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  ورهفرم طرح د                      

                                                                                                                                                                                                      
  حیطی م: فوریت هاي  نام درس

  واحد  1میزان واحد: 

فوریتهاي رشته تحصیلی:

  پزشکی 

  مقطع تحصیلی دانشجویان:

  کاردانی

ساختمان محل برگزاري: 

  4شماره

صدیقه مدرس: 

  عباسپور 

  1396- 97نیمسال اول تحصیلی 

  حوادث محیطی و آماده نمودن آنها جهت ارائه مراقبت فوري در سطح جامعهافزایش آگاهی و ایجاد توانایی در دانشجویان به منظور ارائه اقدامات فوري به مصدومین  : 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

 هنحو
ارزشیابی  

  

1  

عوامل خطر بیان 

مستعد کننده فرد براي 

ابتال به اورژانس 

 محیطی
   

  

  دانشجویان بتوانند : -1

  حیطه شناختی:

اورژانس محیطی را تعریف کرده و عوامل خطر مستعد کننده فرد  .1

  براي ابتال به اورژانس محیطی را شناسایی کند.

حرارت از  مکانیسم کنترل درجه حرارت و راههاي هدر رفت .2

 بدن را شرح دهد.

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

شناختی و 

  عاطفی

اي سخنرانی، مباحثه

  گروهی کوچک –

  وایت برد

  ماژیک

  ویدئو پروژکتور

  کتاب، مقاله

 Powerنرم افزار 
point  

120  

ش و پاسخ پرس

در انتهاي 

 - کالس

آمادگی براي 

  جلسه آینده

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

2  
اختالالت ناشی از بیان 

  گرما

  دانشجو یان بتوانند

  حیطه شناختی : 

اختالالت ناشی از گرما(کرامپ گرمایی،خستگی گرمایی،گرما  .1

  زدگی و..) را با همدیگر مقایسه کند.

مقایسه  گرما زدگی را تعریف و انواع مختلف آن را با همدیگر .2

  کند.

عالیم و نشانه هاي گرما زدگی رابیان کرده و اقدامات درمانی  .3

  مراقبتی پیش بیمارستانی آن را توضیح دهد.

  حیطه عاطفی :

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

شناختی و 

  عاطفی
  ايثهسخنرانی، مباح

  وایت برد

  ماژیک

  ویدئو پروژکتور

  کتاب، مقاله

 Powerنرم افزار 
point  

120  

پرسش و پاسخ 

در انتهاي 

 - کالس

آمادگی براي 

  جلسه آینده

  تکوینی

3  

عالیم و مراقبت بیان 

درمانی در هاي 

  یخ زدگی هیپوترمی و 

  دانشجویان بتوانند :

  حیطه شناختی:

  را با همدیگر مقایسه کند.هیپوترمی را تعریف کرده و انواع آن  .1

عالیم و نشانه ها و اقدامات درمانی و مراقبتی فوري را در  .2

  هیپوترمی و یخ زدگی را بیان کند.

 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

شناختی و 

  عاطفی

ي اسخنرانی، مباحثه

گروهی کوچک،  –

حل  –نمایشی 

  مسئله

  وایت برد

  ماژیک

  ویدئو پروژکتور

  کتاب، مقاله

 Powerنرم افزار 
point  

120  

پرسش و پاسخ 

در انتهاي 

  - کالس

Quiz  در

  جلسه آینده

  تکوینی

  تکوینیپرسش و پاسخ   120  وایت برد  ايسخنرانی، مباحثهشناختی و   دانشجویان بتوانند تعریف و بیان   4
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اقدامات درمانی در 

  غرق شدگی 

  : حیطه شناختی

  وانواع آن را باهم مقایسه کند.ده غرق شدگی را تعریف کر - 1

  اقدامات درمانی الزم در غرق شدگی را فهرست کند. -2

  :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

  ماژیک  عاطفی

  وژکتورویدئو پر

  کتاب، مقاله

 Powerنرم افزار 
point  

در انتهاي 

 - کالس

آمادگی براي 

  جلسه آینده

5  

تعریف ، عالیم و بیان 

نشانه ها در برق 

گرفتگی و صاعقه 

زدگی و اقدامات 

  درمانی 

  دانشجویان بتوانند

  حیطه شناختی :

در حوادث برق عالیم و نشانه ها و اقدامات درمانی فوري را  .1

  گرفتگی و صاعقه زدگی را بیان کند.

صاعقه زدگی و برق گرفتگی را از نظر عالیم و اقدامات درمانی  .2

  با هم مقایسه کند.

  :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 رانی، مباحثهسخن

  پرسش و پاسخ –

  وایت برد

  ماژیک

  ویدئو پروژکتور

کتاب، فیلم آموزشی، 

  عکس،

نرم افزار 

Power 

point  

120  

پرسش و پاسخ 

در انتهاي 

  - کالس

  تکوینی

6  

بیان پاتوفیزیولوژي 

اورژانس هاي ناشی 

از فشار و اقدامات 

  درمانی 

  دانشجویان بتوانند

  :  حیطه شناختی

،عالیم و نشانه ها و درمان فوري در اورژانسهاي پاتوفیزیولوژي .1

  ناشی از افزایش فشار(شیرجه و غواصی) را بیان کند.

شناختی و 

  عاطفی

  ايسخنرانی، مباحثه

  ،پرسش و پاسخ

  وایت برد

  ماژیک

  ویدئو پروژکتور

کتاب، فیلم آموزشی، 

  عکس،

120  

پرسش و پاسخ 

در انتهاي 

کالس وارایه 

  تحقیق

  تکوینی
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پاتوفیزیولوژي، عالیم و نشانه ها و اقدامات درمانی فوري در  .2

  بیماریهاي ناشی از ارتفاع باال 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
ناشی اختالالت  پاتوفیزیولوژي عالیم اقدامات درمانی و مراقبتی -3

  را درك کننداز فشار 

 Powerنرم افزار 

poin  

7  

بیان سوختگی و 

عالیم و نشانه ها و 

  اقدامات درمانی 

  دانشجویان بتوانند

  حیطه شناختی :

  ساختار آناتومیکی و نقشهاي مختلف پوست بدن را شرح دهد. .1

  سوختگی را با توجه به عمق و شدت آن طبقه بندي کند. .2

مات درمانی مراقبتی اولیه و فوري را عالیم و نشانه ها و اقدا .3

  درسوختگی ها بیان کند. 

 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

شناختی و 

  عاطفی

  ايسخنرانی، مباحثه

  بحث گروهی

  وایت برد

  ماژیک

  ویدئو پروژکتور

آموزشی،  کتاب، فیلم

  عکس،

 Powerنرم افزار 
poin  

120  

پرسش و پاسخ 

در انتهاي 

ارائه - کالس

  تحقیق کالسی

  تکوینی

8  

انواع گزیدگی بیان 

ها ، عالیم ، اقدامات 

  درمانی 

  دانشجویان بتوانند

  حیطه شناختی :

 گزیدگی ها را توضیح دهد .عالیم و نشانه ها  .1

د گزیدگیها اقدامات درمانی پیش بیمارستانی را در موار  .2

  (مار،عقرب و.. ) توضیح دهد.

شناختی و 

  عاطفی

اي سخنرانی، مباحثه

  پرسش و پاسخ–

  وایت برد

  ماژیک

  ویدئو پروژکتور

کتاب، فیلم آموزشی، 

  عکس،

 Powerافزار  نرم
point  

120  

پرسش و پاسخ 

در انتهاي 

ارائه - کالس

  تحقیق کالسی

  تکوینی
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 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

9  
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:

  .ائه این واحد درسی را به خوبی درك کرده باشدهدف از ار -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 

، حل مسائل 

  داده شده

  پایانی

  

  وه ارزشیابی:نح

  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 میانیارد . بلدسو،برایان ؛پورتر، رابرت ؛چري ،ریچ – 1
  . گروه مترجمیناورژانس هاي طبی پیش بیمارستانی پایهمسیتوویچ ، جوزف؛هفن ، برنت ؛ کارن، کیت .  -2
  


