
  

 
 

 

 ( COURSE PLAN)وره طرح د

 
 

 دارد ضرورت شود می محسوب جهان بالخیز کشورهای جزو ایران کشور که این به توجه با معرفی درس:

 باشند داشته آگاهی اضطراری شرایط در بهداشتی های برنامه اجرایا ب ومیعم بهداشجت یکارشناس ویاندانشج

 ندباش ناآش طبیعی بالیای وقوع هنگامبه  عمل نحوه و آن وظایف شرح و مترقبه غیر حوادث ستاد با همچنین و

 دهند. امانج را زمال داماتاق دبتوانن و

 

 عناوين كلي اين درس شامل موارد زير مي باشد :

 تعريف كمک های اولیه .1

 ارزيابي اولیه مصدوم .2

 انجام مانور هايم لیخ بر بالین مصدوم .3

 روش های كنترل خونريزی .4

 کارشناسی، بهداشت عمومی مقطع و رشته تحصیلی:              بهداشت عمومیگروه آموزشی:             بهداشت دانشکده : 

 در اولیه های وكمک بهداشتي اقدامات  :  نام درس

 اضطراری شرايط

 2 :  تعداد واحد

 تئوری و عملي نوع واحد :

 11-11سه شنبه ساعت روز و ساعت برگزاری كالس:   ندارد پیش نیاز:

 دانشکده بهداشت، كالس بهداشت عمومي مکان برگزاری:

                                             دكتر بذرافشان مسئول برنامه :  

 seeder2007@gmail.com آدرس پست الکترونیکي:                           37152515273:   دانشکده شماره تماس

                                                                دكتر بذرافشان   مدرسین) به ترتیب حروف الفبا(:

                                             دكتر بذرافشان تهیه و تنظیم : 

 1433بهمن ماه  بازنگری: تدوين/ ختاري

 دانشکده علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني الرستان

 مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکي

 واحد برنامه ريزی درسي و آموزشي

 
گروه اتاق عمل     

 



 ژو باندا ، بخیهآتل بندی .5

 مسمومیت و انواع آن .1

 بهداشت رواني در باليا .7

 چک عالئم حیاتي را انجام دهد. .1

 دسترسي وريدیانواع تزريقات و  .5

13. NGT  سونداژ ادراریو 

 ف كلياهدا 

 

  را توضیح دهد.كمک های اولیه  دانشجو بايد قادر باشد 

  اهداف اختصاصي 

 

 دانشجو  در پايان دوره بايد بتواند:

 .انواع کمک های اولیه را توضیح دهد 

 .آمادگی الزم برای انجام اقدامات اولیه را بیان کند 

 هدف كلي 

 

  توضیح دهد.به درستي را مصدوم ارزيابي نحوه  دانشجو بايد قادر باشد 

  اهداف اختصاصي 

 

 بتواند:دانشجو  در پايان دوره بايد 

 .ارزیابی مصدوم را توضیح دهد 

 نحوه انجام ارزیابی از مصدوم را بیان کند. 

 هدف كلي 

 را توضیح دهد. مانور هايم لیخ بر بالین مصدوم نحوه  دانشجو بايد قادر باشد 

  اهداف اختصاصي 

 

 دانشجو  در پايان دوره بايد بتواند:

  را توضیح دهد.نحوه انجام مانور هایم لیخ 

 .مانور هايم لیخ را بر بالین بیمار انجام دهد 

 هدف كلي 

 را توضیح دهد.كنترل خونريزی  نحوه  دانشجو بايد قادر باشد 

  اهداف اختصاصي 

 

 دانشجو  در پايان دوره بايد بتواند:



  را توضیح دهد.كنترل خونريزی نحوه 

 انجام دهد.را بیمار  مراحل كنترل خونريزی  

 هدف كلي 

 را توضیح دهد. ژو باندا ، بخیهآتل بندی نحوه  دانشجو بايد قادر باشد 

  اهداف اختصاصي 

 

 دانشجو  در پايان دوره بايد بتواند:

 را توضیح دهد. ژو باندا ، بخیهآتل بندی 

  انجام دهد.را  ژو باندا ، بخیهآتل بندیمراحل  

 

 هدف كلي 

 را توضیح دهد. انواع مسمومیت دانشجو بايد قادر باشد 

  اهداف اختصاصي 

 

 دانشجو  در پايان دوره بايد بتواند:

  ،كنترل عاليم حیاتيNGTرا توضیح دهد. ، تزريقات 

 هدف كلي 

 دهد.و انجام  را توضیح ، تزريقاتNGTكنترل عاليم حیاتي، 

 اهداف اختصاصي 

 

 دانشجو  در پايان دوره بايد بتواند:

  ،كنترل عاليم حیاتيNGTرا توضیح دهد. ، تزريقات 

  ،كنترل عاليم حیاتيNGTرا به درستي انجام دهد. ، تزريقات 

 

 وش آموزشر 
 

 حضوری                   مجازی                                 ترکیبی                            

 شرايط اجراء

 

 آموزشی امکانات:  
  با استفاده از نرم افزارهایی شامل سامانه نوید کامپیوتر ، ویدوئو پروژکتور ،اسالید پروژکتور 

 

 

 



  منابع درسی:  

 خیر   بلي  در نظر داريد؟ درسي خاصي برای معرفي به دانشجويان به عنوان منبع/مقاله آيا كتاب 

 :در صورت وجود جدول زیر را تكمیل کنید 

 شامل عنوان، نويسندگان،مترجمین، انتشارات، سال و نوبت چاپ مشخصات كتاب
های صفحات و  فصل

 مطالعهمشخص شده برای 

  گروه مترجمین دانشكده پرستاری شهید بهشتی ناشر بشری  2و1اصول پرستاری تایلور جلد،

 آخرین چاپ

 سخ به طغیان بیمار یهای واگیر ، م سی و پا شت، حراهنمای برر شی، وزارت بهدا سیاو ضا  مد ر

 درمان و آموزش پزشكی 

  اقدامات بهداشتی در شرایط اضطراری تدوین مهندس احمد اصل هاشمی از انتشارات دانشگاه

 علوم پزشكی تبریز 

 

بر اساس سرفصل های کتاب 

       و عناوین هرجلسه مشخص 

 .می باشد

 

 

 

 مشخصات مقاله شامل عنوان، نويسندگان، مجله، سال و شماره انتشار و صفحات
نحوه دسترسي دانشجويان 

 به مقاله

  

  
 

  در صورتی که در نظر دارید جزوه یا هر نوع محتوای دیگری )مانند فیلم، مجموعه اسالید و ...( عالوه بر کتاب

ن را آ فايل، مشخصات آن را ذکر کنید و به دانشجویان معرفی کنید منبع درسيفوق یا به تنهایی به عنوان 

 ضمیمه نمایید:

 
 و ... است. های ديگر دانشگاهروی سامانهبر اری شده ذمحتوای بارگ، جزوه، فیلم آموزشیاسالید پاور پوینت، منظور  *

 

 

 

 

 *نوع محتوا
 مشخصات شامل عنوان و مؤلفین/

 كنندگانتهیه
 توضیحات

آماده بودن فايل 

 اریذبرای بارگ

** 

    

    

    



 

 

  کويیز/ میان ترم( تکوينیآزمون های( 

 خیر   بلی   اید؟نظر گرفتهآزمون در  . آیا برای درس خود1

 ها را ذکر کنید.در صورت وجود تعداد و نوع آزمون 

 زمان آزمون نوع آزمون عنوان آزمون شماره

 

 
   

 

 
   

 

 های دانشجويانتکالیف و پروژه 

 طول ترم فیتکال 

 

 

 

 

 شماره
عنوان 

 تکلیف
 شرح تکلیف

مهلت پاسخ 

 توسط

 دانشجويان

مهلت فیدبک 

مدرس توسط  

هدف از ارائه 

 تکلیف

      

 

 

     



 

 

 

 پروژه درسي 

 خیر   بلی   اید؟در نظر گرفته/میان ترم . آیا برای درس خود پروژه پایان ترم 1

 در صورت پاسخ مثبت شرح مختصر و هدف از ارائه آن را بنویسید:           

..........................................................................................................................................................................................................  

................... ........................................................................................................................................................................................  

 ارزشیابی دانشجويان 

 بارم نمره یموارد ارزشیاب

 7 آزمون میان ترم

 11 آزمون پايان ترم

 1 شركت فعال در كالس و حضور و غیاب

 2 تکالیف و ساير فعالیت ها

 

 مقررات 

  

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 اضطراری شرایط در اولیه های وکمک بهداشتی اقدامات درس زمانبندی جدول

 ساعت ارائه تاريخ ارائه
 موضوع جلسه

 نحوه ارائه مدرس
امکانات 

 مورد نیاز

روش 

 ارزشیابي

11/11/1011 11-11 

ئه  معرفی درس و ارا

های  مک  تعریف ک

اولیه و هدف از انجام 

 آن

 دكتر بذرافشان

 مجازی

 کالس درس

 سیستم کامپیوتر

 

 آزمون کتبی

 سواالت شفاهی

کت  میزان مشااااار

 دانشجو

22/11/1011 11-11 

 ارزیابی اولیه مصدوم

 مانور هایم لیخ

 کالس درس مجازی دكتر بذرافشان

 سیستم کامپیوتر

 

 آزمون کتبی

 سواالت شفاهی

کت  میزان مشااااار

 دانشجو

21/11/1011 11-11 

روش های کنترل 

 خونریزی

 کالس درس مجازی دكتر بذرافشان

 سیستم کامپیوتر

 

 آزمون کتبی

 سواالت شفاهی

کت  میزان مشااااار

 دانشجو

2/12/1011 11-11 

و  ، بخیهآتل بندی

 ژباندا

 کالس درس مجازی دكتر بذرافشان

 سیستم کامپیوتر

 

 آزمون کتبی

 سواالت شفاهی

کت  میزان مشااااار

 دانشجو

7/12/1011 11-11 

 کالس درس مجازی دكتر بذرافشان مسمومیت و انواع آن

 سیستم کامپیوتر

 

 آزمون کتبی

 سواالت شفاهی

کت  میزان مشااااار

 دانشجو

10/12/1011 11-11 

 کالس درس مجازی دكتر بذرافشان عالئم حیاتی

 سیستم کامپیوتر

 

 آزمون کتبی

 سواالت شفاهی

کت  میزان مشااااار

 دانشجو

17/12/1011 11-11 

دسترسی تزریقات و 

 وریدی

 کالس درس مجازی دكتر بذرافشان

 سیستم کامپیوتر

 

 آزمون کتبی

 سواالت شفاهی

کت  میزان مشااااار

 دانشجو

21/12/1011 11-11 

بهداشت روانی در 

 بالیا

 دكتر بذرافشان

 مجازی

 کالس درس

 سیستم کامپیوتر

 

 آزمون کتبی

 سواالت شفاهی

کت  میزان مشااااار

 دانشجو

 

آموزشی در محیط ادوب کانکت سپس در محیط اتاق پراتیک و از طريق شبیه سازی عملی ابتدا با استفاده از فیلم های بخش 

 ايفای نقش و نمايش و با استفاده از تجهیزات واحد پراتیک و موالژ و مانکن های موجود اجرا خواهد شد. 

 


