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 ِیتاسٕٝ تعا

 ٔشوض ٔذیشیت حٛادث ٚ ـٛسیتٟای پضضىی استاٖ اصفٟاٖ

 آزمون احیای قلبی ریوی پایه
 

 

  ؟استوذاْ یه دس ٔٛسد دستٍاٜ ٌشدش خٖٛ ا٘ساٖ دسست      -1

 است       ی ٚ خٖٛ خٛ٘اِؿ: دستٍاٜ ٌشدش خٖٛ ضأُ لّة ، عشٚق 

 ب:اص رّٕٝ ٚظایؿ دستٍاٜ ٌشدش خٖٛ سسا٘ذٖ اوسیظٖ تٝ سِّٟٛای تذٖ است  

 اص رّٕٝ ٚظایؿ دستٍاٜ ٌشدش خٖٛ دٚس وشدٖ دی اوسیذ وشتٗ ٚ ٔٛاد دـعی اص سَّٛ ٞا است د:

  تٕاْ ٔٛاسد صحیح است.د:

 

  ....دلیمٝ تشٌطت ٘اپزیش ٔی ضٛد.دس صٛست ایست لّثی ،آسیة ٔؽضی......دلیمٝ تعذ آؼاص ٔی ضٛد وٝ ایٗ آسیة تعذ اص     -2

  ساعت 2 –ساعت  1د:  دلیمٝ  6تا  4 –حا٘یٝ  21تا  11د:    11 - 6تا 4ب:     6تا  4-1اِؿ:
 

  عثاستٙذ اص ؟ لّثی سیٛی پایٝ ٟٔاستٟای سٝ ٌا٘ٝ الصْ تشای احیا     -3

  تاصوشدٖ ساٜ ٞٛایی،دادٖ تٙفس ٔصٙٛعی،دادٖ ٔاساطلّثیاِؿ: 

 ب:تاص وشدٖ ساٜ ٞٛایی، دادٖ ٔاساطلّثی ،دادٖ ضٛن  

 د:دادٖ ضٛن ،سي ٌیشی ،تضسیك  داسٚ، 

  د:دادٖ ضٛن،دادٖ ٔاساطلّثی،تضسیك داسٚ
 

دس ٔٛارٟٝ تا یه تیٕاس تیٟٛش تشای تشسسی عّٕىشد لّة دس ٞشیه اص ٌشٟٚٞای سٙی ٘ٛصاد ٚ تضسٌساَ تٝ تشتیة تٝ وذاْ ٘ثط      -4

  ٔشارعٝ  ٔیىٙیذ؟

 ،داخُ تاصٚیی سا٘ی ب:             ، ٌشد٘ی داخُ تاصٚییاِؿ:

 ٌشد٘یٔٛسد  2د:دس ٞش       ٌشد٘ی ، سا٘ید: 

 

  دس تضسٌساالٖ ٔحُ لشاسٌیشی دست دس ٍٞٙاْ ٔاساط لّثی وزاست؟     -5

 ب:پاییٗ پستاٖ چپ                ٚی رٙاغتش س دسست ٚسط لفسٝ سیٙٝاِؿ:

  ٔٛسد ٔیتٛا٘ذ صحیح تاضذ 3د:ٞش     یه اٍ٘طت پاییٗ تش اص خط ٔا تیٗ دٚ سش سیٙٝ                       د: 

 

  ٘ثط واسٚتیذ دس وزا حس ٔیطٛد؟     -6

   ٔچ دستب:لسٕت داخّی     اِؿ: لسٕت داخّی تاصٚ                

 د:لسٕت داخّی ساٖ                     ٌشدٖ سٚید:

 

  ؟٘أٙاسة تٛدٖ ٔحُ لشاس دادٖ دست دس ٍٞٙاْ ٔاساط لّثی وذاْ عٛاسض سا تٝ د٘ثاَ داسد     -7

 د:تٕاْ ٔٛاسد         ؼیش طثیعی لّةد:سیتٓ  ب:پش ضذٖ ٔعذٜ اص ٞٛا                     ضىستٍی د٘ذٜ ٞااِؿ:

 
 

 گروه الف



 2 

  تاضذ؟ٔیضاٖ راتزایی لفسٝ سیٙٝ دس ٔاساط لّثی دس تضسٌساالٖ چمذس تایذ      -8

 سا٘تی ٔتش 5حذالُ ب:       سا٘تی ٔتش    5حذاوخش اِؿ:

  سا٘تی ٔتش صیشا د٘ذٜ ٞا آسیة ٔی تیٙذ 3حذاوخش د:     تستٍی تٝ تٛاٖ أذادٌش داسد        د: 

 

  ٞش یه تٝ تشتیة ،ضأُ وذاْ یه اص ٌشٟٚٞای سٙی ٔی ضٛد؟ تضسٌساَٚ  وٛدن،  ٘ٛصاد(  CPR احیا لّثی سیٛی ) دس ٔثحج     -9

 ساَ تٝ تاال   15ساَ ، 15ساَ ،تا  2ساَ تٝ تاال                                        ب:تا  15ساَ ، 15ساَ ،تا  1اِؿ:تا 

  ساَ تٝ تاال 8ساَ ، 8ساَ،تا  1تا :ساَ تٝ تاال                                                د 5ساَ، 5ساَ ،تا  2د:تا 

 

  دس ٔٛسد ٔاساط لّثی وذاْ یه صحیح است؟                                                                            -11

  سا٘تی ٔتش تٝ پاییٗ تشٚد 2-1اِؿ: لفسٝ سیٙٝ تایذ 

  آس٘ذ خٓ ضٛد ب: تاصٚٞا تایذ ٔستمیٕا تاالی تیٕاس لشاس ٌشـتٝ ٚ پطت ٚ 

 تش ٘ذاسیذـطاس سا اص سٚی لفسٝ سیٙٝ تیٕاس  ، د: تیٗ ٞش ٔاساط 

  ـطاس دس دلیمٝ است 111 ،حذالُ سشعت دادٖ ٔاساط دس یه تیٕاس تاِػد:  

 

  چٍٛ٘ٝ است؟ ـشد تضسٌساَ ٘سثت تیٗ ٔاساط ٚ تٙفس ٔصٙٛعی دس عّٕیات احیا یه ٘فشٜ -11

  2تٝ  31د:  تٝ یه          15د:          2تٝ  5ب:  تٝ یه       4اِؿ:
 

  ؟اِٚیٗ الذاْ ضٕا چیست ٟٛضی ضذٜ است تشخٛسد ٔی ٕ٘اییذ ،تا ٘ٛصادی وٝ دچاس تی ٌشأذادضٕا تٝ عٙٛاٖ یه  -12

  ٔاساط لّثید:         اسصیاتی تٙفس ٚ ٌشدش خٖٛد:   اِؿ: دادٖ تٙفس            ب: ٌشـتٗ ٘ثط     
 

  ٔی ٕ٘اییذ؟ وٙتشَوذاْ ٘ثط سا  دس ٘ٛصاداٖ خٖٛتشای تشسسی ٌشدش  -13

  ب: ٘ثط لسٕت داخّی ٚ ـٛلا٘ی صا٘ٛ                ٘ثط لسٕت داخّی ٚ ـٛلا٘ی تاصٚاِؿ: 

  د: ٘ثط پطت پایی    د: ٘ثط ٔچ دست                                          

 

  لّثی ٘ٛصادوذاْ لسٕت سا ٔی ـطاسیذ؟ طتشای ٔاسا -14

  ب: تشسٚی استخٛاٖ رٙاق         یه اٍ٘طت پاییٗ تش اص خط ٔا تیٗ دٚ سش سیٙٝاِؿ: 

  : ٔٛاسد اِؿ ٚ بد                               سٕت چپ لفسٝ سیٙٝ سٚی د٘ذٜ ٞاد:  

 

  تشای دادٖ ٔاساط لّثی دس ٘ٛصاد اص وذاْ لسٕت دست استفادٜ ٔی ٕ٘اییذ؟ -15

 ب: اٍ٘طت اضاسٜ         اِؿ: اٍ٘طت ضست                                

  اٍ٘طت ٔیا٘ی ٚ اٍ٘طتشید:     د: ٘شٔی وؿ دست تٝ ٘حٛی وٝ دست دیٍش دس آٖ لفُ ضذٜ تاضذ     

 

  ٔیضاٖ راتزایی لفسٝ سیٙٝ دس ٔاساط لّثی دس ضیشخٛاساٖ چمذس تایذ تاضذ؟ -16

 ب:تٝ ا٘ذاصٜ یه سْٛ لطش لذأی خّفی )رّٛ تا پطت( لفسٝ سیٙٝ ضیشخٛاس  سا٘تی ٔتش        5تا  4ؿ:حذٚد اِ

 اِؿ ٚ بد:              تٍی تٝ تٛاٖ أذادٌش داسد   د:تس 
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  ؟ساِٝ چٍٛ٘ٝ عُٕ ٔی ٕ٘اییٓ 5تشای دادٖ ٔاساط دس یه وٛدن  -17

       رٙاقتش سٚی  ٌزاضتٗ ٘شٔی وؿ دست اِؿ: 

 ب: ٌزاضتٗ ٘شٔی وؿ دست سٚی رٙاق ٚ لفُ وشدٖ دست دیٍش دس پطت اٖ                 

 د: استفادٜ اص اٍ٘طت ضست دٚ دست    

  د: استفادٜ اص اٍ٘طت ٔیا٘ی ٚ اٍ٘طت اٍ٘طتشی

 

  تشای تاص وشدٖ ساٜ ٞٛایی دس تیٕاسی وٝ دچاس صذٔٝ ٌشدٖ ٘یست، اص چٝ ٔا٘ٛسی استفادٜ ٔی وٙیٓ؟ -18

    :  سش عمة چا٘ٝ تاالب    اِؿ: تاص وشدٖ ـه تا ـطاس                

  د: ٔٛاسد اِؿ ٚ ب      د: سش رّٛ چا٘ٝ تاال                         

 

  تٝ ٔٙظٛس تشسسی تٙفس تیٕاس وذاْ الذاْ سا ا٘زاْ ٔی دٞیٓ؟ -19

           ٍ٘اٜ ٔی وٙیٓ تیٕاستٝ لفسٝ سیٙٝ اِؿ: 

 اص ٌشـتٗ یه آیٙٝ سٚتٝ سٚی دٞاٖ ٚ تیٙی تشای وٙتشَ دْ استفادٜ ب: 

 د: ٌشـتٗ دست دس رّٛ دٞاٖ ٚ تیٙی تیٕاس 

 ٔٛاسد ب ٚ د د:

 

  تشسسی تٙفس چٝ ٔذت صٔا٘ی طَٛ ٔی وطذ؟ -21

  د: یه دلیمٝ حا٘یٝ             61-31د:   دلیمٝ         5-2ب:               حا٘یٝ 5-3اِؿ: 
 

  چه ٔی ٕ٘اییٓ؟ "اص ضشٚع عّٕیات احیا تٙفس سا ٔزذدا پس اص چٝ ٔذت -21

   د: یه دلیمٝ                     دلیمٝ 2د:      دلیمٝ          4ب:      دلیمٝ           5اِؿ:  
 

  تشای تاص وشدٖ ساٜ ٞٛایی ـشدی وٝ دچاس ظشتٝ تٝ ٌشدٖ است اص چٝ ٔا٘ٛسی استفادٜ ٔی ٕ٘اییٓ؟ -22

  د: سش رّٛ چا٘ٝ پاییٗ  د: سش عمة               تاص وشدٖ ـه تا ـطاسب:  اِؿ: سش عمة چا٘ٝ تاال            
 

  ساِٝ چٝ ٔیضاٖ تٙفس ٔیذٞیٓ؟ 5تشای دادٖ تٙفس تٝ یه وٛدن  -23

  ٝ تیٕاس تش آٔذٜ ضٛدتٝ ا٘ذاصٜ ای وٝ لفسٝ سیٙب:       اِؿ: تٝ ا٘ذاصٜ یه تٙفس عٕیك خٛدٔاٖ     

 سی سی  511د:      سی سی                                            21د:  

 

  وذاْ یه ٘طا٘ٝ یه احیا ٔؤحش است؟ -24

  لفسٝ سیٙٝ ٍٞٙاْ تٟٛیٝ تٝ ٚظٛح تاال ٔی آیذب:   اِؿ: ٍٞٙاْ اعٕاَ ـطاس تش لفسٝ سیٙٝ ٘ثط واسٚتیذ حس ضٛد    

  تٕاْ ٔٛاسد ـٛقد:      آتی تٝ صٛستی(تٟثٛد ٔی یاتذ )اص  د: سً٘ پٛست تیٕاس 

 

  ضىستٍی د٘ذٜ ٞا دس احیاء ٘تیزٝ چیست؟ -25

 اِؿ: لشاس ٌشـتٗ وؿ دست دس وٙاس رٙاق                                

 ب: تالیٕا٘ذٖ اٍ٘طتاٖ سٚی د٘ذٜ ٞا   

 لشاس ٌیشی دسست دستاٖ ٘یض ٔی تٛا٘ذ تا عج ضىستٍی استخٛاٖ ٚ یا ؼعشٚؾ ضٛد.  ٌاٞی د:  



 4 

  تٕاْ ٔٛاسد ـٛقد: 

 

  اتساع ٔعذٜ اص عٛاسض وذاْ حاِت است؟ -26

 ب: تاص تٛدٖ وأُ ساٜ ٞٛایی           ـشستادٖ ٞٛای تیص اص حذ دس حیٗ دادٖ تٙفساِؿ: 

 د: استفشاغ صیاد                                          د: پاسٌی سیٝ                             

 

  سا ضشٚع ٔی وٙیٓ؟ CPRدس وذاْ یه اص ٔٛاسد صیش  -27

 ب:تیٟٛضی                    عذْ ٚرٛد تٙفس ٚ ٌشدش خٖٛاِؿ:  

  تٍٙی ٘فسد:       د:دسد ضذیذ لّثی                                           

 

  ؟ٕ٘ی دٞیٓدس چٝ صٛست احیا ا٘زاْ  -28

 ب:٘ذاضتٗ تٙفس       اِؿ: سشد تٛدٖ تیٕاس                               

  د:٘ذاضتٗ ظشتاٖ لّة             ()وثٛدی ٚاتستٝ تٝ رارتٝتؽییش سً٘ تش احش ٘یشٚی رارتٝ د:

 

  رٕٛد ٘عطی چیست؟ -29

 اِؿ: سفت ضذٖ تذٖ دس ٍٞٙاْ تطٙذ 

 دلیمٝ تعذ اص ٔشي   5ب:سفت ضذٖ تذٖ 

  سفت ضذٖ ٔٛلتی ععالت چٙذ ساعت تعذ اص ٔشيد:

  د:تؽییش سً٘ پٛست تٝ سً٘ لشٔض یا تٙفص دس لسٕتٟایی اص تذٖ وٝ تٝ صٔیٗ ٘ضدیىتش است. 

 

  ایست لّثی چیست؟ -31

  دِیُعذْ پٕپاطلّثی تٝ ٞش ب:     اِؿ:٘ذاضتٗ ٞیچٍٛ٘ٝ ـعاِیت اِىتشیىی           

  د:ٞش سٝ ٔٛسد     د:٘ثط ظعیؿ                                              

 
 

 


