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   رشته تحصیلی:

  یپزشک یتھایفور

   مقطع تحصیلی دانشجویان:

 يتهایفور یکاردان انیدانشجو

  ترم سوم یپزشک

  محل برگزاري: 

  

   مدرس:

  دکتر دین پناه

  1396-97تحصیلی  دومنیمسال 

 هدف کلی درس:
و  اژی، تر نیبه مصدوم یابیعلل ، انواع صدمات، روش دست بر دیحوادث با تاک نیا نیه مصدومب یامداد رسان يو ساخته دست بشر و روشها یعیطب عیشا يبا حوادث و بالها انیدانشجو ییآشنا

 شانیانتقال ا
شماره 

  جلسه

تاریخ 

  جلسه

اهداف میانی  

  (رئوس مطالب)

اهداف ویژه (بر اساس سه حیطه اهداف آموزشی: شناختی، عاطفی، روان 

  حرکتی)

طبقه هر 

  حیطه

  روش یاددهی

  یادگیري

ایل مواد و وس

  آموزشی
  ارزشیابینحوه  تکالیف دانشجو  زمان جلسه

  مفهوم بحران    1

  دانشجو بتواند:

 حیطه شناختی:
 دهد . حیتوض يبشر یزندگ عیانواع بحران را از لحاظ وقا 
 دیانواع بحران را از لحاظ نحوه وقوع فهرست نما . 
  کند فیجمله تعر کیبحران را در 
 دیمابا بحران را فهرست ن يمراحل سازگار 
 را نام ببرد. یطیمح يانواع بحرانها 
 ساخته دست انسان را نام برد. يانواع بحرانها 
 دهد . حیرا در بحران توض یپزشک يتهایفور يها ستمینقش س 

  حیطه عاطفی:

  در بحث کالسی به صورت فعاالنه و با اشتیاق شرکت نماید

  شناختی
  و عاطفی

حل  سخنرانی،

پرسش مسئله، 

  و پاسخ

دیتا  -وایت برد

کتاب، -پروژکتور

 فیلم آموزشی،

نرم افزار 

Power point  

  دقیقه 90

آمادگی براي 

پاسخ به سواالت 

  در جلسه آینده

  آغازین

  

  تکوینیآمادگی براي   دقیقه 90دیتا  -وایت بردحل  سخنرانی،  شناختی  دانشجو بتواند:در  اژیـــتر ســـتمیس    2

                                                
   گردش علمی، آزمایشی  –پرسش و پاسخ  –حل مسئله  –گروهی کوچک، نمایشی  –اي تواند شامل: سخنرانی، مباحثهیادگیري می –روش یاددهی  

  یا تراکمی (پایان یک دوره یا مقطع آموزشی با هدف قضاوت در مورد تسلط  نیاي یا تکوینی (در فرایند تدریس با هدف شناسایی قوت و ضعف دانشجویان) و آزمون پایاوانند به صورت آزمون ورودي (آگاهی از سطح آمادگی دانشجویان) مرحلهتها بر اساس اهداف میآزمون

  دانشجویان) برگزار گردد.
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 حیطه شناختی:  سوانح
 دهد . حیرا توض یمارستانیکنترل بحران ب یتیریمد يها ستمیس 
 را شرح دهد . یمارستانیب شیکنترل بحران پ یتیریمد يها ستمیس 
 کند . فیجمله تعر کیرا در  اژیتر 
 دهد . حیرا توض اژیدر تر يبند تیانواع اولو 
 دیفهرست نما اژیتر يانواع جراحات را در گروهها . 

  حیطه عاطفی:

  در بحث کالسی به صورت فعاالنه و با اشتیاق شرکت نماید

پرسش مسئله،   و عاطفی

  و پاسخ

کتاب، -پروژکتور

 فیلم آموزشی،

نرم افزار 

Power point  

پاسخ به سواالت 

  در جلسه آینده

3    
ــعمل ــدادا اتی در  يم

  لرزه نیزم

  دانشجو بتواند:

 حیطه شناختی:
  دهد . حیپاراگراف توض کیزلزله را در 
 دهد . حیبروز زلزله را توض یشناخت نیزم سمیمکان 
 زلزله را شرح دهد . يها سیمقا 
 دهد. حیلرزه را توض نیانواع صدمات وارده در زم 
 دهد . حیرا در زلزله توض نیبه مصدوم یابیروش دست 
 در زلزله را شرح دهد . اژیتر 
 دهد . حیرا در زلزله توض نیانتقال مصدوم 

  حیطه عاطفی:

 یددر بحث کالسی به صورت فعاالنه و با اشتیاق شرکت نما  

  شناختی
  و عاطفی

حل  سخنرانی،

پرسش مسئله، 

  و پاسخ

دیتا  -وایت برد

کتاب، -پروژکتور

 فیلم آموزشی،

نرم افزار 

Power point  

  دقیقه 90

آمادگی براي 

پاسخ به سواالت 

 در جلسه آینده
  تکوینی

4    

ـــعمل ـــداد در  اتی ام

 سـتیز يهـا یآلودگ

  یطیمح

  دانشجو بتواند:

 حیطه شناختی:
 دهد . حیپاراگراف توض کیرا در  یطیمح تسیز يها یآلودگ 
 دهد . حیرا توض یطیمح ستیز يها یمشخصات آلودگ 
 را شرح دهد . بیمنطقه آس تیریمشکالت خاص در مد 
 فهرست کند . رایطیمح ستیز يها یانواع صدمات وارده در اثر آلودگ 
 دهد . حیرا توض نیبه مصدوم یابیدست يروشها 
 دهد حیرا توض یطیمح ستیز يها یدر آلودگ هیاقدامات اول 
 شرح دهد . رایطیمح ستیز يها یدر آلودگ اژیتر 

  شناختی
  و عاطفی

 سخنرانی،
پرسش و 

  پاسخ

دیتا  -وایت برد

کتاب، -پروژکتور

 م آموزشی،فیل

نرم افزار 

Power point  

  دقیقه 90

آمادگی براي 

پاسخ به سواالت 

 در جلسه آینده
  تکوینی
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 کند . انیرا ب یطیمح ستیز يها یدر آلودگ نیانتقال مصدوم 
  حیطه عاطفی:

  در بحث کالسی به صورت فعاالنه و با اشتیاق شرکت نماید

  يجو يایطوفان و بال    5

  دانشجو بتواند:

 حیطه شناختی:
 ندینما فیرا تعر يجو يبال . 
 دهند . حیرا توض يجو يایانواع بال 
 د .نح دهیرا توض يجو يایمشخصات بال 

  حیطه عاطفی:

  سی به صورت فعاالنه و با اشتیاق شرکت نمایددر بحث کال

  شناختی
  و عاطفی

حل  سخنرانی،

پرسش مسئله، 

 و پاسخ
  

دیتا  -وایت برد

کتاب، -پروژکتور

 فیلم آموزشی،

نرم افزار 

Power point  

  دقیقه 90

آمادگی براي 

پاسخ به سواالت 

 در جلسه آینده
  تکوینی

  يجو يایطوفان و بال    6

  دانشجو بتواند:

 ناختی:حیطه ش
 را شرح دهند . بیمنطقه آس تیریمشکالت خاص در مد 
 را فهرست کند . يجو يایانواع صدمات وارده در اثر بال 
 دهد  حیرا توض نیبه مصدوم یابیدست يروشها 
 را شرح دهد . يجو يایدر بال هیاقدامات اول 
 را شرح دهد . يجو يایدر بال اژیتر 
 را شرح دهد  يجو يدر بال نیانتقال مصدوم. 

  حیطه عاطفی:

  در بحث کالسی به صورت فعاالنه و با اشتیاق شرکت نماید

  شناختی
  و عاطفی

 سخنرانی،

پرسش و 

  پاسخ

دیتا  -وایت برد

کتاب، -پروژکتور

 فیلم آموزشی،

نرم افزار 

Power point  

  دقیقه 90

آمادگی براي 

 امتحان میان ترم

 جلسه آینده
  تکوینی

7    
ــعمل ــداد اتی در  يام

  شانصاعقه و آتشف

  دانشجو بتواند:

 حیطه شناختی:
 دهد . حیبروز صاعقه را توض سمیمکان 
 دهد حیبروز آتشفشان را توض سمیمکان 
 . انواع صدمات را در صاعقه و آتشفشان شرح دهد 
 دهد . حیرا در صاعقه و آتشفشان توض نیبه مصدوم یابیدست يروشها 
 و آتشفشان شرح دهد . یدر صاعقه زدگ اژیتر 
 را در صاعقه و آتشفشان شرح دهد . نیانتقال مصدوم 

  شناختی
  و عاطفی

حل  سخنرانی،

پرسش مسئله، 

  و پاسخ

دیتا  -وایت برد

کتاب، -پروژکتور

 فیلم آموزشی،

نرم افزار 

Power point  

  دقیقه 90

آمادگی براي 

پاسخ به سواالت 

 یندهدر جلسه آ
  تکوینی
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  حیطه عاطفی:

  در بحث کالسی به صورت فعاالنه و با اشتیاق شرکت نماید

8    

 يامــــداد اتیــــعمل

 انیقربان يحوادث دارا

 یمتعداد . حوادث ناش

ـــقوط هواپ ـــایاز س  م

  یوغرق کشت

  دانشجو بتواند:

 حیطه شناختی:
 دهد . حیپاراگراف توض کیرا در  مایسقوط هواپ 
 را شرح دهد . یتشعلل غرق ک 
 کند انیرا ب مایبروز سقوط هواپ يها سمیمکان 
 دهد . حیرا توض نیدومبه مص یابیدست يروشها 
 را در حوادث فوق شرح دهد . اژیتر 
 دارد . انیرا در حوادث فوق ب نیانتقال مصدوم 

  حیطه عاطفی:

  در بحث کالسی به صورت فعاالنه و با اشتیاق شرکت نماید

  شناختی
  و عاطفی

 سخنرانی،

پرسش و 

  پاسخ

دیتا  -وایت برد

کتاب، -پروژکتور

 فیلم آموزشی،

نرم افزار 

Power point  

  دقیقه 90

آمادگی براي 

پاسخ به سواالت 

 در جلسه آینده
  تکوینی

9    

 يامــــداد اتیــــعمل

 انیقربان يحوادث دارا

ــــدد  ــــا(متع ف دتص

 زشیـور هینقل لیوسا

  )يجاده ا

  دانشجو بتواند:

 حیطه شناختی:
 کند . فیرا تعر يتصادف جاده ا 
 دهد . حیرا توض نیصدمات وارده به مجروح جیرا يها سمیمکان 
 دیرا فهرست نما يتصادفات جاده ا جیمات راصد . 
 دهد حیرا توض نیبه مصدوم یابیدست يروشها 
 شرح دهدرا  يدر حوادث جاده ا اژیتر. 
 را شرح دهد . يرا در حوادث جاده ا نیانتقال مصدوم 
 کند فیرا تعر ییحوادث و سوانح هوا 
 دیرا فهرست نما ییسوانح هوا جیصدمات را 
 دهد حیتوض ییرا در سوانح هوا نیومبه مصد یابیدست يروشها 

  حیطه عاطفی:

  در بحث کالسی به صورت فعاالنه و با اشتیاق شرکت نماید

  شناختی
  و عاطفی

 سخنرانی،

پرسش و 

  پاسخ

دیتا  -وایت برد

کتاب، -پروژکتور

 فیلم آموزشی،

نرم افزار 

Power point  

  دقیقه 90

آمادگی براي 

پاسخ به سواالت 

 در جلسه آینده
  تکوینی

10    
 يها و تروماهـا بیآس

  یجنگ

  دانشجو بتواند: 

 حیطه شناختی:
 بروز صدمه در اثر گلوله را شرح دهد سمیمکان 

  شناختی
  و عاطفی

 سخنرانی،

پرسش و 

  پاسخ

دیتا  -وایت برد

کتاب، -پروژکتور

 فیلم آموزشی،

  دقیقه 90

آمادگی براي 

پاسخ به سواالت 

 در جلسه آینده
  تکوینی
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 دینما يانواع بمباران را طبقه بند 
 دهد حیرا توض نهیصدمات وارده به قفسه س 
 صدمات وارده به سرو گردن را شرح دهد 
 .صدمات وارده به شکم را شرح دهد 
 م ها را شرح دهد.صدمات وارده به اندا 
 دهد حیاثرات موج انفجار در بدن را توض 

  حیطه عاطفی:

  در بحث کالسی به صورت فعاالنه و با اشتیاق شرکت نماید

نرم افزار 

Power point  

11    

در  یاقدامات محافظت

ــودگ بــا عوامــل  یآل

  ییایمیش

  دانشجو بتواند:

 حیطه شناختی:
 دهد حیرا توض ییایمیش يخصوصات سالح ها 
 دینما يرا طبقه بند ییایمیانواع مواد ش 
 محرك اعصاب را شرح دهد يدر گازها یاقدامات حفاظت 
 دهد حیزا را توض با مواد تاول یدر آلودگ یاقدامات حفاظت 
 را شرح دهد يویدر مواجهه با عوامل ر یاقدامات حفاظت 
 دهد حیرا توض یصنعت ییایمیبا مواد ش یرا در آلودگ یاقدامات حفاظت 
 دهد حیرا توض ییایمیش يگازها نیبه مصدوم یابیدست يروشها 
 را شرح دهد ییایمیش يگازها نیمومصد اژیتر يروشها 
 کنند انیرا ب ییایمیش يهاگاز نیانتقال مصدوم يروشها 

  حیطه عاطفی:

  در بحث کالسی به صورت فعاالنه و با اشتیاق شرکت نماید

  شناختی
  و عاطفی

 سخنرانی،
پرسش و 

  پاسخ

دیتا  -وایت برد

کتاب، -پروژکتور

 فیلم آموزشی،

نرم افزار 

Power point  

  دقیقه 90

آمادگی براي 

پاسخ به سواالت 

 در جلسه آینده
  تکوینی

  سمیترورویب    12

  دانشجو بتواند:

 حیطه شناختی:
 دهد حیرا در پاراگراف توض سمیوتروریب 
 دیرا فهرست نما سمیترور ویب قیمنتقله از طر يهایماریب 
 را شرح دهد یدر طب رزم سمیوتروریب 
 دهد حیرا توض سمیترور ویرا در برابر ب ینظام بهداشت یآمادگ 
 دهد حیرا توض سمیوتروریب نیمصدوم اژیتر يروش ها 

  شناختی
  و عاطفی

 سخنرانی،

پرسش و 

  پاسخ

دیتا  -وایت برد

کتاب، -پروژکتور

 فیلم آموزشی،

نرم افزار 

Power point  

  دقیقه 90

آمادگی براي 

الت پاسخ به سوا

 در جلسه آینده
  تکوینی
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 کنند انیرا ب سمیوتروریب یقربان نیانتقال مصدوم يروش ها 
  حیطه عاطفی:

  در بحث کالسی به صورت فعاالنه و با اشتیاق شرکت نماید

  امتحان پایان ترم    13

  دانشجو بتواند 

  مسائل مختلف ارائه شده در طول ترم را حل نماید. .1

  هدف از ارائه این واحد درسی را به خوبی درك کرده باشد. .2

  با انگیزه و اشتیاق در امتحان پایان ترم شرکت کند. .3

-شناختی

  عاطفی
  120  ----   حل مسئله

حل مسائل داده  

  شده
  آزمون 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:
  –چاپ.  نی.آخر هیپا یمارستانیب شیپ یطب ي. اورژانس ها تی، برنت . کارن ، ک، جزف ، هفن  چیستوویم

  –چاپ.  نی.آخر یانیم یمارستانیب شیپ یطب ي. اورژانس ها چاردی، ر ي. پورتر ، رابرت . چر انیبلد سو،برا 2

- Bowwman , warren .D.David ,H jone .outdoor Emergency care : comprehensive prehospital care for nonvrnban seting thed .Boston : jones and Bartlet . last 
edition. . 

- Phillip LEet all . Emergency for hazardous matericals expousvre , stlouis , Elsevier . Mosby . com . last edition . 
  –چاپ  نیر. چاپ دوم . تهران : آخي. آوار بردار اری، شهر يآباد دیمز 5

  – ی. تهران : موسسه آموزش عال ییایمیو ش کیولوژی، ب يهسته ا يمسعود ، بحرانها دی، س ی، غالمرضا . خاتم يدریپورح 6

  چاپ نی. آخر رانیهالل ا يکاربرد یعلم

  –ت وزارت بهداشت و .چاپ دوم . تهران : انتشارا سمیوتروریمرتبط با ب يهایماریو کنترل ب ینیبال يولوژیدمی. اپ نی، حس یحاتم 7

  چاپ نیآخر یو آموزش پزشک درمان
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