
 فرم طرح درس دٍرُ
 داًطگبُ ػلَم پسضکی ٍ خذهبت بْذاضتی درهبًی گلستبى

 دا

 2فَریت ّبی پسضکیًبم درس :  

 12یال10رٍزّبی ضٌبِ تبریخ برگساری : 1000-1001تحصیلی دٍم ًیوسبل  طَل دٍرُ :

 داًطکذُ پیراپسضکی هحل برگساری : (/.5 ٍ ػولی 5/1 ٍاحذ )تئَری 2تؼذاد ٍاحذ :

 کوک ّبی اٍلیِ ٍ فیسیَپبتَلَشی پیص ًیبز : بخطب   : هذرس

ٍ اهتحبى ػولی بب ّوبٌّگی  طبق برًبهِ تٌظیوی داًطکذُ: تبریخ اهتحبى  کبرضٌبسی پیَستِ َّضبری 5رضتِ ٍ هقطغ تحصیلی فراگیراى : ترم 

  اطالع دادُ خَاّذ ضذ
 

ٍ تَاًایی تکارگیزی ٍعایل ، تجْیشات ٍ اهکاًات   CPRاٍرصاًغی ، کغة تَاًوٌذی در اًجام  هْارت ّای تزخَرد اٍلیِ تا تیواراى فزا گیزی اصَل ٍ  کلی :ّذف 
  هَجَد ٍ هزاقثت اس تیوار تعذ اس اتوام عولیات احیاء 

السم در هزاقثت اس تذاتیز  آؽٌا ؽذُ ٍ  ٍ اختالالت عیغتن ّای هختلف تذى  در ؽزایط تحزاًی اقذاهات اٍرصاًغی در ایي درط داًؾجَ تا اصَلشرح درس:  

  تیواراى را فزاگزفتِ  ٍ ًحَُ تکارگیزی تجْیشات ٍ اهکاًات در تخؼ اٍرصاًظ را فزا هی گیزد . 

 : در راعتای ّز ّذف کلی، تِ اّذاف رفتاری سیز دعت یاتٌذ : داًؾجَیاى پظ اس طی دٍرُ تایذ اهداف اختصاصی

  .را تَضیح دٌّذًحَُ پذیزػ تیوار ، اعتاًذاردّای هزتَط تِ فَریت  اهکاًات ( آؽٌایی تا تخؼ اٍرصاًظ )کارکٌاى ، عاختار ، ٍعایل ٍ .1

 ٍ اًَاع آى   را تذاًذ  تزیاصآؽٌایی تا  .2

 را  CPR( ،BLS,ACLS)، عایز عَاهل درد قفغِ عیٌِ ، اختالالت ؽایع ریتن قلة ، ایغت قلثی  MI  ،CHFاٍرصاًظ ّای قلثی، آًضیي صذری ،  .3

  .ؽزح دّذ

 ًوایذ تٌذی دعتِ را کزًٍز حاد عٌذرٍم تالالاخت اًَاع .4

  ذ.را ؽزح دّ BLS اقذاهات اٍلیِ حفظ حیات .5

  .اًغذاد راُ َّایی را تیاى هی کٌذ اًَاع ٍ علل .6

  .جْت تاس کزدى راُ َّایی را تَضیح دّذ السم هاًَرّای .7

  .تیاى کٌذ تشرگغاالى رٍػ ّای اًجام تٌفظ هصٌَعی را در ًَساداى، کَدکاى ٍ  .8

  .ؽزح دّذ تشرگغاالى تزل گزدػ خَى را در ًَساداى ،کَدکاى ٍکٌ   .9

) ؽَک ریِ ( ، آهثَلی ریِ ، اٍرصاًظ ّای تٌفغی ، تٌگی ًفظ ، آعن ، تیواری ّای اًغذادی ریِ ، اعتٌؾاق دٍد ، عٌذرم دیغتزط تٌفغی تالغیي  .11
  .را تَضیح دّذپٌَهَتَراکظ خَدتخَدی، ادم ریِ، غزق ؽذگی ٍ آعپیزاعیَى ریَی 

  را ؽزح دّذ اٍرصاًظ ّای عصثی ، عٌکَب ،تؾٌج، عکتِ هغشی .11

را تَضیح  خًَزیشی ، اعتفزاغ ٍ اعْال ؽذیذ( ؽکوی آپاًذیغیت ، پاًکزاتیت، کَلِ عیغتیت ، اًغذاد رٍدُ دعتگاُ گَارػ ) درد حاد  اٍرصاًظ ّای .12
  .دّذ

 را تَضیح دّذ  غیکَس ٍ کوای هیگشدم(ٍ ّایپزگلیغوی ، تیزٍ تَک اٍرصاًظ ّای هتاتَلیک دیاتت ّیپَگلیغوی .13

 را تَضیح دّذ ، هیَگلَتیٌَری، ّواچَری(اٍرصاًظ ّای کلیَی)اٍلیگَری ، ًارعایی کلیِ  .14

را تَضیح  هغوَهیت ّا ،  اًَاع آى ) هغوَهیت تا عالیغیالت ّا ، تارتیتَرات ّا، دارٍّای ضذ افغزدگی، عیاًَر(  ٍ عالین تالیٌی ، تؾخیص ٍ درهاى .15
 دّذ

 را ؽزح دّذ هتاتَلیک ) ّایپَ ٍ ّایپز ًاتزهی ٍ ّایپَ ٍ ّایپزکالوی  رصاًظ ّایاٍ .16

 اٍرصاًظ ّای) عٌذرم عپغیظ ، ٍاکٌؼ ّای آلزصیک ، تة ٍ کن خًَی را تَضیح دّذ  .17
 



 فهرست محتوا و ترتیب ارائه درس
 

 هذرس ػٌبٍیي سبػت تبریخ ردیف

1 20/6/1400 ، تزرعی ٍ ؽٌاخت تیوار در فَریت  ؽزایظ تحزاًی ، ؽٌاخت احغاعات 12-10 

 ّا ، ًحَُ پذیزػ تیوار ، اعتاًذاردّای هزتَط تِ فَریت

 خاًن تخؾا

2 27/6/1400  خاًن تخؾا MIاٍرصاًظ ّای للثی، آًضیي صذری ،  12-10 

3 3/7/1400  12-10 CHF ٌِخاًن تخؾا ، عایز عَاهل درد لفغِ عی 

4 10/7/1400  خاًن تخؾا ة ایغت للثی  ٍ احیای للثی ریَیاختالالت ؽایع ریتن لل 12-10 

5 17/7/1400  12-10 CPR( ،BLS,ACLS ( )2 )خاًن تخؾا جلغِ والط عولی 

6 24/7/1400  خاًن تخؾا ؽَن ٍ الذاهات اٍلیِ در هَاجِْ تا تیوار اًَاع –تعزیف ؽَن  12-10 

آعن ، تیواری ّای اًغذادی ریِ اٍرصاًظ ّای تٌفغی ، تٌگی ًفظ ،  12-10 1/8/1400 7

 آهثَلی ریِ ،

 خاًن تخؾا

 خاًن تخؾا اعتٌؾاق دٍد ، عٌذرم دیغتزط تٌفغی تالغیي ) ؽَن ریِ ( 12-10 8/8/1400 8

 خاًن تخؾا پٌَهَتَراوظ ) ّوزاُ تا فیلن(، ادم ریِ) ّوزاُ تا فیلن( 12-10 15/8/1400 9

 خاًن تخؾا ریَی ) ّوزاُ تا فیلن( غزق ؽذگی ٍ آعپیزاعیَى 12-10 22/8/1400 10

اٍرصاًظ ّای عصثی ، عٌىَب ،تؾٌج، عىتِ هغشی ّوشهاى تا وارعولی  12-10 29/8/1400 11

 جلغِ والط عولی( 2خَاًذى ًَار للة ٍ آریتوی ّا ) 

 خاًن تخؾا

آى ) هغوَهیت تا عالیغیالت ّا ، تارتیتَرات ّا،  اًَاع هغوَهیت، 12-10 6/9/1400 12

 ن ، عَارض، الذاهات اٍلیِالئعای ضذ افغزدگی، عیاًَر(  دارٍّ

 خاًن تخؾا

اٍرصاًظ ّای ؽىوی آپاًذیغیت ، پاًىزاتیت، وَلِ عیغتیت ، اًغذاد  12-10 13/9/1400 13

 رٍدُ

 خاًن تخؾا

 خاًن تخؾا اٍرصاًظ ّای هتاتَلیه دیاتت ّیپَگلیغوی ، هغوَهیت تا الىل 12-10 20/9/1400 14

اٍرصاًظ ّای صذهات ًاؽی اس ضزتِ ، اٍرصاًظ ّای چؾوی، گَػ ٍ  12-10 27/9/1400 15

 حلك ٍ تیٌی

 خاًن تخؾا

 خاًن تخؾا جوع تٌذی توام هَارد وار عولی 12-10 4/10/1400 16

 
 تاؽذ. هیدر اتاق پزاتیک  )آهَسؽی( هاًکي اس اعتفادُ ٍ پاعخ ٍ پزعؼ آهَسؽی، ًوایؼ فیلن اعالیذ، اس اعتفادُ آهَسػ تِ ؽیَُ عخٌزاًی،  رٍش تذریس : 

 

 : بیف ٍ تکبلیف داًطجَظٍ

 هغالعِ لثلی 

 هؾاروت فعال در پزعؼ ٍ پاعخ

 حضَر تِ هَلع در والط

 داؽتي پَؽؼ هٌاعة تزای حضَر در والط عولی در اتاق پزاتیه

 :در ًورُ پبیبًی آىسْن ٍ درصذ  رٍش ارزضیببی داًطجَ

 ًوزُ  %20   عخ وتثی ٍ ؽفاّی(، حضَر تِ هَلع در والط:) پزعؼ ٍ پا هؾاروت فعال در والط

 % ًوزُ 20تزم:  هیاى اسهَى

 % ًوز60ُ   :آسهَى ًْایی 



 هٌببغ هطبلؼِ 

 آخزیي چاجاًتؾارات ًَر داًؼ. تْزاى ."فَریت ّای پزعتاری"ت.الحًیه رٍاى،ه

 عالوی-ًؾز جاهعِ ًگزّای اٍلیِ  ووه -تَفیمیاى عاّزُ -اعتاجی سّزا

 هحوذعلیْا صالِ تزجوِ  عالوی– گزا جاهعِ ًؾز  2015 عَدارث تزًٍز – جزاحی ٍ داخلی پزعتاری / تالیا ٍ اٍرصاًظ – عفًَی یْایتیوار
1-.Miller RD, Eriksson LI, Fleisher LA, Wiener-Kronish JP, Cohen NH, Young WL. Miller's 

anesthesia:ChurchillLivingstone Elsevier Publisher Latest ed 

2- American Heart Association (AHA) Guidelines for Cardiopulmonary Resuscitation  (CPR) and Emergency 

Cardiovascular Care (ECC) Latest ed. http//:www.americanheart.org. 
3- John Marx, Robert Hockberger, Ron Walls. Rosen's Emergency Medicine - Concepts and Clinical Practice. Elsevior. Latest ed.  

4- James R. Roberts. Clinical Procedures in Emergency Medicine for Physician Assistants/Nurse Practitioners. Elsevior. Latest 

ed. 

 5- Vincent J. Markovchick & Peter T. Pons & Katherine A. Bakes & Jennie Buchanan .Emergency Medicine Secrets . Elsevior. 

Latest ed.  

6- Robert K. Stoelting, Ronald D. Miller. Basics of anesthesia. Churchill Livingstone. Latest ed 
 هٌببغ برای یبفتي هقبلِ ٍ سبیر اطالػبت هفیذ 
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