
  

  

 

 تغذیه و علوم غذایی     بهداشت    توانبخشی      پیراپزشکی  پرستاری    دندانپزشکی    پزشکی دانشکده

 فوریت های پزشکی گروه آموزشی 

 فوریت های پزشکی رشته/گرایش

 مقطع تحصیلی

 فراگیران

                                کارشناسی ارشد                کارشناسی ناپیوسته                پیوسته کارشناسی                 کاردانی

 دکترای تخصصی               دکترای حرفه ای

 سازمان های امدادی عنوان واحد درسی

          کارورزی              کارآموزی                عملی               تئوری نوع واحد درسی

 : (ساعتزمان )                                 1تعداد واحد:    تعداد واحد/ ساعت

  کد درس

 ندارد پیش نیاز/هم نیاز 

نام و نام خانوادگی 

 مدرس/ مدرسین 
 دکتر فرید غریبی

 مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی مدرس  رشته تحصیلی

 (PhDدکترای تخصصی ) مدرس  مقطع تحصیلی

 استادیار رتبه علمی

 gharibihsa@gmail.com پست الکترونیک

 51121998190غذایی، و مدیریت و اطالع رسانی پزشکی )آرادان(. تلفن:  دانشکده تغذیه و علوم شماره تماسآدرس / 

 اهداف کلی

 )شرح توصیف درس(

این واحد درسی درصد آشنا نمودن دانشجویان با اهمیت و انواع بحران ها، پیشینه امداد و نجات در ایران و جهان، 

آشنایی با سازمان های امدادی به ویژه سلیب سرخ و هالل احمر می باشد. با توجه به وجود مفاهیم سازمان و امداد 

ازمان و مدیریت و نیز شیوه صحیح مدیریت نمودن بحران ها در عنوان و ماهیت این درس، ارائه مباحث مرتبط با س

 در این رابطه الزامی می باشد. 

 اهداف اختصاصی

 مبانی سازمان و مدیریتآشنایی با  -

 انواع بحران ها و اهمیت آن ها آشنایی با -

 آشنایی با مبانی مدیریت بحران -

 آشنایی با تاریخچه امداد و نجات -

 صلیب سرخ و هالل احمر آشنایی با -

 آشنایی با سایر سازمان های امداد رسان در ایران و جهان 

 حیطه روانی حرکتی حیطه عاطفی حیطه شناختی پیامدهای یادگیری : 

کسب دانش نظری در رابطه با 

 مفاهیم و مبانی ارائه شده

درک اهمیت موضوعات ارائه شده و 

نقش ارزنده افراد و سازمان های فعال 

 در این حوزه 

کسب آمادگی ذهنی مناسب جهت 

فراگیری مهارت های الزم به منظور 

نقش آفرینی در فرایند مدیریت 

 بحران در کشور 

 روش های تدریس
  نمایش عملی  سخنرانی توسط دانشجو  و تدریس توسط استاد سخنرانی 

 کارگاه آموزشی   (PBL)یادگیری مبتنی بر حل مسئله  پرسش و پاسخ

 بنام خدا  

 (Course Planطرح دوره )

 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان سمنان

 معاونت آموزشی دانشگاه

 مرکز مطالعه و توسعه آموزش علوم پزشکی

 



  (TBL)یادگیری مبتنی بر تیم   بیمار شبیه سازی شده  بحث گروهی

  موزش مجازیآ  Bedside teaching  ایفای نقش

  Project-Based Learning  یایادگیری مبتنی برپروژه  Concept Map  یا نقشه مفهومی

 ارائه تکلیف درسی در بخش عملی واحد درسیسایر ) لطفا قید نمایید(: 

ضوابط آموزشی و 

سیاست های  مدیریتی 

 کالس

       میان ترم            خالق دانشجویی ا          امتحانات          تکالیف کالسی         حضور و غیاب 

  آمادگی درپاسخگویی به سواالت و ابهامات         مشارکت فعال در کالس           کویز 

  - سایر:

 منابع اصلی درس: 

 درسنامه بهداشت عمومی، دکتر حسین حاتمی و همکاران -

 (8و  1اقدامات بهداشتی در شرایط اضطراری، مهندس احمد اصل هاشمی )جلد  -

 اصول و مبانی سازمان و مدیریت، استیفن رابینز  -

 عناوین درس در هر دوره  برنامه

شماره 

 جلسه
 عناوین کلی درس در هر جلسه 

تاریخ 

 ارائه

ساعت 

 ارائه
 روش تدریس

مواد و وسایل 

 آموزشی 
 روش ارزشیابی*

1 

تعریف سازمان، اجزای سازمان، سازمان و مدیریت: 

مدیریت، سطوح مدیریت، اهمیت سازمان ها، تعریف 

وظایف مدیریت، تعریف و ماهیت برنامه ریزی، تعریف و 

ماهیت سازماندهی، تعریف و ماهیت رهبری، تعریف و 

بی، شایستگی های مورد نیاز ماهیت کنترل و ارزشیا

 مدیران 

  
، سخنرانی

 پرسش و پاسخ،

 بحث کالسی

اسالیدهای آموزشی، 

زیرساخت مجازی، 

 تخته، نوشت افزار

مون های تکوینی آز

و پایانی، مشارکت 

 فعال کالسی

8 

تعریف بحران، تاثیر بحران ها بر سالمت مدیریت بحران: 

جامعه،  تعریف مدیریت بحران، اهمیت مدیریت بحران، 

مراحل مختلف مدیریت بحران )پیش از وقوع بحران، زمان 

وقوع بحران، پس از وقوع بحران(، نقش نیروهای امدادی 

 بحراندر مدیریت 

  
، سخنرانی

 پرسش و پاسخ،

 بحث کالسی

اسالیدهای آموزشی، 

زیرساخت مجازی، 

 تخته، نوشت افزار

آزمون های تکوینی 

و پایانی، مشارکت 

 فعال کالسی

9 

زلزله، سیل، آتش سوزی، بحران های طبیعی )بالیا(: 

طوفان، رعد وبرق، کوالک، آتشفشان، حوادث جاده ای، 

، رانش زمین، بارش برف و سونامی، بهمن، خشکسالی

  یخبندان و ... 

جنگ، مخاطرات بحران های انسان ساخت )حوادث(: 

مواد شیمیایی پرخطر، مخاطرات ناشی از حوادث شیمیایی 

خانگی، مخاطرات ناشی از حوادث هسته ای، انتشار مواد 

رادیواکتیو، انتشار مواد شیمیایی جنگی، انتشار مواد 

 و ... بیولوژیک، انفجار

  
، سخنرانی

 پرسش و پاسخ،

 بحث کالسی

اسالیدهای آموزشی، 

زیرساخت مجازی، 

 تخته، نوشت افزار

آزمون های تکوینی 

و پایانی، مشارکت 

 فعال کالسی

4 

پیشینه کمک به انسان های  تاریخچه امداد و نجات:

نیازمند کمک، هانری دونان و سرگذشت وی، فلورانس 

ناینتینگل و سرگذشت وی، تاثیر هانری دونان و فلورانس 

ناینتینگل در گسترش سازمان های بهداشتی و امدادی، 

 چگونگی شکل گیری صلیب سرخ و هالل احمر

  
، سخنرانی

 پرسش و پاسخ،

 بحث کالسی

ی، اسالیدهای آموزش

زیرساخت مجازی، 

 تخته، نوشت افزار

آزمون های تکوینی 

و پایانی، مشارکت 

 فعال کالسی

0 

آشنایی با نهضت  صلیب سرخ و جمعیت هالل احمر:

جهانی صلیب سرخ و هالل احمر، اصول هفتگانه  صلیب 

سرخ و هالل احمر، سازمان امداد و نجات جمعیت هالل 

احمر، معاونت بهداشت و درمان و توانبخشی، سازمان 

تدارکات پزشکی، سازمان داوطلبان هالل احمر، سازمان 

حقوق جوانان هالل احمر، اداره کل امور بین الملل، کمیته 

 بشر دوستانه

  
، سخنرانی

 پرسش و پاسخ،

 بحث کالسی

اسالیدهای آموزشی، 

زیرساخت مجازی، 

 تخته، نوشت افزار

آزمون های تکوینی 

و پایانی، مشارکت 

 فعال کالسی



6 

سایر سازمان های امداد رسان در ایران و دیگر 

 111پلیس  سازمان آتش نشانی،کشورهای جهان: 

، بهزیستی، کمیته امداد امام خمیتی )ره(، 111اورژانس 

موسسه خیریه بین المللی عمار، یونیسف، یونسکو، 

اینساراگ، پزشکان بدون مرز، کنسرسیوم بین المللی 

 پناهنگان، سازمان پزشکان جهانی فرانسه، 

  
، سخنرانی

 پرسش و پاسخ،

 بحث کالسی

اسالیدهای آموزشی، 

زیرساخت مجازی، 

 نوشت افزارتخته، 

آزمون های تکوینی 

و پایانی، مشارکت 

 فعال کالسی

 تاریخ امتحان پایان ترم: تاریخ امتحان میان ترم: 

 ( به تفکیک  عناوین درس را در جدول فوق در ستون مربوطه قید گردد.)شماره مربوطه ذیل : لطفا روش ارزشیابی * توجه 

 روش 

 ارزشیابی

  

 آزمون کتبی:   -1

  کوتاه پاسخ(    -2  ،گسترده پاسخ -1تشریحی )الف : 

   (صحیح/غلط -3  ،جورکردنی -2  ،یچند گزینه ا -1عینی ) ب :   

 - )شفاهی( مصاحبه - 4  انجام تکالیف عملی و پروژه - 9  مشاهده عملکرد )چک لیست( -8

 قید نمایید( )لطفاًسایر  -  7  (کوئیزآزمون ) - 6  مشارکت کالسی -0

 تاریخ تکمیل فرم:                                                                           امضاء:  

                                                            

 


