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  روش های احیای قلبی ریوی و اصول مراقبت های ویژه  ( ترکیبی درسCOURSE PLANطرح دوره )

  1401-1402تحصیلی  در نیمسال دوم سال

 

 

 شرح درس 
ای احیا ،آریتمی ها و... با روش احیا قلبی و ، داروهو تنفسی در این درس دانشجو ضمن آشنایی با عالیم ایست قلبی

از اهداف ریوی آشنا می شود تا در مواقع ضروری در محیط اتاق عمل و ریکاوری قادر به همکاری با تیم احیا باشد. 

نحوه کار و تنظیم تجهیزات موجود در بخش مراقبت  اسید و باز وهمچنین اختالالت آشنایی با دیگر در این درس 

 می باشد. های ویژه

 

  دانشکده :  پرستاری حضرت زینب)س( الرستان               گروه آموزشی:  اتاق عمل            مقطع و رشته تحصیلی: کارشناسی اتاق عمل

 واحد 2 :  تعداد واحد روش های احیای قلبی ریوی و اصول مراقبت های ویژه   :  نام درس

 یواحد عمل 5/0-واحد ) نظری( 5/1نوع واحد :

 بیهوشی و مراقبت های آن  پیش نیاز:

 

 روز و ساعت برگزاری کالس تئوری / عملی :  

 13-15  دوشنبه:

 15-17و  13-15سه شنبه : 

 SKILL LABمکان برگزاری کالس های عملی :  

                                           دکتر رضویمسئول برنامه : 

  mrerazavi@yahoo.com الکترونیکی:آدرس پست                                     52245009شماره تماس دانشکده:  

  سرکارخانم سوخک -جناب آقای دکتر رضوی مدرسین) به ترتیب حروف الفبا(:

                                   52245009شماره تماس دانشکده:  

دکتر رضوی تهیه و تنظیم :          

 1401ماه  بهمنتاریخ تدوین/ بازنگری: 

لوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی الرستاندانشکده ع  

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 واحد برنامه ریزی درسی و آموزشی

 
گروه اتاق عمل     

 

mailto:mrerazavi@yahoo.com
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: عناوین کلی این درس شامل موارد زیر می باشد 
تعریف واحد مراقبت های ویژه و انواع آن، مکان ، وسایل و تجهیزات مانیتورینگ تنفس )گازهای خون  -1

 شریانی ، پالس اکسیمتری ، کاپنومتری(.

 تقسیم بندی آریتمی با ذکر علت ، عالئم ، تشخیص و درمان -2

 م طبیعی از غیر طبیعیشناخت الکتروکاردیوگرا -3

 آن و درمان و علل و تنفسی تشخیص ایست قلبی -4

 پایه ریوی –احیای قلبی  -5

 پیشرفته قلبی و ریوی احیا -6

 مراقبت از راههای هوایی بیماران  -7

 ترکیب مایعات داخل و خارج سلولی -8

 اسید و بازاختالالت   -9

 تغذیه وریدی -10

 
 

 هدف کلی 

 را فرا گیرد. در شرایط وخیم بیمار اصول کلی احیای قلبی ریوی و تشخیص وضعیت  

 

  اهداف اختصاصی 

 (CCUبخش مراقبت های ویژه قلبی). 1

 باید بتواند:در پایان دوره  دانشجو 

 .بخش مراقبت های ویژه و انواع آن را تعریف کند 

 چگونگی مکان ، وسایل ، تجهیزات و نیروی انسانی مناسب برای بخش CCU .را شرح دهد 

  همودینامیک را نام برده و شرح دهد. انواع مانیتورینگ 

 .روش گرفتن الکتروکاردیوگرام را توضیح دهد 

 .الکتروکاردیوگرام طبیعی را از غیر طبیعی تشخیص دهد 

 .انواع آریتمی ها را با ذکر علت تقسیم بندی کند 

 ح دهد.عالیم ، تشخیص و درمان انواع آریتمی ها)سینوسی، دهلیزی، بطنی، بلوک قلبی و ...( را توضی 

 (ICUبخش مراقبت ویژه ).2

 دانشجو در پایان دوره باید بتواند:

 چگونگی مکان ، وسایل ، تجهیزات و نیروی انسانی مناسب برای بخشICU .را شرح دهد 

  را بر شمارد. اسید و بازاختالالت 

  را بیان کند. اسید و بازنحوه مقابله با اختالالت 

 را شرح دهد. یاه وریدموارد کاربرد و نحوه اجرا تغذیه از ر 

 ( انواع مانیتورینگ تنفسیABG.را نام برده و شرح دهد )پالس اکسی متری و کاپنومتری ، 

 .نحوه مراقبت از راه های هوایی را شرح دهد 
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 احیا قلبی و ریوی.3

 دانشجو در پایان دوره بتواند:

 .با عالئم ایست قلبی آشنا گردد 

 .با عالئم ایست تنفسی آشنا گردد 

 ول اولیه و مقدماتی مقابله با ایست قلبی و ریوی را شرح دهد.اص 

 .مرگ حقیقی و مرگ ظاهری را مقایسه نماید 

 انواع روش های باز کردن راه هوایی )انواع مانورها( را برشمارد. 

 .روش برطرف نمودن انسداد راه هوایی و اقدامات پایه مورد نیاز را توضیح دهد 

 دیگر مقایسه نماید.انواع تنفس مصنوعی را با یک 

 یح دهد.نحوه انجام ماساژ قلبی را توض 

 .روش های احیا قلبی یک و دو نفره را با یکدیگر مقایسه نماید 

 .روش های برقراری راه هوایی پیشرفته را بر شمارد 

 .نحوه کار با دستگاه الکتروشوک را توضیح دهد 

 .با داروهای مورد استفاده در احیای قلبی ریوی آشنا گردد 

 .اقدامات حمایتی پس از یک احیا موفق را بر شمارد 

 

 

 اهداف بخش عملی .4

 :دانشجو در پایان دوره بتواند 

 .انواع مانورهای باز کردن راه هوایی را بتواند به نحو صحیحی انجام دهد 

 .مانورهای برطرف کردن انسداد راه هوایی در شیرخواران را به نحو صحیحی انجام دهد 

 دن انسداد راه هوایی در بزرگساالن را به نحو صحیحی انجام دهد.مانورهای برطرف کر 

 .راه هوایی مناسب برای بیمار برقرار نماید 

 .به روش صحیح ماساژ قلبی را اجرا نماید 

 .به روش صحیح تنفس دهان به دهان/ دهان به بینی را انجام دهد 

  را به روش صحیح بر روی موالژ انجام دهد. 2به  30سیکل احیا 

 ش صحیح اینتوباسیون دهانی را بر روی موالژ اجرا نماید.رو 

 .روش صحیح تهویه با ماسک و آمبوبگ را بر روی موالژ نمایش دهد 

 

 روش آموزش 
 

 حضوری                   مجازی                                 ترکیبی                                   
 
 

 شرایط اجراء (1

 

 موزشیامکانات آ:  
 ،استفاده از موالژ در محیط پراتیک، فیلم های آموزشی استفاده از نرم افزارهایی شامل سامانه نوید 
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  منابع درسی:  

 خیر   بلی  آیا کتاب /مقاله خاصی برای معرفی به دانشجویان به عنوان منبع درسی در نظر دارید؟
 :در صورت وجود جدول زیر را تکمیل کنید 

 کتاب شامل عنوان، نویسندگان،مترجمین، انتشارات، سال و نوبت چاپمشخصات 
های مشخص صفحات و  فصل

 مطالعهشده برای 

ودیالیز.تالیف: محمدرضا  ICU,CCUکتاب جامع مراقبت های پرستاری ویژه در بخش های  .1

 . آخرین ویرایشعسکری و محسن سلیمانی

 فیلد، ترجمه شهریار محمودیبه زبان ساده نوشته دکتر لیندا پرتر  ECGتفسیر  .2

 . آخرین ویرایش.تالیف: مالحت نیکروان مفرد و حسین شیری ICUمراقبت های ویژه در  .3

 پرستاری داخلی و جراحی برونر) اختالالت آب و الکترولیت( .4

 2015برگرفته از انجمن قلب آمریکا. CPCRکتاب جامع  .5

-- 

 

 

 

 

 

  در صورتی که در نظر دارید جزوه یا هر نوع محتوای دیگری )مانند فیلم، مجموعه اسالید و ...( عالوه بر

، مشخصات آن را ذکر کنید و به دانشجویان معرفی کنید منبع درسیکتاب فوق یا به تنهایی به عنوان 

 آن را ضمیمه نمایید: ایلف

 و ... است. های دیگر دانشگاهروی سامانهبر اری شده ذمحتوای بارگ، جزوه، فیلم آموزشیاسالید پاور پوینت، منظور *

 

 

 

 

 

 

 و شماره انتشار و صفحاتمشخصات مقاله شامل عنوان، نویسندگان، مجله، سال 
نحوه دسترسی دانشجویان به 

 مقاله

--  

--  
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  منبع در صورتی که در نظر دارید محتوای دیگری )مانند کتاب، مجموعه اسالید، جزوه و ...( را به عنوان

، مشخصات کامل آن را ذکر کنید. )در سامانه قسمتی جداگانه به دانشجویان معرفی کنید مطالعه بیشتر

 برای این موارد در نظر گرفته شده است.(

.  
1 ....................................................................................................................................................................................................................... 

 آزمون های خود ارزیابی 

 خیر  بلی   اید؟آزمون در نظر گرفته . آیا برای درس خود1

 ها را ذکر کنید.در صورت وجود تعداد و نوع خودآزمون 

فمهلت ارائه بازخورد به تکالی مهلت پاسخ دادن دانشجویان نوع آزمون عنوان آزمون شماره  
 

 

 

 

   

 

 

 های دانشجویانتکالیف و پروژه 

 *نوع محتوا
 مشخصات شامل عنوان و مؤلفین/

 کنندگانتهیه
 توضیحات

آماده بودن 

فایل برای 

 ** اریذبارگ

    
    

    

    

    

 شرح تکلیف عنوان تکلیف شماره
مهلت پاسخ دادن 

 دانشجویان
 مهلت فیدبک دادن مدرس

هدف از ارائه 

 تکلیف
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 طول ترم فیتکال 

 

 

 ه درسیپروژ 

 خیر  بلی  اید؟. آیا برای درس خود پروژه پایان ترم /میان ترم در نظر گرفته1

 در صورت پاسخ مثبت شرح مختصر و هدف از ارائه آن را بنویسید:

.........................................................................................................................................................................................................  .................  

 

 

 

 یریادگی یها تیفعال ریسا 

مباحثه دقت  تیو هدا ی(، وجود دارد. اگر در طراحرهمزمانیاتاق بحث )غ یدر سامانه امکان فعال ساز

 لی. در صورت تمادینما یادیکمک ز انیدانشجودر  یتواند به پرورش تفکر انتقاد-یانجام شود م یکاف

 :دیینما لیرا تکم ریامکان موارد ز نیبه استفاده از ا

 )اتاق بحث )فورم 

 بحث: . موضوع

 

 

 

 تکلیف اول

 کالسی

ارائه سواالت به صورت 

تشریحی ،بارگذاری در 

 ماجول تکلیف در سامانه نوید
 در سامانه اعالم خواهد شد

 حداکثر دو هفته پس

 از ارائه تکلیف

حداکثر دو هفته پس 

ازپایان مهلت پاسخ 

 دانشجویان

ور جلسات مر

ششماول تا   

 دومتکلیف 

 کالسی

ارائه سواالت به صورت 

تشریحی ،بارگذاری در 

 ماجول تکلیف در سامانه نوید
 در سامانه اعالم خواهد شد

 حداکثر دو هفته پس

 از ارائه تکلیف

حداکثر دو هفته پس 

ازپایان مهلت پاسخ 

 دانشجویان

مرور جلسات 

تا ششم 

 سیزدهم
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..............................................................................................................................................................................................

 ارزشیابی دانشجویان ..

 بارم نمره موارد ارزشیابی

 نمره 5/6 آزمون میان ترم

 نمره 5/7 آزمون پایان ترم

تکالیف ، شرکت فعال در کالس و حضور و غیاب

 و سایر فعالیت ها

 نمره 2

 نمره 4 آزمون عملی

 خواهد بود.، تشریحی چند گزینه ای  -ی ترکیبی از سواالت صحیح و غلطبسواالت ارزشیا

نمایش عملی پروسیجرها در حضور اساتید در طی آزمون های دوره ای و پایانی)با   ارزشیابی عملی:

 استفاده از چک لیست(

 مقررات 

و محدودیت  از دانشجویان عزیز انتظار می رود که با توجه به اهمیت و حساسیت درس و تنوع مطالب

 زمانی و به منظور بهره برداری هر چه بیشتر به نکات زیر توجه نماید : 

 موزشی می باشد.آغیبت مجاز طبق مقررات آیین نامه  (1

 سایر آزمون ها و پایان ترم.انجام تکالیف و شرکت در آزمون های داخل کالس )کوئیز( و  (2

  .می باشد تشریحی /نحوه  امتحان پایان ترم به صورت سؤاالت چند گزینه ای (3

مراجعه به منابع معرفی شده جهت مطالعه بیشتر و در صورت وجود هر گونه اشکال و سوال در  (4

 .ساعتهای مشاوره با اینجانب مطرح نمائید

 10حداقل نمره قبولی:
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ودی دانشجویان اتاق عمل ور روش های احیای قلبی ریوی و اصول مراقبت های ویژه درس زمانبندی جدول

 1401-1402سال تحصیلی دوم نیمسال در 1400
 

 روز تاریخ سرفصل مطالب
ساعت 

 ارائه
 نحوه ارائه

 امکانات

و فضای 

 آموزشی

 مدرس روش ارزیابی

مقدمه ای بر 
  الکتروکاردیوگرام

13-15 سه شنبه 25/11/1401   
ویدئو 

 پروژکتور

 کوئیز

 آزمون 

 تکلیف

 خانم سوخک

عالیم ، تشخیص و 

آریتمی  درمان انواع
 های سینوسی

13-15 سه شنبه 02/12/1401   
ویدئو 

 پروژکتور

 کوئیز

 آزمون 

 تکلیف

 خانم سوخک

عالیم ، تشخیص و 
درمان انواع آریتمی 

 های دهلیزی

13-15 سه شنبه 09/12/1401   
ویدئو 

 پروژکتور

 کوئیز

 آزمون 

 تکلیف

 خانم سوخک

عالیم ، تشخیص و 
درمان انواع آریتمی 

 های بطنی

13-15 سه شنبه 16/12/1401   
ویدئو 

 پروژکتور

 کوئیز

 آزمون 

 تکلیف

 خانم سوخک

عالیم ، تشخیص و 
درمان انواع بلوک 

 -دهلیزی و بطنی
 آریتمی های جانکشنال

13-15 سه شنبه 23/12/1401   
ویدئو 

 پروژکتور

 کوئیز

 آزمون 

 تکلیف

 خانم سوخک

    

پیس میکرو انفارکتوس 
 قلبی
 

13-15 سه شنبه 15/01/1402  مجازی 
ید نرم افزار تول

 محتوا

 کوئیز

 آزمون 

 تکلیف

 خانم سوخک
 

 مبحث استاد سوخک( -22/01/1402سه شنبه آزمون میان ترم )

اختالالت اسید و باز و 
 ABGتفسیر 

13-15 سه شنبه 29/01/1402   
ویدئو 

 پروژکتور

 کوئیز

 آزمون 

 تکلیف

 دکتر رضوی

هسه شنب 05/02/1402 تغذیه از راه وریدی  15-13  مجازی 
ید نرم افزار تول

 محتوا

 کوئیز

 آزمون 

 تکلیف

 دکتر رضوی

تشخیص ایست قلبی و 
 تنفسی و علل آن

13-15 سه شنبه 12/02/1402  مجازی 
ویدئو 

 پروژکتور

 کوئیز

 آزمون 

 تکلیف

 دکتر رضوی
 

مکان، وسایل و 
تجهیزات جهت 

مانیتورینگ 
 همودینامیک

13-15 سه شنبه 19/02/1402  مجازی 
ید رم افزار تولن

 محتوا

 کوئیز

 آزمون 

 تکلیف

  دکتر رضوی
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13-15 سه شنبه 03/1402//2 ریوی پایه  –احیا قلبی    
ید نرم افزار تول

 محتوا

 کوئیز

 آزمون 

 تکلیف

 دکتر رضوی

ریوی  –احیا قلبی 
 پیشرفته

 

13-15 سه شنبه 9/3/1402   
ویدئو 

 پروژکتور

 کوئیز

 آزمون 

 تکلیف

 دکتر رضوی
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 جدول زمانبندی روش های احیا قلبی و ریوی عملی دانشجویان اتاق عمل ورودی 1400 در نیمسال دوم 1401-1402

 

وسیله کمک  روش تدریس موضوع روز/ ساعت جلسات

 آموزشی

 مدرس

25/11/1401 

 سه شنبه 

17-15 

 مانورهای باز کردن راه هوایی

 1گروه 

 ، تمرینسخنرانی 

 بحث گروهی

 موالژ

 

 دکتر رضوی

02/12/1401 

 سه شنبه 

17-15 

 مانورهای باز کردن راه هوایی

 2گروه

 سخنرانی ، تمرین

 بحث گروهی

 موالژ

 

 دکتر رضوی

09/12/1401 

 سه شنبه 

17-15 

 انواع روش های تنفس مصنوعی

 2گروه

 سخنرانی ، تمرین

 بحث گروهی

 موالژ

 

 دکتر رضوی

16/12/1401 

 شنبهسه 

17-15 

 انواع روش های تنفس مصنوعی

 1گروه

 سخنرانی ، تمرین

 بحث گروهی

 موالژ

 

 دکتر رضوی

23/12/1401 

 سه شنبه 

17-15 

 FBAOمانورهای جهت درمان 

 1گروه

 سخنرانی ، تمرین

 بحث گروهی

 دکتر رضوی موالژ

15/01/1402 

 سه شنبه

17-15 

 FBAOمانورهای جهت درمان 

 2گروه

 سخنرانی ، تمرین

 یبحث گروه

 دکتر رضوی موالژ

22/01/1402 

 سه شنبه 

17-15 

BLS 

 2گروه 

 سخنرانی ، تمرین

 بحث گروهی

 دکتر رضوی موالژ

29/01/1402 

 سه شنبه

17-15 

BLS  

 1گروه

 سخنرانی ، تمرین

 بحث گروهی

 دکتر رضوی موالژ

05/02/1402 

 سه شنبه 

17-15 

 پوزیشن ریکاوری –اکسیژن تراپی 

 1گروه

 ، تمرین سخنرانی

 بحث گروهی

 دکتر رضوی موالژ

12/02/1402 

 سه شنبه

17-15 

 پوزیشن ریکاوری –اکسیژن تراپی 

 2گروه

 سخنرانی ، تمرین

  بحث گروهی

 دکتر رضوی موالژ

19/02/1402 

 سه شنبه 

17-15 

ACLS 

 2گروه

 سخنرانی ، تمرین

 بحث گروهی

 دکتر رضوی موالژ

2//03/1402 

 سه شنبه

17-15 

ACLS 

 1گروه

 سخنرانی ، تمرین

 بحث گروهی

 دکتر رضوی موالژ
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 1401-1402نیمسال دوم  در 1400روه بندی احیا عملی دانشجویان اتاق عمل ورودی گ

 

 

 

 

1گروه  2گروه    

یالماس ایمیک ارجمند درضایحم   

انیرحمان سحر  محمد مهدی کاظمی 

یمیرح راسا ینور هیهان   

ییرضا دایآ یارج میمر   

یزارع زهرا ینادر نیرام   

پور یسخ یس یفرناز اژدر   

 کیانوش رحیمی راحله اسد اله پور

یعسگر نیمه یمیآرش کر   

ینیمع نازیآ  علی گلرنگ 

 محمد احمدی فاطمه کاویانی

  فاطمه کرمی

 


