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 آهَخت فکرتبِ ًبم آى کِ جبى را 
 

 اًشگبُ علَم پسشکی ٍ خدهبت بْداشتی درهبًی اصفْبىد

 داًشکدُ پرظتبری ٍ هبهبیی

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :ؼرح درض

ار کردى در تین اتاق عول هعتلسم آشٌایی با شرایط خاص ایي بخش ٍ آشٌایی بـا هراقبـت ّـاي هربَطـِ ک

 ،هراقبت ٍیصُ تجْیسات ٍ اهکاًات بخش ّاي با هفَْم ٍ کلیات هراقبت ٍیصُ، در ایي درض داًشجَیاى .اظت

اصـَل علوی ادارُ بیوار با ایعت قلبی تٌفعی ٍ ًحَُ احیاي قلبی ریَي بیواراى آشٌا هی شًَذ تا در زهاى 

 ذ.هَرد ًیاز در اطاق عول ٍ ٍاحذّاي ریکاٍري آًْا را بکار گیرً

 : ف ملی درضاّذا

 گیري هٌاظب ٍ تفکر اًتقاديهبتٌی بر بررظی ًیازّاي بیوار، تصوین  ٍیصُ داًشجَ با هراقبت ّاي آشٌایی

 .هی باشٌذ در اطاق عول ٍ ریکاٍري هراقبت ٍیصُ در افرادي کِ ًیازهٌذبِ دریافت

 :اّذاف رفتاری

 قادر خَاّذ بَد: داًشجَ پط از پایاى درض

 دٌّذ قلة را اًدام پایػ ریتن -1

 دٌّذ ًحَُ اظتفادُ از دظتگاُ النترٍماردیَ گرام را ًؽاى -2

 را رٍی ًَار ًؽاى دٌّذ خصَصیات یل ظینل طثیؼی -3

 هرالبت ّبی ٍیصُ گرٍُ آهَزشی

 Course Syllabusشٌبظٌبهِ درض 
  512326 شوبرُ درض:                  احیبی للبی ریَی آهَزیکبر عٌَاى  درض :

                                           ریَی-احیب للبی پیش ًیبز : درٍض                کبرآهَزی یک ٍاحد ٍاحد :ٍ تعداد ًَع 

  01-02اٍلعبل تحصیلی : ًیو             5 کبرشٌبظی اتبق عول ترم :)رشتِ، همطع، ترم(فراگیراى 

      12:30الی  7:30ِ ظبعت ظِ شٌبِ تب پٌجشٌبِ طبك برًبه  :برگساریزهبى 

   اٍرشاًط بیوبرظتبى ّبی السّرا،کبشبًی ٍ اهیي :برگساری هکبى  

                      هحود صبدق ابَطبلبی هعئَل درض :

                         aboutalebi@nm.mui.ac.ir : Email   37927574:   شوبرُ توبض 

   ابَطبلبی آلبی هحودی، خبًن دکتر صفبزادُ ٍ ، خبًنآلبی بٌْبم همدم  اظبتید درض:
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 ا اظتفادُ از ًَار النترٍماردیَگرام تؼذاد ضرتاى قلة را تؼییي ًوایٌذت -4

 خصَصیات یل ریتن طثیؼی تا غیر طثیؼی را رٍی ًَار هقایعِ ًوایٌذ -5

 اؼتقاق ّای قلثی را تِ طَر صحیح ًصة مردُ ٍ از تیوار ًَار قلة تگیرًذ -6

 را رٍی ًَار تفعیرمٌٌذّای تْذیذ مٌٌذُ حیات  اًَاع دیط ریتن -7

 ًوایٌذ دارٍّای آًتی آریتوی را هحاظثِ ٍآهادُ -8

 را رٍی دظتگاُ ًوایػ دٌّذ ًحَُ اظتفادُ از دظتگاُ النترٍ ؼَك -9

 ٍظایل احیای تیوار را آهادُ ًوایٌذ -11

 در ٌّگاُ احیای تیوار در ػولیات احیا هؽارمت ًوایٌذ -11

 ًوایػ دٌّذ ًحَُ هاظاش صحیح قلة رارٍی ظیوَالتَر -12

 در اٍرشاًط را تِ طَر صحیح اًدام دٌّذ ثثت اقذاهات پرظتاری -13

 درهاًی تیوار در اٍرشاًط را اًدام دٌّذ هایغ -14

 را اًدام دٌّذ پایػ تٌفط ٍ قلثی تیوار در تخػ اٍرشاًط -15

 را اًدام دٌّذ درهاًی درتیوار تعتری دراٍرشاًط امعیصى -16

 تٌظیوات هقذهاتی ًٍتیالتَر را اًدام دٌّذ -17

 ًوایٌذ تیوار از دظتگاُ ًٍتیالتَر هؽارمتدر خذاظازی  -18

 هراقثت از تیوار تحت تَْیِ هناًینی را اًدام دٌّذ -19

 

 :ماراهَزیؼیَُ 
 

رٍغ اصلی تذریط، آهَزغ تایٌی تا رٍؼْای راًذ، تحث گرٍّی، ًوایػ هْارت رٍی تیوار 

در  ٍ ًوایػ مار تا ٍظایل ٍ تدْیسات اظتثؼالٍُ ترای تفْین ٍ هؽارمت فؼال فراگیراى

 .خریاى یادگیری از رٍغ ّای پرظػ ٍ پاظخ، ٍ توریي ػولی ًیس اظتفادُ خَاّذ ؼذ
 

 

 
 :ًحَُ ارزؼیاتی داًؽدَ ٍ تارم هرتَط تِ ّر ارزؼیاتی
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 ًورُ 11حضَر تِ هَقغ  -1

 ًورُ 5آزهَى ؼفاّی تؽنل آظنی ٍ ...  -2

 ًورُ 3رػایت قَاًیي دٍرُ ٍ اخالق هذاری  -3

 ًورُ 2ارایِ تنالیف در راًذّای تالیٌی  -4

 

 :دٍرُ ٍ قَاًیي ّا اظتیظ
 

غیثت تیػ از ٍ حضَر فیسینی تِ هَقغ ٍ تذٍى غیثت در توام خلعات ماراهَزی  -1

تِ هؼٌی غیثت در  دقیقِ در مارآهَزی5)تاخیر تیػ از  صفر تلقی هی گردد17/4

 (آى خلعِ مالض هی تاؼذ

 دارد ذامثر تا ظِ رٍز تؼذ از اػالم ًتایح فرصت رظیذگی تِ اػتراض ٍخَدح -2

هوٌَع اظت ٍ رػایت ًنردى ایي قاًَى ظثة  اظتفادُ از تلفي ّوراُ در مارآهَزی -3

 ددهی گر اخراج داًؽدَ از مارآهَزی
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هراقثتْای پرظتار ی درتخؽْای ٍیصُ .ػعگری.هحوذ؛ظلیواًی.هحعي -5

  تؽریاًتؽارات CCU،ICU،ّوَدیالیس، 

،اًتؽارات ًَر ICUهراقثتْای ٍیصُ در .هالحت؛ ؼیری.حعیي .ًیل رٍاى هفرد -6

 داًػ

اصغر.مارترد ًظارت ٍراٌّوائی تالیٌی درتخػ هراقثتْای ٍیصُ قلة, ,زادُ خلیفِ -7

 تؽارات داًؽگاُ ػلَم پسؼنی اصفْاىاً

 1385هحوذی، ع. ف، رهین، ط. متاب خاهغ احیای قلثی ریَی ، اًتؽارات تؽری،  -8
 

Online Data Bases: 
 

www.Americanheart.org 
www.cpr.org 
www.acc.org 

www.med.umn.edu 

 

 
 

 

 اٍرشاًط تخػ اّذاف رفتاری هَرد اًتظار در

 اّذاف رفتاری تاریخ

  ٍ هراقبت از بیواراى دظتگاُ الکترٍکاردیَ گرام، دظتگاُ هاًیتَریٌگ ٍ قلب پایش ریتن رٍز اٍل

 هراقبت از بیوار تحت تَْیِ هکاًیکیٍ  تٌظیوات هقذهاتی ًٍتیالتَر ،درهاًی اکعیصى رٍز دٍم

 ٍ هراقبت از بیواراى دظتگاُ الکترٍ شَكآریتوی ّا ٍ  رٍز ظَم

رٍز  

 چْارم

 ٍ هراقبت از بیواراى احیاي قلبی ریَي پایِ ٍ پیشرفتِ

 ٍ هراقبت از بیواراى ترالی اٍرشاًط رٍز پٌدن

 ٍ هراقبت از بیواراى در اٍرشاًط هایع درهاًی ٍ ثبت اقذاهات پرظتاري رٍز ؼؽن

 ٍ رفع اشکال ٍ هراقبت از بیواراى توریي هْارت ّا رٍز ّفتن

 توریي هْارت ّا ٍ رفع اشکال ٍ هراقبت از بیواراى رٍز ّؽتن

 توریي هْارت ّا ٍ رفع اشکال ٍ هراقبت از بیواراى رٍز ًْن

 آزهَى عولی ٍ شفاّی رٍز دّن

 تا اّذاف رف

http://www.americanheart.org/
http://www.acc.org/

