 

درصد نمره  10درصد نمره، ارائه تکلیف  20، کوئیز میان ترم نمره  درصد  10حضور فعال و مشارکت در بحث های کالس 
 درصد نمره  60و امتحان پایان ترم 

 

 



                   (Course Planطرح دوره )                          به نام خدا                                                    دانشکده علوم پزشکی اسد آباد       

 

3 
 

 و راهنمای کاربردی احیا قلبی ریوی مولف: ناوخاصی  2020گایداین احیای قلبی ریوی  منابع: 

  
 : حضوري مقررات

 غیبتی هیچگونه که گیرد می تعلر کسانی به غیاب و حضور نمره بود خواهد جلسات ازکل جلسه 4 حداکثر موجه غیبت

 نمره به منجر بودن غیرموجه درصورت و درس حذف منجربه بودن موجه صورت در مجاز ازحد بیش غیبت باشند نداشته

 درس حذف به منجر موجه غیبت حضوردانشجو، عدم صورت در و ندارد وجود پایانی تکرارامتحان امکان صفرخواهدش. 

 .شد صفرخواهد به منجر موجه وغیر
 

 شیوه هاي تدریس: 

  سانرانی 

 پرسش و پاسخ 

o بحث گروهی 

 PBL 

o TBL 

 
 :آموزشی کمک وسایل

  وایت برد 

  پرویکتور اسالید 
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 ساعت(: 26نظري ) احیاي قلبی ریوي پیشرفته 

 مالحظات  موضوع  جلسه

 دانشجو به سواالت جلسه گذشته ییپاسخگو احیاي قلبی ریوي پایه مرور بر  1

 دانشجو به سواالت جلسه گذشته ییپاسخگو اداره راه هوایی  2

 دانشجو به سواالت جلسه گذشته ییپاسخگو اینتوباسیون 3

 دانشجو به سواالت جلسه گذشته ییپاسخگو مبوگ و ونتیالتورآچگونکی استفاده از  4

 دانشجو به سواالت جلسه گذشته ییپاسخگو مرور بر دیس ریتمی هاي خطرناک 5

 دانشجو به سواالت جلسه گذشته ییپاسخگو ارست تنفسی و تاکی کاردي در بالغین AHAگایدالین  6

 دانشجو به سواالت جلسه گذشته ییپاسخگو ارست تنفسی و تاکی کاردي در کودکان AHAگایدالین  7

 دانشجو به سواالت جلسه گذشته ییپاسخگو ارست تنفسی و تاکی کاردي در نوزادان AHAگایدالین  8

 دانشجو به سواالت جلسه گذشته ییپاسخگو دفیبریالتور دستی 9

 دانشجو به سواالت جلسه گذشته ییپاسخگو دفیبریالتور اتوماتیک 10

 دانشجو به سواالت جلسه گذشته ییپاسخگو احیا مادر باردار 11

 دانشجو به سواالت جلسه گذشته ییپاسخگو احیا در شرایط خاص 12

13 ROSC دانشجو به سواالت جلسه گذشته ییپاسخگو 

 

 ساعت(: 17عملی )پیشرفته احیا قلبی ریوي 

 مالحظات  موضوع  جلسه

 - جلسات عملی شامل: کنفرانس دانشجویی، نمایش فیلم، اسالید، سناریوهای بحران و ... توسط دانشجویان 1

 - جلسات عملی شامل: کنفرانس دانشجویی، نمایش فیلم، اسالید، سناریوهای بحران و ... توسط دانشجویان 2

 - جلسات عملی شامل: کنفرانس دانشجویی، نمایش فیلم، اسالید، سناریوهای بحران و ... توسط دانشجویان 3

 - جلسات عملی شامل: کنفرانس دانشجویی، نمایش فیلم، اسالید، سناریوهای بحران و ... توسط دانشجویان 4

 - های بحران و ... توسط دانشجویانجلسات عملی شامل: کنفرانس دانشجویی، نمایش فیلم، اسالید، سناریو 5

 - جلسات عملی شامل: کنفرانس دانشجویی، نمایش فیلم، اسالید، سناریوهای بحران و ... توسط دانشجویان 6

 - جلسات عملی شامل: کنفرانس دانشجویی، نمایش فیلم، اسالید، سناریوهای بحران و ... توسط دانشجویان 7

 - دانشجویی، نمایش فیلم، اسالید، سناریوهای بحران و ... توسط دانشجویانجلسات عملی شامل: کنفرانس  8

 


