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 شرح درس:

طور ناگهانی اتفاق افتاده و قابل پیش بینی نمیباشد.براثر وقوع این   حادثه رویدادی غیر منتظره است که به

حوادث،برای انسانهایی که در شعاع منطقه هستند مشکالتی به وجود خواهد آمد که خودشان قادر به رفع این  مشکالت 

ک کالم مهارت نمیباشند.نجات از میان آب،دریا ونجات فردی که در محفظه اسیر شده است احتیاج آموزش ها در ی

 های ویژه ای دارد.

کمک به قربانی،موضوع بسیار مهمی است ولی مهمتر از آن سالمتی خود کمک  کننده میباشد.از آنجایی که تکنسین 

های فوریت های پزشکی نخستین افرادی هستند که بر سر صحنه حادثه حاضر می شوند باید شرایط خاص را 

ت را تا رسیدن سایر گروه های امدادی انجام دهند.ازاین رو درس حاضر،با بشناسند و بتوانند مراحل عملیات نجا

 اهداف ذیل طراحی گردیده است.
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 ای از مقررات آموزشی در کالس درس:گزیده



 .دانشجو موظف است قبل از حضور استاد در کالس حاضر باشد 

  در کالس درس الزامی است.خاموش کردن تلفن همرا 

 سواالت و آمادگی برای یادگیری پاسخ به  ،کت فعال در بحثشامل شردرس  دانشجو در کالس های فعالیت

  .باشدمی

  خواهد شدشود، درس مربوطه حذف ساعات جلسات  51/2در صورتی که غیبت دانشجو در کالس بیش از. 

 ای پوشش حرفه و نامه رفتارگی کارانقالب فرهنشورای عالی  212به استناد آیین نامه مصوب جلسه

 دانشجویان طبق لیست پیوست توسط اساتید تکمیل خواهد گردید.

 

 هدف کلی درس:
آشنا سازی دانشجویان با عملیات نجات در شرایط خاص به صورت نظری و عملی با تاکید بر نجات اولیه 

 و اقدامات حیات بخش 

 

  

 

 11/55/5211تاریخ:      – جلسه اول
عنوان 
 مبحث:

 وسایل آموزشی روش تدریس حیطه اهداف رفتاری

آشنایی 
دانشجویان  

 طبا  شرای
 خاص

 

آشنایی با سیستم های عملیاتی سازمانهای امدادوکمیته های 
 را بیان کند. بحران بیمارستانی

 

 قادر باشد: در پایان بحث  دانشجو
 

مفهوم امداد در شرایط خاص را در یک پاراگراف توضیح -5
 دهد.

 

 ارزیابی موقعیت را در شرایط خاص شرح دهد . -2

 کنترل عالئم حیاتی در شرایط خاص را توضیح دهد. -0
 

 بررسی صحنه حادثه در شرایط خاص را شرح دهد . -2

روشهای آمادگی جهت انتقال مصدومین در شرایط خاص را  -1
 انجام دهد.

 

زمانها برقراری هماهنگی در برنامه عملیاتی با سایر سا -6
 مربوطه را شرح دهد .

 ثبت وقایع در حوادث شرایط خاص را توضیح دهد. -1

 
 
 
 
 
 
 

 شناختی
 
 و

 -روانی 

 حرکتی

سخنراني و بحث 

گروهي و ارائه 

كنفرانس گروهي 

توسط دانشجویان و 

بحث و تبادل نظر 

 پیرامون آنها

 

نرم افزارهای آموزش 
انالین در جلسات 
 مجازی کرونایی

 
و جلسات حضوری 

برد،  اورهد ، وایت 
ویدیوپروژکتور ، 

رایانه ، ویدئو 
 تلویزیون

 



 

 52/55/5211تاریخ:   – جلسه دوم
 

عنوان 
 مبحث:

 وسایل آموزشی روش تدریس حیطه اهداف رفتاری

آشنایی  

دانشجویان 

با امداد در 

 کوه و دره

 قادر باشد: در پایان بحث  دانشجو

 
 . کوه و دره را از لحاظ زمین شناسی تعریف کند -1
 وسایل مهم امداد کوه و دره را نام ببرد. -2
 جهت یابی در کوهستان را تعریف کند . -3
 پیش بینی هوا در کوهستان را شرح دهد . -4

 کمکهای اولیه در کوهستان را توضیح دهد. -5
 جستجو و نجات در کوهستان را شرح دهد . -6
 انتقال مصدومین در کوه و دره را شرح دهد. -7

سخنراني و بحث  شناختی

و ارائه گروهي 

كنفرانس گروهي 

توسط دانشجویان و 

بحث و تبادل نظر 

 پیرامون آنها

 

نرم افزارهای آموزش 
انالین در جلسات 
 مجازی کرونایی

 
و جلسات حضوری 
وایت برد،  اورهد ، 

ویدیوپروژکتور ، 
رایانه ، ویدئو 

 تلویزیون

 

 51/55/5211تاریخ:   –جلسه سوم 
عنوان 
 مبحث:

 وسایل آموزشی روش تدریس حیطه اهداف رفتاری

آشنایی 
دانشجویان  

با امداد 
دریا و 

 رودخانه

 قادر باشد: در پایان بحث  دانشجو

 

 دریا و رودخانه را از لحاظ زمین شناسی توضیح دهد .-5
 

 وسایل مهم امداد رودخانه و دریا را شرح دهد . -2

 مفهوم بقاء در آب را توضیح دهد .-0
 

 توضیح دهد. جستجو و نجات در آب را-2

 سیالب شهری را توضیح دهد .-1

 

سخنراني و بحث  شناختی

گروهي و ارائه 

كنفرانس گروهي 

توسط دانشجویان و 

بحث و تبادل نظر 

 پیرامون آنها

 

نرم افزارهای آموزش 
انالین در جلسات 
 مجازی کرونایی

 
و جلسات حضوری 
وایت برد،  اورهد ، 

ویدیوپروژکتور ، 
رایانه ، ویدئو 

 تلویزیون

 

 10/52/5211تاریخ:   –جلسه چهارم 
عنوان 
 مبحث:

 وسایل آموزشی روش تدریس حیطه اهداف رفتاری

آشنایی با 
سیستم های 

عملیاتی 
سازمانهای 

امدادی 
)کمیته های 

 بحران (

 قادر باشد: در پایان بحث  دانشجو

 

 مراحل عملیات جستجو و نجات را توضیح دهد . -5

 عملیاتی جستجو و نجات را توضیح دهد .برنامه ریزی  -2
 

 هماهنگی درون بخشی را در صحنه عملیات توضیح دهد .-0

 هماهنگی برون بخشی را در صحنه عملیات توضیح دهد .-2

 
 

سخنراني و بحث  شناختی

گروهي و ارائه 

كنفرانس گروهي 

توسط دانشجویان و 

بحث و تبادل نظر 

 پیرامون آنها

 

نرم افزارهای آموزش 
انالین در جلسات 
 مجازی کرونایی

 
و جلسات حضوری 
وایت برد،  اورهد ، 

ویدیوپروژکتور ، 
رایانه ، ویدئو 

 تلویزیون

 



 

 51/52/5211تاریخ:   –جلسه پنجم 
عنوان 
 مبحث:

 وسایل آموزشی روش تدریس حیطه اهداف رفتاری

آشنایی 
دانشجویان 

با  آوار 
برداری در 

 حوادث

 قادر باشد: در پایان بحث  دانشجو

 

 اصول جستجو و زنده یابی را توضیح دهد .-5
 

بررسی تئوری های احتماالت در جستجو و آوار برداری را  -2
 شرح دهد.

 

 انواع خرابی ها را در ساختمانها شرح دهد . -0

 تخلیه و پاکسازی آوارها را شرح دهد . -2
 

اصول حفاظت و نگهداری ساختمانهای آسیب دیده را  -1
 دهد .توضیح 

 

 هوا رسانی در آوار را توضیح دهد .-6
 

 گزارش دهی در آوار برداری را شرح دهد. -1

 

سخنراني و بحث  شناختی

گروهي و ارائه 

كنفرانس گروهي 

توسط دانشجویان و 

بحث و تبادل نظر 

 پیرامون آنها

 

نرم افزارهای آموزش 
انالین در جلسات 
 مجازی کرونایی

 
و جلسات حضوری 
وایت برد،  اورهد ، 

ویدیوپروژکتور ، 
رایانه ، ویدئو 

 تلویزیون

 

 22/52/5211تاریخ:   –جلسه ششم 

عنوان 
 مبحث:

 وسایل آموزشی روش تدریس حیطه اهداف رفتاری

آشنایی 
دانشجویان  
با نشت گاز 

و حوادث 
مربوط به 

آتش  وآتش 
 سوزی

 قادر باشد: در پایان بحث  دانشجو

 
 سوزی را شرح دهد . ماهیت حریق و آتش -5

 

 طبقه بندی مواد خاموش کننده آتش را بیان کند .  -2
 تجهیزات اطفاء حریق را نام ببرد. -0

 

حمل و نقل مصدومان را در حوادث مربوط به آتش را  -2
 توضیح دهد .

 

گزارش دهی در حوادث مربوط به آتش را شرح دهد   -1
. 

 
 
 
 
 
 

سخنراني و بحث  شناختی

گروهي و ارائه 

كنفرانس گروهي 

توسط دانشجویان و 

بحث و تبادل نظر 

 پیرامون آنها

 

نرم افزارهای آموزش 
انالین در جلسات 
 مجازی کرونایی

 
و جلسات حضوری 
وایت برد،  اورهد ، 

ویدیوپروژکتور ، 
رایانه ، ویدئو 

 تلویزیون

 



 

 56/15/5215تاریخ:   –جلسه هفتم 
عنوان 
 مبحث:

 وسایل آموزشی روش تدریس حیطه اهداف رفتاری

آشنایی 
دانشجویان 
با امداد در 

حوادث 
برق 

خانگی و 
 صنعتی

 قادر باشد: در پایان بحث  دانشجو

 

 مفهوم الکتریسته را در یک خط تعریف کند. -5

 انواع صدمات ناشی از برق گرفتگی را فهرست کند .  -2
 

انتقال مصدومین را در حوادث مربوط به برق را شرح دهد   -0
. 
 

محافظتی را در زمان حوادث مربوط به برق  اصول خود  -2
 توضیح دهد .

 

 اقدامات محافظتی را در زمان صاعقه توضیح دهد.  -1

 

سخنراني و بحث  شناختی

گروهي و ارائه 

كنفرانس گروهي 

توسط دانشجویان و 

بحث و تبادل نظر 

 پیرامون آنها

 

نرم افزارهای آموزش 
انالین در جلسات 
 مجازی کرونایی

 
و جلسات حضوری 
وایت برد،  اورهد ، 

ویدیوپروژکتور ، 
رایانه ، ویدئو 

 تلویزیون

 

 20/15/5215تاریخ:   –جلسه هشتم 
عنوان 
 مبحث:

 وسایل آموزشی روش تدریس حیطه اهداف رفتاری

آشنایی 
دانشجویان 
سقوط چاه 
و مخازن 

 شیمیایی

 قادر باشد: در پایان بحث  دانشجو

 
 تعریف کند . مفهوم سقوط را در چاه -5
انواع صدمات ناشی از سقوط در انسان طبقه بندی نماید  -2

. 
 تجهیزات امداد در حوادث سقوط را نام ببرد. -0
 اصول هوا رسانی در حوادث سقوط را شرح دهد. -2
 اصول انتقال مصدومین سقوط کرده را توضیح دهد . -1

 

سخنراني و بحث  شناختی

گروهي و ارائه 

كنفرانس گروهي 

و  توسط دانشجویان

بحث و تبادل نظر 

 پیرامون آنها

 

نرم افزارهای آموزش 
انالین در جلسات 
 مجازی کرونایی

 
و جلسات حضوری 
وایت برد،  اورهد ، 

ویدیوپروژکتور ، 
رایانه ، ویدئو 

 تلویزیون

 

 01/15/5215تاریخ:   –جلسه نهم 
عنوان 
 مبحث:

 وسایل آموزشی روش تدریس حیطه اهداف رفتاری

آشنایی 
دانشجویان 
با امداد در 

تونل و 
 معادن

 قادر باشد: در پایان بحث  دانشجو

 اصول جستجو و زنده یابی را توضیح دهد .-5

 وسایل و تجهیزات زنده یاب را نام ببرد. -2
 

 روش استفاده از سگ های زنده یاب را شرح دهد . -0

 روش شمع زدن و صندوقه سازی را شرح دهد . -2
 

 شب و تاریکی را توضیح دهد . اصول امداد در -1

سخنراني و بحث  شناختی

گروهي و ارائه 

كنفرانس گروهي 

توسط دانشجویان و 

بحث و تبادل نظر 

 پیرامون آنها

 

نرم افزارهای آموزش 
انالین در جلسات 
 مجازی کرونایی

 
و جلسات حضوری 
وایت برد،  اورهد ، 

ویدیوپروژکتور ، 
رایانه ، ویدئو 

 تلویزیون

 



 

 16/12/5215تاریخ:   –دهم جلسه 

عنوان 
 مبحث:

 وسایل آموزشی روش تدریس حیطه اهداف رفتاری

آشنایی 
دانشجویان 
با حوادث 

در 
ساختمانهای 

بلند و 
 آسانسور

 قادر باشد: در پایان بحث  دانشجو

 

 انواع ساختمانها را نام ببرد. -5
انواع تخریب را در قسمتهای مختلف ساختمان را نام  -2

 ببرد.
آوار برداری از قسمتهای مختلف ساختمان را نام انواع  -0

 ببرد .
نجات افراد گیر افتاده در ساختمانهای بلند را توضیح  -2

 دهد .
آسیب های وارده به نیازهای عمومی ساختمانها را  -1

 شرح دهد .
 حوادث در آسانسور را تعریف کند . -6
عملیات امداد و نجات در حوادث آسانسور توضیح دهد  -1

. 

 

سخنراني و بحث  شناختی

گروهي و ارائه 

كنفرانس گروهي 

توسط دانشجویان و 

بحث و تبادل نظر 

 پیرامون آنها

 

نرم افزارهای آموزش 
انالین در جلسات 
 مجازی کرونایی

 
و جلسات حضوری 
وایت برد،  اورهد ، 

ویدیوپروژکتور ، 
رایانه ، ویدئو 

 تلویزیون

 

 جبرانی 11/12/5215تاریخ:   –م یازدهجلسه 
عنوان 
 مبحث:

 وسایل آموزشی روش تدریس حیطه اهداف رفتاری

آشنایی 
دانشجویان 
با امداد در 

بهمن و 
 کوالک

 قادر باشد: در پایان بحث  دانشجو

 
 بهمن ، برق ، خط شکست را تعریف کند . -5
 انواع بهمن را نام ببرد . -2
 عوامل موثر بر سقوط بهمن را نام ببرد . -0
 کند .کوالک در کوهستان را تعریف  -2
اصول انتقال مصدومین در کوهستان برفی را توضیح  -1

 دهد .

 

سخنراني و بحث  شناختی

گروهي و ارائه 

كنفرانس گروهي 

توسط دانشجویان و 

بحث و تبادل نظر 

 پیرامون آنها

 

نرم افزارهای آموزش 
انالین در جلسات 
 مجازی کرونایی

 
و جلسات حضوری 
وایت برد،  اورهد ، 

ویدیوپروژکتور ، 
رایانه ، ویدئو 

 تلویزیون

 

 21/12/5215تاریخ:   –جلسه دوازدهم 
عنوان 
 مبحث:

 وسایل آموزشی روش تدریس حیطه اهداف رفتاری

آشنایی 
دانشجویان 
با حوادث 
صنعتی و 
 کشاورزی

 قادر باشد: در پایان بحث  دانشجو

 
 نحوه بروز حوادث کشاورزی را شرح دهد . -5
 تراکتور را شرح دهد.حوادث ناشی از کمباین  و  -2
اقدامات حفاظتی افراد مصدوم کمباین  و تراکتور را  -0

 شرح دهد.

 

سخنراني و بحث  شناختی

گروهي و ارائه 

كنفرانس گروهي 

توسط دانشجویان و 

بحث و تبادل نظر 

 پیرامون آنها

 

نرم افزارهای آموزش 
انالین در جلسات 
 مجازی کرونایی

 
و جلسات حضوری 
 وایت برد،  اورهد ،

ویدیوپروژکتور ، 
رایانه ، ویدئو 

 تلویزیون

 



 

 جبرانی 25/12/5215تاریخ:   –جلسه سیزدهم 
عنوان 
 مبحث:

 وسایل آموزشی روش تدریس حیطه اهداف رفتاری

آشنایی با 
 گرمازدگی

 قادر باشد: در پایان بحث  دانشجو

 
 حمله گرمایی را تعریف کند .-5
 توضیح دهد .کمکهای اولیه در حمله گرمایی را -2
امداد رسانی در گرمازدگی را به درستی روی -0

 موالژ انجام دهد.
 

 -روانی 

 حرکتی

 و
 شناختی

در محیط اتاق 

پراتیک و از طریق 

شبیه سازی ایفای 

 نقش و نمایش فیلم

 

با استفاده از تجهیزات 

واحد پراتیک و موالژ 

و مانکن های موجود 

و تجهیزات پزشکی 

 مربوطه الزم

 

 21/12/5215تاریخ:   –چهاردهم جلسه 
عنوان 
 مبحث:

 وسایل آموزشی روش تدریس حیطه اهداف رفتاری

آشنایی با 
 سرمازدگی

 قادر باشد: در پایان بحث  دانشجو

 
 سرما زدگی را تعریف کند .-5
 کمکهای اولیه در سرما زدگی را توضیح دهد .-2
امداد رسانی در سرمازدگی را به درستی بر روی -0

 انجام دهد. موالژ

 

 -روانی 

 حرکتی

 

در محیط اتاق 

پراتیک و از طریق 

شبیه سازی ایفای 

 نقش و نمایش فیلم

 

با استفاده از تجهیزات 

واحد پراتیک و موالژ 

و مانکن های موجود 

و تجهیزات پزشکی 

 مربوطه الزم

 

 جبرانی 22/12/5215تاریخ:    –جلسه پانزدهم 
عنوان 
 مبحث:

 وسایل آموزشی روش تدریس حیطه اهداف رفتاری

آشنایی 
دانشجویان 
با امداد در 

بهمن و 
 کوالک

  اصول انتقال مصدومین در کوهستان برفی را روی
 موالژ به درستی انجام دهد.

 

 -روانی 

 حرکتی

 

در محیط اتاق 

پراتیک و از طریق 

شبیه سازی ایفای 

 نقش و نمایش فیلم

 

با استفاده از تجهیزات 

 واحد پراتیک و موالژ

و مانکن های موجود 

و تجهیزات پزشکی 

 مربوطه الزم

 

 10/10/5215تاریخ:   –جلسه شانزدهم 
عنوان 
 مبحث:

 وسایل آموزشی روش تدریس حیطه اهداف رفتاری

آشنایی  
دانشجویان 
با حوادث 

در 
ساختمانهای 

بلند و 
 آسانسور

 قادر باشد: در پایان بحث  دانشجو

 

  عملیات امداد و نجات در حوادث آسانسوررا بر روی

 موالژ و در شرایط شبیه ساز انجام دهد. 

 
 
 
 

 -روانی 

 حرکتی

 

در محیط اتاق 

پراتیک و از طریق 

شبیه سازی ایفای 

 نقش و نمایش فیلم

 

 

با استفاده از تجهیزات 

واحد پراتیک و موالژ 

و مانکن های موجود 

و تجهیزات پزشکی 

 مربوطه الزم

 



 

 جبرانی 12/10/5215تاریخ:   –لسه هفدهم ج
عنوان 
 مبحث:

 وسایل آموزشی روش تدریس حیطه اهداف رفتاری

آشنایی  

دانشجویان 

سقوط چاه 

و مخازن 

 شیمیایی

 

 قادر باشد: در پایان بحث  دانشجو

  تجهیزات امداد در حوادث سقوط را در شرایط شبیه
 ساز روی موالژانجام دهد.

  حوادث سقوط را در شرایط اصول هوا رسانی در
 شبیه ساز روی موالژ انجام دهد.

 .اصول انتقال مصدومین سقوط کرده را رعایت کند 

 

 -روانی 

 حرکتی

 

در محیط اتاق 

پراتیک و از طریق 

شبیه سازی ایفای 

 نقش و نمایش فیلم

 

 

 

با استفاده از تجهیزات 

واحد پراتیک و موالژ 

و مانکن های موجود 

و تجهیزات پزشکی 

 مربوطه الزم

 

 

)نماینده گروه با مسئول امر .سه جلسه نیز برای هر گروه تکرار و تمرین عملی جهت رفع اشکال برگزار خواهد شد

 بالینی پراتیک هماهنگ باشند(

 

ریزی درسی کمیته برنامه معاون آموزشی دانشکده مدیر گروه نام و امضای استاد

EDC 

 دکتر زینب مکوندی حسین عفت پناهدکتر  ساسان ناوخاصی مرضیه اصالنی

 


