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  طرح درس نظري 
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 خانم آلوستانی مدرس:                             نفر  تعداد:     علوم پزشکی     محل اجرا: دانشکده  ه آموزشی: اسالید/ پروژکتور     رسان

  

  شرح درس:

اقدامات بهداشتی و کمک هاي اولیه در شرایط اضطراري به خصوص در کشور ما در هنگام وقوع سیل و زلزله، آتش سوزي و موارد 
مشابه از اهمیت باالیی برخوردار است. در این درس ضمن ایجاد مهارت در دانشجویان در زمینه هاي اجرایی برنامه هاي بهداشتی و 

کمک هاي اولیه، دانشجویان با عوامل بروز حوادث و چگونگی پیشگیري از آن و به طور کلی با مدیریت بحران و ویژگی هاي ان آشنا 
  خواهند شد.

  

   :کلی هدف

 ، باال بردن مهارت دانشجویان در زمینه اجراي برنامه هاي بهداشتی و کمکهاي اولیه در شرایط اضطراريهدف کلی این درس شامل 
  می باشد: مدیریت بحرانو  شناسایی عوامل بروز حوادث و اقدامات الزم جهت پیشگیري از حوادث

  

  :اهداف رفتاري

  دانشجو بتواند؛

 المللی را شرح دهد. بین و مملکتی مسئول سازمانهاي و طبیعی بالیاي کلی اثرات و بندي طبقه حوادث کلیات،

 را شرح دهد. مدیریت

 آوارگان را شرح دهد. اسکان – دیدگان آسیب انتقال و نقل چگونگی – اولیه هاي کمک – مجروحین آوري جمع

 اضطراري را شرح دهد. شرایط در واگیر هاي بیماري کنترل

 را شرح دهد. اضطراري شرایط در محیط بهداشت اقدامات

 اضطراري را شرح دهد. شرایط در محیط بهداشت اقدامات
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 ن را شرح دهد.جوندگا و نبندپایا با رزهمبا - انبحر عقوو از قبل شتیابهد يگیهادماآ

  ها را شرح دهد. هگااردو در نسکاا عاطفی و نیروا ،شتیابهد مسائل

  

  تدریس:  روش

ویدیو پروژکتور و  - اورهد –کتور  این درس با استفاده از  روش هاي سخنرانی، پیش سازمان دهنده و گروه کوچک و با استفاده از پرو
  کامپیوتر بر حسب نیاز تدریس خواهد شد.

داشته باشند و در هر جلسه از دانشجویان انتظار می رود که مبحث همان جلسه را از قبل مطالعه نموده و شرکت فعال در بحث 
  همچنین در رابطه با موضوع درس، مقاالت جدیدي را نیز در کالس ارایه نمایند.

  

  روش ارزشیابی دانشجو:

  نمره 3نمره                       آزمون میان ترم:  15نمره                     آزمون پایان ترم:  2پرسش و پاسخ در هرجلسه: 

  نمره در سایت، دانشجو می تواند اعتراض خود را نسبت به نمره وارد نماید.روز پس از اعمال  5حداکثر 

آن در اختیار مسئول تجزیه و تحلیل سواالت آزمون توسط مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی در هر ترم انجام می شود و نتایج 
  یرد.درس قرار میگ

  

  سیاست ها و قوانین درس:

  ي و حضور به موقع در کالس درس، الزامیست.رعایت اصول اخالق اسالمی، حرفه ا

  

  منابع:

  ترجمه دکتر ابوالحسن ندیم  - دکتر محمد عصار  –راهنماي بهسازي محیط در بالیاي طبیعی  -

  از انتشارات جمعیت هالل احمر جمهوري اسالمی ایران  –کتاب امداد و نجات  -

  از انتشارات وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی  –کتاب اقدامات بهداشتی و درمانی قبل و بعد از وقوع بالیاي طبیعی  -

 اقدامات بهداشتی در شرایط اضطراري تدوین مهندس احمد اصل هاشمی از انتشارات دانشگاه علوم پزشکی تبریز -
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