
 

 طراحي پيشگام تدريس  (( جدول) ) 
                                                                          

گروه     اقدامات بهداشتی وکمک های اولیه در شرایط اضطراری : عنوان درس 

  نيمسال :                    میعمو دانشجویان کارشناسی بهداشت فراگير :

نام                                                               دوم

 خانم دکتر دوگونچی استاد :
 2تعداد واحد :                                                                        روز برگزاري كالس  :

 

 اهداف  جلسات موضوع نحوه برگزاری کالس * جلسه

شيابی آغازين  معارفه_ ارز آفالين  

 تبيين انتظارات_ 

برقراری ارتباط اطمینان از 

 داشتن پیشنیازها 

 جایابی _ تعیین اهداف  

، حوادث تعاريف آفالين اول

طبقه بندی و 

اثرات کلی 

 باليای طبيعی

در پايان هر جلسه از 

فراگير انتظار ميرود 

که : دانشجو بتواند 

حوادث و باليا و بحران 

 را تعريف کند

مديريت بحران  آفالين مدو

) سازماندهی و 

هماهنگی و 

 –تقسيم وظايف 
ترياژ و کمک 

 های اوليه (

مديريت بحران و 

را  اقدامات در بحران

 شرح دهد

کمک آشنایی با  آنالين سوم

 های اوليه

و کمک های اوليه 

انواع آن را تعريف 

 کند 

 
با آشنایی  آفالين چهارم

کنترل بيماری 

های واگير در 

 ط اضطراریشراي

کنترل بيماری نحوه 

های واگير در شرايط 

 را بیان کند اضطراری

اقدامات بهداشت  آفالين پنجم

محيط در شرايط 

ت مشكال)اضطراری

ب، فاضالآب و 

، تهيهق طر

گندزدايی و 

 (سالمآب يع زتو

اقدامات بهداشت محيط 

در شرايط اضطراری را 

 توضیح دهد

 

اقدامات بهداشت  آفالين ششم

شرايط  محيط در

 اضطراری

اقدامات بهداشت محيط 

زباله، جمع آوری )

اجساد انسان و 

 گندزدايیحيوانات، 

آنها، بهداشت مواد 

 را توضيح دهدغذايی 

 



 

اقدامات بهداشت  آفالين هفتم

محيط در شرايط 

 اضطراری

وشهای دفع و جمع ر

آوری زباله در شرايط 

 .اضطراری را شرح دهد

روش های دفن اجساد 

فع اشه های انسان و د

حيوانات را در شرايط 

 .بحران توضيح دهد

مبارزه با بندپايان و 

جوبندگان در شرايط 

 .اضطراری را توضيح دهد
کنترل  آفالين هشتم

بيماريهای 

 واگير

علل اصلی بيماريهای 

واگيردر بحرانها با 

 .ذکر مثال توضيح دهد

استراتژيهای پيشگيری 

از بيماری واگيردر 

ان قبل و بعد از بحر

 را شرح دهد
آموزش بهداشت و  آفالين نهم

جلب مشارکت 

حادثه ديدگان 

در سازماندهی و 

 مشکالتحل 

راهکارهای افزايش سطح 

آگاهی ارايه دهندگان 

به  .خدمات را نام ببرد

اهميت آموزش بهداشت 

در آسيب ديدگان توجه 

روش های موثر  .نمايد

آموزش بهداشت در 

شرايط بحران را شرح 

 دهد
سازماندهی،  آفالين دهم

هماهنگی، تقسيم 

وظايف در شرايط 

 اضطراری

مديريت بحران را 

آمادگی  .تعريف کند

بهداشتی قبل از وقوع 

 .باليا را شرح دهد

اقدامات و رفتارهای 

مناسب هنگام وقوع 

 .باليا را شرح دهد

اقدامات و رفتارهای 

مناسب پس از وقوع 

 .را توضيح دهد باليا
، شتيائل بهدمسا آفالين يازدهم

عاطفي و ني روا

ن در سكاا

 ه هاگااردو

ني ، رواشتيامسائل بهد

ن در سكااعاطفي و 

ه ها را بيان گااردو

 کند



 

نحوه استفاده و  آفالين دوازدهم

نگهداری وسايل 

 کمک های اوليه

دانشجو وسايل کمک های 

اوليه را مشاهده، 

نحوه استفاده و 

نگهداری وسايل کمک 

را با های اوليه 

استفاده از دستوالعمل 

 ها بيان نمايد
احيای قلبی  اليننآ سيزدهم

 ريوی

دانشجو بايد با 

استفاده از مواژهای 

آموزشی بزرگسال و 

نوزاد، احيا قلبی 

وريوی يک و دو نفره 

 را بطو
دانشجو بايد نحوه حمل  حمل مصدوم آفالين چهاردهم

مصدوم را مشاهده و 

شيوه حمل مصدوم را بر 

دانشجويان يا روی 

 ماکت انجام دهد
و  نحوه پانسمان آفالين پانزدهم

 آتل بندی

دانشجو بايد بتواند 

اصول وشيوه های آموزش 

داده شده در پانسمان، 

بخيه ، بانداژ، اتل 

بندی را در حضور مربی 

 بکار بندد
جمع بندی و رفع  آنالين شانزدهم

 اشکال

 

 دانشجوتشخيص پيشرفت تحصيلي  ارزشيابی تراکمی  

 

 آنالين / آفالين / حضوری 



 

 طرح جامع تدريس 

  (Course Plan)  
 

اقدامات بهداشتی و کمکهای اوليه در شرايط          :عنوان درس 

 کارشناسی بهداشت عمومی دانشجويان گروه فراگير :         اضطراری

                                                                                      دوم :نيمسال

 خانم دکتر دوگونچی نام استاد :

                                                                                            2                      تعداد واحد :

 ندارد :  پيشنياز

اجددرای  دادن مهددارت بدده  دانشددجويان در زميندده هدددف كلددي درس : 

برنامه های بهداشتی در شدرايط اضدطراری اسدت تدا بتوانندد 

خدمات مورد نياز مصيبت ديدگان را ارائه نمايند و با اصدول 

 کمک های اوليه و ترياژ آشنا باشند. 

 :اهداف ويژه 

 با انواع باليای طبيعی و دست ساخته بشر -1

با تشکيالت و سازمان دهی ستاد حوادث غير مترقبه در کشدور  -2

 مچنين طرح جامع امداد ونجاتو ه

 با ارزيابی آسيب پذيری بال -3

 کمک های اوليه و ترياژ در صحنه  -4

 با کنترل بيماريهای واگيردر شرايط اضطراری -5

با نيازهای بهداشتی بالديدگان در زمينه آب بهداشتی، روش   -6

های دفع فاضالب ومواد زائد جامد ، بهداشت مدواد غدذايی و 

 ابهداشت محيط در اردوگاهه

 در زمينه پيامدهای روانی ناشی از بال و پيشگيری از آن -7

 انبحرع قواز وشتي قبل ابهدي گيهادماآ مهارت درزمينه -8

 
 آنالين- آفالين: روش تدريس 

 

 

 : ف و تکاليف دانشجووظاي

 

 انجام تمرين کالسی در هر جلسه کالسی 

 مشارکت فعال در کالس 

  : روش ارزشيابی دانشجو

از نمره  فعاليت رديف

 بيست

انجام تکاليف در سامانه نويد در زمدان  1

 مقرر

2 

 2 آزمون های کالسی در سامانه نويد 2

 1 حضور در کالس های مجازی 3

  امتحان ميان ترم 4

 15 امتحان پايان ترم 5

 

 منابع مطالعه : 



 

ترجمه  -دکتر محمد عصار–راهنمای بهسازی محيط در باليای طبيعی 

  دکتر ابوالحسن نديم

ازانتشارات جمعيت هدالل احمدر جمهدوری  –کتاب امداد و نجات  -

 اسالمی ايران 

کتاب اقدامات بهداشتی و درمانی قبل و بعد از وقدوع باليدای  -

 از انتشارات وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی  –طبيعی 

 
 

 

 توضيحات:

  ور کرالس هرا و امتنانرات کالسی اعالم شده از طررف امر برنامه همان روز کالس های آفالین در

 برگزار خواهد گردید.

  همان روز و کالس های آنالین طبق برنامه کالسی اعالم شده از طرف امور کالس ها و امتنانات در

 برگزار خواهد شد. همان ساعت


