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طرح درس اهذاد ٍ مونْای اٍلیِ  8ساعتِ
هَضَع تذریس :کوک ّبی اٍلیِ
هذت تذریس 8 :ظبػت  6( :ظبػت ًظری 2 -ظبػت ػولی)
گرٍُ ّذف :توبهی اقؽبر جبهؼِ
پیص ًیاز-- :
هذرسیي :هرثیبى اهساز ٍکوک ّبی اٍلیِ جوؼیت ّالل احور –کبرؼٌبظبى گرٍُ پیراپسؼکی -پسؼکبى

ّذف ملي :
آگبّی از رٍغ ّبی کوک ّبی اٍلیِ زر هَاقغ اضغراری ٍ هَارز لسٍم (ثسٍى زذبلت زر اهَر پسؼکی)

اّذاف اختصاصي :
ثب تَجِ ثِ لسٍم اعالع از رٍغ ّبی کوک ّبی اٍلیِ زر هَاقغ اضغراری ٍ هَرز لسٍم هی ثبیعت ػوَم هرزم ثب اـَل پبیِ کوک ّبی اٍلیِ ٍ ًحَُ اقساهبت الزم
ثِ ـَرت تئَری ٍ ػولی آؼٌبیی حبـل ًوبیٌس.
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فْرست هحتَا ٍ ترتیة ارائِ درس :
جلسِ

اًتظارات از فراگیراى

سرفصل آهَزضي

هذرس

فراگير بايذ:

الف )آضٌائي تا اهذادٍمول ّای اٍلیِ

 تعريف ٍاّذاف مول ّای اٍليِ را بذاًذ.

ٍهعرفي دٍرُ ّای هرتَطِ در ّالل احور

 ميف مول ّای اٍليِ رابشٌاسذ.

جلسه
اول

ٍ ظائف اهذادگر رابذاًذ.

 بادٍرُ ّای جوعيت ّالل احورآشٌائی پيذاٍجْت شرمت در آى ّا ترغيب
گردد .
فراگير بايذ:

ب ) ًحَُ ترخَرد تا هصذٍم  -عالئن حیاتي

 -1 ارزيابی اٍليِ ٍ ثاًَيِ ٍ اٍلَيتْا را تعريف مٌذ.

-2 عالئن حياتی ٍ هحذٍدُ ّای طبيعی آى را بذاًذ.
ٍ -3 سايل اًذازُ گيری عالئن حياتی را بشٌاسذ.
فراگيربايذ:

 با تَجِ بِ سخٌراًی ارائِ شذُ ٍ با هطالعِ هٌابع اصلی درس بايذ بتَاًذ:

ج )مول ّای اٍلیِ در اًسذاد راُ َّایي

 عالين اًسذاد راُ َّايی فَقاًی را بياى مٌذ.

 مول ّای اٍليِ را در اًسذاد راُ َّايی فَقاًی راتَضيح دّذ.
 هاًَر ّاين ليخ را تعريف مٌذ.

 رٍشْای اًجام هاًَر ّاين ليخ را در هصذٍم َّشيار ,در ًَزاداى
ٍشيرخَراى تَضيح دّذ.
فراگير بايذ:

جلسه

 رٍشْای هختلف تٌفس هصٌَعی رابذاًذ ٍ اجرا مٌذ

رٍضْای اٍلیِ ًجات زًذگي یا احیاء:

دوم

 CPR ر ا تعريف مٌذ

ّ ذف از عوليات احيا قلبی ريَی را بياى مٌذ.

 هقذهات قبل از عوليات احيا ٍ پَزيشي ّا را بذاًذ.

ً حَُ صحيح عوليات احيا را رٍی هامت اًجام دّذ.
 فراگير بايذ:

ضَك

 تعريف شَك را بذاًذ

 علل شَك را تعريف مٌذ

 عالئن عوَهی شَك آى را بذاًذ

 اقذاهات اٍليِ جْت شَك را اًجام دّذ.

جلسه
سوم

فراگير بايذ:

خًَریسی ّا -زخوْا

 تعريف خًَريسی.عالئن ٍ اًَاع آى را بياى مٌذ

 اقذاهات اٍليِ در خًَريسی ّای داخلی ٍ خارجی را بذاًذ
 عَارض زخن ّا را بياى مٌذ

ً حَُ برخَرد ٍهراقبت از زخن ّا رابذاًذ .
فراگير بايذ:

پاًسواى ٍ تاًذاش

 پاًسواى ٍ باًذاشرا تعريف مٌذ ٍ ّذف از آى را تَضيح دّذ
 اّذاف پاًسواى ٍباًذاش را بذاًذ

 اصَل ملی پاًسواى ٍباًذاش را بذاًذ.
فراگير بايذ:

آسیثْای استخَاًي ٍ هفصلي

 تعريف شنستگی ٍ اًَاع آى را بذاًذ

 دررفتگی ّا  ،پيچ خَردگی ٍمشيذگی عضالًی را تعريف مٌذ

 در ٌّگام هَاجِْ با هصذٍم دچار هشنالت فَق  ،بتَاًذ اقذام الزم را
تعريف مٌذ

جلسه
چهارم

فراگير بايذ:

حولْا

 تعريف حول را بذاًذٍ اًَاع اى را بشٌاسذ
 اًَاع حول ّا ی يل ًفرُ را اجرا مٌذ

 هَارداستفادُ ازحول ّای يل ًفرُ رابذاًذ .
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*رٍش آهَزش :
رٍؼْبی آهَزؼی جْت آهَزغ زٍرُ ّوگبًی اهساز کوک ّبی اٍلیِ ثب تَجِ ثِ هحسٍزیت زهبًی ٍ حجن هغبلت ( 8ظبػتِ ) هی تَاًس ثِ ـَرت :
ظرٌراًی ثبؼس  ،کِ الجتِ هرثی ثبیس تبحس اهکبى از تکٌَلَشی ّبی آهَزؼی ًیس اظتفبزُ کٌس ّ.ن چٌیي ثْتر اظت از پَظتر ّبی آهَزؼی ّوگبًی کِ ثِ ّویي
هٌظَر زر جوؼیت ّالل احور ذراظبى رضَی تْیِ ؼسُ اظت اظتفبزُ ًوبیس  .ثِ هٌظَر افسایػ اثرثرؽی آهَزؼی ٍ ًیس ایجبز اًگیسُ زر زاًؽجَیبى ثرػ پبیبًی
ّر جلعِ ثِ پرظػ ٍ پبظد اذتفبؾ زازُ هی ؼَز .

* اهناًات آهَزضي هَردًیاز:



ظبلي ظرٌراًی (کالض زرض)
ٍظبیل ٍتعْیالت آهَزؼی ( اٍرّس ،زیتب پرٍشکتَر ٍ)...

*رٍش ارزضیاتي فراگیر:
پیؽٌْبز هی گرزز آزهَى پبیبى ز ٍرُ ثرگسار گرزز.

سخٌي چٌذ تا هرتیاى عسیس:
هحَر اـلی زر ّر آهَزؼی اًتقبل پیبم ثِ ًحَ هَثر ٍ کوک ثِ تعْیل اهر یبزگیری اظت  .رٍؼْبی آهَزغ ثرؽی از فرایٌس یبزگیری را تؽکیل زازُ ٍ ًقػ ػوسُ را زر اًتقبل
پیبهْبی آهَزؼی ایفب هی کٌٌس .رٍؼْبی آهَزؼی هتؼسز ّعتٌس ّ .ر یک از آًْب هی تَاًس زر جبی ذَز هفیس ٍ هَثر ثبؼس  .ثرای اًتربة رٍغ هٌبظت هرثی یب آهَزغ زٌّسُ
ثبیعتی هَقؼیت ٍ هؽکل را زرک کرزُ ثبؼس ٍ ٍیصگی ّبی جوؼیت ّسف را ؼٌبظبیی کٌس.

سخٌراًي :
ظرٌراًی یکی از رٍؼْبی آهَزغ اظت کِ اهکبى ارائِ ؼفب ّی هغبلت ٍ ثرقراری ارتجبط از عریق ـحجت کرزى را فراّن هی کٌس  .ظرٌراًی زر هَرز هعبئل ایوٌی ٍ اهسازی
هؼوَل تریي راّی اظت کِ هرزم را زر اعالػبت هرثَعِ ٍ حقبیق ؼریک ًوَزُ ٍزر ذبعرآًبى ثبقی هی هبًس  .ـحجت کرزى ثِ تٌْبیی حبلت ًفیحت پیسا هی کٌس ثٌبثر ایي
ثبیعتی ثرای آهَزؼی ًوَزى ـحجتْب آًْب را ثب ظبیر رٍؼْب هرفَـبٌ ثب ٍظبیل ظوؼی – ثفری هبًٌس پَظتر ّب  ،اظالیسّب ٍ غیرُ تَام ًوَز .
ظرٌراى ثبیعتی ًعجت ثِ هَضَع آگبّی ٍ ثفیرت زاؼتِ ثبؼس  .اٍ ثبیعتی افکبر ٍ ایسُ ّبی ذَز را جوغ ثٌسی ٍ هرتت کٌس  .ظرٌراًی یک رٍغ ظبزُ ثرای اًتقبل ظریغ
اعالػبت اظت .زر ایٌجب ثِ ثرذی ًکبت هْن کِ زر عراحی ٍ ارائِ یک ظرٌراًی هَفقیت آهیس کوک کٌٌسُ ّعتٌس  ،اؼبرُ هی ؼَز :
ً - 1عجت ثِ گرٍُ هربعت ذَز ؼٌبذت زاؼتِ ثبؼیس ٍ احتیبجبت ٍ ػالیق آًْب را ثؽٌبظیس .
 - 2ػٌَاى ظرٌراًی را هٌبظت گرٍُ هربعت قرار زّیس از اًتربة ػٌبٍیي کلی پرّیس کٌیس .
 - 3ظؼی کٌیس ػٌَاى ظرٌراًی ظبزُ  ،کَچک ٍ هؽرؿ ثبؼس .
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 - 4لیعتی از ًکبتی را کِ هی ذَاّیس ارائِ زّیس تْیِ کٌیس ٍ یبز زاؼتْبیی را آهبزُ کٌیس ّ .وبًغَر کِ ـحجت هی کٌیس ثٌَیعیس  .فقظ افراز هؼسٍزی هی تَاًٌس یک
ظرٌراًی هَفقیت آهیس ثسٍى ّیچ یبززاؼتی زاؼتِ ثبؼٌس ّ .رگس ظرٌراًی را ثب ًَؼتي کبهل آى ٍ ظپط ذَاًسى از رٍی هتي ارائِ ًسّیس  ،چرا کِ ثبػث ایجبز
حبلت یکٌَاذت ؼسُ ٍ ضوٌبٌ ثرقراری ارتجبط از عریق چؽن را زچبر هؽکل ذَاّس کرز .
 - 5توبهی ـحجت ذَز را قجالٌ توریي کٌیس  .از کلوبت ظبزُ ٍ جوالت کَتبُ اظتفبزُ کٌیس .
 - 6ظرػت ارائِ هغبلت ٍ تي ـسا یکٌَاذت ًجبؼس .
 - 7ظرٌراًی ذَز را تَام ثب ٍظبیل ظوؼی ٍ ثفری هثل پَظترّب  ،ػکعْب  ،اظالیسّب  ،اٍرّس ٍ غیرُ ارائِ کٌیس .
 - 8ـحجت ؼوب عَالًی ٍ ذعتِ کٌٌسُ ًجبؼس .
 - 9هربعجیي را ثِ پرظػ کرزى تؽَیق کٌیس  .ثرای پرظػ ٍ پبظد حسٍز  15زقیقِ ( غیر از ظرٌراًی ذَزتبى ) ٍقت اذتفبؾ زّیس .

ًنات هْن ترای تٌظین هحتَی سخٌراًي :
هقذهِ
زر هقسهِ ثِ ًکبتی کِ زر ظرٌراًی ذَاّس آهس اؼبرُ هی ؼَز  .یؼٌی رئَض هغبلت ٍ ترتیت آًْب ٍ ّسفْبی هَرز ًظر شکر هی ؼَز  .زر هقسهِ ثبیس ثِ ارتجبط رئَض هغبلت ثب
یکسیگر ٍ ثِ اّویت آًْب اؼبرُ کٌین (زرازاهِ ظرففل هغبلت ارائِ هی ؼَز) .زرهقسهِ هی تَاًین ظئَاالتی را از هربعجیي ثِ ػول آٍرین تب ثتَاًین تَجِ آًْب را ثِ هغبلت جلت
کٌین .

هتي سخٌراًي
یک هقسهِ ذَة چْب رچَثی را ایجبز هی کٌس کِ ثب ثعظ زازى اجسای آى  ،هتي ظرٌراًی ثِ ٍجَز هی آیس .زر عراحی ثرػ اـلی ظرٌراًی یؼٌی هتي ثبیس چٌس ًکتِ را ثِ
ذبعر زاؼت  :ثبیس زر ارتجبط ثب ػٌبٍیي ٍ رئَض اؼبرُ ؼسُ زر هقسهِ هغبلت الزم ارائِ گرزز  .اگر ثِ ػٌبٍیي ٍ هَارز جسیس ثپرزازین کِ حضبر تَقغ ؼٌیسى آى را ًسارًس  ،از
ثحث اـلی هٌحرف ذَاّین ؼس  .از ثکبر ثرزى هثبلْب ٍ هفبّین ًبهرثَط ذَززاری ؼَز  .ثرای پیؽگیری از ػسم تٌبظت ـحجت زر ذفَؾ رئَض هرتلف هغبلت هی تَاى
جسٍلی تسٍیي کرز کِ زر آى زهبى تقریجی ًکبت ػوسُ هحتَی ًَ ،ؼتِ ؼسُ ثبؼس  .ثب کوک ایي جسٍل هی تَاًیس تب اًتْبی ظرٌراًی زر هعیر تؼییي ؼسُ ثب قی ثوبًیس  .زر
ارائِ ثرػ اـلی ظرٌراًی ثبیس تٌَع را زر ًظر زاؼت  .هثالٌ ثؼس از حفَل ثِ یک ّسف آهَزؼی تؼییي ؼسُ هی تَاى ػٌَاى جسیس ثحث را شکر کرز ٍ هغبلت الزم را زر هَرز
آى ارائِ زاز .ثسیي ترتیت فرـتی ثرای ًفط تبزُ کرزى ثِ ؼًٌَسگبى زازُ هی ؼَز .ؼَخ عجؼی ّن هی تَاًس زر ایجبز تٌَع کوک کٌس .

ًتیجِ گیری :
ثبیس ثرؽی از ظرٌراًی را ثِ ًتیجِ گیری اذتفبؾ زاز تب ًکبت هْوی کِ ثبیس ثربعر ظپرزُ ؼَز هؽرؿ ًوَز  .یک ًتیجِ گیری ذَة ثبیس ثب رئَض یب اّساف گفتِ ؼسُ زر
هقسهِ ارتجبط زاؼتِ ثبؼس .
اگر ظرٌراًی را ثب تؼسازی ظئَال ؼرٍع کرزُ ایس ثبیس زر ثرػ ًتیجِ گیری ثگَییس کِ چگًَِ ایي ظَاالت پبظد زازُ ؼسُ اًس  .یک ًتیجِ گیری ذَة ثبیس هقسهِ ٍ هتي
ظرٌراًی را ثِ ّن هتفل کٌس .
زر ًتیجِ گیری ػالٍُ ثر ارائِ ذالـِ ظرٌراًی هی تَاى فکر یب فؼبلیت هربعجیي را تحریک ًوَز  .عرح چٌس ظئَال ثحث اًگیس  ،ارجبع زازى ثِ هٌبثغ هغبلؼبتی ثیؽتر ٍ غیرُ از
ػَاهل افسایػ یبزگیری هی ثبؼس
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