
 

 حیدریهتربت  علوم پزشکی دانشگاه پزشکی و توسعه آموزش اتمرکز مطالع          
 

 ورهفرم طرح د

                                                                                                                                                                            
: اصول و مبانی نام درس

 مدیریت خطر حوادث و بالیا

 

 2تعداد واحد: 

 یلی: رشته تحص

فوریت های پزشکی، 

پرستاری، مامایی، اتاق 

 عمل، هوشبری

 مقطع تحصیلی

 کارشناسی :دانشجویان 

محل برگزاری:معاونت آموزشی 

دانشگاه علوم پزشکی تربت 

 حیدریه

 :ینمدرس

 دکتر عباس قدرتی 

 یدکتر حجت شفائ

 

 :تحصیلی  اولنیمسال 

401-400 

 
 ها فوريت و باليا در سالمت دكتراي دانشجويان به سالمت نظام در حوادث و باليا مباني آموزشهدف کلی درس: 

 
 

شماره 

 جلسه
 تاریخ جلسه

اهداف میانی  )رئوس 

 مطالب(

اهداف ویژه )بر اساس سه حیطه اهداف 

آموزشی: شناختی، عاطفی، روان 

 حرکتی(

 اهداف حیطه
 روش یاددهی

 یادگیری

مواد و وسایل 

 آموزشی

زمان 

 جلسه

 و وظایف تکالیف

 دانشجو
 مدرس ارزشیابینحوه

1 3/7/1400 
 انواع و تعاريف مباني،

 ها بحران بندي طبقه

 دانشجو قادر باشد:

 شناختی حیطه )الف
دانشجو  .را شرح دهدمباني بحران ها 

 بندي طبقه انواع و تعاريفبتواند 

  .را شرح دهد ها بحران

 عاطفی حیطه )ب
در مباحثثم محثثرح شثثدک مشثثار   -1

 فعال داشته

سخنراني،  شناختي،عاطفي

پرسش و 

پاسخ،بحم 

 گروهي

بستر  –سامانه نويد 

پاور –اسکاي روم 

ويس ضبط  -پوئن 

 شدک

 

 

 

 

 

120 

 دقیقه

حضور منظم در 

س،شر   در ال 

بحم هاي 

  السي،گروهي 

محالعه مباحم 

 جلسات قبل

 

 

 

 

 آزمون آغازين

 

 

 

 باسد تر ع

 قدرتي

 

 

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

  یا تراکمی )پایان یک دوره یا مقطع آموزشی با هدف قضاوت در مورد تسلط  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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به نکات محرح شدک حین تدريس با -2
 عالقه توجه  ند.

2 10/7/1400 
 و ريسك معرفي

 آن اجزاي

 

 دانشجو قادر باشد:

 شناختی حیطه )الف
دانشجو  .را شرح دهد ريسكمفهوم 
را شرح  ريسكمختلف  جزايبتواند ا

  .دهد

 عاطفی حیطه )ب
در مباحثثم محثثرح شثثدک مشثثار   -1

 فعال داشته
به نکات محرح شدک حین تدريس با -2

 عالقه توجه  ند.

سخنراني،  ،عاطفيشناختي

پرسش و 

پاسخ،بحم 

 گروهي

بستر  –سامانه نويد 

پاور –اسکاي روم 

ويس ضبط  -پوئن 

 شدک

 

 

 

 

 

120 

 دقیقه

حضور منظم در 

س،شر   در ال 

بحم هاي 

  السي،گروهي 

محالعه مباحم 

 جلسات قبل

 

 

 

 

تکويني يا 

 تشخیصي

 

 

 د تر عباس

 قدرتي

 

 

3 17/7/1400 

 اجزاي معرفي

 و بحران مديري 
 هاي مدل انواع

 بحران مديري 

 دانشجو قادر باشد:

 شناختی حیطه )الف
را شرح  بحران مديري  اجزايمفهوم  

 .دهد

دانشجو بتواند سحوح مختلف  
  .پیشگیري را شرح دهد

 هاي مدل انواعدانشجو بتواند  

 .را شرح دهد بحران مديري 

 عاطفی حیطه )ب
در مباحثثم محثثرح شثثدک مشثثار   -1

 فعال داشته
به نکات محرح شدک حین تدريس با -2

 عالقه توجه  ند.

سخنراني،  شناختي،عاطفي

پرسش و 

پاسخ،بحم 

 گروهي

بستر  –سامانه نويد 

پاور –اسکاي روم 

ويس ضبط  -پوئن 

 شدک

 

 

 

 

 

120 

 دقیقه

حضور منظم در 

س،شر   در ال 

بحم هاي 

  السي،گروهي 

محالعه مباحم 

 جلسات قبل

 

 

 

 

تکويني يا 

 تشخیصي

عباس د تر 

 قدرتي

4 24/7/1400 
 مديري  چرخه

 خحر  اهش و بحران

 و طبیعي بالياي

 دانشجو قادر باشد:

 شناختی حیطه )الف
 .را شرح دهد بحران مديري  چرخه

سخنراني،  شناختي،عاطفي

پرسش و 

پاسخ،بحم 

بستر  –سامانه نويد 

پاور –اسکاي روم 

ويس ضبط  -پوئن 

 

 

 

حضور منظم در 

س،شر   در ال 

بحم هاي 

 

 

 

د تر عباس 

 قدرتي
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دانشجو بتواند ارتباطات در آموزش  ساخ  انسان
  .بهداش  را شرح دهد

 خحر  اهش چرخهدانشجو بتواند  

ح را شر ساخ  انسان و طبیعي بالياي
 .دهد

 عاطفی حیطه )ب
در مباحثثم محثثرح شثثدک مشثثار   -1

 فعال داشته
به نکات محرح شدک حین تدريس با -2

 عالقه توجه  ند.

  شدک گروهي

 

120 

 دقیقه

  السي،وهي گر

محالعه مباحم 

 جلسات قبل

 

تکويني يا 

 تشخیصي

5 1/8/1400 

 پیشگیري اصول

 مخرب اثرات و اهش

 بحران، انواع
 و آمادگي اصول
 به پاسخ ريزي برنامه

 بحران انواع

 دانشجو قادر باشد:

 شناختی حیطه )الف
 مخرب اثرات و اهش پیشگیري اصول

  .دهدرا شرح  بحران انواع

 برنامه و آمادگي اصولدانشجو بتواند  

را شرح  بحران انواع به پاسخ ريزي
 .دهد

 عاطفی حیطه )ب
در مباحثثم محثثرح شثثدک مشثثار   -1

 فعال داشته
به نکات محرح شدک حین تدريس با -2

 عالقه توجه  ند.

سخنراني،  شناختي،عاطفي

پرسش و 

پاسخ،بحم 

 گروهي

بستر  –سامانه نويد 

ر پاو–اسکاي روم 

ويس ضبط  -پوئن 

 شدک

 

 

 

 

 

120 

 دقیقه

حضور منظم در 

س،شر   در ال 

بحم هاي 

  السي،گروهي 

محالعه مباحم 

 جلسات قبل

 

 

 

 

تکويني يا 

 تشخیصي

د تر عباس 

 قدرتي

6 8/8/1400 

 سامانه با آشنايي

حادثه  فرماندهي
 )تاريخچه،اصول،

 ساختار( و عملکرد

 دانشجو قادر باشد:

 شناختی حیطه )الف
را  حادثه فرماندهي سامانه با ناييآش

  .شرح دهد

 شیوک و انواع با آشناييدانشجو بتواند 

 با مقابله و آمادگي برنامه تدوين هاي

سخنراني،  شناختي،عاطفي

پرسش و 

پاسخ،بحم 

 گروهي

بستر  –سامانه نويد 

پاور –اسکاي روم 

ويس ضبط  -پوئن 

 شدک

 

 

 

 

 

120 

حضور منظم در 

س،شر   در ال 

بحم هاي 

  السي،گروهي 

محالعه مباحم 

 جلسات قبل

 

 

 

 

تکويني يا 

 تشخیصي

د تر عباس 

 قدرتي
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 .را شرح دهد بحران

 عاطفی حیطه )ب
در مباحثثم محثثرح شثثدک مشثثار   -1

 فعال داشته
به نکات محرح شدک حین تدريس با -2

 عالقه توجه  ند.

 دقیقه

7 15/8/1400 

 و انواع با آشنايي
 تدوين هاي شیوک

 و يآمادگ برنامه
 بحران با مقابله

 دانشجو قادر باشد:

 شناختی حیطه )الف
 با آمادگي برنامه تدوين هاي شیوک

دانشجو بتواند  .را شرح دهد بحران
  .را شرح دهد بحران با مقابله روشهاي

سخنراني،  شناختي،عاطفي

پرسش و 

پاسخ،بحم 

 گروهي

بستر  –سامانه نويد 

پاور –اسکاي روم 

ويس ضبط  -پوئن 

 شدک

 

 

 

 

 

120 

 دقیقه

حضور منظم در 

س،شر   در ال 

بحم هاي 

  السي،گروهي 

محالعه مباحم 

 جلسات قبل

 

 

 

 

تکويني يا 

 تشخیصي

د تر عباس 

 قدرتي

8 22/8/1400 
 مقابله و پاسخ اصول

 بحران انواع با

 انواع با مقابله اصولدانشجو بتواند 

  .را شرح دهد بحران

پاسخدهي به  اصولدانشجو بتواند  
  .را شرح دهد بحران انواع

 عاطفی حیطه )ب
در مباحثثم محثثرح شثثدک مشثثار   -1

 فعال داشته
به نکات محرح شدک حین تدريس با -2

 عالقه توجه  ند.

 

سخنراني،  شناختي،عاطفي

پرسش و 

پاسخ،بحم 

 گروهي

بستر  –سامانه نويد 

پاور –اسکاي روم 

ويس ضبط  -پوئن 

 شدک

 

 

 

 

 

120 

 دقیقه

حضور منظم در 

در  س،شر  ال 

بحم هاي 

  السي،گروهي 

محالعه مباحم 

 جلسات قبل

 

 

 

 

تکويني يا 

 تشخیصي

د تر عباس 

 قدرتي

 ازمون میان ترم 29/8/1400 9

10 6/9/1400 

 بازيابي )سامان اصول

 و بازتواني دهي،
 بازسازي( و شناسايي

 بین استانداردهاي

 دانشجو قادر باشد:

 شناختی حیطه )الف
بازسازي و  و بازتواني دهي، سامان

 المللي بین استانداردهاي شناسايي

سخنراني،  شناختي،عاطفي

پرسش و 

پاسخ،بحم 

بستر  –سامانه نويد 

پاور –اي روم اسک

ويس ضبط  -پوئن 

 

 

 

حضور منظم در 

س،شر   در ال 

بحم هاي 

 

 

 

د تر حج  

 يشفائ
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 مديري  المللي

 بحران
  .را شرح دهد بحران مديري 

 عاطفی حیطه )ب
در مباحثثم محثثرح شثثدک مشثثار   -1

 فعال داشته
به نکات محرح شدک حین تدريس با -2

 عالقه توجه  ند.

  شدک گروهي

 

120 

 دقیقه

  السي،گروهي 

محالعه مباحم 

 جلسات قبل

 

تکويني يا 

 تشخیصي

11 13/9/1400 
 و سوانح در ترياژ

 ها بحران

 دانشجو قادر باشد:

 شناختی حیطه )الف
 بحران و سوانح در ترياژاصول و مباني 

  .را شرح دهد ها

 عاطفی حیطه )ب
در مباحثثم محثثرح شثثدک مشثثار   -1

 فعال داشته
به نکات محرح شدک حین تدريس با -2

 عالقه توجه  ند.

سخنراني،  شناختي،عاطفي

پرسش و 

پاسخ،بحم 

 گروهي

بستر  –سامانه نويد 

پاور –اسکاي روم 

ويس ضبط  -پوئن 

 شدک

 

 

 

 

 

120 

 دقیقه

حضور منظم در 

ر   در س،شال 

بحم هاي 

  السي،گروهي 

محالعه مباحم 

 جلسات قبل

 

 

 

 

تکويني يا 

 تشخیصي

د تر حج  

 يشفائ

12 20/9/1400 
 در بحران مديري 

 صنعتي حوادث

 دانشجو قادر باشد:

 شناختی حیطه )الف
 حوادث در بحران مديري نحوک 

  .را شرح دهدو بشر ساخته  صنعتي

 عاطفی حیطه )ب
مشثثار   در مباحثثم محثثرح شثثدک -1

 فعال داشته
به نکات محرح شدک حین تدريس با -2

 عالقه توجه  ند.

سخنراني،  شناختي،عاطفي

پرسش و 

پاسخ،بحم 

 گروهي

بستر  –سامانه نويد 

پاور –اسکاي روم 

ويس ضبط  -پوئن 

 شدک

 

 

 

 

 

120 

 دقیقه

حضور منظم در 

س،شر   در ال 

بحم هاي 

  السي،گروهي 

محالعه مباحم 

 جلسات قبل

 

 

 

 

يني يا تکو

 تشخیصي

د تر حج  

 يشفائ

13 27/9/1400 

 در بحران مديري 

 و طبیعي بالياي
 زيس  سوانح

 محیحي

 دانشجو قادر باشد:

 شناختی حیطه )الف
را  طبیعي بالياي در بحران مديري 

 مديري دانشجو بتواند  .شرح دهد

سخنراني،  شناختي،عاطفي

پرسش و 

پاسخ،بحم 

 گروهي

بستر  –سامانه نويد 

پاور –اسکاي روم 

ويس ضبط  -پوئن 

 شدک

 

 

 

 

حضور منظم در 

س،شر   در ال 

بحم هاي 

  السي،گروهي 

 

 

 

 

د تر حج  

 يشفائ



 

 حیدریهتربت  علوم پزشکی دانشگاه پزشکی و توسعه آموزش اتمرکز مطالع          
 

را  محیحي زيس  سوانح در بحران
  .شرح دهد

 عاطفی حیطه )ب
شثثدک مشثثار    در مباحثثم محثثرح-1

 فعال داشته
به نکات محرح شدک حین تدريس با -2

 عالقه توجه  ند.

 

120 

 دقیقه

محالعه مباحم 

 جلسات قبل

تکويني يا 

 تشخیصي

14 4/10/1400 
 بحران خاص مباحم

 سالم  مديري  در

(1) 

 دانشجو قادر باشد:

 شناختی حیطه )الف
 مديري  در بحران خاص مباحم

  .را شرح دهد سالم 

 عاطفی حیطه )ب
در مباحثثم محثثرح شثثدک مشثثار   -1

 فعال داشته
به نکات محرح شدک حین تدريس با -2

 جه  ند.عالقه تو

سخنراني،  شناختي،عاطفي

پرسش و 

پاسخ،بحم 

 گروهي

بستر  –سامانه نويد 

پاور –اسکاي روم 

ويس ضبط  -پوئن 

 شدک

 

 

 

 

 

120 

 دقیقه

حضور منظم در 

س،شر   در ال 

بحم هاي 

  السي،گروهي 

محالعه مباحم 

 جلسات قبل

 

 

 

 

تکويني يا 

 تشخیصي

د تر حج  

 يشفائ

15 4/10/1400 
 بحران خاص مباحم

 سالم  مديري  در

(2) 

 دانشجو قادر باشد:

 شناختی حیطه )الف
 مديري  در بحران خاص مباحم

  .را شرح دهد سالم 

 عاطفی حیطه )ب
در مباحثثم محثثرح شثثدک مشثثار   -1

 فعال داشته
به نکات محرح شدک حین تدريس با -2

 عالقه توجه  ند.

سخنراني،  شناختي،عاطفي

پرسش و 

پاسخ،بحم 

 گروهي

بستر  – سامانه نويد

پاور –اسکاي روم 

ويس ضبط  -پوئن 

 شدک

 

 

 

 

 

120 

 دقیقه

حضور منظم در 

س،شر   در ال 

بحم هاي 

  السي،گروهي 

محالعه مباحم 

 جلسات قبل

 

 

 

 

تکويني يا 

 تشخیصي

د تر حج  

 يفائش
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16 11/10/1400 
 بحران خاص مباحم

 مديري  در

 (3سالم )

 دانشجو قادر باشد:

 شناختی حیطه )الف
 مديري  در بحران اصخ مباحم

  .را شرح دهد سالم 

 عاطفی حیطه )ب
در مباحثثم محثثرح شثثدک مشثثار   -1

 فعال داشته
به نکات محرح شدک حین تدريس با -2

 عالقه توجه  ند.

سخنراني،  شناختي،عاطفي

پرسش و 

پاسخ،بحم 

 گروهي

بستر  –سامانه نويد 

پاور –اسکاي روم 

ويس ضبط  -پوئن 

 شدک

 

 

 

 

 

120 

 دقیقه

منظم در حضور 

س،شر   در ال 

بحم هاي 

  السي،گروهي 

محالعه مباحم 

 جلسات قبل

 

 

 

 

تکويني يا 

 تشخیصي

 

د تر حج  

 شفائي

17 18/10/1400 
جمثثب بنثثدي  لثثي 
 محالب و رفب مشکل

 دانشجو قادر باشد:

 شناختی حیطه )الف
مسائل مختلف ارائه شدک در طول تثرم 

 را حل نمايد.
ا بثه هدف از ارائه ايثن واحثد درسثي ر

 خوبي درک  ردک باشد.

 عاطفی حیطه )ب
با انگیثزک و اشثتیاد در امتحثان پايثان 

 ترم شر    ند.

 - حل مسئله عاطفي-شناختي

 

120 

 دقیقه

حل مسائل دادک 

 شدک

 آزمون پاياني

د تر 

 -قدرتي

 د تر شفائي

 

 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
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