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شماره 

 جلسه
 تاریخ جلسه

اهداف میانی  )رئوس 

 مطالب(

اهداف ویژه )بر اساس سه حیطه اهداف 

 آموزشی: شناختی، عاطفی، روان حرکتی(

طبقه هر 

 حیطه
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 یادگیری

مواد و وسایل 

 آموزشی

زمان 

 جلسه
 ارزشیابینحوه جوتکالیف دانش

1  

تاریخچه آشنایی با 

،رویکرد ها و تئوری های 

مدیریت بالیا و کاهش 

 خطر

 انتظار می رود دانشجو بتواند،

 الف( در حیطه شناختی:

تاریخچه مدیریت بالیا  و کاهش خطر را  -

 دتوضیح ده

 ردرویکرد های مدیریت بالیا را نام بب -

 ب( در حیطه عاطفی:

داشته  فعال مشارکت یکالسمباحث  در -
 .باشد

در هنگام تدریس به درس نوجه داشته و با -
 دقت به درس گوش دهند

، شناختی

 عاطفی

ی، سخنران
 -مباحثه ای
 گروهی
 کوچک

 

وایت 
ژیک،ویدیو برد،ما

پروژکتور،کتاب 
 ،مقاله،

120 
 دقیقه

پرسش و پاسخ 
در انتهای 

آمادگی کالس،
برای جلسه 

 آینده

 آغازین آزمون

                                                 
   گردش علمی، آزمایشی  –ش و پاسخ پرس –حل مسئله  –گروهی کوچک، نمایشی  –ای تواند شامل: سخنرانی، مباحثهیادگیری می –روش یاددهی 

  اوت در مورد تسلط یا تراکمی )پایان یک دوره یا مقطع آموزشی با هدف قض 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.



 

 حیدریهتربت  علوم پزشکی دانشگاه پزشکی و توسعه آموزش اتمرکز مطالع          
 

2  

یی با چرخه ی آشنا 

مدیریت بحران ومفاهیم 

 اولیه آن

 

 انتظار می رود دانشجو بتواند،

 الف( در حیطه شناختی:

 چرخه ی مدیریت بحران را شرح دهد -

 مفاهیم اولیه را توضیح دهد-

 ب( در حیطه عاطفی:
داشته  فعال مشارکت کالسیمباحث  در - -

 .باشد
در هنگام تدریس به درس نوجه داشته و با -

 ت به درس گوش دهنددق

، شناختی

 عاطفی
-یسخنران

 مباحثه ای

وایت 
ژیک،ویدیو برد،ما

پروژکتور،کتاب 
،مقاله،نرم 

 powerافزار

120 
 دقیقه

پرسش و پاسخ 

در انتهای 

کالس،آمادگی 

برای جلسه 

 آینده

 تکوینی

3  
آشنایی با سیستم 

 (ICSفرماندهی حادثه)

 انتظار می رود دانشجو بتواند،

 شناختی:الف( در حیطه 

را توضیح (ICS)سیستم فرماندهی حادثه -

 دهد

 ب( در حیطه عاطفی:
 درس گوش کند.و عالقه به  زهیبا انگ -

داشته  فعال مشارکت کالسیمباحث  در -
 .باشد

، شناختی

 عاطفی

، سخنرانی

پرسش و 

 پاسخ

وایت 
ژیک،ویدیو برد،ما

پروژکتور،کتاب 
،مقاله،نرم 

 powerافزار

120 
 دقیقه

کالس بحث 

 وهی گر

 

 تکوینی

4  
راهای مقابله با آشنایی با  

 بحران بیولوژیک

 انتظار می رود دانشجو بتواند،

 الف( در حیطه شناختی:

راههای مقابله با بحران ها یبیولوژیک را نام  -

 ببرد

راههای مقابله با بحران ها یبیولوژیک را  -

 توضیح دهد

 ب( در حیطه عاطفی:

 وش کند.درس گو عالقه به  زهیبا انگ -

داشته  فعال مشارکت کالسیمباحث  در -

 .باشد

، شناختی

 عاطفی

 ،سخنرانی

پرسش و 

 پاسخ

وایت 
ژیک،ویدیو برد،ما

پروژکتور،کتاب 
 ،جزوه آموزشی

120 
 دقیقه

پرسش و پاسخ 

در انتهای 

کالس ،کوییز 

برای جلسه 

 آینده

 

 تکوینی
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آشنایی با راههای مقابله با 

بحران های هسته ای و 

ی ،شیمیایی پرتو

 ،بیولوژیک، بیوتروریسم

 انتظار می رود دانشجو بتواند،

 الف( در حیطه شناختی:

مقابله با بحران های هسته ای و راه های -

را  پرتوی ،شیمیایی ،بیولوژیک، بیوتروریسم

 نام ببرد 

مقابله با بحران های هسته ای و راه های -

را  پرتوی ،شیمیایی ،بیولوژیک، بیوتروریسم

 شرح دهد 

 ب( در حیطه عاطفی:

 درس گوش کند.و عالقه به  زهیبا انگ -

داشته  فعال مشارکت کالسیمباحث  در -

 .باشد

، شناختی

 عاطفی

 ، سخنرانی

پرسش و 

 پاسخ

وایت 
ژیک،ویدیو برد،ما

پروژکتور،کتاب 
 ،جزوه آموزشی

120 
 دقیقه

پرسش و پاسخ 

در انتهای 

 کالس و پروژه

 

 تکوینی

6  
و HICSبا آشنایی 

 ساختار آن

 انتظار می رود دانشجو بتواند،

 طه شناختی:الف( در حی

-HICS را توضیح دهد 

 را بیان کند HICSساختار -

 ب( در حیطه عاطفی:
 درس گوش کند.و عالقه به  زهیبا انگ -

، شناختی

 عاطفی

 ، سخنرانی

پرسش و 

 پاسخ

وایت 
ژیک،ویدیو برد،ما

پروژکتور،کتاب 
 ،جزوه آموزشی

120 
 قیقهد

پرسش و پاسخ 

در انتهای 

کالس،پژوهش 

 و تحقیق

 

 تکوینی

 سامانه هشدارآشنایی با    7

 انتظار می رود دانشجو بتواند،

 الف( در حیطه شناختی:
 را شرح دهدسامانه هشدار  -

 ب( در حیطه عاطفی:

داشته  فعال مشارکت کالسیمباحث  در -
 .باشد

، شناختی

 عاطفی

 ،سخنرانی

پرسش و 

 پاسخ

 وایت
ژیک،ویدیو برد،ما

پروژکتور،کتاب 
 ،جزوه آموزشی

120 
 دقیقه

پرسش و پاسخ 

در انتهای 

 کالس

 بحث گروهی

 

 تکوینی
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آشنایی با بالیای طبیعی و 

 راههای مقابله با آن

 انتظار می رود دانشجو بتواند،

 الف( در حیطه شناختی:

 بالیای طبیعی را بشناسد-

 ا بیان کندراه های مقابله با بالیای طبیعی ر -

 ب( در حیطه عاطفی:
 درس گوش کند.و عالقه به  زهیبا انگ -

داشته  فعال مشارکت کالسیمباحث  در -
 .باشد

، شناختی

 عاطفی

 سخنرانی

پرسش و 

 پاسخ

وایت 
ژیک،ویدیو برد،ما

پروژکتور،کتاب 
 ،جزوه آموزشی

120 
 دقیقه

پرسش و پاسخ 

در انتهای 

کالس ،پژوهش 

 و تحقیق

 

 تکوینی

9  
 بندی مطالب کالسیجمع 

 و رفع اشکال 

 انتظار می رود دانشجو بتواند،
 ترم را توضیح دهد مطالب ارائه شده در طول -
مسائل مختلف ارائه شده در طول ترم را حل  -

 نماید
 

، یشناخت
 عاطفی

سخنرانی 

،پرسش و 

 پاسخ

وایت 
ژیک،ویدیو برد،ما

پروژکتور،کتاب 
 ،جزوه آموزشی

120 

پرسش و 

پاسخ،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 اصلی درس:

 آخرین چاپ "اورژانس های طبی پیش بیمارستانی میانی"بلدسوپرایان ،پورتراربت،چری ریچارد
 کاربردی هالل ایران تهران آخرین چاپ –ری و حفاظت جامعه .موسسه آموزش علمی پور حیدری غ، خاتمی س م ، بحرانهای هسته ای ، بیولوژیک و شیمیایی،اقدامات نو

 دکتر سید عباس حسنی ،دکتر مرضیه فتحی،آمادگی و پاسخ مراکز درمانیدر حوادث پرتویی  آخرین چاپ


