
 بعمٍ تعالی

 داوؽگاٌ علًم پسؼکی ي خذمات بُذاؼتی درماوی اظتان بًؼُر

 مرکس تًظعٍ آمًزغ پسؼکی

 دفتر وظارت ي ارزؼیابی

 درض فرم طرح
 

فلًؼیپ :      : دکتر عبذالرظًل اوًری پًر                                  آخریه مذرک تحصیلی: نبم و نبم خبنوادگی مذرس

                                                      متخصص بیًُؼی ي مراقبتُای يیصٌ: بیًُؼی قلب                                                                          رؼتٍ تحصیلی

  بیًُؼی:       گروه آموزشیاظتادیار :    رتبه دانشگبهی
 

                                              بخػ یک ماٍَ بیًُؼی - ایىتروی:                                         مقطغپسؼکی:       رشته تحصیلی فراگیران

 : ترم

 

 مغسی  احیائ قلبی ریًی: ػنوان درس به طور کبمل

 :          تؼذاد واحذ                  □کبر آموزی   *                               ػملی□ تئوری:                 نوع درس
پبیبن :                                        تبریخ امتحبن میبن ترم13:  صبح                زمبن خبتمه کالس10:    زمبن شروع کالس

 بريغ اظکی  ديرٌ پایان:ترم

 

  □                تکوینی   □مراحل ارزشیببی                     مرحله ای  

  درصذ درصذ از نمره نهبیی20فؼبلیت دانشجو انجبم تکبلیف حضور و غیبة
درصذ از نمره نهبیی ...........................................................امتحبن میبن ترم

 درصذ از نمره نهبیی........................................................کوئیسهبی انجبم شذه
 درصذ از نمره نهبیی..............................................................امتحبن پبیبن ترم

                 □            صحیح و غلط□                  چنذ گسینه ای   □           تشریحی  □نوع امتحبن میبن ترم        شفبهی 
  □جور کردنی

            صحیح و غلط □                 چنذ گسینه ای    □     تشریحی        □   شفبهی بروش آسکینوع امتحبن پبیبن ترم      
   □                 جور کردنی□
 

آؼىایی با اصًل پایٍ مراحل مختلف احیا در بیماران با ایعت قلبی ریًی در بخػ َای مختلف : ؼرحی از  درض
 يايرشاوط َای بیمارظتان  

 



 :منببغ اصلی تذریس درس مورد نظر
      رفرانس تخصص بیهوشی–کتبة میلر 

MGH critical care 
 براظاض آخریه گایالیه 

 
 

 

 : اهداف كلي درس

 آشنایي با عالئن  هزگ بالیني (1

 تسلط بز انجام اصول اولیه احیا قلبي ریوی  (2

 .اقدام های درهاني السم در احیا پیشزفته قلبي ریوی هغشی (3

 آشنایي با اداره راه هوایي در بیواراى با ایست قلبي ریوی (4

 كسب ههارت لوله گذاری تزاشه در هزكش ههارت بالیني (5

 

 

 جلسه اول*

 عبدالزسول انوری پور: نام هدرس

 اداره راه هوایي استاندارد : عنواى هبحث

 : اهداف اختصاصي

 . آنبتومی راه هوایی را به اخنصبر بیبن کنیذ -1

 .ارسیببی بیمبران جهت لوله گذاری تزاشه چگونه است -2

 .موارد کبربزد لوله گذاری تزاشه را شزح دهیذ -3

 .تکنیک لوله گذاری تزاشه را شزح دهیذ -4

 .عوارض لوله گذاری تزاشه را بیبن کنیذ -5

 .لوله گذاری تزاشه در کودکبن چه تفبوتهبیی بب بشرگسبالن دارد -6

7-  

 

 □                       روانی حزکتی□                    عبطفی   **شنبختی :   حیطه 

 : .....................روش آموسشی



  انواع الرنگوسکوپ– انواع لوله تزاشه –هوالص : وسیله كوك آهوسشي

 

 جلسه دوم*

 عبدالزسول انوری پور: نام هدرس

  پایه احیا قلبي ریوی: عنواى هبحث

 :اهداف اختصاصي

 .آشنبیی بب تعبریف مختلف در احیب قلبی ریوی -1

 .انجبم صحیح مزاحل مختلف احیب رابیبن کنیذ -2

 .انجبم مبسبص قلبی چکونه است -3

 . کنتزل راه هوایی چگونه است -4

 .تجویش داروهبی احیب چگونه است -5

 . تشخیص و درمبن انواع آریتمی در احیب بیمبران بب ایست قلبی را بیبن کنیذ -6

 

 □                       روانی حزکتی□                    عبطفی   **شنبختی :   حیطه 

 .....................تئوری و عملی: روش آموسشی

 ..........................هوالص: وسیله کمک آموسشی

 

 جلسه سوم*

 دكتز عبدالزسول انوری پور: نام هدرس

 احیائ هغشی : عنواى هبحث

 :اهداف اختصاصي

 .عوارض مغشی بذنببل ایست قلبی را شزح دهیذ -1

 ..نحوه اداره و  پیشگیزی اس بزوس آسیب مغشی چگونه است -2

 .هبیپوتزمی درمبنی چه نقشی در پیشگیزی اس آسیب مغشی ایفب می کنذ -3

 .درمبنهبی موثز بعذ اس احیب قلبی ریوی مغشی  را شزح دهیذ -4

 

 □                       روانی حزکتی□                    عبطفی   □شنبختی :   حیطه  -5

 پزسنتاسیوى اسالید و كیس: روش آموسشی

 : ..........................وسیله کمک آموسشی

 

 



 
 


