
 
 

 

  

در نیمسال  99روشهای احیا قلبی و ریوی و اصول مراقبت های ویژه اتاق عمل ورودی  ترکیبی (lesson Planطرح درس )

 1044-1041دوم سال تحصیلی 

 اول جلسه

 کارشناسی مقطع / رشته تحصیلی:               تکنولوژی اتاق عملگروه آموزشی:                                     پرستاری:    دانشکده

 11/11:تاریخ ارائه درس  1044-1041سال تحصیلی  :  
 های مراقبت اصول و ریوی قلبی احیای های روشنام درس )واحد(  : 

 ویژه
 8-14ساعت:                     یکشنبهروز:       

 عملی -نظرینوع واحد:
 

 18تعداد دانشجویان  :

 مسئول درس:سرکارخانم سوخک 2تعداد واحد:
 سوخک: سرکارخانم مدرس دقیقه 94مدت کالس: 

 1044ماه  بهمنتاریخ بازنگری: 
. 

 برالکتروكاردیوگرام ای مقدمه:  جلسهعنوان 

 ، فعالیت الکتریکی قلب، محور الکتریکی قلب ECGآشنایی با انواع لیدهای :  جلسههدف کلی 

 :  اختصاصیاهداف 

 دانشجودر پایان دوره باید بتواند :

 فعالیت الکتریکی قلب را شرح دهد 

 نقش و اهمیت انواع اشتقاق های قلبی را بداند 

  اساس مسیر عبور دپوالریزاسیون در قلب را بداندمحور الکتریکی قلب بر 

  انواع موج های موجود در یکECG را بداند.  

 حضوری روش آموزش : 

 وایت برد-ویدئو پروژكتور امکانات آموزشی : 

          )متعاقبا اعالم خواهد شد(       / پروژه / بحث و گفتگوتکلیف   فعالیت آموزشی :   

 متعاقبا اعالم خواهد شدعنوان و نوع آزمون : 

 منبع درس  :
 ودیالیز.تالیف: محمدرضا عسکری و محسن سلیمانی ICU,CCUكتاب جامع مراقبت های پرستاری ویژه در بخش های  .1

 به زبان ساده نوشته دكتر لیندا پرتر فیلد، ترجمه شهریار محمودی ECGتفسیر  .2

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

  دقیقه  5مدت زمان  مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه04مدت زمان :   

 دقیقه  14مدت زمان :    

 دقیقه   04مدت زمان:     

  دقیقه  5مدت زمان :     جمع بندی و نتیجه گیری 

 

 دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی الرستان

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 واحد برنامه ریزی درسی و آموزشی

 
گروه اتاق عمل     

 



 
 
 

 دومجلسه 

 کارشناسی مقطع / رشته تحصیلی:               تکنولوژی اتاق عملگروه آموزشی:                                     پرستاری:    دانشکده

 11/11تاریخ ارائه درس : 1044-1041سال تحصیلی  :  
 های مراقبت اصول و ریوی قلبی احیای های روشنام درس )واحد(  : 

 ویژه
 14-12ساعت:                      شنبهیکروز:       

 عملی -نظرینوع واحد:
 

 18تعداد دانشجویان  :

 مسئول درس:سرکارخانم سوخک 2تعداد واحد:

 : سرکارخانم سوخکمدرس دقیقه 94مدت کالس: 
 1044ماه  بهمنتاریخ بازنگری: 

. 

 سینوسی های آریتمی درمان انواع و تشخیص ، عالیم:  جلسهعنوان 

  های سینوسی آریتمی درمان انواع و تشخیص ، آشنایی با عالیم:   جلسههدف کلی 

 
 :  اختصاصیاهداف 

 دانشجودر پایان دوره باید بتواند :

 برادی كاردی سینوسی را شرح دهد 

 عالئم برادی كاردی سینوسی را بیان كند 

 اهمیت درمان برادی كاردی سینوسی را بداند 

  سینوسی را شرح دهدتاكی كاردی 

 عالئم تاكی كاردی سینوسی را بیان كند 

 اهمیت درمان تاكی كاردی سینوسی را بداند 

 تفاوت آریتمی سینوسی تنفسی و غیر تنفسی را توضیح دهد 

 اهمیت درمان آریتمی غیر تنفسی را بیان كند 

  تغییراتECG در آریتمی های سینوسی را بداند 

 

 ضوریح روش آموزش : 

 وایت برد-ویدئو پروژكتور امکانات آموزشی : 

                    )متعاقبا اعالم خواهد شد(       / پروژه / بحث و گفتگوتکلیف   فعالیت آموزشی :   

 متعاقبا اعالم خواهد شدعنوان و نوع آزمون : 

 منبع درس  :
  كتاب جامع مراقبت های پرستاری ویژه در بخش هایICU,CCU ودیالیز.تالیف: محمدرضا عسکری و محسن سلیمانی 

  تفسیرECG به زبان ساده نوشته دكتر لیندا پرتر فیلد، ترجمه شهریار محمودی 

  مراقبت های ویژه درICU تالیف: مالحت نیکروان مفرد و حسین شیری. 

  دقیقه  5مدت زمان  مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه04مدت زمان :   

 دقیقه  14مدت زمان :    

 دقیقه   04مدت زمان:     

  دقیقه  5مدت زمان :     جمع بندی و نتیجه گیری 



 

 سومجلسه 
 

 کارشناسی مقطع / رشته تحصیلی:               تکنولوژی اتاق عملگروه آموزشی:                                     پرستاری:    دانشکده

 20/11تاریخ ارائه درس : 1044-1041سال تحصیلی  :  

 های مراقبت اصول و ریوی قلبی احیای های روشنام درس )واحد(  : 

 ویژه
 8-14ساعت:                      یکشنبهروز:       

 عملی -نظرینوع واحد:
 

 18تعداد دانشجویان  :

 مسئول درس:سرکارخانم سوخک 2تعداد واحد:
 : سرکارخانم سوخکمدرس دقیقه 94مدت کالس: 

 1044تاریخ بازنگری: بهمن ماه 
. 

 دهلیزی های آریتمی درمان انواع و تشخیص ، عالیم:  جلسهعنوان 

 دهلیزیهای  آریتمی درمان انواع و تشخیص ، آشنایی با عالیم:   جلسههدف کلی 

 
 :  اختصاصیاهداف 

 دانشجودر پایان دوره باید بتواند :

 انقباض زودرس دهلیزی را توضیح دهد 

 عالئم الکتروكاردیوگرافی مربوط به انقباض زودرس دهلیزی را بداند 

 تاكی كاردی حمله ای دهلیزی را توضیح دهد 

 اقدامات درمانی در تاكی كاردی حمله ای دهلیزی را بیان كند 

 فلوتر دهلیزی را توضیح دهد 

  درمان در فلوتر دهلیزی را بداند و به كارگیرداهمیت 

 فیبریالسیون دهلیزی را توضیح دهد 

 اهمیت درمان در فیبریالسیون دهلیزی را بداند و به كارگیرد 

 

 حضوری روش آموزش : 

 وایت برد-ویدئو پروژكتور امکانات آموزشی : 

                   )متعاقبا اعالم خواهد شد(       / پروژه / بحث و گفتگوتکلیف   فعالیت آموزشی :   

 متعاقبا اعالم خواهد شدعنوان و نوع آزمون : 

 منبع درس  :

  كتاب جامع مراقبت های پرستاری ویژه در بخش هایICU,CCU  ودیالیز.تالیف: محمدرضا عسکری و

 محسن سلیمانی

  تفسیرECG به زبان ساده نوشته دكتر لیندا پرتر فیلد، ترجمه شهریار محمودی 

  مراقبت های ویژه درICU تالیف: مالحت نیکروان مفرد و حسین شیری. 
  دقیقه  5مدت زمان  مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه04مدت زمان :   

 دقیقه  14مدت زمان :    

 دقیقه   04مدت زمان:     

  دقیقه  5مدت زمان :     جمع بندی و نتیجه گیری 

 



 

 چهارمجلسه 
 

 کارشناسی مقطع / رشته تحصیلی:               تکنولوژی اتاق عملگروه آموزشی:                                     پرستاری:    دانشکده
 20/11درس :تاریخ ارائه  1044-1041سال تحصیلی  :  

 های مراقبت اصول و ریوی قلبی احیای های روشنام درس )واحد(  : 

 ویژه
 14-12ساعت:                      یکشنبهروز:       

 عملی -نظرینوع واحد:
 

 18تعداد دانشجویان  :

 مسئول درس:سرکارخانم سوخک 2تعداد واحد:
 : سرکارخانم سوخکمدرس دقیقه 94مدت کالس: 

 1044بازنگری: بهمن ماه  تاریخ
. 

 بطنی های آریتمی درمان انواع و تشخیص ، عالیم:  جلسهعنوان 

 بطنیهای  آریتمی درمان انواع و تشخیص ، آشنایی با عالیم:   جلسههدف کلی 

 
 :  اختصاصیاهداف 

 دانشجودر پایان دوره باید بتواند :

 انقباض زودرس بطنی را توضیح دهد 

  الکتروكاردیوگرافی مربوط به انقباض زودرس بطنی را بداندتغییرات 

   چگونگی بروز پدیده R on Tرا توضیح دهد 

  اقدامات درمانی در زمان بروزR on T را بیان كند 

  انواعPVC بای ژمینه، تری ژمینه و كوادری ژمینه را نام ببرد 

  اهمیت شناخت و درمانPVC های خطرناک را بداند 

  بطنی را توضیح دهدتاكی كاردی 

  تغییراتECG در پدیده دورسادوپوینت را شرح دهد 

 فلوتر بطنی را توضیح دهد 

 اهمیت درمان در فلوتر بطنی را بداند و به كارگیرد 

 انواع فیبریالسیون بطتی را توضیح دهد 

 اهمیت درمان در فیبریالسیون بطنی را بداند و به كارگیرد 

 حضوری روش آموزش : 

 وایت برد-ویدئو پروژكتور امکانات آموزشی : 

                   )متعاقبا اعالم خواهد شد(       / پروژه / بحث و گفتگوتکلیف   فعالیت آموزشی :   

 متعاقبا اعالم خواهد شدعنوان و نوع آزمون : 

 منبع درس  :
  كتاب جامع مراقبت های پرستاری ویژه در بخش هایICU,CCU ودیالیز.تالیف: محمدرضا عسکری و محسن سلیمانی 

  تفسیرECG به زبان ساده نوشته دكتر لیندا پرتر فیلد، ترجمه شهریار محمودی 

  مراقبت های ویژه درICU تالیف: مالحت نیکروان مفرد و حسین شیری. 

  دقیقه  5مدت زمان  مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه04مدت زمان :   

 دقیقه  14مدت زمان :    

 دقیقه   04مدت زمان:     

  دقیقه  5مدت زمان :     جمع بندی و نتیجه گیری 



 
 

 پنجمجلسه 
 

 کارشناسی مقطع / رشته تحصیلی:               تکنولوژی اتاق عملگروه آموزشی:                                     پرستاری:    دانشکده
 1/12تاریخ ارائه درس : 1044-1041سال تحصیلی  :  

 های مراقبت اصول و ریوی قلبی احیای های روشنام درس )واحد(  : 

 ویژه
 8-14ساعت:                      یکشنبهروز:       

 عملی -نظرینوع واحد:
 

 18تعداد دانشجویان  :

 مسئول درس:سرکارخانم سوخک 2تعداد واحد:
 : سرکارخانم سوخکمدرس دقیقه 94مدت کالس: 

 1044تاریخ بازنگری: بهمن ماه 
. 

 بطنی، آریتمی های جانکشنال-بلوک دهلیزی درمان انواع و تشخیص ، عالیم:  جلسهعنوان 

 آریتمی های جانکشنالبطنی، -بلوک دهلیزی درمان انواع و تشخیص ، عالیمآشنایی با :   جلسههدف کلی 

 
 :  اختصاصیاهداف 

 دانشجودر پایان دوره باید بتواند :

  را شرح دهد 1بلوک درجه 

 را بیان كند 1تغییرات الکتروكاردیوگرافی مرتبط با بلوک درجه 

  را شرح دهد 2بلوک درجه 

 را بیان كند 2تغییرات الکتروكاردیوگرافی مرتبط با بلوک درجه 

  3بلوک درجه(CHB را )شرح دهد 

 را بیان كند 3تغییرات الکتروكاردیوگرافی مرتبط با بلوک درجه 

 بطنی را بداند و به كارگیرد-اقدامات درمانی در ارتباط با بلوک های دهلیزی 

 انواع آریتمی های جانکشنال را توضیح دهد 

 تغییرات الکتروكاردیوگرافی مرتبط با آریتمی های جانکشنال را بیان كند 

 یتمی های جانکشنال را بدانددالیل بروز آر 

 اقدامات درمانی در ارتباط با آریتمی های جانکشنال را بداند و به كارگیرد 

 حضوری روش آموزش : 

 وایت برد-ویدئو پروژكتور امکانات آموزشی : 

                   )متعاقبا اعالم خواهد شد(       / پروژه / بحث و گفتگوتکلیف   فعالیت آموزشی :   

 متعاقبا اعالم خواهد شدعنوان و نوع آزمون : 

 منبع درس  :

  كتاب جامع مراقبت های پرستاری ویژه در بخش هایICU,CCU  ودیالیز.تالیف: محمدرضا عسکری و

 محسن سلیمانی

  تفسیرECG به زبان ساده نوشته دكتر لیندا پرتر فیلد، ترجمه شهریار محمودی 

  مراقبت های ویژه درICU تالیف: مالحت نیکروان مفرد و حسین شیری. 

  دقیقه  5مدت زمان  مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه04مدت زمان :   

 دقیقه  14مدت زمان :    

 دقیقه   04مدت زمان:     

  دقیقه  5مدت زمان :     جمع بندی و نتیجه گیری 



 
 

 ششم جلسه
 

 کارشناسی مقطع / رشته تحصیلی:               تکنولوژی اتاق عملگروه آموزشی:                                     پرستاری:    دانشکده
 1/12تاریخ ارائه درس : 1044-1041سال تحصیلی  :  

 های مراقبت اصول و ریوی قلبی احیای های روشنام درس )واحد(  : 

 ویژه
 14-12ساعت:                      یکشنبهروز:       

 عملی -نظرینوع واحد:
 

 18تعداد دانشجویان  :

 مسئول درس:سرکارخانم سوخک 2تعداد واحد:
 : سرکارخانم سوخکمدرس دقیقه 94مدت کالس: 

  1044تاریخ بازنگری: بهمن ماه 
. 

 و انواع پیس میکر ECGانفاركتوس میوكارد و تغییرات :  جلسهعنوان 

 و انواع پیس میکر ECGآشنایی با انفاركتوس میوكارد و تغییرات :   جلسههدف کلی 

 
 :  اختصاصیاهداف 

 دانشجودر پایان دوره باید بتواند :

 Anterior MI را توضیح دهد 

  تغییراتECG  درAnterior MI را شرح دهد 

 Antrolateral MI را توضیح دهد 

  تغییراتECG  درAntrolateral MI را شرح دهد 

 Inferior MI را توضیح دهد 

  تغییراتECG  درInferior MI را شرح دهد 

 Posterior MI را توضیح دهد 

  تغییراتECG  درPosterior MI را شرح دهد 

 اهمیت گذاشتن پیس میکر در بیماران را بداند 

 طبقه بندی پیس میکر ها بر اساس روش كدگذاری را شرح دهد 

 حضوری روش آموزش : 

 وایت برد-ویدئو پروژكتور امکانات آموزشی : 

                    )متعاقبا اعالم خواهد شد(       / پروژه / بحث و گفتگوتکلیف   فعالیت آموزشی :   

 متعاقبا اعالم خواهد شدعنوان و نوع آزمون : 

 منبع درس  :
  كتاب جامع مراقبت های پرستاری ویژه در بخش هایICU,CCU ودیالیز.تالیف: محمدرضا عسکری و محسن سلیمانی 

  تفسیرECG به زبان ساده نوشته دكتر لیندا پرتر فیلد، ترجمه شهریار محمودی 

  مراقبت های ویژه درICU تالیف: مالحت نیکروان مفرد و حسین شیری. 

 

  دقیقه  5مدت زمان  مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه04مدت زمان :   

 دقیقه  14مدت زمان :    

 دقیقه   04مدت زمان:     

  دقیقه  5مدت زمان :     جمع بندی و نتیجه گیری 

 



 

 

 

 هفتمجلسه 

 کارشناسی مقطع / رشته تحصیلی:               تکنولوژی اتاق عملگروه آموزشی:                                     پرستاری:    دانشکده

 مجازی 8/12تاریخ ارائه درس : 1044-1041سال تحصیلی  :  
 های مراقبت اصول و ریوی قلبی احیای های روشنام درس )واحد(  : 

 ویژه
 8-14ساعت:                      یکشنبهروز:       

 عملی -نظرینوع واحد:
 

 18تعداد دانشجویان  :

 مسئول درس:سرکارخانم سوخک 2تعداد واحد:
 : سرکارخانم سوخکمدرس دقیقه 94مدت کالس: 

  1044تاریخ بازنگری: بهمن ماه 
. 

 ABGاختالالت اسید و باز و تفسیر :  جلسهعنوان 

 

 ABGآشنایی با اختالالت اسید و باز و تفسیر :   جلسه هدف کلی

 
 :  اختصاصیاهداف 

 دانشجودر پایان دوره باید بتواند :

 .انواع اختالالت اسید و باز را نام ببرد 

 .علل، عالیم و نحوه مقابله با اسیدوز تنفسی را بیان نماید 

 .علل، عالیم و نحوه مقابله با اسیدوز متابولیک را بیان نماید 

  ،عالیم و نحوه مقابله با الکالوز تنفسی را بیان نماید.علل 

 .علل، عالیم و نحوه مقابله با آلکالوز متابولیک را بیان نماید 

  برگهABG .را تفسیر نماید 

 اختالالت اسیدوز و الکالوز را افتراق دهد 

 مجازی روش آموزش : 

 نرم افزار تولید محتوای الکترونیکی امکانات آموزشی : 

          )متعاقبا اعالم خواهد شد(       / پروژه / بحث و گفتگوتکلیف   فعالیت آموزشی :  

 متعاقبا اعالم خواهد شدعنوان و نوع آزمون : 

 منبع درس  :
  كتاب جامع مراقبت های پرستاری ویژه در بخش هایICU,CCU ودیالیز.تالیف: محمدرضا عسکری و محسن سلیمانی 

  تفسیرECG به زبان ساده نوشته دكتر لیندا پرتر فیلد، ترجمه شهریار محمودی 

  مراقبت های ویژه درICU تالیف: مالحت نیکروان مفرد و حسین شیری. 

  مدت زمان دقیقه مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه4مدت زمان :   

 مدت زمان :    دقیقه

 زمان:     دقیقهمدت 

  مدت زمان :    دقیقه جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 
 
 



 
 
 
 

 هشتمجلسه 
 

 کارشناسی مقطع / رشته تحصیلی:               تکنولوژی اتاق عملگروه آموزشی:                                     پرستاری:    دانشکده

 مجازی 8/12تاریخ ارائه درس : 1044-1041سال تحصیلی  :  
 های مراقبت اصول و ریوی قلبی احیای های روشنام درس )واحد(  : 

 ویژه
 8-14ساعت:                      یکشنبهروز:       

 عملی -نظرینوع واحد:
 

 18تعداد دانشجویان  :

 مسئول درس:سرکارخانم سوخک 2تعداد واحد:
 : سرکارخانم سوخکمدرس دقیقه 94مدت کالس: 

  1044بازنگری: بهمن ماه تاریخ 
. 

 تغذیه از راه وریدی:  جلسهعنوان 

 تغذیه از راه وریدیآشنایی با :   جلسههدف کلی 

 
 :  اختصاصیاهداف 

 دانشجودر پایان دوره باید بتواند :

  .موارد كاربرد و نحوه اجرا تغذیه از راه ورید را شرح دهد 

 .انواع محلول های تغذیه را نام ببرد 
 مجازی روش آموزش : 

 نرم افزار تولید محتوای الکترونیکی امکانات آموزشی : 

          )متعاقبا اعالم خواهد شد(       / پروژه / بحث و گفتگوتکلیف   فعالیت آموزشی :  

 متعاقبا اعالم خواهد شدعنوان و نوع آزمون : 

 منبع درس  :

  كتاب جامع مراقبت های پرستاری ویژه در بخش هایICU,CCU  ودیالیز.تالیف: محمدرضا عسکری و

 محسن سلیمانی

  تفسیرECG به زبان ساده نوشته دكتر لیندا پرتر فیلد، ترجمه شهریار محمودی 

  مراقبت های ویژه درICU تالیف: مالحت نیکروان مفرد و حسین شیری. 

  مدت زمان دقیقه مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقهمدت زمان :   

 مدت زمان :    دقیقه

 مدت زمان:     دقیقه

  مدت زمان :    دقیقه جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 جلسه نهم
                کارشناسی تکنولوژی اتاق عمل مقطع / رشته تحصیلی:               تکنولوژی اتاق عملگروه آموزشی:                        پرستاری:    دانشکده

 15/12تاریخ ارائه درس : 1044-1041سال تحصیلی  :  
 14-12ساعت:                      شنبهیکروز:        ویژه های مراقبت اصول و ریوی قلبی احیای های روشنام درس )واحد(  : 

 عملی -نظرینوع واحد:
 

 24تعداد دانشجویان  :

 سوخکسرکارخانم  مسئول درس: 2تعداد واحد:
 سرکارخانم سوخک: مدرس دقیقه 94مدت کالس: 

 99ماه  بهمنتاریخ بازنگری: 
 

 واحد مراقبت های ویژه و انواع آنتعریف  :جلسهعنوان 

 مراقبت ویژه آشنا گردند. با انواع بخش های ویژه و مشخصات وویژگی بخش های:   جلسههدف کلی 

 

 :  اختصاصیاهداف 
 بخش مراقبت های ویژه را تعریف كند. .1

 انواع بخش مراقبت های ویژه را نام ببرد.  .2

 را شرح دهد. CCU چگونگی مکان ، وسایل ، تجهیزات و نیروی انسانی مناسب برای بخش .3

 را شرح دهد. ICUچگونگی مکان ، وسایل ، تجهیزات و نیروی انسانی مناسب برای بخش .4

 را نام ببرد. ICUاندیکاسیون های پذیرش به  .5

 را نام ببرد. CCUاندیکاسیون های پذیرش به  .6

 را نام ببرد. ICU. معیارهای ترخیص از  .7

  تاریخچه احداث بخش های مراقبت ویژه را شرح دهد.  .8

 حضوری روش آموزش : 

 وایت برد-ویدئو پروژكتور امکانات آموزشی : 

        / پروژه / بحث و گفتگوتکلیف   فعالیت آموزشی :   

 متعاقبا اعالم خواهد شدعنوان و نوع آزمون : 

 منبع درس  :
 .1331تالن، مراقبت های ویژه پرستاری ،تهران.نشر حکیم هیدجی 
  مالحت نیک روان مفرد.مراقبت های ویژه درicu.1383.تهران.نور دانش. 

  سلیمانی، مراقبت های پرستاری ویژه در بخشمحمد رضا عسگری، محسنicu,ccu .1332و دیالیزتهران.بشری 

  دقیقه  5مدت زمان  مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه04مدت زمان :   

 دقیقه  14مدت زمان :    

 دقیقه   04مدت زمان:     

  دقیقه  5مدت زمان :     جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 دهم جلسه 
 

                کارشناسی تکنولوژی اتاق عمل مقطع / رشته تحصیلی:               تکنولوژی اتاق عملگروه آموزشی:                        پرستاری:    دانشکده
 11/41تاریخ ارائه درس : 1044-1041سال تحصیلی  :  

 10-15ساعت:                      سه شنبهروز:        ویژه های مراقبت اصول و ریوی قلبی احیای های روشنام درس )واحد(  : 
 عملی -نظرینوع واحد:

 
 24تعداد دانشجویان  :

 سوخکسرکارخانم  مسئول درس: 2تعداد واحد:
 دکتر رضوی: مدرس دقیقه 94مدت کالس: 

 1044تاریخ بازنگری: بهمن ماه 
 

 تشخیص ایست قلبی و تنفسی و علل آن عنوان جلسه:

 آشنا گردند. ایست قلبی و تنفسی و علل آنبا :   جلسههدف کلی 

 

 دانشجو بتواند: :  اختصاصیاهداف 
 تعریف ایست قلبی تنفسی را بداند -1

 با معیارهای ایست قلبی و تنفسی آشنا گردد. -2

 ایست قلبی و تنفسی را بداند.علل  -3

 اقدامات برخورد با ایست قلبی و تنفسی متناسب با علل آن را ذكر كند.  -4

  

 مجازی روش آموزش : 

 نرم افزارهای تولید محتوا امکانات آموزشی : 

        / پروژه / بحث و گفتگوتکلیف   فعالیت آموزشی :   

 خواهد شدمتعاقبا اعالم عنوان و نوع آزمون : 

 منبع درس  :
 .1331تالن، مراقبت های ویژه پرستاری ،تهران.نشر حکیم هیدجی 
  مالحت نیک روان مفرد.مراقبت های ویژه درicu.1383.تهران.نور دانش. 

 محمد رضا عسگری، محسن سلیمانی، مراقبت های پرستاری ویژه در بخشicu,ccu .1332و دیالیزتهران.بشری 

  دقیقه  5مدت زمان  مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه04مدت زمان :   

 دقیقه  14مدت زمان :    

 دقیقه   04مدت زمان:     

  دقیقه  5مدت زمان :     جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 یازدهم جلسه 
 

                کارشناسی تکنولوژی اتاق عمل مقطع / رشته تحصیلی:               تکنولوژی اتاق عملگروه آموزشی:                        پرستاری:    دانشکده
 20/41تاریخ ارائه درس : 1044-1041سال تحصیلی  :  

 10-15ساعت:                      سه شنبهروز:        ویژه های مراقبت اصول و ریوی قلبی احیای های روشنام درس )واحد(  : 
 عملی -نظرینوع واحد:

 
 24تعداد دانشجویان  :

 سوخکسرکارخانم  مسئول درس: 2تعداد واحد:
 : دکتر رضویمدرس دقیقه 94مدت کالس: 

 1044تاریخ بازنگری: بهمن ماه 
 

 مکان ، وسایل و تجهیزات جهت مانیتورینگ همودینامیک عنوان جلسه:

 مکان ، وسایل و تجهیزات جهت مانیتورینگ همودینامیک آشنایی با :   جلسههدف کلی 

 

 دانشجو بتواند: :  اختصاصیاهداف 

 نحوه دسترسی به ورید مركزی را توضیح دهد 

 .نحوه اندازه گیری فشار وج را شرح دهد 

   نحوه اندازه گیریIBP .را شرح دهد  

  .نحوه کار با الین شریانی و فشار شریانی را شرح دهد 

 مجازی روش آموزش : 

 نرم افزارهای تولید محتوا امکانات آموزشی : 

        / پروژه / بحث و گفتگوتکلیف   فعالیت آموزشی :   

 متعاقبا اعالم خواهد شدعنوان و نوع آزمون : 

 منبع درس  :
  1331پرستاری ،تهران.نشر حکیم هیدجی.تالن، مراقبت های ویژه 
  مالحت نیک روان مفرد.مراقبت های ویژه درicu.1383.تهران.نور دانش. 

 محمد رضا عسگری، محسن سلیمانی، مراقبت های پرستاری ویژه در بخشicu,ccu .1332و دیالیزتهران.بشری 

  دقیقه  5مدت زمان  مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه04مدت زمان :   

 دقیقه  14مدت زمان :    

 دقیقه   04مدت زمان:     

  دقیقه  5مدت زمان :     جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 جلسه دوازدهم
 

 پرستاریمقطع / رشته تحصیلی:کارشناسی                    پرستاری:    پرستاری                 گروه آموزشی:    دانشکده

 04/41تاریخ ارائه درس : 1044-41سال تحصیلی  :  

مراقبتهای جامع پرستاری در بخشهای نام درس )واحد(  :  
 ویژه

 10-15ساعت:سه شنبه            روز:   

 نوع واحد: نظری
 

 24 :جویانتعداد دانش

 درس: سرکار خانم سوخکمسئول  2تعداد واحد:
 دکتر رضوی مدرس:  دقیقه 94مدت کالس: 

 1044ماه بهمن تاریخ بازنگری: 
 

 احیا قلبی و ریوی پایهعنوان جلسه : 

 هدف کلی جلسه 
 آشنا گردد. ریوی پایه –احیا قلبی با اصول 

 اهداف اختصاصی : 

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

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

 .انواع تنفس مصنوعی را با یکدیگر مقایسه نماید 

 یح دهد.ضنحوه انجام ماساژ قلبی را تو 

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

 .علل ایست قلبی و تنفسی را نام ببرد 

 .نحوه ماساژ و دادن تنفس مصنوعی در بزرگساالن و شیرخواران را مقایسه نماید 

  ی، پرسش و پاسخ ، بحث گروه یروش آموزش : سخنران

 انهیپروژکتور ، را دئوی، و دی: تخته سف یآموزش امکانات

 تکلیف          /          پروژه        /        تاالر گفتگوفعالیت آموزشی :   

 متعاقبا اعالم خواهد شد.عنوان و نوع آزمون : 

 منبع درس : 
The ICU book. Paul L, Marino Ind latest ed. 

2- Critical care Hand book of Massachusetts general hospital. William E. burford. { ed. 

3- Basic of anesthesia. Robert K. Stoelting D.Miller. Latest ed 

4- Respiratory care Equipment. Richard D.& et al. latest ed 

 1337و دیالیز، دكتر محمدرضا عسکری، ویرایش چهارم ،  ccu ،icu. مراقبت های پرستاری ویژه در بخش 5

    : مدت زمان:      دقیقه )این قسمت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد.(مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 مدت زمان :    دقیقه

 مدت زمان :    دقیقه

 مدت زمان:      دقیقه

  مدت زمان :    دقیقه جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 



 
 
 

 جلسه سیزدهم
 
 

 پرستاریمقطع / رشته تحصیلی:کارشناسی                    پرستاری:    پرستاری                 گروه آموزشی:    دان دانشکده

 41/2تاریخ ارائه درس : 1044-41سال تحصیلی  :  

مراقبتهای جامع پرستاری در بخشهای نام درس )واحد(  :  
 ویژه

 10-15ساعت:سه شنبه             روز:   

 نوع واحد: نظری
 

 24تعداد دانشجویان  :

 درس: سرکار خانم سوخکمسئول  2تعداد واحد:
 دکتر رضوی مدرس:  دقیقه 94مدت کالس: 

 1044ماه بهمن تاریخ بازنگری: 
 

 احیا قلبی و ریوی پیشرفتهعنوان جلسه : 

 هدف کلی جلسه 
 یشرفته آشنا گردد.ریوی پ –احیا قلبی با اصول 

 اهداف اختصاصی : 

  نماید.را بیان راه هوایی مناسب برای بیمار روش های برقراری. 

  بیان نماید.روش صحیح اینتوباسیون دهانی را 

   بیان نماید.روش صحیح تهویه با ماسک و آمبوبگ را  

 .روش های برقراری راه هوایی پیشرفته را بر شمارد 

 .نحوه كار با دستگاه الکتروشوک را توضیح دهد 

 .با داروهای مورد استفاده در احیای قلبی ریوی آشنا گردد 

 تجویز داروهای احیا را نام ببرد. انواع روش های 

 .اقدامات حمایتی پس از یک احیا موفق را بر شمارد 

  ی، پرسش و پاسخ ، بحث گروه یروش آموزش : سخنران

 انهیپروژکتور ، را دئوی، و دی: تخته سف یآموزش امکانات

 گفتگوتکلیف          /          پروژه        /        تاالر فعالیت آموزشی :   

 متعاقبا اعالم خواهد شد.عنوان و نوع آزمون : 

 منبع درس : 
The ICU book. Paul L, Marino Ind latest ed. 

2- Critical care Hand book of Massachusetts general hospital. William E. burford. { ed. 

3- Basic of anesthesia. Robert K. Stoelting D.Miller. Latest ed 

4- Respiratory care Equipment. Richard D.& et al. latest ed 

 1337و دیالیز، دكتر محمدرضا عسکری، ویرایش چهارم ،  ccu ،icu. مراقبت های پرستاری ویژه در بخش 5

    : مدت زمان:      دقیقه )این قسمت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد.(مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 مدت زمان :    دقیقه

 مدت زمان :    دقیقه

 مدت زمان:      دقیقه

  مدت زمان :    دقیقه جمع بندی و نتیجه گیری 



 
 
 
 
 
 
 

 99دانشجویان اتاق عمل ورودی  روش های احیای قلبی و ریوی عملی روزانه طرح درس
 

 جلسه اول
 

 کارشناسی مقطع / رشته تحصیلی:               تکنولوژی اتاق عملگروه آموزشی:                                     پرستاری:    دانشکده

 20/41/1041و  11/1/1041 تاریخ ارائه درس : 1044-41سال تحصیلی  :  
 مراقبت اصول و ریوی قلبی احیای های روشنام درس )واحد(  :  

 ویژه های
 15-11ساعت:روز:       سه شنبه                  

 عملی -نظرینوع واحد:
 

 24تعداد دانشجویان  :

 سوخکسرکارخانم مسئول درس: 2تعداد واحد:
 دکتر رضویمدرس:  دقیقه 94مدت کالس: 

 1044ماه  بهمنتاریخ بازنگری: 
 

 مانورهای باز کردن راه هوایی : جلسهعنوان 

 انواع مانورهای باز كردن راه هوایی آشنا گردد. با:  جلسههدف کلی 
 

 :  اختصاصیاهداف 
  مانورJaw thrust .را به درستی انجام دهد 
 مانورchin lift .را به درستی انجام دهد 
  مانورjaw lift .را به درستی انجام دهد 

  مانورHead tilt .را به درستی انجام دهد  

                                                        ،فیلم های آموزشی موالژ رویسخنرانی ، تمرین بر روش آموزش :  

 موالژماژیک و وایت برد،  نرم افزار تولید محتوای الکترونیکی،:  امکانات آموزشی

          /تمرین عملیتکلیف :    فعالیت آموزشی

 منبع درس  :   
  كتاب جامعCPCR .تالیف حامد حسنی ،مرضیه كمالی2115برگرفته از انجمن قلب آمریکا. 

 .1331تازه های احیا قلبی و ریوی.تالیف لیلی یکه فالح،طاهره صادقی، محدثه بابایی.انتشارات سالمی.تهران 

  دقیقه  14مدت زمان  مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه04مدت زمان :    

 دقیقه  14مدت زمان :    

 دقیقه   25مدت زمان:     

  دقیقه  5مدت زمان :     جمع بندی و نتیجه گیری 

 دقیقه 14مدت زمان :     )تمرین عملی( ارزشیابی درس 



 
 
 
 
 
 

 جلسه دوم
 

 کارشناسی مقطع / رشته تحصیلی:               تکنولوژی اتاق عملگروه آموزشی:                                     پرستاری:    دانشکده

 41/42/1041 -04/41/1041تاریخ ارائه درس  1044-41سال تحصیلی  :  
 مراقبت اصول و ریوی قلبی احیای های روشنام درس )واحد(  :  

 ویژه های
 15-11ساعت:سه شنبه                روز:        

 عملی -نظرینوع واحد:
 

 24تعداد دانشجویان  :

 سوخکسرکارخانم مسئول درس: 2تعداد واحد:
 دکتر رضویمدرس:  دقیقه 94مدت کالس: 

 1044ماه  بهمنتاریخ بازنگری: 
 

 انواع روش های تنفس مصنوعی : جلسهعنوان 

 آشنا گردد. روش های تنفس مصنوعیبا انواع :  جلسههدف کلی 

 

 :  اختصاصیاهداف 
  دهان به دهان را به درستی انجام دهد.تنفس 
 .تنفس دهان به بینی را به درستی انجام دهد 
 .تنفس با استفاده از آمبوبگ و ماسک را به درستی انجام دهد 

                                                        ،فیلم های آموزشی موالژ سخنرانی ، تمرین بر رویروش آموزش :  

 موالژماژیک و وایت برد،  نرم افزار تولید محتوای الکترونیکی،:  آموزشی امکانات

          /تمرین عملیتکلیف :    فعالیت آموزشی

 منبع درس  :   
  كتاب جامعCPCR .تالیف حامد حسنی ،مرضیه كمالی2115برگرفته از انجمن قلب آمریکا. 

  1331فالح،طاهره صادقی، محدثه بابایی.انتشارات سالمی.تهران.تازه های احیا قلبی و ریوی.تالیف لیلی یکه 

  دقیقه  14مدت زمان  مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه04مدت زمان :    

 دقیقه  14مدت زمان :    

 دقیقه   25مدت زمان:     

  دقیقه  5مدت زمان :     جمع بندی و نتیجه گیری 

 دقیقه 14مدت زمان :     )تمرین عملی( ارزشیابی درس 

 
 



 
 
 
 
 

 جلسه سوم
 

 کارشناسی مقطع / رشته تحصیلی:               تکنولوژی اتاق عملگروه آموزشی:                                     پرستاری:    دانشکده

  24/42/1041 :تاریخ ارائه درس 1044-41سال تحصیلی  :  
 مراقبت اصول و ریوی قلبی احیای های روشنام درس )واحد(  :  

 ویژه های
 15-11ساعت:                    شنبه سهروز:      

 عملی -نظرینوع واحد:
 

 24تعداد دانشجویان  :

 سوخکسرکارخانم مسئول درس: 2تعداد واحد:
 دکتر رضویمدرس:  دقیقه 94مدت کالس: 

 1044ماه  بهمنتاریخ بازنگری: 
 

 FBAOمانورهای جهت درمان  : جلسهعنوان 

 آشنا گردد. با انواع مانورهای جهت برطرف كردن انسداد راه هوایی با اجسام خارجی:  جلسههدف کلی 

 

 :  اختصاصیاهداف 
 .مانور ضربه به پشت را به درستی انجام دهد 
 .مانور فشار به شکم را به درستی انجام دهد 
 به قفسه سینه را به درستی انجام دهد. مانور فشار 
 .مانور هملیچ را به درستی انجام دهد 
 بتواند اقدامات مناسب مربوط به انسداد راه هوایی در مصدومین هوشیار و بیهوش را از یکدیگر افتراق دهد 

                                                        ،فیلم های آموزشی موالژ سخنرانی ، تمرین بر رویروش آموزش :  

 موالژماژیک و وایت برد،  نرم افزار تولید محتوای الکترونیکی،:  امکانات آموزشی

          /تمرین عملیتکلیف :    فعالیت آموزشی

 منبع درس  :   
  كتاب جامعCPCR .تالیف حامد حسنی ،مرضیه كمالی2115برگرفته از انجمن قلب آمریکا. 

  1331احیا قلبی و ریوی.تالیف لیلی یکه فالح،طاهره صادقی، محدثه بابایی.انتشارات سالمی.تهران.تازه های 

  دقیقه  14مدت زمان  مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه04مدت زمان :    

 دقیقه  14مدت زمان :    

 دقیقه   25مدت زمان:     

  دقیقه  5مدت زمان :     جمع بندی و نتیجه گیری 

 دقیقه 14مدت زمان :     )تمرین عملی( ارزشیابی درس 



 
 

 جلسه چهارم
 
 

 کارشناسی مقطع / رشته تحصیلی:               تکنولوژی اتاق عملگروه آموزشی:                                     پرستاری:    دانشکده

 21/42/1044 :تاریخ ارائه درس 1044-41سال تحصیلی  :  
 مراقبت اصول و ریوی قلبی احیای های روشنام درس )واحد(  :  

 ویژه های
 10-11ساعت:                   سه شنبهروز:        

 عملی -نظرینوع واحد:
 

 24تعداد دانشجویان  :

 سرکارخانم سوخکمسئول درس: 2تعداد واحد:
 مدرس: جناب آقای دکتر رضوی دقیقه 94کالس: مدت 

 1044تاریخ بازنگری: بهمن ماه 
 

 اصول احیای قلبی و ریوی پایه : جلسهعنوان 

 با اصول احیای قلبی و ریوی پایه آشنا گردد.:  جلسههدف کلی 

 

 :  اختصاصیاهداف 

 .راه هوایی مناسب برای بیمار برقرار نماید 

  را اجرا نماید.به روش صحیح ماساژ قلبی 

 .به روش صحیح تنفس مصنوعی را اجرا نماید 

 .نسبت ماساژ قلبی  به تنفس را در بزرگساالن به درستی انجام دهد 

 .نسبت ماساژ قلبی  به تنفس را در شیرخواران به درستی انجام دهد 

  .روش های احیا قلبی یک و دو نفره را به درستی انجام دهد 

  توالیBLS پروتکل انجام دهدرا طبق آخرین. 

                                                        ،فیلم های آموزشی موالژ سخنرانی ، تمرین بر رویروش آموزش :  

 موالژماژیک و وایت برد،  نرم افزار تولید محتوای الکترونیکی،:  امکانات آموزشی

          /تمرین عملیتکلیف :    فعالیت آموزشی

 منبع درس  :   
  كتاب جامعCPCR .تالیف حامد حسنی ،مرضیه كمالی2115برگرفته از انجمن قلب آمریکا. 

 .1331تازه های احیا قلبی و ریوی.تالیف لیلی یکه فالح،طاهره صادقی، محدثه بابایی.انتشارات سالمی.تهران 
  دقیقه  14مدت زمان  مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه04مدت زمان :    

 دقیقه  14مدت زمان :    

 دقیقه   25مدت زمان:     

  دقیقه  5مدت زمان :     جمع بندی و نتیجه گیری 

 دقیقه 14مدت زمان :     )تمرین عملی( ارزشیابی درس 

 



 
 

 جلسه پنجم
 

 کارشناسی مقطع / رشته تحصیلی:               تکنولوژی اتاق عملگروه آموزشی:                                     پرستاری:    دانشکده
 40/40/1041 :تاریخ ارائه درس 1044-41سال تحصیلی  :  

 مراقبت اصول و ریوی قلبی احیای های روشنام درس )واحد(  :  

 ویژه های
 10-11ساعت:                   سه شنبهروز:        

 عملی -نظرینوع واحد:
 

 24تعداد دانشجویان  :

 سوخکسرکارخانم مسئول درس: 2تعداد واحد:
 دکتر رضویمدرس:  دقیقه 94مدت کالس: 

 1044ماه  بهمنتاریخ بازنگری: 
 

 پوزیشن ریکاوری –اکسیژن تراپی  : جلسهعنوان 

 : جلسه هدف کلی
  آشنا گرددپوزیشن ریکاوری   و اكسیژن تراپیبا انواع تجهیزات. 

 :  اختصاصیاهداف 
 .انواع وسایل اكسیژن تراپی رانام ببرد 

 .انواع وسایل اكسیژن تراپی )كانوال بینی، كاتتر بینی، ماسک ساده، ماسک ذخیره، ماسک ونچوری، تی پیس (را بشناسد 

 را  بینی، كاتتر بینی، ماسک ساده، ماسک ذخیره، ماسک ونچوری، تیی پییس (را  )كانوال نحوه كاربرد هر كدام از وسایل اكسیژن تراپی

 شرح دهد.

  كانوال بینی، كاتتر بینی، ماسک ساده، ماسک ذخیره، ماسک ونچوری، تی پیس (را مزایا و معایب هر كدام از وسایل اكسیژن تراپی(

 را بداند.

 ا نماید.بتواند  پوزیشن ریکاوری  را به نحو صحیح روی موالژ اجر 

 .بتواند به نحو صحیحی اكسیژن تراپی بر روی موالژ با كانوال انجام دهد 

 .بتواند به نحو صحیحی اكسیژن تراپی بر روی موالژ با ماسک ساده انجام دهد 

 .بتواند به نحو صحیحی اكسیژن تراپی بر روی موالژ با ماسک ونچوری انجام دهد 

                                                        ،فیلم های آموزشی موالژ سخنرانی ، تمرین بر رویروش آموزش :  

 موالژماژیک و وایت برد،  نرم افزار تولید محتوای الکترونیکی،:  امکانات آموزشی

          /تمرین عملیتکلیف :    فعالیت آموزشی

 منبع درس  :   
  كتاب جامعCPCR .تالیف حامد حسنی ،مرضیه كمالی2115برگرفته از انجمن قلب آمریکا. 

 .1331تازه های احیا قلبی و ریوی.تالیف لیلی یکه فالح،طاهره صادقی، محدثه بابایی.انتشارات سالمی.تهران 

  مالحت نیک روان مفرد.مراقبت های ویژه درicu.1383.تهران.نور دانش. 

  ،مراقبت های پرستاری ویژه در بخشمحمد رضا عسگری، محسن سلیمانیicu,ccu .1332و دیالیزتهران.بشری 

  دقیقه  14مدت زمان  مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه04مدت زمان :    

 دقیقه  14مدت زمان :    

 دقیقه   25مدت زمان:     

  دقیقه  5    مدت زمان : جمع بندی و نتیجه گیری 

 دقیقه 14مدت زمان :     )تمرین عملی( ارزشیابی درس 



 
 
 
 

 جلسه ششم
 

 کارشناسی مقطع / رشته تحصیلی:               تکنولوژی اتاق عملگروه آموزشی:                                     پرستاری:    دانشکده

 14/40/1041 :تاریخ ارائه درس 1044-41سال تحصیلی  :  
 مراقبت اصول و ریوی قلبی احیای های روشنام درس )واحد(  :  

 ویژه های
 10 - 11 ساعت:                   شنبه سهروز:        

 عملی -نظرینوع واحد:
 

 24تعداد دانشجویان  :

 سوخکسرکارخانم مسئول درس: 2تعداد واحد:
 دکتر رضویمدرس: جناب آقای  دقیقه 94مدت کالس: 

 1044ماه  بهمنتاریخ بازنگری: 
 

 یشرفتهاصول احیای قلبی و ریوی پ : جلسهعنوان 

 آشنا گردد. پیشرفتهبا اصول احیای قلبی و ریوی :  جلسههدف کلی 

 

 :  اختصاصیاهداف 

 .روش های برقراری راه هوایی پیشرفته را بر شمارد 

 نماید.حلقی را بر روی موالژ اجرا -روش صحیح را هوایی دهانی 

 حلقی را بر روی موالژ اجرا نماید.-روش صحیح را هوایی بینی  

  .روش صحیح اینتوباسیون دهانی را بر روی موالژ اجرا نماید 

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

 .به روش صحیح ماساژ قلبی را روی موالژ اجرا نماید 
 ته برای موالژ برقرار نماید.به روش صحیح راه هوایی  پیشرف 
  الگوریتمACLS .را طبق آخرین پروتکل انجام دهد 

                                                        ،فیلم های آموزشی موالژ سخنرانی ، تمرین بر رویروش آموزش :  

 موالژماژیک و وایت برد،  نرم افزار تولید محتوای الکترونیکی،:  امکانات آموزشی

          /تمرین عملیتکلیف :    فعالیت آموزشی

 منبع درس  :   
  كتاب جامعCPCR .تالیف حامد حسنی ،مرضیه كمالی2115برگرفته از انجمن قلب آمریکا. 

  1331سالمی.تهران.تازه های احیا قلبی و ریوی.تالیف لیلی یکه فالح،طاهره صادقی، محدثه بابایی.انتشارات 
  دقیقه  14مدت زمان  مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه04مدت زمان :    

 دقیقه  14مدت زمان :    

 دقیقه   25مدت زمان:     

  دقیقه  5مدت زمان :     جمع بندی و نتیجه گیری 

 دقیقه 14مدت زمان :     )تمرین عملی( ارزشیابی درس 

 


