
دانشکده
ماھانھ قالب نگارش طرح درس

دانشجویان پزشکی مقطع  فیزیوپاتولوژی:مخاطبان)   ریوی -احیای قلبی (فیزیوپاتولوژی بیماریھای قلب وعروق  :  عنوان درس 
بعد از اتمام جلسھ:سواالت فراگیرساعت پاسخگویی بھ ./.                                         ٩:  ) یا سھم استاد از واحد:(تعدادواحد

)٩٧نیمسال اول (جواد عظیمی وقار دکتر :مدرس٢۶/٨/٩٧: زمان ارائھ درس
ندارد  :درس و پیش نیاز

:هدف کلی درس 
ریوي–آشنایی با احیاي قلبی 

)جلسه یک هدفجهت هر : (هداف کلی جلسات ا
کسب دانش و توانایی الزم  جهت برقراري سریع و صحیح  و مطمئن  راههاي هوایی و تنفس خوب و گردش خون مناسب

:اهداف ویژه به تفکیک اهداف کلی هر جلسه
شناخت اهمیت احیاي قلبی ریوي

شناخت عوامل زمینه ساز توقف قلبی ریوي
تشخیص توقف قلبی

شناحت اصول کلی احیاي اولیه و پیشرفته 
شناخت  روشهاي ماساژ قلبی  و تنفس مصنوعی

CPRشناخت اندیکاسیونهاي قطع 

آشنائی با مراقبت هاي پس از احیا

در پایان دانشجو قادر  باشد 
در جریان احیا حداکثر  استفاده  از زمان  را برده و از اتالف وقت جلوگیري  کند -1
اصول کارگروهی  را رعایت  کند -2
اطمینان حاصل کند BLSاز کیفیت  -3
4-position بیمار را درست کند
مراحل  درست تنفس  مصنوعی را بداند و به کار ببندد -5
محل دقیق ماساژ قلبی روش درست آن را بداند و انجام دهد -6
نحوه  زمان تجویز شوك و داروها را بداند و به کار ببندد -7

:منابع
1-Braunwald s H.D 2018
2- AHA guideline 2018

–سخنرانی –دانشجو  محور :روش تدریس
پاورپوینتاسالیدهاي  - ویدئو پروژکتور:وسایل آموزشی 
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