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 :دوره هذف کلی

ریٛی ٚ تٛا٘ایی بىارٌیری  –،وعب تٛإ٘ٙذی در وٕه بٝ ا٘جاْ عّٕیات احیاء لّبی لّبی  اٚرشا٘عٟای فراٌیری ٟٔارتٟای الزْ در برخٛرد اِٚیٝ با 

 از بیٕار بعذ از اتٕاْ عّٕیات احیاء   تجٟیسات ٚ أىا٘ات ٔٛجٛد ٚ ٔرالبت –ٚظایُ 

 

 : نظری کلی جلساتاهذاف 

با تعاریف ، عُّ ، عالئٓ ٚ الذأات فٛری در ظٙذرْٚ حادورٚ٘ر )آ٘صیٗ صذری  ٘اپایذار ، ا٘فاروتٛض حاد ٔیٛواردبا ٚ بذٖٚ صعٛد  آؼٙایی  -1

 ST)لطعٝ 

 لّبی، ؼٛن  واردیٛش٘یه  حاد یتعاریف ، عُّ ، عالئٓ ٚ الذأات فٛری در٘ارظایبا  شناییآ– 2

 ٞیپرتا٘عیٖٛ، تأپٛ٘اد لّبی ٚادْ حاد ریٝ با تعاریف ، عُّ ، عالئٓ ٚ الذأات فٛری در  آؼٙایی -3

آشُایی با انكترٔکاردیٕگراو ٔ ايٕاج َشاٌ دُْذِ فؼانیت انکتریکی قهب ٔ آ – 4

 ٔ َذِٕ پایش فؼانیت انکتریکی قهب  ECGَذِٕ خٕاَذٌ ٔتفطیر 

  یٙایی باتؽخیص ٚ درٔاٖ اختالالت ؼایع ریتٓ لّبآؼ -5

 ِٛٛشی ، عالئٓ ٚ الذأات فٛری ٚ ادارٜ بیٕار در ا٘ٛاع ؼٛنتیآؼٙایی با تعاریف ، ا-6

 در بسرٌعاالٖ ، اطفاَ ٚ ٘ٛزاداٖ آؼٙایی دا٘ؽجٛیاٖ تعاریف ٚٔفاٞیٓ ایعت لّبی ٚ ٔراحُ احیاء لّبی ، ریٛی ٚ ٔغسی    -7

 در احیاء لّبی ریٛی ٔغسی ٚ ٔرالبت از بیٕار بعذ از اتٕاْ عّٕیات احیاء  درٔاٟ٘ای دارٚیی ٚ غیر دارٚییٖ با آؼٙایی دا٘ؽجٛیا -8

 ِٛٛشی ، عالئٓ ٚ الذأات فٛری در اٚرشا٘ط ٞای عصبی )ظٙىٛپ ، تؽٙج ، حٛادث عرٚق ٔغسی ( تیآؼٙایی دا٘ؽجٛیاٖ با تعاریف ، ا –9

، پا٘ىراتیت  ، وِٛٝ  یتِٛٛشی ، عالئٓ ٚ الذأات درٔا٘ی فٛری در اٚرشا٘ط ٞای ؼىٕی ) آپا٘ذیعاتیآؼٙایی دا٘ؽجٛیاٖ با تعاریف ،  – 01

 ظیعتیت ٚ ا٘عذاد رٚدٜ ( 

 

 نظری کلی جلساتاهذاف ویژه رفتاری به تفکیک اهذاف   

ی  ًاپایدار ، اًفارکتَض حاد با تؼاریف ، ػلل ، ػالئن ٍ اقداهات درهاًی در ظٌدرٍم حادکرًٍر )آًصیي صدر آشنبیی دانشجویبى –1

 ST)هیَکاردبا ٍ بدٍى صؼَد قطؼِ 

 دانشجو قبدر ثبشذ:

 اختالالت  ظٙذرْٚ حاد ورٚ٘ر را دظتٝ بٙذی ٕ٘ایذانواع -1-1

 عٛأُ خطر ظاز لابُ تعذیُ ٚ غیر لابُ تعذیُ آترٚاظىّرٚز را بیاٖ ٕ٘ایذ -2-0

 راتؽریح وٙذ٘مػ آترٚاظىّرٚزیط در ایجاد ظٙذرْٚ حاد ورٚ٘ری  -3-0

 . آَژیٍ صذری را در یک جًهّ تؼریف کُذ -4-1

 فیسیٕپاتٕنٕژی آَژیٍ صذری را شرح دْذ  -5-1

 إَاع آَژیٍ صذری را شرح دْذ  -6-1



 ػالئى آَژیٍ صذری را شرح دْذ  -7-1

 ػهم ایجاد کُُذِ در قفطّ صذری را َاو ببرد   -8-1

 بیاٌ ًَایذ تغییرات َٕاری را درإَاع آَژیٍ صذری را  -9-1

 اقذايات درياَی أرژاَص را درإَاع آَژیٍ صذری تٕظیخ دْذ  -11-1

 اَفارکتٕش يیٕکارد را در یک جًهّ تؼریف ًَایذ  -11-1 .

 فیسیٕپاتٕنٕژی اَفارکتٕش يیٕکارد را شرح دْذ  -11-1

 إَاع اَفارکتٕش يیٕکارد را از َظر آَاتٕيیک شرح دْذ  -11-1

 يیٕکارد را از َظر زياٌ برٔز بیاٌ ًَایذ  إَاع اَفارکتٕش -11-1

 ػالئى اَفارکتٕش يیٕکارد راَاو ببرد  -15-1

 STًْراِ با صؼٕد قطؼّ  تغییرات َٕار قهب را در اَفارکتٕش يیٕکارد  -16-1

 راتٕظیخ دْذ

راتٕظیخ  STبذٌٔ صؼٕد قطؼّ  تغییرات َٕار قهب را در اَفارکتٕش يیٕکارد -17-1

 دْذ

 آزيایشگاْی در اَفارکتٕش را تٕظییخ دْذتغییرات  -18-1

 ػٕارض يٓى ٔ شایغ اَفارکتٕش يیٕکارد را شرح دْذ  -19-1

 اقذايات درياَی فٕری در اَفارکتٕش يیٕکارد را بیاٌ ًَایذ -11-1

 

 کاردیَشًیک  قداهات فَری درًارظایی قلبی، شَکتؼاریف ، ػلل ، ػالئن ٍ اآشنایی با  -2

 دانشجو قبدر ثبشذ:

 َارضایی قهبی را در یک جًهّ تؼریف ًَایذ 1-1

 فیسیٕپاتٕنٕژی َارضایی قهبی را شرح دْذ  --1-1

 ػهم َارضایی قهبی را بیاٌ ًَایذ  -1-1

 إَاع َارضایی قهبی را بیاٌ ًَایذ  -1-1

 ػالئى يٓى ٔ شایغ َارضایی قهبی را َاو ببرد -5-1

 ا بیاٌ ًَایذ اقذايات درياَی أرژاَص در َارضایی داد قهبی ر -6-1

 شٕک کاردیٕژیُک را در یک جًهّ تؼریف ًَایذ  -7-1

 فیسیٕپاتٕنٕژی شٕک کاردیٕژَیک را بیاٌ ًَایذ  -8-1

 ػهم ایجاد کُُذِ شٕک قهبی را َاو ببرد -9-1

 ػالئى يٓى ٔ شایغ شٕک قهبی را َاو ببرد -11-1

 اقذايات درياَی فٕری درشٕک قهبی را بیاٌ ًَایذ -11-1
 

 ادم حاد ریِ  ٍبحراى فشار خَى باال ،هپًَاد قلبیتاتؼاریف ، ػلل ، ػالئن ٍ اقداهات فَری درایی با آشن -- 3

 دانشجو قبدر ثبشذ:

 تايپَٕاد را در یک جًهّ تؼریف ًَایذ -1-1 

 ػهم تايپَٕاد قهبی را بیاٌ ًَایذ -1-1

 ػالئى يٓى ٔ شایغ تايپَٕاد قهبی را َاو ببرد  -1-1

 َی أرژاَص در تايپَٕاد قهبی را بیاٌ ًَایذ اقذايات دريا -1-1

 . ادو ریّ را دریک جًهّ تؼریف ًَایذ -5-1

 فیسیٕپاتٕنٕژی ادو ریّ را شرح دْذ -6-1

 ػالئى ادو داد ریّ را َاو ببرد  -7-1

 اقذايات فٕری در ادو داد ریّ را بیاٌ ًَایذ  -8-1

 فشار خٌٕ باال را در یک جهّ تؼریف ًَایذ  -9-1

 ػهم ایجاد کُُذِ فشار خٌٕ باال را بیاٌ ًَایذ   .-11-1

 رٔشٓای درياَی در فشار خٌٕ باال را تشریخ کُذ  --11-1

 اقذايات درياَی فٕری در فشار خٌٕ باال را بیاٌ ًَایذ -11-1

 

 ٔ َذِٕ پایش فؼانیت انکتریکی قهب ECGخٕاَذٌ ٔتفطیر آشنبیی ثب الکتروکبردیوگرام و نحوه  -4

 :ثبشذدانشجو قبدر 

 يرادم يختهف دیٕالریساضیٌٕ ٔ رپٕالریساضیٌٕ ضهٕل ػعهّ قهب را تٕظیخ دْذ   -1-1

 چگَٕگی کار با دضتگاِ انکترٔکاردیٕگراو را بیاٌ ًَایذ  - 1-1

 ٔ ػًهکرد آَٓا را بیاٌ کُذ ECGنیذْای  -1-1

 را شرح دْذ  ECGچگَٕگی ایجاد ايٕاج  -1-1



 را بیاٌ کُذ ECGيقادیر طبیؼی ْر یک از ايٕاج  -1-1

 تؼییٍ ًَایذ ECGتؼذاد ظرباٌ قهب ٔ ریتى قهبی را از رٔی یک َٕار  -5-1

 إَاع رٔشٓای ياَیتٕریُگ قهب را شرح دْذ -6-1

 

  آشنبیی دانشجویبى ثب اختالالت شبیغ ریتن قلت -5

 :داًشجَ قادر باشد 

 يکاَیطى ْای ایجاد کُُذِ اختالل ریتى را بیاٌ ًَایذ  -1-5

 دیص ریتًی ْای فٕق بطُی ٔ بطُي را دضتّ بُذی ًَایذ  -1-5

 را دضتّ بُذي ًَایذ SAاختالالت ریتى با يُشاء گرِ   -1-5

شرح  --1-5 ضی را  کاردی ضیُٕ ياَی در تاکی قذايات در صیات ٔ ا شخیص ، خصٕ ذِٕ ت َ

 دْذ 

شرح  --5-5 ضی را  کاردی ضیُٕ ياَی دربرادی قذايات در صیات ٔ ا شخیص ، خصٕ ذِٕ ت َ

 دْذ 

 ا َٕاع اختالالت ریتى قهب با يُشاء دْهیسی را دضتّ بُذی ًَایذ -6-1

َذِٕ تشخیص ، خصٕصیات ٔ اقذايات درياَی در تاکیکاردی فٕق بطُی را شرح  -7-5

 دْذ

شرح  -8-5 یسی را  ضیٌٕ دْه ياَی در فیبریال قذايات در صیات ٔ ا شخیص ، خصٕ ذِٕ ت َ

 دْذ

 را دضتّ بُذی ًَایذ AVإَاع اختالل ریتى با يُشاء گرِ  --9-5

َذِٕ تشخیص ، خصٕصیات ٔ اقذايات درياَی را در إَع اختالل ریتى با  --11-5

 را شرح دْذ  A.Vيُشاء گرِ 

 إَاع اختالالت ریتى با يُشاء بطُی را دضتّ بُذی ًَایذ  --11-5

َذِٕ تشخیص ، خصٕصیات ٔ اقذايات درياَی در ظرباٌ زٔدرش بطُی بطُی را  --11-5

 ْذشرح د

َذِٕ تشخیص ، خصٕصیات ٔ اقذايات درياَی در تاکیکاردی بطُی را شرح   -11-5

 دْذ

 َذِٕ تشخیص ، خصٕصیات ٔ اقذايات درياَی درفیبریالضیٌٕ بطُی را شرح دْذ -11-5

َذِٕ تشخیص ، خصٕصیات ٔ اقذايات درياَی در آضیطتٕل ٔ فؼانیت انکُریکی -15-5

 بذٌٔ َبط را شرح دْذ
 

 تؼبریف ، اتیولوشی ، ػالئن و اقذاهبت فوری در انواع شوکآشنبیی ثب -6

 :داًشجَ قادر باشد 

 ؼٛن را در یه جّٕٝ تعریف ٕ٘ایذ  -0-6

 ا٘ٛاع ؼٛن را دظتٝ بٙذی ٕ٘ایذ   -2-6

 تعاریف ، اتیِٛٛشی ، عالئٓ ٚ الذأات فٛری در ؼٛن ٞیپِٛٚٛٔیه رابیاٖ ٕ٘ایذ   -3-6

 الذأات فٛری در ؼٛن عفٛ٘ی  رابیاٖ ٕ٘ایذ  تعاریف ، اتیِٛٛشی ، عالئٓ ٚ -4-6

 تعاریف ، اتیِٛٛشی ، عالئٓ ٚ الذأات فٛری در ؼٛن آ٘افیالوتیه رابیاٖ ٕ٘ایذ  -5-6

 تعاریف ، اتیِٛٛشی ، عالئٓ ٚ الذأات فٛری در ؼٛن عصبی رابیاٖ ٕ٘ایذ  -6-6

 یاٖ ٕ٘ایذتعاریف ، اتیِٛٛشی ، عالئٓ ٚ الذأات فٛری در ؼٛن لّبی راب   -7-6
 

 در ثسرگسبالى ، کودکبى و نوزاداىریوی وهغسی  –احیبء قلجی  هراحلبهین ایست قلجی وفآشنبیی دانشجویبى ثب تؼبریف و ه -7

 :داًشجَ قادر باشد

 ایعت لّبی را دریه جّٕٝ تعریف ٕ٘ایذ  -1-7

 را بیاٖ ٕ٘ایذ ٚ ٘ٛزاداٖ  در بسرٌعاالٖ ٚ وٛدواٖ یبعُّ ایجاد وٙٙذٜ ایعت لّ -2-7

 عالیٓ ایعت لّبی را ٘اْ ببرد -3-7

  ٕ٘ایذ عالیٓ ٔري باِیٙی ٚ ٔري فیسیِٛٛشیه را با ٞٓ ٔمایعٝ -4-7

 ریٛی ٔغسی  را ؼرح دٞذ  -ٔراحُ احیاء لّبی  -3-7



 باز وردٖ راٜ ٞٛایی تؽریح ٕ٘ایذ ا٘ٛاع ٔا٘ٛرٞای -4-7

 ا٘ٛاع رٚؼٟای تٙفط ٔصٙٛعی را بیاٖ ٕ٘ایذ -5-7

 ٘حٜٛ فؽردٖ لفعٝ ظیٙٝ در بسرٌعاالٖ ، اطفاَ ٚ ٘ٛزاداٖ را تٛضییح دٞذ -6-7

 تعذاد ٔاظاشلفعٝ ظیٙٝ در بسرٌعاالٖ ، اطفاَ ٚ ٘ٛزاداٖ را بیاٖ ٕ٘ایذ -7-7

 ٘عبت ٔاظاش لفعٝ ظیٙٝ بٝ تعذاد تٙفط را در احیای یىٙفرٜ  دربسرٌعاالٖ ، اطفاَ ٚ ٘ٛزاداٖ بیاٖ ٕ٘ایذ-8-7

 ٝ ظیٙٝ بٝ تعذاد تٙفط را در احیای دٚ ٘فرٜ دربسرٌعاالٖ ، اطفاَ ٚ ٘ٛزاداٖ بیاٖ ٕ٘ایذ٘عبت ٔاظاش لفع -9-7

 عٛارض ٟٔٓ تٟٛیٝ ٔصٙٛعی ٚ ٔاظاش لفعٝ ظیٙٝ را ٘اْ ببرد -01-7

 

 حیاء در احیاء قلبی ریَی هغسی ٍ هراقبت از بیوار بؼد از اتوام ػولیات ا اقداهات دارٍیی ٍ غیر دارٍییآشٌایی داًشجَیاى با  -8

 دا٘ؽجٛ لادر باؼذ:  

 را بیاٖ ٕ٘ایذ  CPCR. ا٘ذیىاظیٖٛ داٚرٞای اظاظی ٔٛرد اظتفادٜ در -0-8

 را بیاٖ ٕ٘ایذ CPCRدٚزاش داٚرٞای اظاظی ٔٛرد اظتفادٜ در  -2-8

 را بیاٖ ٕ٘ایذ CPCRداٚرٞای اظاظی ٔٛرد اظتفادٜ در  ٚ تسریك ٘حٜٛ آٔادٜ ظازی -3-8

 را بیاٖ ٕ٘ایذ CPCRظاظی ٔٛرد اظتفادٜ در داٚرٞای أٟٓ  عٛارض  -4-8
اَذیکاضیٕیٓای اضتفادِ از انکترٔشٕک را در دیص ریتًی ْای يختهف بیاٌ  --5-8

 ًَایذ 

 إَاع انکترٔشٕک )دفیبریالتٕرٔ کاردیٕرژٌ(  را دضتّ بُذی ًَایذ.  -7-8

 يراقبتٓای قبم از اضتفادِ از دضتگاِ دفیبریالتٕر را بیاٌ ًَایذ.  --8-8

 شٕک انکتریکی ًْسياٌ شذِ )ضیُکرَٔایس ( را بیاٌ کُذ َذِٕ ػًهکرد  -9-8

 شرایط اضتفادِ از شٕک ضیُکرَٔایسرا بیاٌ کُذ  -11-8

 ػٕارض اضتفادِ از انکترٔشٕک را َاو ببرد  --11-8

 يٕارد اضتفادِ از دضتگاِ ظرباٌ ضاز را َاو ببرد  -11-8

 إَاع پیص يیکر را تٕظیخ دْذ  -11-8

 َذِٕ تُظیى پیص يیکر را تٕظیخ دْذ  -11-8

 ػٕارض اضتفادِ از پیص يیکر را بیاٌ ًَایذ  -15-8

 يراقبت از بیًار دارای پیص يیکر را تٕظیخ دْذ -16-8

 ی ٔغسی از بیٕار را بیاٖ ٕ٘ایذ ..  ٔرالبتٟای بّٙذ ٔذت بعذ از احیاء لّبی ریٛ-07-8

 ػالئن واقذاهبت فوری در اورشانس هبی ػصجی ولوشی ،تیآشنبیی دانشجویبى ثب تؼبریف ، ا -9

 :داًشجَ قادر باشد 

 در ظٙىٛپ را بیاٖ ٕ٘ایذ  درٔا٘ی ِٛٛشی ، عالئٓ باِیٙی ٚ الذأاتاتیتعاریف ،  -0-9

 در یه جّٕٝ تؽٙج را تعریف ٕ٘ایذ  -2-9

 دالیُ ایجاد وٙٙذٜ حٕالت تؽٙجی را بیاٖ ٕ٘ایذ  -3-9

 ؽخیصی حٕالت تؽٙجی را بیاٖ ٕ٘ایذ بطٛر خالصٝ ا٘ٛاع رٚؼٟای ت -4-9

 دا٘ؽجٛ لادر باؼذ الذأات درٔا٘ی فٛری در حٕالت تؽٙجی را بیاٖ ٕ٘ایذ  -5-9

 دا٘ؽجٛ لادر باؼذ حٛادث عرٚق ٔغسی را بطٛر خالصٝ تعریف ٕ٘ایذ  -6-9

 دا٘ؽجٛ لادر باؼذ حٛادث عرٚق ٔغسی را دظتٝ بٙذی ٕ٘ایذ  -7-9

 جاد وٙٙذٜ عالئٓ باِیٙی ٚ الذأات درٔا٘ی فٛری را در حٛادث عرٚق ٔغسی را بیاٖ ٕ٘ایذ دا٘ؽجٛ لادر باؼذ عُّ ای -8-9

  ولوشی ، ػالئن ثبلینی و اقذاهبت درهبنی فوری در اورشانس هبی شکویتیآشنبیی دانشجویبى ثب تؼبریف ، ا -01

 :داًشجَ قادر باشد

 ذأات درٔا٘ی در آپا٘ذیعت را بیاٖ ٕ٘ایذ ِٛٛشی ، عالئٓ باِیٙی ٚ آزٔایؽٍاٞی ٚ التیتعریف ، ا -0-01

  را بیاٖ ٕ٘ایذ ىراتیتِ٘ٛٛشی ، عالئٓ باِیٙی ٚ آزٔایؽٍاٞی ٚ الذأات درٔا٘ی در پاتیتعریف ، ا -2-01



 را بیاٖ ٕ٘ایذ ظیعتیت  ِٛٛشی ، عالئٓ باِیٙی ٚ آزٔایؽٍاٞی ٚ الذأات درٔا٘ی دروِٛٝتیتعریف ، ا -3-01

 یذذاد رٚدٜ را بیاٖ ٕ٘ا٘ع، عالئٓ باِیٙی ٚ آزٔایؽٍاٞی ٚ الذأات درٔا٘ی دراِٛٛشی اتیتعریف ،  -4-01

 هنابغ برای هطالؼه :

 0386ا٘تؽارات چٟر ، تٟراٖ :  ،ترجٕٝ : دوتر اوبر خٕعٝ .اصَل پایِ بیَْشی هیلر  .ٔیّر، رٚ٘اِذد ن؛ً ، رابرات ٙیتاظتِٛ – 0

 0393ا٘تؽارات ظیٕیٗ دخت ، تٟراٖ : .ٌرٜٚ ٔترجٕیٗ  .اٍرشاًط ّای طبی پیش بیوارظتاًی هیاًی  .دچرٔی ، ریچار؛پٛرتر،رابرت  ؛بّذظٛ، برایاٖ  – 2

 0380ا٘تؽارات رٞپٛیاٖ ، لٓ :  . کوک ّای اٍلیِ ٍ اهداد .تٛفیمی ، فرؼیذ – 3

 0373٘ؽر ا٘تؽارات، تٟراٖ :  .ؽی. ٔترجٕیٗ : بابه ٔردا٘ی ، ٔحٕذ درٚی اطلط تفعیر ظریغ ٍ دقیق الکترٍکاردیَگرامدیٛیط ، دیُ .  – 4

 0380 :٘ؽر ظإِی ، تٟراٖ .ًگاّی دیگر بِ الکترٍکاردیَگرافی از ظلَل تابالیي .رٚزبٟاٖ ، بابه  – 5

 0393ا٘تؽارات ، ظیٕیٗ دخت ، تٟراٖ :  .. ٌرٜٚ ٔترجٕیٗ اٍرشاًط ّای طبی پیش بیوارظتاًی پایِوارٖ ، ویت.  ؛٘ترٞفٗ ، ب ؛عتٛٚیچ ، جٛزفیٔ – 6

 0386 :ترجٕٝ : دوتر ٟٔذی طیبی آراظتٝ . ا٘تؽارات بؽری ، تٟراٖ  . پرظتار بیَْشی .زاٌال٘یچیٙی ،وارٖ اَ  ؛جاٖ ،٘اٌُ ٞاٚت  – 7

8-Budussi sheehy ,susan& etal . Manual of Emergency care . Latest ed.  

 9- Greaves L& etal . Emergency care (A text book for paramedics ).Latest ed . 

 

  تذریسضیوه های 

 CPR وECGو پبسخ ، ثحث گروهی در خصوص تفسیر  سخنرانی ، هوراه ثب پرسش

 رسانه های آهوزضی  

 ، کتبة ، فیلن ، هوالش نرم افسار  تشخیض دیس ریتوی هبی قلجیوایت ثرد،  ، ویذیوپروشکتور ، 

 ارزضیابی

  

 ساػت  تاریخ  نوره  روش 

  - 1 کَئیس

 16-18 جلسه ضطن 4 آزهَى هیاى دٍرُ 

  - 14 آزهَى پایاى ترم 

   1 فؼالیتْای کالظی ) کٌفراًط ، تحقیق ، ترجوِ ( 

 هقررات درس و انتظارات از دانطجو :   

بْرُ برداری ّر چِ  از داًشجَیاى ػسیس اًتظار هیرٍدکِ با تَجِ بِ اّویت ٍ حعاظیت درض ٍ تٌَع هطالب ٍ هحدٍدیت زهاًی ٍ بِ هٌظَر  

 بیشتر بِ ًکات ذیل تَجِ ًوایٌد 

بِ هٌابغ هؼرفی شدُ هراجؼِ ٍ هطالب کاهل بحث ّا را هطالؼِ ًوایٌد ٍ در صَرت ٍجَد ّر گًَِ اشکال ٍ ظَالی در ظاػتْای   - 1

 هشاٍرُ باهدرض هربَطِ هطرح ًوایٌد 

 ی تأثیر دارد ( بد )غیبت درکالض در ارزشیابِ حضَر هٌظن تَام با آهادگی در توام جلعات اّویت دّی  - 2

 در بحث ّای گرٍّی کالض شرکت فؼال داشتِ باشید – 3

 دانشکذه EDOنبم و اهضبی هذرس:                          نبم و اهضبی هذیر گروه:                            نبم و اهضبی هسئول              

 تبریخ تحویل:                                    تبریخ ارسبل:                                           تبریخ ارسبل :               

                                                                                                                                                                                    



 

 نظریجذول زهانبنذی 

  4کالس:                  16-18  ساػت :        
    

 جلسه

 
 وسیله روش تذریس هذرس هوضوع هر جلسه

 وایت برد ویدیو پروژکتور ظخٙرا٘ی ، بحج ٌرٚٞی  ٘ادری پٛر الذأات درٔا٘ی فٛری تؽخیص ٚ –ظٙذرْٚ حاد ورٚ٘ری  0

 وایت برد ویدیو پروژکتور ظخٙرا٘ی ، بحج ٌرٚٞی ٘ادری پٛر ٘ارظایی لّبی، ؼٛن  واردیٛش٘یه  2

 ٚیذیٛ پرٚشوتٛرٚایت برد  ظخٙرا٘ی ، بحج ٌرٚٞی ٘ادری پٛر ٔپٛ٘اد لّبی ، ٞیپرتا٘عیٖٛادْ حاد ریٝ ،٘ا 3

 ٚیذیٛ پرٚشوتٛرٚایت برد  ظخٙرا٘ی ، بحج ٌرٚٞی ٘ادری پٛر ؼٙاخت أٛاج ٚ تفعیر اِىترٚواردیٌٛراْ  4

 وایت برد ویدیو پروژکتور ظخٙرا٘ی ، بحج ٌرٚٞی ٘ادری پٛر اختالالت ؼایع ریتٓ لّب 5

 ٚیذیٛ پرٚشوتٛرٚایت برد  ظخٙرا٘ی ، بحج ٌرٚٞی ٘ادری پٛر اهتحاى هیاى ترم  -ا٘ٛاع ؼٛن ٚ الذأات فٛری در آٟ٘ا 6

 ٚایت برد ٚیذیٛ پرٚشوتٛر ظخٙرا٘ی ، بحج ٌرٚٞی ٘ادری پٛر ایعت لّبی ، ٔراحُ احیاء لّبی ریٛی ٔغسی پایٝ ٚ پیؽرفتٝ  7

 ٚایت برد ٚیذیٛ پرٚشوتٛر ظخٙرا٘ی ، بحج ٌرٚٞی ٘ادری پٛر ز بیٕار پط از احیاءٚ ٔرالبت ا CPCRالذأات درٔا٘ی  در  8

 ٚایت برد ٚیذیٛ پرٚشوتٛر ظخٙرا٘ی ، بحج ٌرٚٞی ٘ادری پٛر اٚرشا٘ط ٞای عصبی ٚ الذأات فٛری در آٟ٘ا 9

 ذیٛ پرٚشوتٛرٚایت برد ٚی ظخٙرا٘ی ، بحج ٌرٚٞی ٘ادری پٛر اٚرشا٘ط ٞای ؼىٕی ٚ الذأات فٛری در آٟ٘ا 01

 

 

 (ػولی ) جذول زهانبنذی
 کالس شماره : پراتیک                     16-18روز و ساعت کالس: شنبو ىا 

 

 جلسه

 
 وسیله روش تذریس هذرس هوضوع هر جلسه

 دظتٍاٜ اِىترٚواردیٌٛراْ با دظتٍاٜوار عّٕی  ٘ادری پٛر  فعیر اِىترٚواردیٌٛراْٚت EKG٘حٜٛ وار با دظتٍاٜ    0

 بر٘أٝ ٘رْ افسار تفعیر دیط ریتٕی بر٘أٝ ٘رْ افسار باوار عّٕی  ٘ادری پٛر اختالالت ریتٓ  لّب 2

 ٔٛالش ٚ تجٟیسات احیاء ا٘جاْ وار عّٕی ٘ادری پٛر احیاء لّبی ریٛی پایٝ ٚ پیؽرفتٝبرلراری ٌردغ خٖٛ در 3

 دظتٍاٜ اِىترٚؼٛن ٚ ضرباٖ ظاز ا٘جاْ وار عّٕی ٘ادری پٛر ٘حٜٛ وار با اِىترٚؼٛن ٚ ضربات ظاز 4

 

 

 

 
 

 

 
 


