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 طزح درس
 

 رٍحی دکتزاهیزحسیي جؼفزی تذٍیي طزح درس  تَسط :

 آسپیزاسیَى جسن خارجیتزخَرد تا تیوار دچار  ػٌَاى درس:

  رسیذًت طة اٍرژاًس همطغ درس:

 ساػت  5/1 هذت سهاى ارائِ هطلة :

 Basic Life Supportپیص ًیاس : 

اسثاب تکِ ّای اًگَر، حثَتات ٍ  حثِ غذاّا، chockingآسپیزلسیَى جسن خارجی اغلة تذًثال  همذهِ :

در ًَپایاى اتفاق هی افتذ. درهاى هَارد ضذیذ آى هطکل است ٍ خطز فزاٍاًی دارد. هاًَرّای  ،کَدکاى  تاسی

  جسن خارجی در ردُ ّای هختلف سٌی هتفاٍت است. removeتکار رفتِ تزای 

 

 اسیَى جسن خارجیآسپیزآهَسش الذهات کلی در تزخَرد تا کَدکاى دچار  ّذف کلی:

 

 :  (Specific Objective)اّذاف اختصاصی 
 

 اًتظار هی رٍد در پایاى ایي کالس داًطجَ لادر تاضذ : 

  ضذت ػالئن را طثمِ تٌذی کٌذ -1

 رٍش تزخَرد تا ایي تیواراى را در خارج اس تیوارستاى ضزح دّذ -2

  جسن خارجی را تذاًذ removeهاًَرّای  -3

 را در تخص اٍرژاًس ضزح دّذرٍش تزخَرد تا ایي تیواراى  -4

 

 :  (Specific Objective Behavior)رفتارّای ٍیژُ ػیٌی 
 

SO1 
SOB1ػالئن خفیف آسپیزاسیَى را ًام تثزد :  
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SOB2 :ػالئن ضذیذ آسپیزاسیَى را ًام تثزد 

      

SO2 
SOB1: ًحَُ تزخَرد تا تیوار تا ػالئن خفیف را کاهال تَضیح دّذ 

SOB2 : تیوار دچار ػالئن ضذیذ را در گزٍّْای سٌی هختلف تَضیح دّذًحَُ تزخَرد تا 

SOB3 :ًحَُ تزخَرد تا تیوار دچار ػالئن ضذیذ را در تیواراى َّضیار ٍ غیز َّضیار تَضیح دّذ 

 
 

SO3  
SOB1 :اًَاع هاًَرّای تکار رفتِ در هَارد ضذیذ را در گزٍّْای سٌی هختلف تَضیح دّذ  

SOB2 :اًَاع هاًَرّای تکار رفتِ در هَارد ضذیذ را در تیواراى َّضیار تَضیح دّذ  

SOB3 :الذاهات اًجام ضذُ در تیوارغیز َّضیار را ضزح دّذ  

 

SO4 
SOB1 : اًَاع رٍضْای تکار رفتِ در تاس کزدى راُ َّایی در اٍرژاًس را در ایي تیواراى ًام تثزد 

 
 

 خط هص آهَسش:
 ر تَدُ ٍ در آى داًطجَ تطَر فؼال ضزکت دارد ًَع آهَسش داًطجَ هحَ

 

 سهاى تٌذی : 
 دلیمِ  10     همذهِ  

 دلیمِ 20    ػالئن تیواری              

 دلیمِ 10تفاٍت هاًَرّا در کَدن َّضیار ٍ غیز َّضیار 

 دلیمِ 30    اًَاع هاًَرّا               

  دلیمِ 20 رٍضْای تکار رفتِ در اٍرژاًس          

 دلیمِ 00     جوغ کل 
 

 راٌّوای هطالؼات داًطجَ :
BLS  هطالؼِ ًوایذ را. 
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 راٌّوای استاد: 
 تزای تَفیك در آهَسش رػایت ًکات سیز تَصیِ هی گزدد: 

 داًطجَیاى را درلالة پزسص ٍ پاسخ در تحث ضزکت دّذ  -1

 درپایاى کالس درس را جوغ تٌذی ًوایذ -2

 هی تاضذ اطالع دّذ  OSCEٍ  (MCQ)ًحَُ اهتحاى کِ تصَرت چْارحَاتی  -3

 

 رٍش آهَسش :  
 خَاّذ تَد Large Groupپزسص ٍپاسخ ، تحث 

 

 اهکاًات ٍ ٍسایز هَرد ًیاس : 
  ، هَالژPower Pointکاهپیَتز ، پزدُ اکزاى ، 

 

 ارسضیاتی : 
 در پایاى دٍرُ تصَرت  

  (MCQ)سَال چْار جَاتی  -1

  OSCEدر لالة  -2

 

 هٌاتغ :
Essential Nelson  ٍRosen’s Emergency Medicine    

 


