
 بسمه تعالی
 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان بوشهر

 مرکز توسعه آموزش پزشکی
 دفتر نظارت و ارزشیابی

 درس فرم طرح
 

     کارشناسی ارشد :آخرین مدرك تحصیلی                                روانی پور مهندس معصومه:  نام و نام خانوادگی مدرس
                         مهندسی بهداشت محیط  :گروه آموزشی          )عضو هیئت علمی(مربی  :رتبه دانشگاهی                 سی بهداشت محیطمهند :رشته تحصیلی

 
  22  :تعداد فراگیران      3   :ترم                کارشناسی پیوسته  :مقطع                 عمومیبهداشت   :رشته تحصیلی فراگیران

 
 در شرایط اضطراري اقدامات بهداشتی و کمکهاي اولیه   :عنوان درس به طور کامل

 1 :تعداد واحد                 □کار آموزي                   □عملی                 ▀تئوري:   نوع درس
 10/1395/ 30 :پایان ترم          : ان ترمتاریخ امتحان می         1395/  9/9  :زمان خاتمه کالس   6/7/1395:زمان شروع کالس

 
   ▀ینهای      ▀تکوینی            □مراحل ارزشیابی                     مرحله اي

  از نمره نهایی % 10(کوئیز(  
   نهایی نمره از% 90(امتحان پایان ترم(  

  
 گزینه اي              صحیح و غلط                    جور کردنی تشریحی                  چند           □نوع امتحان میان ترم        شفاهی 
 جور کردنی                صحیح و غلط           ▀چند گزینه اي                 ▀تشریحی            نوع امتحان پایان ترم        شفاهی 

   
  
 

  :شرحی از  درس
اي اولیه در شرایط اضطراري بخصوص در کشور ما در حین وقوع سیل، زلزله، آتش سوزي و اقدامات بهداشتی و  کمک هآشنائی دانشجو با 

و ایجاد مهارت در زمینه هاي اجرایی برنامه هاي بهداشتی و کمکهاي اولیه و نیز آشنایی دانشجویان با عوامل بروز حوادث و .حوادث مشابه 
  .چگونگی پیشگیري از آن و مدیریت بحران و ویژگیهاي آن

 
 

  :منابع اصلی تدریس درس مورد نظر
 )1363 - عصار محمد ندیم و دکترابولحسن دکتر (راهنماي بهسازي محیط در بالیاي طبیعی •
  )1380- مجید عبدالهی(مدیریت بحران در نواحی شهري •
  )1380- دکتر ایرج شریفی(راهکارهاي ارزیابی سریع بهداشتی در شرایط اضطراري •
  )1384- مهندس احمد اصل هاشمی( 2و  1راري جلد اقدامات بهداشتی در شرایط اضط •
  ) 1388 - دکتر ندافی(بهسازي محیط در شرایط اضطراري •
 )وزارت بهداشت درمان، برنامه آموزش مدیریت بالیا(راهنماي آمادگی بخش بهداشت و درمان در برابر وضعیتهاي اضطراري در بالیا •
  )آخرین انتشار(اقدامات ایمنی مناسب در زمان شیوع بیماریهاي واگیر •

 
 



  :هدف کلی درس

آشنایی و کسب مهارت در زمینه اقدامات بهداشتی بخصوص بهداشت محیط در شرایط اضطراري و نحوه مشارکت  -

 بهداشت محیط در تیمهاي بهداشتی و پزشکی در شرایط بحرانی

 جلسه اول*

 روانی پور مهندس معصومه  :نام مدرس

 )کلیات بالیا(ط اضطراري و مدیریت در بحرانشرایتعریف آشنایی با  :عنوان مبحث

  :اهداف اختصاصی

 :در پایان این مبحث فراگیران قادر باشند

  بیان نمایدشرایط اضطراري  را تعریفی از   -1
  نمایدطبقه بندي را  انواع بالیا– 2
  دالیل وقوع بحران و اهداف مدیریت آن را بیان نماید -3
  اري را بیان نمایداقدامات الزم در شرایط اضطر  – 4
 

 □روانی حرکتی                       □عاطفی                       ▀شناختی    :حیطه 

پرسش و پاسخ انجام  و حل مسئله  ،تدریس بر حسب موضوع و زمان بر مبناي سخنرانی، بحث گروهی : :روش آموزشی
 .می گیرد

 ژکتوروایت برد  کامپیوتر  ویدئو پرو :وسیله کمک آموزشی

 جلسه دوم*

 روانی پور مهندس معصومه :نام مدرس

  چگونگی برنامه ریزي و جایگاه بهداشت محیط در مدیریت بحران :عنوان مبحث

 اهداف اختصاصی

 :در پایان این مبحث فراگیران قادر باشند 

  تعریف برنامه ریزي و هدف آن را بیان نماید -1
  یدتعریف سازماندهی و هدف آن را بیان نما  –2
   را شرح دهد سازمانهاي مسئول مملکتی و بین المللی -3
  ترکیب تیم امدادي بهداشتی را در مدیریت بحران بیان نماید -4
 

 □روانی حرکتی                       □عاطفی                       ▀شناختی    :حیطه 

پرسش و پاسخ انجام  و حل مسئله  ،گروهی تدریس بر حسب موضوع و زمان بر مبناي سخنرانی، بحث : :روش آموزشی
 .می گیرد



 وایت برد  کامپیوتر  ویدئو پروژکتور :وسیله کمک آموزشی

 جلسه سوم* 

 روانی پور مهندس معصومه :نام مدرس

تامین آب آشامیدنی سالم و مشکالت آب و (اسکان موقت در شرایط بحران و بهسازي محیط بالزده  :عنوان
  )فاضالب

 : یاهداف اختصاص

 :در پایان این مبحث فراگیران قادر باشد 

 انواع پناگاههاي موقت را بیان نماید -1
 شرایط بهداشتی برپایی اردوگاه هاي موقتی و چادر ها را بیان نماید -2
 عملیات نجات و تخلیه مصدومان را شرح دهد -3
 شرایط بهداشتی انتخاب محل جمع آوري مصدومان را بیان نماید  -4
 یدنی سالم را در محیط بالزده بیان نمایداهمیت تامین آب آشام -5
 روشهاي تامین آب آشامیدنی سالم را در شرایط بحران شرح دهد -6
 روشهاي رفع مشکالت آب و فاضالب را در محیط بال زده بیان نماید -7

 
 □روانی حرکتی                       □عاطفی                       ▀شناختی    :حیطه 

پرسش و پاسخ انجام  و حل مسئله  ،س بر حسب موضوع و زمان بر مبناي سخنرانی، بحث گروهیتدری : :روش آموزشی
 .می گیرد

  وایت برد  کامپیوتر  ویدئو پروژکتور :وسیله کمک آموزشی
 
 جلسه چهارم*

 روانی پور مهندس معصومه :نام مدرس

  )دفع فضوالت انسانی و حیوانی(بهسازي محیط بال زده  :عنوان مبحث
  :اختصاصیاهداف 

 :در پایان این مبحث فراگیران قادر باشند 

و  اقدامات قابل اجرا در زمینه دفع فضوالت انسانی و حیوانی را در شهر هاي بزرگ و کوچک و روستا ها  -1
 .بیان نمایداردوگاههاي موقتی 

  انواع توالتهاي بهداشتی قابل استفاده در شرایط اضطراري را شرح دهد -2
 چگونی دفن الشه حیوانات را در شرایط بحران بیان نماید  -3

  



 □روانی حرکتی                       □عاطفی                       ▀شناختی    :حیطه  

پرسش و پاسخ انجام  و حل مسئله  ،تدریس بر حسب موضوع و زمان بر مبناي سخنرانی، بحث گروهی : :روش آموزشی
 .می گیرد

  وایت برد  کامپیوتر ویدئو پروژکتور :موزشیوسیله کمک آ
 

 مپنججلسه * 

 روانی پور مهندس معصومه :نام مدرس

  )مدیریت و دفع مواد زائد جامد(بهسازي محیط بالزده  :عنوان مبحث
  اهداف اختصاصی

 :در پایان این مبحث فراگیران قادر باشند 

و  ر هاي بزرگ و کوچک و روستا ها را در شه مواد زائد جامداقدامات قابل اجرا در زمینه دفع  -1
 .بیان نمایداردوگاههاي موقتی 

 گزینه هاي مختلف دفع مواد زائد جامد را بیان نماید -2
 خصوصیات جایگاه دفن مواد زائد جامد را بیان نماید -3

 
 □روانی حرکتی                       □عاطفی                       ▀شناختی    :حیطه 

پرسش و پاسخ انجام  و حل مسئله  ،ریس بر حسب موضوع و زمان بر مبناي سخنرانی، بحث گروهیتد : روش آموزشی
 .می گیرد

 
 وایت برد  کامپیوتر  ویدئو پروژکتور :وسیله کمک آموزشی

 
 مششجلسه * 

 روانی پور مهندس معصومه :نام مدرس

   مبارزه با بندپایان و جوندگان :عنوان مبحث
 

  :اهداف اختصاصی

  :ان این مبحث فراگیران قادر باشند در پای

 نمایدرا بیان  مبارزه با بندپایان و جوندگان بیمارياهمیت   -1
 بیماري منتقله از را بندپایان و جوندگان را بیان نماید 10حداقل   -2
 روش هاي مبارزه با مگس را و اقدامات بهداشت محیطی آن را بیان نماید -3
 هداشت محیطی آن را بیان نمایدروش هاي مبارزه با پشه را و اقدامات ب -4
  روش هاي مبارزه با شپش را و اقدامات بهداشت محیطی آن را بیان نماید -5



  روش هاي مبارزه با مایت را و اقدامات بهداشت محیطی آن را بیان نماید -6
  روش هاي مبارزه با سوسک را و اقدامات بهداشت محیطی آن را بیان نماید -7
  امات بهداشت محیطی آن را بیان نمایدروش هاي مبارزه با ساس را و اقد -8
  روش هاي مبارزه با موش را و اقدامات بهداشت محیطی آن را بیان نماید -9

  روش هاي مبارزه با مار و عقرب را و اقدامات بهداشت محیطی آن را بیان نماید -10
 

 □روانی حرکتی                       □عاطفی                       ▀شناختی    :حیطه 

پرسش و پاسخ انجام  و حل مسئله  ،تدریس بر حسب موضوع و زمان بر مبناي سخنرانی، بحث گروهی : وش آموزشیر
 .می گیرد

  وایت برد  کامپیوتر  ویدئو پروژکتور :وسیله کمک آموزشی
 جلسه هفتم*

 روانی پور مهندس معصومه :نام مدرس

 عاطفی در اردوگاهها- روانی داشتینقش بیمارستانها درشرایط اضطراري ومسائل به :عنوان مبحث

   :اهداف اختصاصی
   :در پایان این مبحث فراگیران قادر باشند 

 نمایدبیان  انواع بیمارستان ها ي قابل کاربرد را در شرایط اضطراري -1
 اقدامات بیمارستانی الزم براي قبل ، در حین و بعد از وقوع بحران را تشریح کند -2
 د کاربرد در بیمارستان را بیان نمایدنحوه گندزدایی وسایل مختلف مور -3
در خصوص آب آشامیدنی سالم، فاضالب و مدیریت دفع مواد زائد جامد در بیمارستان در شرایط  -4

 اضطراري توضیح دهد
 اجساد را بداند حمل و نقل  خدمات کفن و دفن مردگان و -5
 گندزدایی اجساد را بیان نماید و چگونگی روش ها -6
 فی رویارویی فرد بالزده با بحران را بیان نمایدانواع مراحل روانی و عاط -7
 روشهاي کنترل مشکالت عاطفی و روانی را بیان نماید  -8

 
 □روانی حرکتی                       □عاطفی                       ▀شناختی    : حیطه 

پرسش و پاسخ انجام  و  حل مسئله ،تدریس بر حسب موضوع و زمان بر مبناي سخنرانی، بحث گروهی : :روش آموزشی
 .می گیرد

 وایت برد  کامپیوتر  ویدئو پروژکتور :وسیله کمک آموزشی

 جلسه هشتم* 

 روانی پور مهندس معصومه :نام مدرس



 بهداشت مواد غذایی  در شرایط اضطراري   :عنوان مبحث

   :اهداف اختصاصی
را در  امدادي و بهداشتی آوارگان و گروههاي مواد غذایی ی براي کنترلانواع اقدامات بهداشت -1

 نمایدبیان  شرایط اضطراري براي کوتاه مدت و بلند مدت
 وظایف بهداشت محیط در کنترل مواد غذایی در شرایط اضطرار را بیان نماید -2
 انواع  گروههاي مواد غذایی و خطرات و مزایاي کاربرد هر یک را در شرایط اضطرار بر شمرد -3
 ی در شرایط اضطراري و معدوم کردن مواد غذایی را بیان نمایدنحوه نمونه برداري از مواد غذای -4
 شرایط بهداشت فردي و محل کارکنان غذاپزي و توزیع مواد غذایی را در شرایط بحران بیان نماید -5

 
  :در پایان این مبحث فراگیران قادر باشند 

 □وانی حرکتیر                       □عاطفی                       ▀شناختی    :حیطه 

پرسش و پاسخ انجام  و حل مسئله  ،تدریس بر حسب موضوع و زمان بر مبناي سخنرانی، بحث گروهی :روش آموزشی
 .می گیرد

  وایت برد  کامپیوتر  ویدئو پروژکتور :وسیله کمک آموزشی
 
 منهجلسه *

 روانی پور مهندس معصومه :نام مدرس

 کمکهاي اولیه  :عنوان مبحث
 اهداف اختصاصی

  :در پایان این مبحث فراگیران قادر باشند  

 تعریف صحیحی از کمکهاي اولیه در شرایط بحران بیان نماید - 1

 وظایف امدادگر را در شرایط بحران بیان نماید - 2

 احیاي ریوي قلبی را شرح دهد مراحل روش  - 3

 اثرات خونریزي در بدن ، نحوه تشخیص و روش هاي جلوگیري از آن را بیان نماید - 4

 اسکلتی را بیان کند -ولیه الزم در هنگام بروز صدمات عضالنیکمکهاي ا - 5

  
 □روانی حرکتی                       □عاطفی                       ▀شناختی    :حیطه 

پرسش و پاسخ انجام  و حل مسئله  ،تدریس بر حسب موضوع و زمان بر مبناي سخنرانی، بحث گروهی :روش آموزشی
 .می گیرد

 وایت برد  کامپیوتر  ویدئو پروژکتور :آموزشیوسیله کمک 



 
 


