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 نام آى که جاى را فکزت آهوختته 

 دانشگاه ػلوم پششکی و خذهات تهذاشتی درهانی اصفهاى

 دانشکذه پزستاری و هاهایی

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 :هقذهه

ریت آن بسیار مهم است و هذف نهایی مذیریت بحران نیس کنترل هر چه یدر هر موقعیت بحران، کنترل و مذ
 بهتر شرایط می باشذ. 

  :هذف کلی

ریت در زمان بحران از پیشگیری تا توانبخشی به منظور هماهنگی امور یآشنایی دانشجویان با اصول مذ -

 و اقذامات و برنامه ریسی صحیح و آمادگی بحران

  اهذاف رفتاری:

 گزوه آهوسشی هزاقثت های ویژه

 Course Syllabusشناسناهه درس 

 512542شمبرٌ درس:                                                     ، حوادث و بالیادر اورژانس ها اصول مدیریت عىًان  درس : 

 وظزی ياحذ 1وًع ي تعداد ياحد : 

 ریتیاصول مذدريس پیش ویبز : 

 ۲ترم  اورشانس ارشذ پرستاریکارشناسی  فراگیران )رشتٍ، مقطع، ترم(:

وفز  ۶تعداد داوشجًیبن:       8-10یکشىبٍ سبعت  زمبن کالس:

   

   1400-1401 ديمویمسبل  ویمسبل تحصیلی:   اثًطبلجیمحمذ صبدق مسئًل درس :  

                                    aboutalebi@nm.mui.ac.ir : Email    37927574شمبرٌ تمبس:   

  درس:   مدرسیه
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 پبیبن درس قبدر خًاَذ ثًد کٍ :داوشجً پس اس 

 مزاحل مذیزیت ثحزان را وبم ثجزد. -زیت ثحزان را تؼزیف ومبیذثحزان ي مذی -1

وقدش پزسدتبر را در ثحزاوُدبی خدبر       وقش پزستبر را در مذیزیت اريصاوس ثیمبرستبوی ي ثحزان  تًضییح دَدذ.   -2

 .ثیمبرستبن شزح دَذ

 در سطح کالن جبمؼٍ  را تًضییح دَذ. پذیزی آسیتي  ایمىی ثیمبرستبن را تًضییح دَذ. پذیزی آسیتي  یمىیا -3

َمدبَىای ثدیه سدبسمبوُب را در پبسدا      سبسمبوُبی مختلدف َىادبم پبسدا را تًضدییح دَدذ.     َبی افزاد ي  مسئًلیت -4

 تًضییح دَذ.

 در آمبدگی ثحزان تًضییح دَذ.ارسیبثی خطز را  مقبثلٍ ثب ثحزان را تًضییح دَذ. سبسمبوذَی ي سبختبر -5

 یح دَذ.َب ثزای تًاوجخشی را تًض ثزوبمٍ ریشی یح دَذ.لف تًاوجخشی ثؼذ اس ثحزان را تًضاثؼبد مخت  -6

 ح دَذ.ي ثزوبمٍ َبی ارسیبثی اوزا تًضیچک لیست َبی  ثخش َبی مختلف اقذامبت ججزاوی تًضییح دَذ.   -7

ح یت َدبی سدتبد َدذایت ثحدزان را تًضدی     يظبیف ي مشئًل ثیبن دارد. ثخش َبی مختلف ستبد َذاتیت ثحزان را  -8

 دَذ.

 ح دَذ.زیت ثحزان را تًضیاوًاع امکبوبت ي تجُیشات مًرد ویبس ي مًرد پیش ثیىی در مذی  -9

 :فزاگیزاى انتظارات اس و تکالیف

 داوشجًیبن مکلفىذ:

َبی آمًسشی ثب وظز استبد مزثًطٍ یک مًرد سىبریً ثب استفبدٌ اس مىبثغ مؼتجز ػلمی ي جذیذ تزیه متذَب يتکىیک  -1

ثب شزایط خبص ي یب شزایط غیز متزقجٍ را تؼزیف کزدٌ ي راٌ حل َبی مىبست را ارائٍ دَىذ. ) در ارائٍ ایه سمیىبر 

 ثٍ ثؼذ  می ثبشىذ(. 2011مجبس ثٍ استفبدٌ اس کتبة َب ي مىبثغ اس سبل 

 در مًرد شزایط خبص اقذام کىىذ. ٍ یک مًرد پیش وًیسذ وسجت ثٍ تُیثب استفبدٌ اس مىبثغ جذی -2

 در حیه کبر ػملی ثب استفبدٌ اس تکىیک َبی ػلمی وسجت مىبست اقذام کىىذ. -4
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 :ارسشیاتی شیوه

 % نمره 01   در بحث کالسیو مشارکت حضور فعال 

 %21 ارائه

 %01 خالصه کارت مقاالت

 %61 پایان ترمامتحان 

 

 

 ضزوری یادگیزی:هحتواهای  وهناتغ اصلی 

ثلذ سًپزایبن ،پًرتزارثزت،جزی ریچبرد.ايرصاوس َبی طجی پیش ثیمبرستبوی پبیٍ. اوتشبرات مزکش  -1

 2101ايرصاوس کشًر. 

2- WHO. "united nations development program crisis prevention and recovery" 

http://www.undp.org 

3- Dave, P.K., 2013. Emergency Medical Services and Disaster Management: A Holistic Approach. 

Alpha Science Int'l Ltd.. 

4- Ghosh, S. ed., 2012. Natural Disaster Management: New Technologies and Opportunities. 

ICFAI University Press. 
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  245215شماره درس:                         ، حوادث و بالیااصول مدیریت در اورژانس ها  عنوان درس:

   پزستبری ايرصاوسارشذ  رشته تحصیلی: 1400-1401 ديم سال: نیمسال تحصیلی و 

  جدول زمان بندی کالس 

 

 
 
 

امکانات  *نحوه ارائه رئوس مطالب تاریخ جلسه

 مورد نیاز 

منابع و نوع 

 محتوا

فعالیت 

 یادگیری

 مدرس

1 
51/44/

4111 

 -هقذهه -تیاى طزح درس و اهذاف 

 تحزاى و هذیزیت تحزاى

 هزاحل هذیزیت تحزاى 

اسالید  سامانه نوید حضوری

صداگذاری 

 شده

پزسش و پاسخ 

 و تفکز انتقادی

 اقای ابوطالبی

2 
14/45/

4111 

نقش پزستار در هذیزیت فوریت ها و 

 حادثه فزهانذهی سیستن و تالیا

اسالید  سامانه نوید حضوری

صداگذاری 

 شده

پزسش و پاسخ 

 و تفکز انتقادی

خانم دکتز 

 غفاری

3 
10/45/

4111 

 -وقوع حوادث و تالیا آهادگی پیش اس

 آسیة و ایونی -آهادگی تیوارستانی

 جاهؼهتاب آوری   -تیوارستانی  پذیزی

اسالید  سامانه نوید حضوری

صداگذاری 

 شده

آسمون  تکلیف و

 اس جلسات قبل

خانم دکتز 

 غفاری

4 
42/45/

4111 

ارسیاتی آهادگی و واکنش  -خطز ارسیاتی

 حوادث و تالیادر 

 ساهانه هشذار اولیه

سامانه و  حضوری

کالس 

 مجاسی

اسالید و فیلم 

و عکس 

 انالین

پزسش و پاسخ 

 و تفکز انتقادی

خانم دکتز 

 عتیقه چیان

5 
55/45/

4111 

اسالید  سامانه نوید حضوری وقوع حوادث و تالیاپاسخ هناسة هنگام 

صداگذاری 

 شده

پزسش و پاسخ 

 و تفکز انتقادی

 اقای ابوطالبی

6 
41/14/

4114 

توانثخشی و تاسگشت جاهؼه ته حیات 

توسؼه  -هستقل پس اس حوادث و تالیا

 پایذار

اسالید  سامانه نوید حضوری

صداگذاری 

 شده

پزسش و پاسخ 

 و تفکز انتقادی

دکتز خانم 

 عتیقه چیان

7 
54/14/

4114 

تؼذ اس تاسگشت  ارسیاتی اقذاهات جثزانی

 جاهؼه ته حیات هستقل

اسالید  سامانه نوید حضوری

صداگذاری 

 شده

تکلیف و آسمون 

 اس جلسات قبل

خانم دکتز 

 عتیقه چیان

8 
50/14/

4114 

 وظایف ستاد هذیزیت تحزاى

 آشنایی تا اهکانات و تجهیشات السم 

 هنگام وقوع حوادث و تالیا

اسالید و فیلم  نوید سامانه  حضوری

و عکس 

 انالین

پزسش و پاسخ 

 و تفکز انتقادی

 اقای ابوطالبی


