
 
1 

 

تعالیبسمه

 داًشگاُ ػلَم پسشکی ٍ خدهات بْداشتی درهاًی استاى بَشْر

 هرکس تَسؼِ آهَزش پسشکی

 دفتر ًظارت ٍ ارزشیابی

 فرم طرح درس

 

 
 پزعتبری :رشتِ تحصیلیوبرؽٙبعی ارؽذ       :هدرک تحصیلیآخریي ٘ضاد          ٔحٕذ اعٕبػیُ حبجی :ًام ٍ ًام خاًَادگی هدرس

 عبَ 4 :سابقِ آهَزشی:                                     گرٍُ آهَزشیٔزثی                          :رتبِ داًشگاّی

 ثبر 3 :سابقِ تدریس درس هَرد ًظر

 
 26: تؼداد فراگیراى               6: ترم                وبرؽٙبعی: هقطغ               ٞٛؽجزی: رشتِ تحصیلی فراگیراى

 
 ٞبی پشؽىی فٛریت: ػٌَاى درس بطَر کاهل

 5/1: تؼذاد ٚاحذ                        وبرآٔٛسی                   ػّٕی               تئٛری  :ًَع درس
    10:00:   زهاى خاتوِ کالس    8:00شٌبِ  دٍ: زهاى شرٍع کالس

 20/10/91: پایاى ترم   ٘ذارد: هیاى ترمتاریخ اهتحاى 

 
 تىٛیٙی                        ای ٔزحّٝ:   ٔزاحُ ارسؽیبثی

 درفذ اس ٕ٘زٜ ٟ٘بیی  5: فؼبِیت دا٘ؾجٛ ا٘جبْ تىبِیف حنٛر ٚ غیبة
 یدرفذ اس ٕ٘زٜ ٟ٘بی 5:  وٛئیشٞبی ا٘جبْ ؽذٜ

 درفذ اس ٕ٘زٜ ٟ٘بیی   90  :أتحبٖ پبیبٖ تزْ
 

 جٛر وزد٘ی       غّو/ فحیح     ای چٙذٌشیٙٝ       تؾزیحی       ؽفبٞی:       ٘ٛع أتحبٖ پبیبٖ تزْ
 

 
 :ّدف کلی درس

 -ٞب، وغت تٛإ٘ٙذی السْ در وٕه ثٝ ا٘جبْ ػّٕیبت احیبء لّجی ٞبی پشؽىی ٚ ثحزاٖ اراٖ در فٛریتٞبی السْ در ثزخٛرد اِٚیٝ ثب ثیٓ فزاٌیزی ٟٔبرت

 .ٚ تٛا٘بیی ثىبرٌیزی تجٟیشات ٚ ٚعبیُ ٔزثٛىٝ( CPCR)ریٛی ٚ ٔغشی

 

 
 (:حداکثر سِ هٌبغ)هٌابغ اصلی تدریس درس هَرد ًظر

 . ٘ٛر دا٘ؼ، تٟزاٖ، ا٘تؾبرات ٞبی پزعتبری تبة جبٔغ فٛریتن، 1387، ٘یه رٚاٖ ٔفزد، ٔالحت .1

 .ٞبی ىت داخّی، تٟزاٖ، ا٘تؾبرات ٘ٛر دا٘ؼ اٚرصا٘ظ -ٞب ، تظبٞزات افّی ٚ درٔبٖ ثیٕبری1388ٌزٜٚ ِٔٛفیٗ،  .2

 .ؽبرات ٘ٛر دا٘ؼدر ثبِغیٗ، تٟزاٖ، ا٘ت CPR، وتبة جبٔغ 1384٘یه رٚاٖ ٔفزد، ٔالحت؛ ٌّؾٙی ٌّجبغی، غالٔزمب؛ ؽیزی، حغیٗ؛  .3
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 اّداف کلی درس

1) ……………………………………………………………….. 

 

 

 

 جلسِ اٍل

 ٔحٕذ اعٕبػیُ حبجی ٘ضاد: ٘بْ ٔذرط

 تزیبص: ػٙٛاٖ ٔجحث

 : اٞذاف اختقبفی

 .ٞبی خٛد ارتجبه ٔٙبعجی داؽتٝ ثبؽذ ثب اعتبد ٚ ٕٞىالعی (1

 .یبدٌیزی والط ؽزوت فؼبَ داؽتٝ ثبؽذ -در فزایٙذ یبددٞی (2

 .را ثٝ درعتی تؼزیف وٙذتزیبص  (3

 .را ثيٛر فحیح ٘بْ ثجزد یبصتز ثزٔٛثز  حذالُ عٝ ػبُٔ (4

 .ثٝ درعتی تٛمیح دٞذ ٞب را ثٙذی فٛریت ىجمٝ (5

 .تزیبص حذالُ دٚ ثیٕبری را ٘بْ ثجزد( ٌزٜٚ)ثزای ٞز ىجمٝ (6

 .ثٙذی وٙذ فحت ىجمٝ 100%ثب  TRTSتزیبص را ثز اعبط أتیبسات  (7

 

 رٚا٘ی حزوتی                       ػبىفی                        ؽٙبختی :   حیيٝ

 ثحث ٚ ٌفتٍٛ ٚ یعخٙزاٖ: رٚػ آٔٛسؽی

 پزٚصوتٛر یذئٛٚ ٚ یٛتزوبٔپ -ثزد یتٚا: ٚعیّٝ وٕه آٔٛسؽی

 جلسِ دٍم

 ٔحٕذ اعٕبػیُ حبجی ٘ضاد: ٘بْ ٔذرط

 ؽٛن: ػٙٛاٖ ٔجحث

 : اٞذاف اختقبفی

 .فحت تؼزیف وٙذ 100%را ثب  ؽٛن (1

 .ٞب در والط ثحث وٙذ را ثب اعتبد ٚ دیٍز ٕٞىالعیدر ؽٛن  یذیوُ یٓٔفبٜ (2

 .دٞذ تٛمیحرا ثٝ درعتی  ؽٛن یثٙذ ٔزحّٝ (3

 .ٕ٘بیذ تفغیزرا ثٝ درعتی  Tilt٘تیجٝ تغت  (4

 .تؼزیف وٙذ ىٛر فحیحرا ثٝ  ؽٛنؽبخـ  (5

 .فحت ٘بْ ثجزد 100%ا٘ٛاع ؽٛن را ثب  (6

 .عتی فٟزعت ٕ٘بیذ ٚ ثزای ٞز یه ٔثبِی ثیبٚردثٝ دررا  ػُّ ؽٛن وبردیٛص٘یه (7

 .عتی فٟزعت ٕ٘بیذ ٚ ثزای ٞز یه ٔثبِی ثیبٚردثٝ دررا  ا٘غذادیػُّ ؽٛن  (8
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 رٚا٘ی حزوتی                       ػبىفی                        ؽٙبختی :   حیيٝ

 ثحث ٚ ٌفتٍٛ ٚ یعخٙزاٖ: رٚػ آٔٛسؽی

 پزٚصوتٛر یذئٛٚ ٚ یٛتزوبٔپ -ثزد یتٚا: ٚعیّٝ وٕه آٔٛسؽی

 جلسِ سَم

 ٔحٕذ اعٕبػیُ حبجی ٘ضاد: ٘بْ ٔذرط

  (ادأٝ)ؽٛن: ػٙٛاٖ ٔجحث

 : اٞذاف اختقبفی

 .افتذ، ثٝ ىٛر ٔختقز تٛمیح دٞذ فزایٙذی وٝ در ؽٛن ٞبیپِٕٛٚیه اتفبق ٔی (1

 .ٞبی ؽٛن وبردیٛص٘یه را ٘بْ ثجزد ػالئٓ ٚ ٘ؾب٘ٝٔٛرد  3حذالُ  (2

 .ثيٛر فحیح ثیبٖ ٕ٘بیذ وٙذ، ٞبیی وٝ در ؽٛن تٛسیؼی تغییز ٔی ؽبخـ (3

 .فزایٙذ ؽٛن ٞبیپِٕٛٚیه ٚ وبردیٛص٘یه را ثٝ درعتی ٔمبیغٝ وٙذ (4

 .فحت ٘بْ ثجزد 100%درٔبٖ وّی ا٘ٛاع ؽٛن را ثب  (5

 .در ٔٛرد ٞز یه تٛمیح ٔختقزی دٞذٚ دارٚٞبیی وٝ در ؽٛن وبرثزد دارد، ٘بْ ثزدٜ ٔٛرد  3حذالُ  (6

 

 رٚا٘ی حزوتی                       ػبىفی                        ؽٙبختی :   حیيٝ

 ثحث ٚ ٌفتٍٛ ٚ یعخٙزاٖ: رٚػ آٔٛسؽی

 پزٚصوتٛر یذئٛٚ ٚ یٛتزوبٔپ -ثزد یتٚا: ٚعیّٝ وٕه آٔٛسؽی

 جلسِ چْارم

 ٔحٕذ اعٕبػیُ حبجی ٘ضاد: ٘بْ ٔذرط

 تزٚٔب: ػٙٛاٖ ٔجحث

 : اٞذاف اختقبفی

 .را ثٝ درعتی در والط تٛمیح دٞذ یٕبرعتبٖدر ة یثغتز یبرٞبیٔغ (1

 .ثزخٛرد عیغتٕبتیه ثب ثیٕبراٖ تزٚٔبیی را ثٝ خٛثی فٟزعت ٕ٘بیذٔزاحُ رٚػ  (2

 .ٔزاحُ ثزرعی اِٚیٝ را ثٝ تزتیت ٘بْ ثجزد (3

 .٘بْ ثجزدرا در حنٛر اعتبد  ییا٘غذاد راٜ ٞٛا یٞب ػالئٓ ٚ ٘ؾب٘ٝ (4

 .را ثٝ درعتی فٟزعت ٕ٘بیذ ییا٘غذاد راٜ ٞٛاػُّ  (5

 .را در والط ثٝ سثبٖ عبدٜ تٛمیح دٞذیبء الذأبت اح (6

 .را ثٝ درعتی ؽزح دٞذ ٞبی ثبثت ٍ٘ٝ داؽتٗ عز ٚ ٌزدٖ ا٘ذیىبعیٖٛ (7

 

 رٚا٘ی حزوتی                       ػبىفی                        ؽٙبختی :   حیيٝ

 ثحث ٚ ٌفتٍٛ ٚ یعخٙزاٖ: رٚػ آٔٛسؽی

 پزٚصوتٛر یذئٛٚ ٚ یٛتزوبٔپ -ثزد یتٚا: ٚعیّٝ وٕه آٔٛسؽی

 جلسِ پٌجن
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 ٔحٕذ اعٕبػیُ حبجی ٘ضاد: ٘بْ ٔذرط

 (ادأٝ)تزٚٔب: ػٙٛاٖ ٔجحث

 : اٞذاف اختقبفی

 .ٌذاؽت در والط تٛمیح دٞذ NG Tubeتٛاٖ  ٔٛاردی وٝ در تزٚٔب ٕ٘ی (1

 .ٔزاحُ ثزرعی ثب٘ٛیٝ را ثٝ تزتیت ٘بْ ثجزد (2

 .ثيٛر فحیح ثب ٞٓ ٔمبیغٝ وٙذ ا٘ٛاع فذٔبت را ٘بْ ثزدٜ ٚ  (3

 .ٞبی آعیت را ثٝ درعتی تٛمیح دٞذ ٔىب٘یغٓ (4

 .دٞذ ؽزحثٝ ىٛر فحیح ثیٙذ،  ٞبیی وٝ ثیؾتز آعیت ٔی ، لغٕتتقبدف ثب ػبثز پیبدٜدر  (5

 .ثیٙذ، ثٝ ىٛر فحیح فٟزعت ٕ٘بیذ ٞبیی وٝ در فذٔبت ٘بفذ ثیؾتز اس ٕٞٝ آعیت ٔی ثبفت (6

 

 رٚا٘ی حزوتی                       ػبىفی                        ؽٙبختی :   حیيٝ

 ثحث ٚ ٌفتٍٛ ٚ یعخٙزاٖ: رٚػ آٔٛسؽی

 پزٚصوتٛر یذئٛٚ ٚ یٛتزوبٔپ -ثزد یتٚا: ٚعیّٝ وٕه آٔٛسؽی

 جلسِ ششن

 ٔحٕذ اعٕبػیُ حبجی ٘ضاد: ٘بْ ٔذرط

 تزٚٔب ثٝ عز: ػٙٛاٖ ٔجحث

 : اٞذاف اختقبفی

 .را ثٝ درعتی در والط ٘بْ ثجزد عز یا٘ٛاع تزٚٔب (1

 .ثب ٞٓ ٔمبیغٝ وٙذثٝ ىٛر فحیح ٘بْ ثزدٜ ٚ را  ٔغش یٔٛمغ یؼبتمب (2

 .فحت ؽزح دٞذ 100%را ثب جٕجٕٝ  ای ػالئٓ ؽىغتٍی لبػذٜ (3

 .ٞبی خٛد ثحث ٕ٘بیذ را ثب اعتبد ٚ ٕٞىالعی ICPٞبی افشایؼ  درٔبٖ  (4

 .تزیبد وٛؽیًٙ را ثٝ درعتی تؼزیف وٙذ (5

 .تفبٚت لبئُ ؽٛد دوٛرتیىٝٚ  ٚمؼیت دعزثزٜثٝ درعتی ثیٗ  (6

 

 رٚا٘ی حزوتی                       ػبىفی                        ؽٙبختی :   حیيٝ

 ثحث ٚ ٌفتٍٛ ٚ یعخٙزاٖ: رٚػ آٔٛسؽی

 پزٚصوتٛر یذئٛٚ ٚ یٛتزوبٔپ -ثزد یتٚا: ٚعیّٝ وٕه آٔٛسؽی

 جلسِ ّفتن

 ٔحٕذ اعٕبػیُ حبجی ٘ضاد: ٘بْ ٔذرط

 ٔغٕٛٔیت: ػٙٛاٖ ٔجحث

 : اٞذاف اختقبفی

 .تؼزیف وٙذ ثٝ درعتیرا  ٔغٕٛٔیت (1

 .دٕ٘بی فٟزعتفحت  100% ثب  ا٘ٛاع تٕبط عْٕٛ را (2

 .ٞب را ثب ٞٓ در والط ٔمبیغٝ وٙذ ٚ ٔحزن ٔخذر یثب دارٚٞب یتػالئٓ ٔغْٕٛ (3

 .را ثٝ درعتی فٟزعت ٕ٘بیذ یاعتٙؾبق یٞب یتٔغْٕٛٞبی  ٚ ٘ؾب٘ٝػالئٓ  (4
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 .را ثٝ درعتی فٟزعت ٕ٘بیذ ٞب ٞبی اٚرصا٘غی ٔغٕٛٔیت درٔبٖ (5

 .اعتبد تٛمیح دٞذٞب را ثٝ ىٛر فحیح در حنٛر  یتاس ٔغْٕٛ ی٘بػ یپٛتب٘غیٖٛدرٔبٖ ٞب (6

 .دارٚ یب عْٕٛ را ثٝ درعتی ٘بْ ثجزد یپبدسٞز اختقبؿ (7

 .ٞبی خٛد ثحث وٙذ را ثب اعتبد ٚ ٕٞىالعی یٙزصیهوَٛ یآ٘توِٛیٙزصیه ٚ عٙذرْ  (8

 

 رٚا٘ی حزوتی                       ػبىفی                        ؽٙبختی :   حیيٝ

 ثحث ٚ ٌفتٍٛ ٚ یعخٙزاٖ: رٚػ آٔٛسؽی

 پزٚصوتٛر یذئٛٚ ٚ یٛتزوبٔپ -ثزد یتٚا: ٚعیّٝ وٕه آٔٛسؽی

 جلسِ ّشتن

 ٔحٕذ اعٕبػیُ حبجی ٘ضاد: ٘بْ ٔذرط

 ٘برعبیی حبد تٙفظ: ػٙٛاٖ ٔجحث

 : اٞذاف اختقبفی

 .٘برعبیی حبد تٙفظ را ثٝ درعتی تٛمیح دٞذ (1

 .وّی ٘برعبیی حبد تٙفظ را ثٝ خٛثی ؽزح دٞذ دٚ دِیُ (2

 .ػُّ ٘برعبیی حبد تٙفظ را ثٝ ىٛر فحیح فٟزعت ٕ٘بیذ (3

 .ثٙذی وٙذ در والط ىجمٝ را حبد تٙفظ یی٘برعب (4

 .را ثٝ خٛثی در والط تٛمیح دٞذ یپٛوغٕیوٙٙذٜ ٞب یجبدا یٞب یغٓٔىبٖ (5

 .را ثيٛر فحیح فٟزعت وٙذحبد تٙفظ  ییدر ٘برعب یٙیتظبٞزات ثبَ (6

 

 رٚا٘ی حزوتی                       ػبىفی                        ؽٙبختی :   حیيٝ

 ثحث ٚ ٌفتٍٛ ٚ یعخٙزاٖ: رٚػ آٔٛسؽی

 پزٚصوتٛر یذئٛٚ ٚ یٛتزوبٔپ -ثزد یتٚا: ٚعیّٝ وٕه آٔٛسؽی

 ًْنجلسِ 

 ٘ضاد ٔحٕذ اعٕبػیُ حبجی: ٘بْ ٔذرط

 (ادأٝ)تٙفظ٘برعبیی حبد : ػٙٛاٖ ٔجحث

 : اٞذاف اختقبفی

 .ؽزح دٞذثٝ درعتی را  ٘برعبیی حبد تٙفظٞبی  درٔبٖ (1

 .را ثٝ درعتی تؼزیف ٕ٘بیذ پٕٙٛتٛراوظ (2

 .را ثذٖٚ خيبء تٛمیح دٞذ ٞبی پٕٙٛتٛراوظ ػالئٓ ٚ ٘ؾب٘ٝ (3

 .ا٘ٛاع پٕٙٛتٛراوظ را ٘بْ ثزدٜ ٚ ثٝ ىٛر فحیح تٛمیح دٞذ (4

 .را ثيٛر فحیح ثیبٖ وٙذ یتٛراوٛعتْٛ یٞب یىبعیٖٛا٘ذ (5

 .را ثٝ سثبٖ عبدٜ تٛمیح دٞذ پٕٙٛتٛراوظٞبی اٚرصا٘غی  درٔبٖ (6

 .ؽزح دٞذرا ثذٖٚ خيبء  Chest Tubeپظ اس ٌذاؽتٗ  یٞب ٔزالجت (7

 

 رٚا٘ی حزوتی                       ػبىفی                        ؽٙبختی :   حیيٝ
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 ثحث ٚ ٌفتٍٛ ٚ یعخٙزاٖ: رٚػ آٔٛسؽی

 پزٚصوتٛر یذئٛٚ ٚ یٛتزوبٔپ -ثزد یتٚا: ٚعیّٝ وٕه آٔٛسؽی

 دّنجلسِ 

 ٘ضاد ٔحٕذ اعٕبػیُ حبجی: ٘بْ ٔذرط

 عٛختٍی: ػٙٛاٖ ٔجحث

 : اٞذاف اختقبفی

 .ثٝ درعتی عٛختٍی را تؼزیف وٙذ (1

 .درعتی تٛمیح دٞذا٘ٛاع عٛختٍی را ٘بْ ثزدٜ ٚ ٞز یه را ثٝ  (2

 .ثٙذی وٙذ را ثز اعبط ػٕك ثٝ ىٛر فحیح ىجمٝ ٞب عٛختٍی (3

 .را در والط تٛمیح دٞذ 2خقٛفیبت عٛختٍی درجٝ  (4

 .را ثٝ سثبٖ عبدٜ تٛمیح دٞذ یٚعؼت عٛختً یٗتخٓٞبی  ا٘ٛاع رٚػ (5

 .را ثٝ ىٛر وبُٔ ؽزح دٞذ یٔزاحُ عٛختً (6

 

 رٚا٘ی حزوتی                       ػبىفی                        ؽٙبختی :   حیيٝ

 ثحث ٚ ٌفتٍٛ ٚ یعخٙزاٖ: رٚػ آٔٛسؽی

 پزٚصوتٛر یذئٛٚ ٚ یٛتزوبٔپ -ثزد یتٚا: ٚعیّٝ وٕه آٔٛسؽی

 یازدّنجلسِ 

 ٔحٕذ اعٕبػیُ حبجی ٘ضاد: ٘بْ ٔذرط

 (ادأٝ)عٛختٍی: ػٙٛاٖ ٔجحث

 : اٞذاف اختقبفی

 .ٔزاحُ درٔبٖ عٛختٍی را ثذٖٚ اؽتجبٜ فٟزعت ٕ٘بیذ (1

 .اٚرصا٘غی عٛختٍی را ثٝ خٛثی تٛمیح دٞذٞبی  درٔبٖ (2

 .را ثٝ درعتی ثیبٖ ٕ٘بیذ ٔزحّٝ فٛری در عٛختٍی ؽذیذٞبی  درٔبٖ (3

 .در عٛختٍی را ثٝ سثبٖ عبدٜ در والط ؽزح دٞذ یدرٔبٖ یغفزَٔٛ ٔب (4

 .را ثٝ درعتی تٛمیح دٞذ اعىبرٚتٛٔی (5
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 دٍازدّنجلسِ 

 ٔحٕذ اعٕبػیُ حبجی ٘ضاد: ٘بْ ٔذرط

 یٛیر یلّت یبءاح: ػٙٛاٖ ٔجحث

 : اٞذاف اختقبفی
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 .ٔزي ٘بٌٟب٘ی را ثٝ درعتی تؼزیف ٕ٘بیذ (1

 .را ثٝ درعتی ٘بْ ثجزدیٛی ر یلّت یغتا یغٚ ؽب یػُّ افُ (2

 .تٛمیح دٞذثٝ سثبٖ خٛد ٘بْ ثزدٜ ٚ ٚظبیف ٞز یه را را  یبءاح یٓت یاػنبء افُ (3

 .را ثٝ درعتی تٛمیح دٞذ ٖثشرٌغبال در ثمبء یزٜس٘ج (4

 .ٞبی خٛد در والط ثحث وٙذ را ثب اعتبد ٚ ٕٞىالعییٝ پب یبءالذأبت اح (5

 .را ثٝ سثبٖ خٛد تٛمیح دٞذ ٔب٘ٛر خٓ وزدٖ عز ٚ ثّٙذ وزدٖ چب٘ٝ (6

 .را ثٝ درعتی تٛمیح دٞذی ػٛارك تٙفظ ٔقٙٛع (7
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 سیسدّنجلسِ 

 ٔحٕذ اعٕبػیُ حبجی ٘ضاد: ٘بْ ٔذرط

 (ادأٝ)یٛیر یلّت یبءاح: ػٙٛاٖ ٔجحث

 : اٞذاف اختقبفی

 .را ثٝ سثبٖ عبدٜ تٛمیح دٞذ ٔبعبص لّت یهتىٗ (1

 .را ثٝ درعتی ٘بْ ثجزد ؽٛد، چٟبر ریتٓ وٝ ثبػث ایغت لّجی ثذٖٚ ٘جل ٔی (2

 .دٞذ ؽزحفحت  100%را ثب  AED٘حٜٛ اعتفبدٜ اس  (3

 .پذیز ایغت لّجی را ثٝ درعتی در والط تٛمیح دٞذ ػُّ ثزٌؾت (4

 .را ثٝ درعتی تٛمیح دٞذ ،ٔٛاردی وٝ احتٕبَ ثمبی ػٕز ٚ س٘ذٜ ٔب٘ذٖ ثیؾتز اعت (5

 .وبرثزد دارد، ٘بْ ثزدٜ ٚ ثٝ ىٛر فحیح ؽزح دٞذ CPRدارٚٞبیی وٝ در  (6

 .دٞذرا ثٝ درعتی ؽزح یغتَٛ درٔبٖ آط (7

 .را در والط تٛمیح دٞذ CPR 2010ٟٔٓ در  ییزتغحذالُ عٝ  (8
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