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 رشته تحصیلی:

 فوریت پزشکی

 

 حصیلی دانشجویان:مقطع ت
 کاردانی

 محل برگزاری:
ساختمان کالسها 

 13کالس 

 مدرس:
 خانم نیره کثیری

 1398-99تحصیلی  اولنیمسال 

 :هدف کلی درس
 زا. درک اهمیت انتقال بیماریهای واگیر و روشهای مبارزه با عوامل بیماری -
 

شماره 

 جلسه
 اهداف میانی  )رئوس مطالب( تاریخ جلسه

اهداف آموزشی:  اهداف ویژه )بر اساس سه حیطه

 شناختی، عاطفی، روان حرکتی(

 حیطه

 اهداف

 روش یاددهی

 یادگیری

مواد و وسایل 

 آموزشی
 زمان جلسه

و  تکالیف

 وظایف

 دانشجو

 ارزشیابینحوه

1 31/06/1398 

 انیدانشجوو  ییمعارفه و آشنا

و قانون گذاری  با اهداف درس
 در کالس، 

 تعاریف و مفاهیم سالمتی

 ددانشوو باید بتوان

 حیطه شناختی:

 را توضیح دهد. WHO(  تعریف سالمتی از دیدگاه 1

 را لیست کند. WHO( ابعاد سالمتی از تعریف 2

 ( عوامل موثر بر سالمتی را لیست کند.3
 

 حیطه عاطفی:

 به درس گوش کند. سیتدر نیدر ح زهیبا انگ(  4

 دگاهیاز د ابعاد سالمتیمورد ( به سواالتی که در 5

WHO .پاسخ دهد 

 

 شناختی

 عاطفی
سخنرانی، 

 پرسش و پاسخ

ویدئوپرژکتور، وایت 
نرم افزار برد، 

کتاب،  ،پاورپوینت
 مقاله

 دقیقه 120
آمادگی 

 برای کوئیز
ارزشیابی 

 آغازین

 تکوینیآمادگی  دقیقه 120ویدئوپرژکتور، وایت سخنرانی،  شناختی دانشوو باید بتواند بیماری 07/07/98 2

                                                 


تسلط یا تراکمی )پایان یک دوره یا مقطع آموزشی با هدف قضاوت در مورد  نیای یا تکوینی )در فرایند تدریس با هدف شناسایی قوت و ضعف دانشجویان( و آزمون پایاتوانند به صورت آزمون ورودی )آگاهی از سطح آمادگی دانشجویان( مرحلهها بر اساس اهداف میآزمون  
 دانشجویان( برگزار گردد.
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 حیطه شناختی:.  آنو سیر طبیعی 

 ( بیماری را تعریف کند.1

 دهد.( سیر طبیعی بیماری را شرح 2

 ( عوامل ایواد کننده بیماری را توضیح دهد. 3

 

 حیطه عاطفی:

 به درس گوش کند. سیتدر نیدر ح زهیبا انگ( 4

 .مباحث مطرح شده مشارکت داشته باشد در( 5

نرم افزار برد،  پرسش و پاسخ عاطفی
کتاب،  ،پاورپوینت

 مقاله

 کوئیزبرای 

3 21/07/98 
 

 سطوح پیشگیری 

 دانشوو باید بتواند

 حیطه شناختی:.

 ( سطوح پیشگیری را لیست می کند.1

 (مثالی در مورد سطوح پیشگیری بیان می کند.3

سطح پیشگیری را در مورد یک بیماری مزمن  4( 4

 تحلیلی کند.

 

 حیطه عاطفی:

 به درس گوش کند. سیتدر نیدر ح زهیبا انگ( 4

 .مباحث مطرح شده مشارکت داشته باشد در( 5

 ( در مورد روشهای پیشگیری سوال می پرسد.6

 شناختی

 عاطفی

سخنرانی، 

 پرسش و پاسخ

ویدئوپرژکتور، وایت 

برد، نرم افزار 

کتاب،  پاورپوینت،

 مقاله

 دقیقه 120
آمادگی 

 برای کوئیز
 تکوینی

4 19/08/98 
 هایچگونگی سرایت بیماری

 واگیر

 باید بتوانددانشوو 

 حیطه شناختی:.

 های انتقال بیماری واگیر را توضیح دهد.( راه1

 منتقله از خون و ترشحات آشنا شود.های یماریبا ب( 2

 

 حیطه عاطفی:

 به درس گوش کند. سیتدر نیدر ح زهیبا انگ( 4

 .مباحث مطرح شده مشارکت داشته باشد در( 5

 شناختی

 عاطفی

سخنرانی، 

 پرسش و پاسخ

رژکتور، وایت ویدئوپ

برد، نرم افزار 

کتاب،  پاورپوینت،

 مقاله

 دقیقه 120
آمادگی 

 برای کوئیز
 تکوینی

5 03/09/98 
آشنایی با اصول پیشگیری از 

 ی واگیربیماریها

 دانشوو باید بتواند

 حیطه شناختی:.

 با راههای انتقال بیماری واگیر آشنا شود.( 1

 دوره نهفتگی، بیماری را توضیح دهد.( 2

 راههای کنترل بیماری واگیر را شرح دهد.( 3

 شناختی

  عاطفی

سخنرانی، 

 پرسش و پاسخ

ویدئوپرژکتور، وایت 

برد، نرم افزار 

کتاب،  پاورپوینت،

 مقاله

 دقیقه 120
آمادگی 

 برای کوئیز
 کوینیت
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 حیطه عاطفی:

 به درس گوش کند. سیتدر نیدر ح زهیبا انگ( 3

 .مباحث مطرح شده مشارکت داشته باشد در( 4

6 17/09/98 
آشنایی با اصول کلی بهداشت 

 فردی و محیط

 دانشوو باید بتواند

 حیطه شناختی:

یجان  احتیاط استاندارد را تعریف کرده، کاربرد آنجرا ب  (1

 کند.

از  یریشجگ یدر پ فجردی بهداشجت   تیرعا اهمیت ( با2

 .آشنا شود هایماریب

ضجیح  تورا  یل حفاظجت فجرد  یوسا زنحوه استفاده ا (3

 .دهد

 

 حیطه عاطفی:

 به درس گوش کند. سیتدر نیدر ح زهیبا انگ( 4

 .مباحث مطرح شده مشارکت داشته باشد در( 5

 شناختی

 عاطفی

سخنرانی، 

 پرسش و پاسخ

ویدئوپرژکتور، وایت 

برد، نرم افزار 

کتاب،  پاورپوینت،

 مقاله

 دقیقه 120
آمادگی 

 برای کوئیز
 تکوینی

7 01/10/98 
ن آشنایی با ضدعفونی کرد

 آمبوالنس و توهیزات موجود

 دانشوو باید بتواند

 حیطه شناختی:.

 توضیح دهد.را ضد عفونی فضای داخل آمبوالنس ( 1

 دهد. شرحضد عفونی توهیزات آمبوالنس نحوه ( 2

 مواد ضد عفونی کننده مناسب را لیست کند.( 3

 

 حیطه عاطفی:

 به درس گوش کند. سیتدر نیدر ح زهیبا انگ( 4

 .مطرح شده مشارکت داشته باشد مباحث در( 5

 شناختی

 عاطفی

سخنرانی، 

 پرسش و پاسخ

ویدئوپرژکتور، وایت 

برد، نرم افزار 

کتاب،  پاورپوینت،

 مقاله

 دقیقه 120

آمادگی 

 برای کوئیز

 سمینار

 تکوینی

8 29/10/98 
آشنایی با ضدعفونی کردن 
 آمبوالنس و توهیزات موجود

 دانشوو باید بتواند

 حیطه شناختی:.

 توضیح دهد.را ضد عفونی فضای داخل آمبوالنس ( 1

 دهد. شرحضد عفونی توهیزات آمبوالنس ( نحوه 2

 مواد ضد عفونی کننده مناسب را لیست کند.( 3

 

 شناختی

 عاطفی

سخنرانی، 

 خپرسش و پاس

ویدئوپرژکتور، وایت 

برد، نرم افزار 

کتاب،  پاورپوینت،

 مقاله

 دقیقه 120

آمادگی 

 برای کوئیز

 سمینار

 تکوینی
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 حیطه عاطفی:

 به درس گوش کند. سیتدر نیدر ح زهیبا انگ( 4

 .مباحث مطرح شده مشارکت داشته باشد در( 5

9  
و رفع جمع بندی کلی مطالب 

 مشکل

 دانشوو بتواند  

مطالب ارائه شده در طجول تجرر را توضجیح ججامعی     ( 1

 بدهد.

 مسائل مختلف ارائه شده در طول ترر را حل نماید.( 2

از ارائه این واحجد درسجی را بجه خجوبی در       هدف( 3

 کرده باشد.

 با انگیزه و اشتیاق در امتحان پایان ترر شرکت کند.( 4

-شناختی

 عاطفی
 ------ حل مسئله

120 

 دقیقه

پاسخ به 

 سواالت
 آزمون پایانی

 

 نحوه ارزشیابی:
 80% گردد. در امتحان پایان ترم محاسبه میارزشیابی به صورت کتبی  نمره 
 

 حوه محاسبه نمره کل:ن
 نمره( 16)معادل % کل نمره80             آزمون پایان ترم 
 نمره( 4)معادل  % کل نمره20 حضور منظم در کالس کوئیز و 
 

 منابع:
  جی ای پارک، درسنامه پزشکی و پیشگیری اجتماعی ، 

  اورژانسهای طبی پیش بیمارستانی 

 1384شارات سماط، کلیات خدمات جامع بهداشت عمومی جلد دوم، انت. 
 


