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 در برنامه آموزشي   عملي به تفکیک تعداد واحدهای مصوب -: نظری، عملي و یا نظرینوع واحد1



 

 

 توصیف کلی درس  

نیازهای خاصیي مطر  مي شیودا این نیازها در برخي از لمله در گروه های آسییذ پییری نظیر سیالمندان، به دنبال بحران، 

کودکان و افراد بیمار و معلول لسیمي و بیماران با بحران های رواني به صیورا اورژانس های پزشیکي گسیترده تر مي باشیدا  

نیازهای ویزه گروه های آسیییذ پییر و همینین راهکارهای  این درس به منظور آشیینایي با انواع نیازها در افراد و بخصییو   

 کنترل وب رطرف نمودن آن نیازها ضرورا داردا

  (:Competency)  توانمندی  اهداف کلی/ محورهای 

پس از پایان این درس دانشجو باید بتواند گروه های در معرض خطر در لامعه را شناسایي، ویژگي ها و نیازهای آنان را تعیین 

 نماید و برای رفع نیازهای خا  آنان برنامه ریزی کندا 

    (:Core Competencyی )اهداف اختصاصی/ زیرمحورهای هر توانمند

 در پایان این دوره دانشجویان قادر خواهند بود:

لمعییت آسیییییذ پیییر را تعری، کرده، انواع آن را مشیییخ  نموده و عوامیل پیش بیني کننیده و رو  هیای تعیین  .1

 لمعیت در معرض خطر را بیان کنندا

 لمعیت زنان باردار، کودکان و مسائل و نیازهای سالمتي خا  آنان را شر  دهندا .2

 خانواده های آسیذ پییر و مسائل و نیازهای سالمتي خا  آنان را ذکر کنندا   .3

 فع نمایندامعلولین لسمي، حرکتي و حسي را بررسي و مسائل و نیازهای سالمتي انان را مشخ  کرده و ر .4

 سیاست های عمومي موثر بر لمعیت های آسیذ پییر و موانع دسترسي به خدماا سالمت را لیست کنندا .5

بررسیي نیازهای خا  لمعیت های در معرض خطر و ارائه مراقبت های پرسیتاری مبتني بر تشیخی  های پرسیتاری  .6

 را بیان کنندا

بت های خا  پرسیتاری به مددلویان و خانواده آناا را توضیی  معلولین رواني و اورژانس های روانپزشیکي، ارائه مراق .7

 ادهد

 

 :1رویکرد آموزشی

2مجازی                                      حضوری                                                3ترکیبي 

  :یادگیری با عنایت به رویکرد آموزشی انتخاب شده- های یاددهی  روش

 ویکرد حضوریر

 و ااا(  رسش و پاسخ، کوئیز، بحث گروهي  )پ  سخنراني تعاملي 

  های کوچک    بحث در گروه 

 یادگیری مبتني بر تیم (TBL ) 

 یادگیری مبتني بر حل مسئله  (PBL) 

  یادگیری مبتني بر سناریو 

 
1. Educational Approach 

2 . Virtual Approach 

3 . Blended Approach 



 

 

  تدریس توسط همتایان)استفاده از دانشجویان در تدریس(  

  مبتني بر بازی یادگیری 

  سایر موارد      نام ببریدااااااااااااااااااااااااااااااااااااا 

 رویکرد ترکیبی

 ا رود های زیرمجموعه رویکردهای آموزشي مجازی و حضوری، به کار مي ترکیبي از رو 

  .................... لطفا نام ببرید

 پییر در فوریت ها و حوادث )کودکان، سالمندان و بیماران رواني(نیازهای ویژه گروه های آسیذ  سدرارائه تقویم جدول 

 10-12دوشنبه  روز و ساعت کالس

 عنوان مبحث  جلسه

 فعالیت یادگیری/ تکالیف 

- روش یاددهی

 یادگیری 

نام مدرس/   تاریخ ارائه 

 مدرسان

شناخت مفاوم آسیذ پییری و فاکتورهای تعیین کننده گروه   1

 بالیا و فوریت هاهای آسیذ پییر در  

سخنراني و بحث  

 گروهي

 دکتر شریفیان  

2 
 انواع لمعیت در معرض خطر در بالیا و فوریت ها

سخنراني و بحث  

 گروهي

 دکتر شریفیان  

علل آسیذ پییری و نیاز های خا  لسمي و رواني   3

 سالمندان در بالیا و فوریت ها  

 

سخنراني و بحث  

 گروهي

 اد نژ دکتر بزرگ 

 دکتر بزرگ نژاد   ارائه دانشجویي  ژورنال کالب و ارائه دانشجویي  4

علل آسیذ پییری و نیاز های خا  لسمي و رواني کودکان   5

 در بالیا و فوریت ها  

سخنراني و بحث  

 گروهي

 دکتر شریفیان  

علل آسیذ پییری زنان در بالیا  و نیاز های خا  لسمي و   6

 رواني زنان در بالیا و فوریت ها  

سخنراني و بحث  

 گروهي

 دکتر امینی  

 دکتر امینی   ارائه دانشجویي  دانشجویيژورنال کالب و ارائه   7

علل آسیذ پییری و نیاز های خا  لسمي و رواني معلولین   8

 لسمي و حرکتي در بالیا و فوریت ها  

سخنراني و بحث  

 گروهي

 دکتر شریفیان  

علل آسیذ پییری  و نیاز های خا  و بیماران ) واگیر و   9

 غیرواگیر( در بالیا و فوریت ها  

سخنراني و بحث  

 گروهي

 دکتر شریفیان  

علل آسیذ پییری  و نیاز های خا  معلولین رواني و بیماران   10

 روانپزشکي در بالیا و فوریت ها  

سخنراني و بحث  

 گروهي

 دکتر مردانی  

 دکتر مردانی   ارائه دانشجویي  ژورنال کالب و ارائه دانشجویي 11



 

 

سیاستاای عمومي  و نقش بخش های مختل، لامعه در   12

 پییر حمایت از گروه های آسیذ  

سخنراني و بحث  

 گروهي

 دکتر شریفیان  

 

 : وظایف و انتظارات از دانشجو

مقرر، مطالعه منابع   س درس، انجام تکالی، در موعدالدر طول دوره نظیر حضور منظم در کو انتظاراا    دانشجووظای، عمومي  

 1سالهای ک  معرفي شده و مشارکت فعال در برنامه

 کالس در فعال حضور

 45 امد در کالب  ژورنالصورا   بهقاله مرتبط با  محتوای دوره را  م یک دانشجویان از یک هر)  کالب  ژورنال برگزاری -

 ا( کرد واهدخ  ارائه دقیقه

 کالس  در حضور از قبل مطالعه -

 : روش ارزیابی دانشجو

 :  ذکر نوع ارزیابي ▪

 2ارزیابي تکویني )سازنده(  -

  3)پایاني(  رزیابي تراکميا -

 و سهم نمره اساتید دوره  سهم ارزشیابی هر نوع/ روش در نمره نهایی  

 نمره کل( % 100)

 % 5شرکت فعال و منظم در کالس و بحث های گروهي :  •

 %45:  تکالی،ارائه  •

 %50چاار گزینه ای(:  آزمون پایان ترم) بازپاسخ و •

 

آزمون های ساختارمند    درست نادرست، باز پاسخ و غیره(،  چاارگزینه ای،))شفاهي، کتبي    ذکر رو  ارزیابي دانشجو  نکته:  *

 ( DOPSو غیره( و یا ارزیابي مبتني بر محل کار با استفاده از ابزارها )مانند: الگ بوک، کارپوشه،  OSCE ،OSLEعیني مانند: 

  ابي دانشجو()لدول سام نمره براساس طراحي رو  ارزی ذکر سام ارزشیابي هر رو  در نمره ناایي دانشجو نکته:*  

 ا در رویکرد آموزشي مجازی، سام ارزیابي تکویني بیش از سام ارزیابي تراکمي باشد   * نکته:  

  :منابع

 ا باشد های مرتبط مي سایت ها و نشاني وب های تخصصي، مقاله های درسي، نشریه منابع شامل کتاب
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