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 آموخت فکرتبه نبم آن که جبن را 
 

 انشگبه علوم پسشکی و خدمبت بهداشتی درمبنی اصفهبند

 دانشکده پرظتبری و مبمبیی

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :ؼرح درض

کار کردى در پایگاُ ّا ٍ آهثَالًس ّای اٍرشاًس ضْر هستلسم آضٌایی تا ضرایظ خاظ ایي هحیظ ٍ آضٌایی 

در  هغرح تا هراقثت ّای هرتَعِ است. در ایي درس داًطجَیاى تا هفاّین ٍ رٍش ّای علوی ٍ عولی

تا تیواراى ٍ  تصوین گیری در هَاقع ضرٍر ٍ چگًَگی ارتثاط ،پیطگیری از صدهات حاًَیِ ،ْراٍرشاًس ض

 د.ار ٍ ارتثاط تا ّوکاراى فَریت ّای پسضکی آضٌا هی ضًَّوراّاى آًاى ٍ ًحَُ ک

 : ف کلی درضاّذا

راّاى تصوین گیری هٌاسة ٍ آضٌایی داًطجَ تا هراقثت ّای اٍرشاًسی هثتٌی تر تررسی ًیازّای تیوار ٍ ّو

 .تفکر اًتقادی در افرادی کِ ًیازهٌد تِ دریافت هراقثت اٍرشاًس در هحل ٍ آهثَالًس هی تاضٌد

 :اّذاف رفتاری

 کارآهَزی قادر تاضد:داًطجَ پس از پایاى 

 را اًجام دٌّذ START  ٍACSطبقِ بٌذی بیواراى براظاض تریاش  -1

 ٍ ارزیابی ثاًَیِ ABCDEطبق ارزیابی اٍلیِ بررظی ٍضعیت هذدجَ در هَقعیت اٍرشاًعی را  -2

 اًجام دٌّذ
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 ارتباط هٌاظب با بیوار ٍ ّوراّاى ٍ پرظٌل را ًؽاى دٌّذ -3

 ح َّؼیاری ٍ هراقبت از بیوار بیَْغ را اًجام دٌّذطتعییي ظ -4

 را آهادُ ًوایٌذ بیوار احیای ٍظایل -5

 احیا ٍ ٍظایل درٍى آى را ًؽاى دٌّذاظتفادُ صحیح از کیف  -6

بکارگیری صحیح تجْیسات ٍ ٍظایل هَجَد در آهبَالًط هاًٌذ دفیبریالتَر ٍ هاًیتَریٌگ را  -7

 ًؽاى دٌّذ

 تراپی را تَضیح دٌّذ ٍ اکعیصى درهاًی هایع رٍغ ّای صحیح -8

 هؽارکت در ًقل ٍ اًتقال صحیح بیواراى را اًجام هی دّذ -9
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َار قلب ظاکؽي کردى ظٌذاش هعذُ ٍ ً  IVlineپرٍظیجرّای هختلف اعن از گرفتي  -14

 هثاًِ ٍ ٍصل ظرم را اًجام دٌّذ
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 ؼیَُ تذریط:
 

رٍش اصلی تدریس آهَزش تالیٌی تا هاهَریت ّا ٍ رٍضْای تحج گرٍّی ًوایص هْارت رٍی تیوار 

ٍ ًوایص کار تا ٍسایل ٍ تجْیسات است تعالٍُ ترای تفْین ٍ هطارکت فعال فراگیراى در جریاى 

 .خَاّد ضدیادگیری از رٍش ّای پرسص ٍ پاسخ ٍ توریي عولی ًیس استفادُ 
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 :دٍرُ ٍ قَاًیي ّا اظتیظ
 

صفر 17/4حضَر فیسیکی تِ هَقع ٍ تدٍى غیثت در توام جلسات کاراهَزی )غیثت تیص از  -1

دقیقِ در کارآهَزی تِ هعٌی غیثت در آى جلسِ کالس هی 5تلقی هی گردد(تاخیر تیص از 

 .تاضد

ایي قاًَى سثة اخراج استفادُ از تلفي ّوراُ در کارآهَزی هوٌَع است ٍ رعایت ًکردى  -2

 .ددداًطجَ از کارآهَزی هی گر
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