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 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 (Course Plan) فرم طرح دوره                      

                                                                                                                                                                                                       

 فوریت های:  نام درس
 پزشکی در شرایط خاص

 1.5واحد ) 2تعداد واحد: 
واحد  0.5واحد نظری، 

 عملی(

فوریت های رشته تحصیلی: 
 پزشکی

 

مقطع تحصیلی دانشجویان: 
 کاردانی

 

محل برگزاری: 
سامانه  -اسکای روم

 نوید

 

دکتر مدرس: 
 حجت شفائی

 

-1400دوم  نیمسال تحصیلی:
1401 

پرستاری و  نام دانشکده:
 مامایی

فوریت های  گروه آموزشی:
 پزشکی

 روز و ساعت برگزاری: 

 16-18یک شنبه ها ساعت 

 

تلفن و روزهای 
تماس: 

09153015214- 
شنبه تا چهارشنبه 

 12-14ساعت

 آدرس دفتر:
 -تربت حیدریه

دانشکده 
پرستاری و 

گروه  -مامایی
فوریت های 

 پزشکی

 

 آدرس ایمیل:

Shafaeeh1@thums.ac.ir 

 

 دانشجو شرایط خاص را درک نموده و بتواند مراحل عملیات نجات را بیان نموده و با نجوه عملیات مشترک با سایر سازمان ها آشنا شود.انتظار می رود در پایان  هدف کلی درس:

 اهداف اختصاصی درس: 

 دانشجو بتواند:

mailto:Shafaeeh1@thums.ac.ir


 

2 

 

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 اصول امدادو نجات در شرایط خاص را شرح دهد.-1

 مراحل عملیات جستجو و نجات را توضیح دهد.-2

 شرایط امداد و نجات در آوار را شرح دهد.اصول و  -3

 نجات در شرایط کوهستان را توضیح دهد. اصول امداد و -4

 اصول امداد و نجات را در حوادث چاه شرح دهد. -5

  :منابع اصلی درس٭

 .چاپ آخرین. پایه بیمارستانی پیش طبی های اورژانس. کیت کارن، ،برنت هفن، ،زفوج میستوویچ، -1

 .چاپ آخرین. میانی بیمارستانی پیش طبی های اورژانس. ریچارد چری،، رابرت پورتر، ،برایان سو، بلد -2

 . چاپ دوم. انتشارات جامعه نگرفوریت های پزشکی در شرایط خاصابراهیمی، حسین.  -3

 محمودی، مختار. فوریت ها در شرایط خاص. چاپ اول. انتشارات جامعه نگر -4

 

  :درس یفرع منابع

Bowwman, warren. D.David.outdoor Emergency care: comprehensive prehospital care for nonvrnban seting thed. Boston: jones 

and Bartlet. last edition. 

 نقش ایفای گروهی، بحث پاسخ، و پرسشی، سخنران: سیتدر روش

 

 مسوولیت های فراگیران:
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 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 دانشجو بایستی:

 فعال در کالس های درس شرکت نماید.به صورت منظم و  

 منابع معرفی شده برای درس را مطالعه کند.

 تکالیف محوله را در تاریخ معین انجام دهد

 

 نحوه ارزشیابی دانشجو و بارم مربوط به هر ارزشیابی:٭

                                        نمره 3امتحان میان ترم:      نمره   2   تکالیف: الف( در طول دوره )کوئیز، تکالیف،امتحان میان ترم...(:                        

                                                                                                        نمره 15       امتحان نهایی: ب( پایان دوره:                  

 

 دوره در مورد برخورد با غیبت و تاخیر دانشجو در کالس درس:سیاست مسوول ٭

 ی ابالغی دانشگاه است.دانشجو بایستی قبل از استاد در کالس درس حضور داشته باشد. تاخیر حضور در کالس قابل قبول نیست. غیبت در کالس بر اساس دستورالعمل ها
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 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 1400-1401نیمسال دوم  در شرایط خاص فوریت های پزشکی جدول زمان بندی ارائه برنامه درس

آمادگی الزم 

دانشجویان قبل از 

 شروع کالس

 ردیف تاریخ ساعت عنوان مدرس

 1 07/12/1400 18-16 امداد در شرایط خاص دکتر شفائی انجام تکالیف -مطالعه درس

 2 14/12/1400 18-16 عملیات نجات در سوانح دکتر شفائی انجام تکالیف -مطالعه درس

 3 21/12/1400 18-16 تجهیزات اختصاصی امداد و نجات دکتر شفائی انجام تکالیف -مطالعه درس

 4 28/12/1400 18-16 امداد و نجات در آب دکتر شفائی انجام تکالیف -مطالعه درس

 5 20/01/1401 18-16 امداد در سیل و سیالب دکتر شفائی انجام تکالیف -مطالعه درس

 6 27/01/1401 18-16 واکنش سریع امدادگر دکتر شفائی تکالیفانجام  -مطالعه درس

 7 03/02/1401 18-16 امداد و نجات در حوادث چاه دکتر شفائی انجام تکالیف -مطالعه درس

 8 10/02/1401 18-16 امداد و نجات در آوار دکتر شفائی انجام تکالیف -مطالعه درس

 9 17/02/1401 18-16 امداد و نجات در صاعقه زدگی دکتر شفائی انجام تکالیف -مطالعه درس

 10 24/02/1401 18-16 امداد و نجات در برق گرفتگی دکتر شفائی انجام تکالیف -مطالعه درس

 11 31/02/1401 18-16 آشنایی با سازمان های امدادی دکتر شفائی انجام تکالیف -مطالعه درس

 12 07/03/1401 18-16 امداد و نجات در معادن دکتر شفائی انجام تکالیف -مطالعه درس
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 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 13 14/03/1401 18-16 کوالک و بهمن در امدادی عملیات با آشنایی دکتر شفائی انجام تکالیف -مطالعه درس

 14 21/03/1401 18-16 آسانسورها و بلند ساختمانهای در امداد با آشنایی دکتر شفائی انجام تکالیف -مطالعه درس

 15 28/03/1401 18-16 امداد و نجات در کوهستان دکتر شفائی انجام تکالیف -مطالعه درس

 16 04/04/1401 18-16 اصول جهت یابی دکتر شفائی انجام تکالیف -مطالعه درس

 17   امتحان  

 

 1401اردیبهشت  18یک شنبه تاریخ امتحان میان ترم:      ٭

 1401تیرماه  11-26      تاریخ امتحان پایان ترم:٭

 سایر تذکرهای مهم برای دانشجویان:٭

 

 

 

 


