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 بسمه تعالی 

 
 دانشکده بهداشت

 (Course Plan) دورهفرم طرح 

 مشخصات درس

     کد درس:                           یاضطرار یطدر شرا یهاول یهاو کمک یاقدامات بهداشت :درس کامل عنوان 

                                   نظری :واحدنوع                                                                                     یاختصاصی اجبار نوع درس:

               11: تعداد ساعت تدریس                                                                   ی واحد عمل -1یواحد نظر 1 تعداد واحد: 

 ساعته 3جلسه  11 توزیع کالس ها:                                                                                                     ارددن نیاز:پیش 

 

 فراگیرانمشخصات 

                                           کارشناسی :تحصیلی مقطع                                                                                              بهداشت عمومی :رشته تحصیلی

 

 مشخصات مدرس درس

 (Ph.D) دکترا  آخرین مدرک تحصیلی:                                                                          براتعلی رضاپور :نام و نام خانوادگی

                     استادیار به دانشگاهی:رت                                                            و ارتقاء سالمت آموزش بهداشت تحصیلی:رشته 

        03113113111 شماره تماس:                                                                                 یبهداشت عموم  گروه آموزشی:

   baratalir@yahoo.com ایمیل: 

         یدانشکده بهداشت، گروه بهداشت عموم یه،اروم یدانشگاه علوم پزشک یسجاده سرو، پرد 11 یلومترک یه،اروم آدرس محل کار:

 

 درس:  شرحی از 

سوزی و موارد مشابه از اهمیت اقدامات بهداشتی و کمکهای اولیه در شرایط اضطراری بخصوص در کشور ما در هنگام وقوع سیل، زلزله، آتش  

ن با باالئی برخوردار است . در این درس ضمن ایجاد مهارت در دانشجویان در زمینه های اجرائی برنامه های بهداشتی و کمکهای اولیه، دانشجویا

 عوامل بروز حوادث و چگونگی پیشگیری از آن و به طور کلی با مدیریت بحران و ویژگیهای آن آشنا خواهند شد.

 

 

 تدریس: منابع 

  کتاب راهنمای بهسازی محیط در بالیای طبیعی، ترجمه دکتر ابوالحسن ندیم، مهندس عصار-1

  اقدامات بالینی مناسب در زمان شیوع بیماریای واگیر، ترجمه گروه مترجمین، معاونت پژوهشی-2

 یشترمنابع جهت مطالعه ب

 .1333. انتشارات اختر.یاضطرار یطدر شرا ی. اقدامات بهداشتی،احمداصل هاشم-3

 1330. انتشارات گلبان. یا. بهداشت در بالیارعرب، اله-1
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  هدف کلی درس:

  ایجاد مهارت در دانشجویان در زمینه اجرایی برنامه های بهداشتی و کمکهای اولیه در شرایط اضطراری.1

  پیشگیری از حوادث و سوانحشناخت عواملی که باعث بروز حوادث میشوند و اقدامات ضروری جهت .2

 شناخت مدیریت بحران و ویژگیهای آن.3

 جلسه هفتگیبرنامه زمان بندی 

 مطالبرئوس 

 Course syllabus  1 ارائه ،، توضیح وظائف دانشجویان و استادمعارفه

 2 کلیات، حوادث، طبقه بندی، اثرات و سازمانهای مسئول مملکتی و بین المللی

 3 (وظایف در شرایط اضطراری )مدیریت بحرانهماهنگی، تقسیم  -سازماندهی

 1 جمع آوری مجروحین، ، 

 1 کمکهای اولیه

 1 چگونگی نقل و انتقال آسیب دیدگان

 1 اسکان آوارگان

 3 کنترل بیماریهای واگیر

 3 مشکالت آب و فاضالب

 10 طرق تهیه، ضدعفونی و توزیع آب سالم

 11 روشهای دفع مدفوع

 12 جمع آوری زباله

 13 (...جمع آوری اجساد )انسان،حیوان و

 11 مبارزه با بندپایان و جوندگان

 11 مسائل بهداشتی، روانی و عاطفی اسکان در اردوگاهها -

 11  آموزش بهداشت و جلب مشارکت حادثه دیدگان در سازماندهی و حل مشکالت -

 11  آمادگیهای بهداشتی قبل از وقوع بحران

 

  یفارائه تکال ی،، پرسش و پاسخ، بحث گروه یارائه مجاز : یآموزش یها روش

 یدانشکده بهداشت و مجاز کالس : یبرگزار محل

، ، عکس، فیلم آموزشیدورپاورپوینت، وایت ب، ویدئو پروژکتور دیتا ،کامپیوترو لبتاپ و  یگوشکتاب، جزوه، : یمواد و وسایل کمک آموزش

 دسترسی به اینترنت.

 و واتساپ مجازی از طریق سامانه نوید -به صورت حضوری در کالس درسدر صورت امکان برگزاری  برگزاری: مکان

مشارکت  –خواسته شده  یفارائه  تکال :(عالیت هایی هستند که فراگیران در راه دستیابی به اهداف آموزشی، انجام می دهند)فتجارب یادگیری 

یادداشت برداری در طول برگزاری جلسات  در مورد موضوعات کالسی، بحث کردنگوش دادن به توضیحات مدرس، ، یادگیریو  یستدر ینددر فرآ

 .آماده شدن برای ارزشیابیانجام، ، ، خواندن مطالب آموزشیکنفرانس دادن آموزشی،

 : یابینحوه ارزش

 (یا ینهسئواالت چند گز)م تر یانپا یآزمون کتب -3            پاسخ به سواالت هرجلسه  -2              یفبموقع تکال یاجرا -1

 :نهایی نحوه ارزشیابی

 نمره % 10 یکالس یتهایو فعال یزهاکوئ -2                    نمره   % 10ترم یانپا یآزمون کتب -1


