باسمه تعالی
دانشگاه آزاد اسالمی واحد شهرکرد – دانشکده علوم پسشکی
طرح درس بهداشت )(Course Plan
تؼذاد ٍاحذٍ8 :احذ ًظزی

ًام درس :اقذاهات تْذاشتی در

کذ درس81:

شزایط اضطزاری

گزایش تْذاشت هثارسُ تا تیواری ّا

هقطغ:کارداًی

سهاى ارائِ:

سهاى اهتحاى:

پیش ًیاس :اصَل تْذاشت هحیط
هذرس :خاًن دکتز کزیویاى
هدف کلی:
آشٌایی داًشجَیاى تا حَادث ٍ هذیزیت تحزاى ٍ ایجاد هْارت در داًشجَیاى در سهیٌِ اجزای تزًاهِ ّای تْذاشتی در شزایط
اضطزاری
اهداف ویژه عینی:
در پایاى دٍرُ داًشجَ تایذ تتَاًذ:
حَادث ٍ طثقِ تٌذی آًْا را تیاى کٌذ.
تا اقذاهات جوغ آٍری هجزٍحیي ،کوک ّای اٍلیًِ ،قل ٍ اًتقال آسیة دیذگاى ،اسکاى آٍارگاى آشٌا تاشذ.
در خصَص ًحَُ کٌتزل تیواری ّای ٍاگیز آگاّی داشتِ تاشذ.
در سهیٌِ طة پیشگیزی رسهٌذگاى آشٌایی داشتِ تاشذ.
در سهیٌِ هشکالت آب ٍ فاضالب ٍ ضذػفًَی ٍ تَسیغ آب ،دفغ ست الِ ٍ جوغ آٍری اجساد آگاّی داشتِ تاشذ.
ًحَُ کٌتزل رػة ٍ ٍحشت ،هذیزیت تحزاى ٍ ّواٌّگی ٍ تقسین ٍظایف را تذاًذ.
تا هسایل تْذاشتی رٍاًی ،ػاط فی اسکاى در اردٍگاُ ٍ جلة هشارکت حادحِ دیذگاى آشٌا تاشذ.
آهادگی ّای تْذاشتی قثل اس ٍقَع تحزاى را تذاًذ.
تکالیف و وظایف دانشجویان:
حضَر فؼال ٍ هشارکت فؼال در کالسشزکت در تحج ٍ پزسش ٍ پاسخروش تدریس:
سخٌزاًی ّوزاُ تا تحج گزٍّی ٍ پزسش ٍ پاسخ ٍ ارائِ اسالیذ
الگوی تدریس:
پیش ساسهاى دٌّذُ – تفکز استقزایی – توزیي
وسایل آموزشی:
کاهپیَتز ،دیتا پزٍژکتَرٍ ،ایت تزد
نحوه ارزشیابی:
روش ارزشیابی

نمره

تاریخ

ساعت

محل برگساری آزمون

حضور وغیاب

1

فعالیت های کالسی 1
آزمون تراکمی

11

مقررات:
تؼذاد دفؼات غیثت هَجِ در کالس  2جلسِ ،در صَرت غیثت هَجِ تیش اس سقف تؼییي شذُ هٌجز تِ حذف درس ٍ غیثت غیز
هَجِ هٌجز تِ کسة ًوزُ خَاّذ شذ.
منابع:
 .8کتاب راٌّوای تْساسی هحیط ٍ تالیای طثیؼی ،تزجوِ دکتز اتَلحسي ًذین ،هٌْذس ػصار
 .2اًتظاریٍ ،حیذ ،پزٍتکل طزاحی تزًاهِ حَادث غیز هتزقثِ تیوارستا تزاساس فزهاًذّی حَادث اضطزاری تیوارستاى ،هجوَػِ
درستَرالؼول ّای تْذاشت ،درهاى ٍ هذیزیت در حَادث غیزهتزقثِ ،سال .8413
 .4اقذاهات ایو ٌی در سهاى شیَع تیواری ّای ٍاگیز ،تزجوِ گزٍُ هتزجویي ،هؼاًٍت پژٍّشی

