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 طشح دسع
 

 سٍحی دکتشاهیشحؼیي جؼفشی تذٍیي طشح دسع  تَػط :

 سٍؽ کاسبشد دفیبشیالتَس دس کَدکاى ػٌَاى دسع:

  سصیذًت طب اٍسطاًغ هقطغ دسع:

 ػاػت  5/1 هذت صهاى اسائِ هطلب :

 Basic Life Support and Pediatric Advanced Life Support پیؾ ًیاص : 

یي اًجام احیاء قلبی سیَی دس کَدکاى هوکي اػت بَقَع بپیًَذد کِ دس هَاسد اًَاع آسیتوی ّا دس ح هقذهِ :

shockable  بَدى، ًیاص بِ بکاسگیشی دػتگاُ دفیبشیالتَس هی باؿذ. آؿٌایی با ایي دػتگاُ دس اداسُ کَدکاى

  دچاس ٍضؼیتْای بحشاًی قلبی اص اّویت ٍیظُ ای دس هشاکض اٍسطاًغ ٍ هشاقبتْای ٍیظُ داسد.  

 

 ٌحَُ بکاسگیشی دػتگاُ دفیبشیالتَد دس ک.دکاىآهَصؿ ذف کلی:ّ

 

 :  (Specific Objective)اّذاف اختصاصی 
 

 اًتظاس هی سٍد دس پایاى ایي کالع داًـجَ قادس باؿذ : 

  دس حیي احیاء قلبی سیَی سا بـٌاػذ shockableاًَاع سیتوْای  -1

 ًحَُ کاس کشدى با دػتگاُ دفیبشیالتَس سا بذاًذ -2

  سا بذاًذ synchronizeاػوال ؿَک ًحَُ  -3

 کَدک بیواس سا دس هَاسد بشادی آسیتوی ػالهت داس بذاًذ pacingًحَُ  -4

 

 :  (Specific Objective Behavior)سفتاسّای ٍیظُ ػیٌی 
 

SO1 
SOB1 : سیتن ّایshockable تظاّشات  سا ًام ببشد ٍECG آًْا سا تـخیص دّذ  
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SOB2 : سیتن ّایnon shockable  ًام ببشد ٍ تظاّشات ساECG آًْا سا تـخیص دّذ 

      

SO2 
SOB1: ػاختواى دػتگاُ دفیبشیالتَس ٍ ًحَُ بکاس اًذاختي آى سا ؿشح دّذ 

SOB2 :هقذاس اًشطی هَسد ًیاص ٍ دفؼات اػوال آى دس دفیبشیالػیَى سا رکش ًوایذ 

SOB3 :ًَاع پذلْای دفیبشیالتَس دس گشٍُ ػٌغ کَدکاى سا بـٌاػذ ٍ هحل قشاس گیشی آًْا سا رکش کٌذا 
 

SO3  
SOB1 : اًذیکاػیًَْای ؿَکsynchronize سا ًام ببشد  

SOB2 :دٍص ٍ ًحَُ اػوال آى سا رکش کٌذ  

 

SO4 
SOB1 : اًذیکاػیًَْایpacing دس کَدکاى سا رکش ًوایذ 

 SOB2 :ّا ٍ ًحَُ ًحَُ جایگزاسی پذcapturing سا ًـاى دّذ 

 
 

 خط هؾ آهَصؽ:
 ًَع آهَصؽ داًـجَ هحَس بَدُ ٍ دس آى داًـجَ بطَس فؼال ؿشکت داسد 

 

 صهاى بٌذی : 
 دقیقِ  10     هقذهِ  

 دقیقِ 20                  اًَاع سیتوْا

 دقیقِ 20 ػٌاسیَی هشبَط بِ دفیبشیالتَس                       

 دقیقِ synchronize  20بَط بِ ؿَک ػٌاسیَی هش

 دقیقِ  pacing                20ػٌاسیَی هشبَط بِ 

 دقیقِ 00     جوغ کل 
 

 ساٌّوای هطالؼات داًـجَ :
BLS  ٍPALS  ًوایذ هطالؼِسا. 

 



 گروه آموزشی طب اورشانس
 دانشگاه علوم پسشکی تبریس

 

 ساٌّوای اػتاد: 
 بشای تَفیق دس آهَصؽ سػایت ًکات صیش تَصیِ هی گشدد: 

 دس بحث ؿشکت دّذ  داًـجَیاى سا دسقالب پشػؾ ٍ پاػخ -1

 دسپایاى کالع دسع سا جوغ بٌذی ًوایذ -2

 هی باؿذ اطالع دّذ  OSCEٍ  (MCQ)ًحَُ اهتحاى کِ بصَست چْاسحَابی  -3

 

 سٍؽ آهَصؽ :  
 ، ًوایؾ ػولی کاس با دفیبشیالتَسخَاّذ بَد Large Groupپشػؾ ٍپاػخ ، بحث 

 

 اهکاًات ٍ ٍػایش هَسد ًیاص : 
  دػتگاُ دفیبشیالتَس ٍ هَالط، Power Pointکاهپیَتش ، پشدُ اکشاى ، 

 

 اسصؿیابی : 
 دس پایاى دٍسُ بصَست  

  (MCQ)ػَال چْاس جَابی  -1

  OSCEدس قالب  -2

 

 هٌابغ :
Essential Nelson  ٍRosen’s Emergency Medicine    

 


