
 برنامه درسی
  

 ACLSنام درس : 
 علیرضا عالنام استاد : دکتر 

 

 و رزیدنت اینترنگروه هدف :

 اورژانس های طب
 تاریخ:

اّذاف آهَزضی/ حیطِ 

 آهَزش

% صحیح باضذ / ) 100بِ صَرت  ت هْن در برخَرد با ایست قلبیالَی 5داًطجَ بایذ قادر بِ بیاى -1

knowledge ) 

% 100بِ صَرت   برای کٌترل راُ َّایی رٍش هتفاٍت 2حذاقل داًطجَ بایذ قادر بِ اًجام  -2

 (  (psychomotorصحیح بر رٍی هَالش باضذ / 

% اصَل صحیح بر 00با  حذاقل رعایت رٍش هتفاٍت  رگ گیری  2داًطجَ بایذ قادر بِ اًجام  -3

 ( psychomotorرٍی هَالش باضذ / ) 

 

 

/ ٍسایل برًاهِ کالسی

 هَرد ًیاز

 جلسِ اٍل :

 دقیقِ ( 10از داًطجَیاى )  pre testام اًج -1

 brain)  ًحَُ برخَرد با ایست قلبیبحث گرٍّی در هَرد داًستِ ّا  -2

storm  ( )10 ) ِدقیق 

 ( دقیقِ 30)  ارزیابی اٍلیِسخٌراًی در هَرد بررسی ٍ  -3

 دقیقِ 10(   snow ballجوع بٌذی تَسط داًطجَیاى )  -4

 پاسخٌاهِ تستی

 تختِ سفیذ

ٍر دستگاُ پخص پا

 پَیٌت

 

 جلسِ دٍم

 brain)  برخَرد با ایست قلبیبحث گرٍّی در هَرد  رٍش ّای  -1

storm    )10 ِدقیق 

 دقیقِ ( 45)   برخَرد با ایست قلبیًطاى دادى فیلن در هَرد رٍش ّای  -2

 ( دقیقِ snow ball   (  )10جوع بٌذی تَسط داًطجَیاى )  -3

1-  

 

 تختِ سفیذ

 دستگاُ پخص فیلن

 جلسِ سَم

(  15جلسِ قبلی تَسط داًطجَیاى )  2بررسی چکیذُ هطرح ضذُ در  -2

 دقیقِ

 دقیقِ 60اًجام کار عولی بر رٍی هَالش ) گرٍُ کَچک (  -3

 دقیقِ ( 10)  بیوار با ایست قلبیسخٌراًی در هَرد هراقبت از  -4

 دقیقِ post test   (10 )اًجام  -5

 پر کردى فرم ًظر سٌجی در هَرد کالس ٍ هَارد ضعف ٍ قذرت -6

 هاًکي ترهین زخن

 پاسخ ًاهِ تستی

دستگاُ پخص  

 پاٍرپَیٌت

 رٍش ارزیابی
 MCQبِ رٍش  pre & post testاًجام  -1

 DOPSبیواراى   اًجام ضذُ در بخص در کٌترل ایست قلبیار ارزیابی ک -2

3- Portfolio & log book 



 هٌابع آهَزضی

emergency medicine a comprehensive study guide 6کتاب : -1
th

 edition   

 Rosen emergency medicine 2010کتاب  -2

 2006سال   ACLSگایذالیي   -3

 ذی :یًکات کل

بِ صَرت کار در هٌسل بایذ تَسط داًطجَیاى هطالعِ ضَد ٍ بِ صوَرت   برخَرد اٍلیِ با ایست قلبیاصَل 

 خالصِ گسارش تْیِ ٍ تحَیل استاد ضَد .

 logرا اًجوام دادُ ٍ بوا تاییوذ اسوتاد هربَروِ در       اسواش کٌترل راُ َّایی ٍ ههَرد   5داًطجَ بایذ حذاقل  

book  ثبت کٌذ 

 

 

  


