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  ورهفرم طرح د                      

                                                                                                                                                                                                      
  و اطالعات فنی ات فرآیند عملی:  نام درس

  واحد 2میزان واحد: 

فوریتهاي رشته تحصیلی:

  پزشکی 

  مقطع تحصیلی دانشجویان:

  کاردانی

ساختمان محل برگزاري: 

  4شماره

صدیقه مدرس: 

  عباسپور 

  1396-97تحصیلی دوم نیمسال 

  ها و اطالعات فنی الزم، ضدعفونی و تمیز نمودن وسایل موجود در آمبوالنسآشنایی با نظام فوریت هاي پزشکی، سیستم ارائه خدمات، تجهیزات و عملکرد آن : هدف کلی درس

 

شماره 

  جلسه

اهداف میانی  

  (رئوس مطالب)

اهداف ویژه (بر اساس سه حیطه اهداف آموزشی : 

  شناختی، عاطفی، روان حرکتی)

حیطه و 

  طبقه آن

  روش یاددهی

  یادگیري

مواد و وسایل 

  آموزشی

زمان 

  جلسه

تکالیف 

  دانشجو

 حوهن
ارزشیابی  

  

1  

مفاهیم اولیه سیستم 

اورژانس وتاریخچه 

آن را به طور کامل 

  بیان نماید

  دانشجویان بتوانند : -1

  حیطه شناختی:

  را تعریف نماید  EMSسیستم  - 1

  را تعریف نماید EMSتاریخچه و اجزاء سیستم  - 2

 حیطه عاطفی:
 در هنگام تدریس به درس توجه داشته و با دقت گوش دهند. .1
 همراهی نمایند.مباحث مطرح شده با جدیت شرکت و در  .2
  نماید برقرار مطلوب ارتباط دانشجویان سایر و مدرس با .3

شناختی و 

  عاطفی

اي سخنرانی، مباحثه

  گروهی کوچک –

  وایت برد

  ماژیک

  ویدئو پروژکتور

  کتاب، مقاله

 Powerنرم افزار 
point  

90  

پرسش و پاسخ 

در انتهاي 

 - کالس

آمادگی براي 

  سه آیندهجل

  آغازین

  

2  
نظام وسیستم ارائه 

خدمات فوریتهاي 

  دانشجو یان بتوانند

  حیطه شناختی : 

  را توضیح دهد EMSعناصربرنامه ارزیابی سیست  - 1

شناختی و 

  عاطفی
  ايسخنرانی، مباحثه

  وایت برد

  ماژیک

  ویدئو پروژکتور

90  

پرسش و پاسخ 

در انتهاي 

 - کالس

  وینیتک
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پزشکی وسیر 

پیشرفت آن تا امروز 

را به روشنی توضیح 

  دهد.

  وضعیت امروزي سیستم اورژانس در ایران را بیان نماید  - 2

 
  حیطه عاطفی :

 .به درس توجه داشته و با دقت گوش دهند سیر هنگام تدرد-1
  .ندینما یشرکت و همراه تیمباحث مطرح شده با جد در -2

  کتاب، مقاله

 Powerنرم افزار 
point  

آمادگی براي 

  جلسه آینده

3  

شرح سلسله مراتب 

اداري وعملیاتی 

درسیستم فوریتهاي 

پزشکی و شرح 

وظایف تخصصی 

  نیروها 

  دانشجویان بتوانند :

  حیطه شناختی:

 سطوح مختلف تکنسین ها و وظایف آنان را توضیح دهد  .1

  خصوصیات حرفه اي تکنسین ها را بیان نماید  .2

 حیطه عاطفی:
 با دقت گوش دهند. در هنگام تدریس به درس توجه داشته و .1

  در مباحث مطرح شده با جدیت شرکت و همراهی نمایند. .2

شناختی و 

  عاطفی

اي سخنرانی، مباحثه

گروهی کوچک،  –

حل  –نمایشی 

  مسئله

  وایت برد

  ماژیک

  ویدئو پروژکتور

  کتاب، مقاله

 Powerنرم افزار 
point  

90  

پرسش و پاسخ 

در انتهاي 

  - کالس

Quiz  در

  جلسه آینده

  تکوینی

4  

شرح تجهیزات 

مختلف داخل 

آمبوالنس 

وموارداستفاده از 

  آنها

  دانشجویان بتوانند 

  : حیطه شناختی

تجهیزات جهت کنترل عفونت بیمار وراحتی وحفاظت بیماررا شرح  - 1

  دهد 

تجهیزات ووسایل مربوطبه نگهداري راه هوایی وتهویه واحیاء، اکسیژن  - 2

  وساکشن را توضیح دهد 

  بی ریوي را شرح دهدتجهیزات احیا قل - 3

تجهیزات جهت بیحرکت نمودن ضایعات نخاعی وارزیابی اولیه بیماررا  - 4

  توضیح دهد

  :یعاطف طهیح

شناختی و 

  عاطفی
  ايسخنرانی، مباحثه

  وایت برد

  یکماژ

  ویدئو پروژکتور

  کتاب، مقاله

 Powerنرم افزار 
point  

120  

پرسش و پاسخ 

در انتهاي 

 - کالس

آمادگی براي 

  جلسه آینده

  تکوینی
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 .به درس توجه داشته و با دقت گوش دهند سیدر هنگام تدر -1

  .ندینما یشرکت و همراه تیدر مباحث مطرح شده با جد.2

5  

توضیح اصول 

ارتباطات رادیویی 

وانواع مختلف 

  سیستم رادیویی 

  دانشجویان بتوانند

  حیطه شناختی :

  د ی  وانواع ارتباط را توضیح دهسیم اصول ارتباطات بی -1

روش نگهداري ازسیستم هاي رادیویی وکدهاي رادیویی را بیان  -2

   نماید

  :یعاطف طهیح

  .به درس توجه داشته و با دقت گوش دهند سیدر هنگام تدر -1

  .ندینما یشرکت و همراه تیدر مباحث مطرح شده با جد.2

شناختی و 

  عاطفی

اي سخنرانی، مباحثه

  پرسش و پاسخ –

  وایت برد

  ماژیک

  وژکتورویدئو پر

کتاب، فیلم آموزشی، 

  عکس،

نرم افزار 

Power 

point  

120  

پرسش و پاسخ 

در انتهاي 

  - کالس

  تکوینی

6  
بیان قوانین کلی 

  ارتباطات بی سیمی 

  دانشجویان بتوانند

  :  حیطه شناختی

قوانین کلی ارتباطات بی سیمی و نحوه برقراري ارتباط بی سیمی  -1

  درمراحل مختلف ماموریت را شرح دهد

مراحل مختلف ماموریت ،مواردتماس با واحداعزام ،ارتباط با پزشک  -2

  مرکز ،گزارش شفاهی ،ارتباط بین فردي ،ارتباط بابیمار را شرح دهد

 حیطه عاطفی:
 در هنگام تدریس به درس توجه داشته و با دقت گوش دهند. .1

 در مباحث مطرح شده با جدیت شرکت و همراهی نمایند. .2
3  

شناختی و 

  عاطفی

  اينرانی، مباحثهسخ

  ،پرسش و پاسخ

  وایت برد

  ماژیک

  ویدئو پروژکتور

کتاب، فیلم آموزشی، 

  عکس،

 Powerنرم افزار 

poin  

90  

پرسش و پاسخ 

در انتهاي 

کالس وارایه 

  تحقیق

  تکوینی

7  

بیان مقررات 

رانندگی با آمبوالنس 

واصول ایمنی مربوط 

  به آن 

  دانشجویان بتوانند

  حیطه شناختی :

  یمنی ورانندگی بی خطر را توضیح دهد اهمیت ا-1

  قوانین راهنمایی ورانندگی را شرح دهد  -2

شناختی و 

  عاطفی

  ايسخنرانی، مباحثه

  بحث گروهی

  وایت برد

  ماژیک

  ویدئو پروژکتور

کتاب، فیلم آموزشی، 

  عکس،

90  

پرسش و پاسخ 

در انتهاي 

ارائه - کالس

  تحقیق کالسی

  تکوینی
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مواردعدم رعایت قوانین رانندگی درمواقع ضروري ورعایت احتیاط هاي  -3

  الزم را بیان نماید

اصول رانندگی صحیح هنگام ماموریت ،استفاده از آژیر و چراغ وبوق را  -4

  توضیح دهد 

  

 حیطه عاطفی:
 ام تدریس به درس توجه داشته و با دقت گوش دهند.در هنگ .1
  در مباحث مطرح شده با جدیت شرکت و همراهی نمایند - 2

 Powerنرم افزار 
poin  

8  

شرح مراحل عملیات 

اعزام به صحنه 

  ماموریت 

  دانشجویان بتوانند

  حیطه شناختی :

  مراحل اعزام به صحنه را توضیح دهد -1

  مراحل عملیات طبی وغیرطبی را شرح دهد  -2

  مراحل مراقبت از بیمار درطول مسیر را شرح دهد  -3

 عاطفی:حیطه 
 در هنگام تدریس به درس توجه داشته و با دقت گوش دهند. .1
  در مباحث مطرح شده با جدیت شرکت و همراهی نمایند - 2

شناختی و 

  عاطفی

  ايسخنرانی، مباحثه

  بحث گروهی

  وایت برد

  ماژیک

  ویدئو پروژکتور

کتاب، فیلم آموزشی، 

  عکس،

 Powerنرم افزار 
poin  

90  

پرسش و پاسخ 

در انتهاي 

  سکال

  تکوینی 

9  

شرح چگونگی 

انتقال مصدوم به 

و خاتمه  بیمارستان 

  ماموریت 

  دانشجویان بتوانند

  حیطه شناختی :

  راشرح دهدوظایف تکنسین هنگام اعزام بیماربه بیمارستان  - 1

  مراحل تحویل بیمار بیه بیمارستان را بیان نماید. -2

ا شرح ر وآماده شدن جهت ماموریت بعد خاتمه ماموریت مراحل 3

   دهد

  

 حیطه عاطفی:
 در هنگام تدریس به درس توجه داشته و با دقت گوش دهند. .2
  در مباحث مطرح شده با جدیت شرکت و همراهی نمایند - 2

شناختی و 

  عاطفی

اي سخنرانی، مباحثه

  پرسش و پاسخ–

  وایت برد

  ماژیک

  ویدئو پروژکتور

کتاب، فیلم آموزشی، 

  عکس،

 Powerنرم افزار 
point  

120  

ش و پاسخ پرس

در انتهاي 

ارائه - کالس

  تحقیق کالسی

  تکوینی



  

  حیدریهتربت  شکیعلوم پز دانشگاه پزشکی و توسعه آموزش اتمرکز مطالع          
  

10  

توضیح وظایف تکنسین 

فوریتهاي پزشکی 

ودن نم درآماده

آمبوالنس وکنترل 

  روزانه آن

  دانشجویان بتوانند

  حیطه شناختی :

  با فرآیند عملیات  و مسئولیت تکنسین فوریتها را شرح دهد. -1

  دهد  مراحل کنترل روزانه آمبوالنس را توضیح -2

بازرسی روزانه آمبوالنس ومراحل ضدعفونی کردن آمبوالنس را  -3

   شرح دهد

 حیطه عاطفی:
 در هنگام تدریس به درس توجه داشته و با دقت گوش دهند. .3
  در مباحث مطرح شده با جدیت شرکت و همراهی نمایند - 2

  

شناختی 

  عاطفی

اي سخنرانی، مباحثه

  و پرسش و پاسخ

  وایت برد

  ماژیک

  روژکتورویدئو پ

  کتاب،جزوه آموزشی،

 Powerنرم افزار 
point  

90  

پرسش و پاسخ 

در انتهاي 

  کالس

  تکوینی

11  

برقراري ارتباط با توضیح 

بیماران کهنسال، 

کودکان، ناشنوایان، 

نابینایان، خارجی زبانها و 

نحوه مستندسازي ارائه 

  خدمات

  دانشجویان بتوانند

  حیطه شناختی :

ط با بیماران کهنسال، کودکان، ناشنوایان، چگونگی برقراري ارتبا - 1

  نابینایان، خارجی زبانها و نحوه مستندسازي ارائه خدمات را توضیح دهد

 حیطه عاطفی:
 در هنگام تدریس به درس توجه داشته و با دقت گوش دهند. .4
  در مباحث مطرح شده با جدیت شرکت و همراهی نمایند - 2

شناختی 

  عاطفی

اي سخنرانی، مباحثه

  سش و پاسخو پر

  ماژیک

  ویدئو پروژکتور

  کتاب،جزوه آموزشی،

 Powerنرم افزار 
point  

  تکوینی   پرسش و پاسخ  90

12  
نقش آمبوالنس توضیح 

  ونکات ایمنی آن  هوایی

  دانشجویان بتوانند

  حیطه شناختی :

  اورژانس هوایی را شرح دهد اولویتهاي انجام  -1

  مراحل انجام امداد هوایی را شرح دهد -2

وفاصله مناسب آمبوالنس  مشخصات مناطق پرخطر اطراف بالگرد   -3

  را توضیح دهد با بالگرد 

 حیطه عاطفی:
 در هنگام تدریس به درس توجه داشته و با دقت گوش دهند. .5
  در مباحث مطرح شده با جدیت شرکت و همراهی نمایند - 2

شناختی 

  عاطفی

اي سخنرانی، مباحثه

  و پرسش و پاسخ

  ماژیک

  ژکتورویدئو پرو

  کتاب،جزوه آموزشی،

 Powerنرم افزار 
point  

  تکوینی   پرسش و پاسخ  90
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13  
تجهیزات فنی و کاربرد  

  پزشکی آمبوالنس

  دانشجویان بتوانند

  روانی حرکتی :حیطه 

  تجهیزات فنی و پزشکی آمبوالنس را بدرستی بکار برد - 1

  

 –روانی 

  حرکتی 

انجام سخنرانی و 

پروسجر در 

  آمبوالنس 

  90  نس آمبوال

حضورمنظم و 

شرکت فعال 

پایگاه در 

 تمرین 

درآمبوالنس 

با هماهنگی 

  واحدپایگاه 

  آزمون عملی 

14  
انجام ضدعفونی و نظافت  

  آمبوالنس وتجهیزات 

  دانشجویان بتوانند

  روانی حرکتی : حیطه 

  کند  آمبوالنس و تجهیزات آن را را بدرستی ضدعفونی و نظافت - 1

  

 –روانی 

  حرکتی

وانجام  سخنرانی

پروسجر در 

  آمبوالنس

  90  آمبوالنس 

حضورمنظم و 

شرکت فعال 

پایگاه در 

 تمرین 

درآمبوالنس 

با هماهنگی 

  واحدپایگاه 

  آزمون عملی 

15  
رانندگی صحیح 

  آمبوالنس 

  دانشجویان بتوانند

  حرکتی  –روانی حیطه 

  بدرستی با آمبوالنس رانندگی کند - 1

  

 –روانی 

  حرکتی

سخنرانی وانجام 

سجر در پرو

  آمبوالنس

  90  آمبوالنس

حضورمنظم و 

شرکت فعال 

پایگاه در 

 تمرین 

درآمبوالنس 

با هماهنگی 

  واحدپایگاه 

  آزمون عملی 

16  
کارکرد صحیح با 

  دستگاههاي ارتباطی 

  دانشجویان بتوانند

  حرکتی : –روانی حیطه 

  دستگاه هاي ارتباطی را بدرستی بکار برد - 1

  

 –روانی 

  حرکتی

جام سخنرانی وان

پروسجر در 

  مرکزارتباطات 

  90  مرکز ارتباطات 

حضورمنظم و 

شرکت فعال 

مرکز در 

  ارتباطات 

  آزمون عملی 
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17  
جمع بندي کلی 

  مطالب و رفع مشکل

  دانشجویان بتوانند :

  حیطه شناختی:

 مطالب ارائه شده در طول ترم را توضیح جامعی بدهد. -1
 .مسائل مختلف ارائه شده در طول ترم را حل نماید -2

 حیطه عاطفی:

  .هدف از ارائه این واحد درسی را به خوبی درك کرده باشد -3

  با انگیزه و اشتیاق در امتحان پایان ترم شرکت کند.

شناختی 

  عاطفی

اي سخنرانی، مباحثه

  و پرسش و پاسخ

  وایت برد

  ماژیک

  ویدئو پروژکتور

  کتاب،جزوه آموزشی،

 Powerنرم افزار 
point  

120  

پرسش و پاسخ 

ئل ، حل مسا

  داده شده

  پایانی

  

  نحوه ارزشیابی:

  گردد. مانده در امتحان پایان ترم محاسبه میباقی %80کل نمره با استفاده از کوئیز و  %20ارزشیابی به صورت کتبی که 

  نحوه محاسبه نمره کل:

  کل نمره %80     آزمون پایان ترم

  کل نمره %20    کوئیز و تکالیف درسی

  منابع: 
  . گروه مترجمین . اورژانس هاي طبی پیس پیش بیمارستانی میانی؛پورتر، رابرت ؛چري ،ریچارد . بلدسو،برایان  – 1
  . گروه مترجمیناورژانس هاي طبی پیش بیمارستانی پایهمسیتوویچ ، جوزف؛هفن ، برنت ؛ کارن، کیت .  -2
  


