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  مديريت پرستاري :يگروه آموزش                            ييو ماما يرپرستا دانشکده:

 اورژانس يارشد پرستار يکارشناس :يليحصت يرشتهو مقطع 

  ايت ها، حوادث و باليارائه خدمات سالمت در فور نام درس:

 اردند از:يش نيپ  ساعت 17 ينظر د:نوع واحواحد        1     تعداد واحد:

   ان:يتعداد دانشجو                  :يمکان برگزار                                    زمان برگزاري کالس:

  ب حروف الفبا(:ين )به ترتيمدرس يدکتر طاهره نجف مسئول درس:

  شرح دوره:

و برنامه  يط بحرانيشرات سالمت در يوضع ي، بررسيدگاه پرستاريت سالمت از ديوضع ين درس به نقد و بررسيدر ا

 ا پرداخته خواهد شد.يت ها و باليدر حوزه سالمت در هنگام فور يزير

 : يهدف کل

در حوزه سالمت و فراهم آوردن  يزيل خطر و برنامه ريو تحل يابيان با مراحل ارزيدانشجو يين درس آشنايهدف از ا

ن مووارد يويتع ياز بورايوموورد ن يبر مهارتها به منظور تسلط ينيبال يط هايان در محيدانشجو يفرصت مناسب برا

 .باشد يآنان م يبرا يزيان و برنامه ريانحراف از سالمت و مشکالت مددجو

 :ينينابيباهداف 

 در پايان اين دوره دانشجويان قادر خواهند بود:

 .دنح دهيرا توض در حوزه سالمت يياقتضا يزيبرنامه ر -1

 .دنان کنيرا ب ل خطر در حوزه سالمتيتحل -2

 .را شرح دهند يمارستانيب يريب پذيآس يررسب -3

 .ح دهندين برنامه در حوزه سالمت را توضيتدو -4

 .دنآن را شرح ده يحادثه و راه انداز يسامانه فرمانده -5

 ان کنند.يرا ب يمارستانيو ب يمارستانيش بيارتباط پم مربوط به يمفاه -6

 ح دهند.يه را توضياول ياژ و ارائه درمان هايتر -7

 امن را شرح دهند. يبه مناطق سالمت ند انتقاليفرآ -8

 ح دهد.يرا توض ييصحرا يمارستان هايدرمانگاه ها و ب يراه انداز -9

 ان کند.يحوزه سالمت در محل را ب يفرمانده يراه انداز -10

 ان کند.ين مرکز را بيا يات و نقشهايمرکز عمل -11

 س:يتدر يهاوهيش

 * پرسش و پاسخ   شده يزيبرنامه ر يسخنران  *يسخنران

 (TBLم)يبر ت يمبتن يريادگي  (PBLبر حل مسئله) يمبتن يريادگي  * يبحث گروه

 ----------------- د(ي)لطفاً نام ببر ر موارديسا
 

 د(ي)لطفا شرح ده ف دانشجو:يف و تکاليوظا

 از دانشجويان انتظار مي رود:

 داراي زيربناي علمي مناسب جهت فراگيري مطالب مورد نظر باشند. .1
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اده از مطالب تدريس شده سعي در گسترش معلومات خود از طريق مطالعات کتابخانوه اي نمووده و با استف .2

 يافته هاي پژوهش هاي جديد را در جهت بهبود کيفيت آموزش هاي پرستاري بکار گيرند.

 با کاربرد منابع علمي جديد و يافته هاي حاصل از پژوهش ها تکاليف خود را تهيه کنند. .3

هر چه بيشتر خود را بعهده گرفته و با راهنمايي اساتيد برنامه  هواي آموزشوي خوود را  مسئوليت فراگيري .4

 پيگيري کنند.

 بطور منظم و بدون غيبت در کالس هاي درس و محل هاي کارآموزي حضور يابند. .5

 در مباحث علمي کالس شرکت فعال داشته باشند. .6

  ارتباط با استاد يکمك آموزشي و برقرار( به عنوان LMSاستفاده از نرم افزار آموزش از راه دور ) .7

 ضروري است دانشجو در جلسات درسي مجازي و تعامالت مربوطه مشارکت فعال داشته باشد. .8

 در تاريخ هاي مقرر تکاليف خود را ارائه دهند.  .9

هر دانشجو براساس موضوعات پيشنهادي اين دوره، موضوعي را انتخاب نموده و به صورت انفرادي در زمان  .10

 دقيقه ارائه نمايد.  15يين شده ژورنال کالبي را به مدت حداکثر تع

دانشجو مؤظف است حداقل يك هفته قبل از ژورنال کالب مطالب )شامل متن تايپ شده و پاورپوينت هوا(  .11

را به تأييد استاد برساند و در اختيار ساير دانشجويان قرار دهد تا همه دانشجويان در بحث گروهي شورکت 

 نمايند.

زم است دانشجو براي تهيه مطالب ژورنال کالب از مقاالت جديد اسوتفاده نمايد.ضوروري اسوت دانشوجو ال .12

 محتواي ژورنال کالب مورد استفاده را به استاد مربوطه تحويل دهد. 

فيوت منوابع ، کميوت و کي%20معيارهاي نمره دهي ژورنال کالب دانشجويي عبارتند از: کامل بودن محتوا  .13

، %5، ارائه محتوا به استاد و ساير دانشجويان )وقوت شناسوي و رعايوت آيوين نگوارش(  %10مورد استفاده 

نحوه بيان و روش تدريس )نحوه بيان و جمع بندي، پرسش و پاسخ و استفاده از وسوايل کموك آموزشوي( 

10%. 

 ه کند. ين دوره تهيا يشنهاديپ از موضوعات يکي يبرا ين هر دانشجو موظف است کارت خالصه ايهمچن .14

 يواحد کارآموز

 جهت واحد کارآموزي دانشجويان موظف هستند در محيطهاي پيش بيمارسوتاني هماهنوش شوده حضوور يابنود. .1

 بازديدهاي پيش بيمارستاني و پايگاه جاده اي و ارائه گزارش

وين شده براي مانور دور ميوزي و به عنوان بخشي از کارآموزي اين درس، ارائه مستندات مربوط به سناريوهاي تد .2

 اجرا و ارزشيابي اين سناريو ها بعد از پايان مانور ضروري است.

هماهنش شده است و دانشجويان موظف به حضوور در وزارت خانه و ستاد بحران  EOCدو برنامه بازديد از مراکز  .3

ين مراکز دو گزارش تنظيم کورده اين مراکز مي باشند. ضروري است هر دانشجو از بازديدهاي به عمل آمده از ا

 و به مسئول درس ارائه کند.

 بررسي آسيب پزيري بيمارستان و ارائه گزارش .4

 شرکت در مانورهاي هالل ايران .5

 :  يل کمک آموزشيوسا

   *ديپروژکتور اسال  خته و گچت  *ت برديوا

 -------------- د(يببر لطفاً نام)  ر موارديسا
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 )از نمره کل( :رهدرصد نمو  يابينحوه ارزش

 نمره کل(% 100)

  15: و جلسات آموزش مجازي فعال و منظم در کالسشرکت% 

  20مرتبط با عنوان انتخاب شده :  ژورنال کالبارائه% 

  :15ارائه کارت خالصه% 

  50: آزمونارائه% 

 نوع آزمون

  غلط -حيصح يجور کردن         *يانهيچندگز      *پاسخ کوتاه  * يحيتشر

 از موارد فوق يبيترک د(ي)لطفا نام ببر ر موارديسا
 

 

 : منابع پيشنهادي براي مطالعه
Daily E., Powers R. International disaster nursing. Cambridge Univ Pr. Latest edition 

Regional office of world health organization and Pan America health organization, natural 

disaster: Protecting the public’s health. Washington D.C: Pan American health organization 

(PAHO). Latest edition 

Walter J. International Federation of Red Cross and Red Crescent, World disaster report: Focus 

on recovery: International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies. Latest edition. 
Pine JC. Hazard Analysis: reducing the impact of disasters. Tylor and Francis group: Boca 

Raton. Latest edition 

Ciottone GR. Ciottone’s disaster medicine. Elsevier. Latest edition 

Coppola DP. Introduction to international disaster management. Elsevier. Latest edition 

 .يا. انتشارات دانشگاه توانبخشيدر حوادث و بال يمارستانيب يخانکه. آمادگ
 ران.ي. انتشارات هالل ايتيفور ياتهاير. مرکز عمل يبابامحمود

 رانيسانحه. انتشارات هالل ا يابي. ارزيفالح
 رانيانح. انتشارات هالل ادر سو ي. خدمات بهداشتيسمنان

 رانيو کاهش اثر سوانح. انتشارات هالل ا يريشگيبه منظور پ يشهر يزي. برنامه ريوه چيگ
 ران.يت بحران. انتشارات هالل ايريمد يک. اصول و مبان يريجهانگ

 
 

 

 

 
 


