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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)
  حیطه

  روش یاددهی

  یادگیري

مواد و وسایل 

  شیآموز
  ارزشیابینحوه  تکالیف دانشجو  زمان جلسه

  اجراي تریاژ بیمار    1

  دانشجو بتواند:

  حیطه روانی حرکتی:

  انواع سیستم تریاژ را تشخیص دهد

  سناریوهاي مختلف تریاژ را اجرا کند

  تریاژ در شرایط مختلف را از هم افتراق دهد

 بیمار بدحال را از خوشحال تشخیص دهد
  حیطه عاطفی:

کالسی به صورت فعاالنه و با اشتیاق شرکت  در بحث

  نماید

روانی 

 -حرکتی

  عاطفی

  آزمایشی، 

گردش علمی، 

  حل مسئله

وسایل 

آزمایشگاه، 

کتاب، مقاله، 

  پاورپوینت

  ساعت4

حل مسائل داده 

شده، آمادگی 

براي جلسه 

  آینده

  آغازین

2    
ــدهی  مــانور سیســتم فرمان

  حادثه 

  دانشجو بتواند:

  حیطه روانی حرکتی:

روانی 

 -حرکتی

  عاطفی

  آزمایشی، 

گردش علمی، 

  حل مسئله

وسایل 

آزمایشگاه، 

کتاب، مقاله، 

  ساعت4

حل مسائل داده 

شده، آمادگی 

براي جلسه 

  تکوینی

                                                
   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 پایان) مرحلهتوانند به صورت آزمون ورودي (آگاهی از سطح آمادگی دانشجویاها بر اساس اهداف میآزمون

  دانشجویان) برگزار گردد.
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  خشهاي مختلف سیستم را طراحی کندب

  مانورعملی را به درستی انجام دهد

 در حادثه هاي مختلف نقشهاي مختلف را ایفا کند
  حیطه عاطفی:

در بحث کالسی به صورت فعاالنه و با اشتیاق شرکت 

  نماید

  آینده  ینتپاورپو

3    
ــعمل ــداد اتی و  لیســ يام

  یآبگرفتگ

  دانشجو بتواند:

  حیطه روانی حرکتی:

 دهد شیرا نما لیدر لحظه بروز س یتیاقدامات امن 
 شیدر خارج از ساختمانها را نما یاقدامات محافظت 

 دهد .
 دهد. شیمارا در داخل خودرو ن یاقدامات محافظت 
 را در راهرو ساختمانها نشان دهد  یاقدامات محافظت

. 
 را شرح دهد. البیدر س ایاح 
 شیرا نما هیامداد اول گاهیرا به پا نیانتقال مصدوم 

 دهد .
  حیطه عاطفی:

  در بحـث کالسـی بـه صــورت فعاالنـه و بـا اشــتیاق

  شرکت نماید

روانی 

 -حرکتی

  عاطفی

  آزمایشی، 

گردش علمی، 

  حل مسئله

یل وسا

آزمایشگاه، 

کتاب، مقاله، 

  پاورپوینت

  ساعت4

حل مسائل داده 

شده، آمادگی 

براي جلسه 

  آینده

  تکوینی

  آشنایی با شرایط جنگی    4

  دانشجو بتواند:

  حیطه روانی حرکتی:

  تریاژ در سیستم جنگی را به صورت عملی انجام دهد

  داروهاي استفاده شده در شرایط جنگی را بکار ببرد

اولویت هاي درمانی بیمار را به ترتیب و به صورت عملی 

 انجام دهد
  حیطه عاطفی:

در بحث کالسی به صورت فعاالنه و با اشتیاق شرکت 

روانی 

 -حرکتی

  عاطفی

  آزمایشی، 

گردش علمی، 

  حل مسئله

وسایل 

آزمایشگاه، 

کتاب، مقاله، 

  پاورپوینت

  ساعت4

حل مسائل داده 

شده، آمادگی 

براي جلسه 

  آینده

  تکوینی
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  نماید

  امتحان پایان ترم    5

  دانشجو بتواند 

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

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

  کرده باشد.

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

روانی 

 -حرکتی

  عاطفی

  مون پایانیآز  انجام آزمایش   ساعت4  ----   انجام آزمایش

  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 تیت . کارن ، ک، جزف ، هفن ، برن 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 . 
  –اپ چ نی. چاپ دوم . تهران : آخري. 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

  –رت بهداشت و .چاپ دوم . تهران : انتشارات وزا سمیوتروریمرتبط با ب يهایماریو کنترل ب ینیبال يولوژیدمی. اپ نی، حس یحاتم 7

  چاپ نیآخر یو آموزش پزشک درمان


