
 
 

 

 

 

  (lesson Plan)روزانه طرح درس 

 جلسه اول

 کارشناسی، بهداشت عمومی مقطع / رشته تحصیلی:        بهداشت عمومی  گروه آموزشی:                        بهداشت:    هدانشکد

 21/22/2042 تاريخ ارائه درس : 2042-2041سال تحصيلي  :  

 در اولیه های وکمک بهداشتی اقداماتنام درس )واحد(  :  

 اضطراری شرایط
 8-21 ساعت:                 شنبه چهارروز:  

 14 :تعداد دانشجويان   تئوری و عملي نوع واحد:

 دکتر بذرافشان مسئول درس: 1 تعداد واحد:

 دکتر بذرافشان :درسم دقيقه 14مدت کالس: 

 2042بهمن ماه  بازنگری:تدوين /  تاريخ
 

 کمک های اولیه و هدف از انجام آن:  جلسهعنوان 

  .دانشجو قادر باشد کمک های اولیه و هدف از انجام آن را توضیح دهد:   جلسههدف کلی 

 : اختصاصیاهداف 

  کمک های اوليه را توضيح دهد.دانشجو قادر باشد 

 .دانشجو قادر باشد اقدامات الزم تحت عنوان کمک های اوليه را بيان کند 

 ترکیبی       /     مجازی        /    حضوری         روش آموزش :  

 کالس درس، سیستم کامپیوتر، سامانه نوید امکانات آموزشی : 

 پروژه                        فعالیت آموزشی :   تکلیف          /

 عنوان و نوع آزمون:

 (طرح دوره نوشته شود.منابع در طبق فرمت مشخصات آن  و..در صورت استفاده از کتاب، مقاله، جزوه ) منبع درس :

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

 سخ به طغیان بیمار یهای واگیر ، م سی و پا شت، درمان و آموزش حراهنمای برر شی، وزارت بهدا سیاو مد رضا 

 پزشكی 

  شكی شگاه علوم پز شارات دان شمی از انت صل ها ضطراری تدوین مهندس احمد ا شرایط ا شتی در  اقدامات بهدا

 تبریز 

 دقيقه   5مدت زمان:    :    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقيقه 04مدت زمان :   

 دقيقه 5مدت زمان :    

 دقيقه 55 مدت زمان:   

  دقيقه 5مدت زمان :     جمع بندی و نتیجه گیری 

 دانشکده علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني الرستان

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکي

 واحد برنامه ريزی درسي و آموزشي

 
 گروه اتاق عمل

 



 
 
 
 

 جلسه دوم
 

 کارشناسی، بهداشت عمومی مقطع / رشته تحصیلی:        بهداشت عمومیگروه آموزشی:                          بهداشت:    هدانشکد

 12/22/2042 تاريخ ارائه درس : 2042-2041سال تحصيلي  :  

 در اولیه های وکمک بهداشتی اقداماتنام درس )واحد(  :  

 اضطراری شرایط
 8-21 ساعت:                 شنبه چهارروز:  

 14 :تعداد دانشجويان   تئوری و عملي نوع واحد:

 دکتر بذرافشان مسئول درس: 1 تعداد واحد:

 دکتر بذرافشان :درسم دقيقه 14مدت کالس: 

 2042بهمن ماه  تاريخ تدوين / بازنگری:
 

 مانور هایم لیخو  ارزیابی اولیه مصدوم:  جلسهعنوان 

ح را به درستی توضی هایم لیخمانور داشته باشد و  مصدومدرستی از ارزیابی اولیه دانشجو قادر باشد :   جلسههدف کلی 

 دهد.

 اختصاصی :اهداف 
  از مصدوم در مواقع بحرانی داشته باشد. ارزیابی اولیهدانشجو قادر باشد 

 را به درستی انجام دهد. مانور هایم لیخ دانشجو قادر باشد 

 ترکیبی       / مجازی          /      حضوری         روش آموزش :  

 کالس درس، سیستم کامپیوتر، سامانه نوید امکانات آموزشی : 

 فعالیت آموزشی :   تکلیف          /          پروژه              

 عنوان و نوع آزمون:

 (طرح دوره نوشته شود.منابع در مشخصات آن طبق فرمت  و..در صورت استفاده از کتاب، مقاله، جزوه ) منبع درس :

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

 سخ به طغیان بیمار یهای واگیر ، م سی و پا شت، درمان و آموزش حراهنمای برر شی، وزارت بهدا سیاو مد رضا 

 پزشكی 

  شكی شگاه علوم پز شارات دان شمی از انت صل ها ضطراری تدوین مهندس احمد ا شرایط ا شتی در  اقدامات بهدا

 تبریز

 دقيقه   5مدت زمان:    :    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقيقه 04مدت زمان :   

 دقيقه 5مدت زمان :    

 دقيقه 55 مدت زمان:   

  دقيقه 5مدت زمان :     جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 جلسه سوم
 

 کارشناسی، بهداشت عمومی مقطع / رشته تحصیلی:        بهداشت عمومیگروه آموزشی:                          بهداشت:    هدانشکد

 5/21/2042 تاريخ ارائه درس : 2042-2041سال تحصيلي  :  

 در اولیه های وکمک بهداشتی اقداماتنام درس )واحد(  :  

 اضطراری شرایط
 8-21 ساعت:                 شنبه چهارروز:  

 14 :تعداد دانشجويان   تئوری و عملي نوع واحد:

 دکتر بذرافشان مسئول درس: 1 تعداد واحد:

 دکتر بذرافشان :درسم دقيقه 14مدت کالس: 

 2042بهمن ماه  تاريخ تدوين / بازنگری:
 

 روش های کنترل خونریزی:  جلسهعنوان 

 .خونریزی را توضیح دهددانشجو قادر باشد روش های کنترل :   جلسههدف کلی 

 اختصاصی :اهداف 
 اندام های فوقانی را توضیح دهد.  روش های کنترل خونریزی دانشجو قادر باشد 

  اندام های تحتانی را توضیح دهد. روش های کنترل خونریزیدانشجو قادر باشد 

 ترکیبی       / مجازی          /      حضوری         روش آموزش :  

 کالس درس، سیستم کامپیوتر، سامانه نوید امکانات آموزشی : 

 فعالیت آموزشی :   تکلیف          /          پروژه              

 عنوان و نوع آزمون:

 (طرح دوره نوشته شود.منابع در مشخصات آن طبق فرمت  و..در صورت استفاده از کتاب، مقاله، جزوه ) منبع درس :

 گروه مترجمین دانشكده پرستاری شهید بهشتی ناشر بشری آخرین چاپ 2و1تایلور جلد  اصول پرستاری، 

 سخ به طغیان بیمار یهای واگیر ، م سی و پا شت، درمان و آموزش حراهنمای برر شی، وزارت بهدا سیاو مد رضا 

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

 تبریز

 دقيقه   5مدت زمان:    :    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقيقه 04مدت زمان :   

 دقيقه 5مدت زمان :    

 دقيقه 55 مدت زمان:   

  دقيقه 5مدت زمان :     جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 جلسه چهارم
 

 کارشناسی، بهداشت عمومی مقطع / رشته تحصیلی:        بهداشت عمومیگروه آموزشی:                          بهداشت:    هدانشکد

 24/21/2042 تاريخ ارائه درس : 2042-2041سال تحصيلي  :  

 در اولیه های وکمک بهداشتی اقداماتنام درس )واحد(  :  

 اضطراری شرایط
 8-21 ساعت:                 شنبه چهارروز:  

 14 :تعداد دانشجويان   تئوری و عملي نوع واحد:

 دکتر بذرافشان مسئول درس: 1 تعداد واحد:

 دکتر بذرافشان :درسم دقيقه 14مدت کالس: 

 2042بهمن ماه  تاريخ تدوين / بازنگری:
 
 

 آتل بندی، بخیه و بانداژ:  جلسهعنوان 

 .دانشجو قادر باشد آتل بندی، بخیه و بانداژ را توضیح دهد:   جلسههدف کلی 

 اهداف اختصاصي :
 .دانشجو قادر باشد آتل بندی را توضیح دهد 

 .دانشجو قادر باشد انواع بخیه را توضیح دهد 

 .دانشجو قادر باشد انواع بانداژ را توضیح دهد 

 ترکیبی       / مجازی          /      حضوری         روش آموزش :  

 کالس درس، سیستم کامپیوتر، سامانه نوید امکانات آموزشی : 

 فعالیت آموزشی :   تکلیف          /          پروژه              

 عنوان و نوع آزمون:

 (طرح دوره نوشته شود.منابع در مشخصات آن طبق فرمت  و..در صورت استفاده از کتاب، مقاله، جزوه ) منبع درس :

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

 سخ به طغیان بیمار یهای واگیر ، م سی و پا شت، درمان و آموزش حراهنمای برر شی، وزارت بهدا سیاو مد رضا 

 پزشكی 
 تشارات دانشگاه علوم پزشكی اقدامات بهداشتی در شرایط اضطراری تدوین مهندس احمد اصل هاشمی از ان

 تبریز

 دقيقه   5مدت زمان:    :    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقيقه 04مدت زمان :   

 دقيقه 5مدت زمان :    

 دقيقه 55 مدت زمان:   

  دقيقه 5مدت زمان :     جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 پنجمجلسه 
 

 کارشناسی، بهداشت عمومی مقطع / رشته تحصیلی:        بهداشت عمومیگروه آموزشی:                          بهداشت:    هدانشکد

 10/21/2042 تاريخ ارائه درس : 2042-2041سال تحصيلي  :  

 در اولیه های وکمک بهداشتی اقداماتنام درس )واحد(  :  

 اضطراری شرایط
 8-21 ساعت:                 شنبه چهارروز:  

 14 :تعداد دانشجويان   تئوری و عملي نوع واحد:

 دکتر بذرافشان مسئول درس: 1 تعداد واحد:

 دکتر بذرافشان :درسم دقيقه 14مدت کالس: 

 2042بهمن ماه  تاريخ تدوين / بازنگری:
 

 مسمومیت و انواع آن:  جلسهعنوان 

 دانشجو قادر باشد مسمومیت و انواع آن را توضیح دهد.:   جلسههدف کلی 

 اختصاصی :اهداف 
   را توضیح دهد. مسمومیت و انواع آندانشجو قادر باشد 

 ترکیبی       / مجازی          /      حضوری         روش آموزش :  

 کالس درس، سیستم کامپیوتر، سامانه نوید امکانات آموزشی : 

 فعالیت آموزشی :   تکلیف          /          پروژه              

 عنوان و نوع آزمون:

 (طرح دوره نوشته شود.منابع در مشخصات آن طبق فرمت  و..در صورت استفاده از کتاب، مقاله، جزوه ) منبع درس :

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

 سخ به طغیان بیمار یهای واگیر ، م سی و پا شت، درمان و آموزش حراهنمای برر شی، وزارت بهدا سیاو مد رضا 

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

 تبریز

 دقيقه   5مدت زمان:    :    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقيقه 04مدت زمان :   

 دقيقه 5مدت زمان :    

 دقيقه 55 مدت زمان:   

  دقيقه 5مدت زمان :     جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 جلسه ششم
 

 کارشناسی، بهداشت عمومی مقطع / رشته تحصیلی:        بهداشت عمومیگروه آموزشی:                          بهداشت:    هدانشکد

 22/2/2042 تاريخ ارائه درس : 2042-2041سال تحصيلي  :  

 در اولیه های وکمک بهداشتی اقداماتنام درس )واحد(  :  

 اضطراری شرایط
 8-21 ساعت:                 شنبه چهارروز:  

 14 :تعداد دانشجويان   تئوری و عملي نوع واحد:

 دکتر بذرافشان مسئول درس: 1 تعداد واحد:

 دکتر بذرافشان :درسم دقيقه 14مدت کالس: 

 2042بهمن ماه  تاريخ تدوين / بازنگری:
 
 

 عالئم حیاتی:  جلسهعنوان 

 . دانشجو قادر باشد نحوه اندازه گیری عالئم حیاتی را توضیح دهد:   جلسههدف کلی 

 اهداف اختصاصي :
  را توضیح دهد. فشار خون دانشجو قادر باشد نحوه اندازه گیری 

  را توضیح دهد. تنفس دانشجو قادر باشد نحوه اندازه گیری 

  را توضیح دهد. نبض دانشجو قادر باشد نحوه اندازه گیری 

  را توضیح دهد.درجه حرارت  عالئدانشجو قادر باشد نحوه اندازه گیری 

 ترکیبی       / مجازی          /      حضوری         روش آموزش :  

 کالس درس، سیستم کامپیوتر، سامانه نوید امکانات آموزشی : 

 فعالیت آموزشی :   تکلیف          /          پروژه              

 عنوان و نوع آزمون:

 (طرح دوره نوشته شود.منابع در مشخصات آن طبق فرمت  و..در صورت استفاده از کتاب، مقاله، جزوه ) منبع درس :

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

 سخ به طغیان بیمار یهای واگیر ، م سی و پا شت، درمان و آموزش حراهنمای برر شی، وزارت بهدا سیاو مد رضا 

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

 تبریز

 دقيقه   5مدت زمان:    :    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقيقه 04مدت زمان :   

 دقيقه 5مدت زمان :    

 دقيقه 55 مدت زمان:   

  دقيقه 5مدت زمان :     جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 
 
 
 



 
 
 

 جلسه هفتم
 

 کارشناسی، بهداشت عمومی مقطع / رشته تحصیلی:        بهداشت عمومیگروه آموزشی:                          بهداشت:    هدانشکد

 54/2/2041 تاريخ ارائه درس : 2042-2041سال تحصيلي  :  

 در اولیه های وکمک بهداشتی اقداماتنام درس )واحد(  :  

 اضطراری شرایط
 8-21 ساعت:                 شنبه چهارروز:  

 14 :تعداد دانشجويان   تئوری و عملي نوع واحد:

 دکتر بذرافشان مسئول درس: 1 تعداد واحد:

 دکتر بذرافشان :درسم دقيقه 14مدت کالس: 

 2042بهمن ماه  بازنگری:تاريخ تدوين / 
 
 

 تزریقات و دسترسی وریدی:  جلسهعنوان 

 دانشجو قادر باشد نحوه انجام تزریقات و دسترسی وریدی را توضیح دهد.:   جلسههدف کلی 

 اختصاصی :اهداف 

  را توضیح دهد. عضالنی تزریقاتدانشجو قادر باشد نحوه انجام 

  را توضیح دهد وریدی تزریقدانشجو قادر باشد نحوه انجام. 
 ترکیبی       / مجازی          /      حضوری         روش آموزش :  

 کالس درس، سیستم کامپیوتر، سامانه نوید امکانات آموزشی : 

 فعالیت آموزشی :   تکلیف          /          پروژه              

 عنوان و نوع آزمون:

 (طرح دوره نوشته شود.منابع در مشخصات آن طبق فرمت  و..در صورت استفاده از کتاب، مقاله، جزوه ) منبع درس :

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

 سخ به طغیان بیمار یهای واگیر ، م سی و پا شت، درمان و آموزش حراهنمای برر شی، وزارت بهدا سیاو مد رضا 

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

 تبریز

 دقيقه   5مدت زمان:    :    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقيقه 04مدت زمان :   

 دقيقه 5مدت زمان :    

 دقيقه 55 مدت زمان:   

  دقيقه 5مدت زمان :     جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 جلسه هشتم
 

 کارشناسی، بهداشت عمومی مقطع / رشته تحصیلی:        بهداشت عمومیگروه آموزشی:                          بهداشت:    هدانشکد

 2/1/2041 تاريخ ارائه درس : 2042-2041سال تحصيلي  :  

 در اولیه های وکمک بهداشتی اقداماتنام درس )واحد(  :  

 اضطراری شرایط
 8-21 ساعت:                 شنبه چهارروز:  

 14 :تعداد دانشجويان   تئوری و عملي نوع واحد:

 دکتر بذرافشان مسئول درس: 1 تعداد واحد:

 دکتر بذرافشان :درسم دقيقه 14مدت کالس: 

 2042بهمن ماه  تاريخ تدوين / بازنگری:
 

 بهداشت روانی در بالیا:  جلسهعنوان 

 . دانشجو قادر باشد بهداشت روانی در بالیا را توضیح دهد:   جلسههدف کلی 

 اختصاصی :اهداف 
  را توضیح دهد. بهداشت روانی در بالیادانشجو قادر باشد 

 ترکیبی       / مجازی          /      حضوری         روش آموزش :  

 کالس درس، سیستم کامپیوتر، سامانه نوید امکانات آموزشی : 

 فعالیت آموزشی :   تکلیف          /          پروژه              

 عنوان و نوع آزمون:

 (طرح دوره نوشته شود.منابع در مشخصات آن طبق فرمت  و..در صورت استفاده از کتاب، مقاله، جزوه ) منبع درس :

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

 سخ به طغیان بیمار یهای واگیر ، م سی و پا شت، درمان و آموزش حراهنمای برر شی، وزارت بهدا سیاو مد رضا 

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

 تبریز

 دقيقه   5مدت زمان:    :    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقيقه 04مدت زمان :   

 دقيقه 5مدت زمان :    

 دقيقه 55 مدت زمان:   

  دقيقه 5مدت زمان :     جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 


