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 آهوخت فکرتبه نبم آى که جبى را 
 

 انشگبه علوم پسشکی و خذهبت بهذاشتی درهبنی اصفهبىد

 دانشکذه پرظتبری و هبهبیی

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :شرح درس

در ّز هَقؼیت بحزاى، کٌتزل ٍ هذیزیت آى بسیبر هْن است ٍ ّذف ًْبیی هذیزیت بحزاى ًیش کٌتزل ّز 

 چِ بْتز ضزایط هی ببضذ. 

 : ف کلی درساهدا

آضٌبیی داًطجَیبى بب اصَل هذریت در سهبى بحزاى اس پیطگیزی تب تَاًبخطی بِ هٌظَر  -

 آهبدگی بحزاىّوبٌّگی اهَر ٍ اقذاهبت ٍ بزًبهِ ریشی صحیح ٍ 

 :اهداف رفتاری

 داًطجَ پس اس پبیبى درس قبدر خَاّذ بَد کِ :

 هزاحل هذیزیت بحزاى را ًبم ببزد. -بحزاى ٍ هذیزیت بحزاى را تؼزیف ًوبیذ -1

ًقص پزستبر را در هذیزیت ارٍصاًس بیوبرستبًی ٍ بحزاى  تَضییح دّذ. ًقص پزستبر را در   -2

 ّذ.بحزاًْبی خبرج بیوبرستبى ضزح د

در سطح کالى جبهؼِ   پذیزی آسیبٍ  ایوٌی بیوبرستبى را تَضییح دّذ. پذیزی آسیبٍ  یوٌیا -3

 را تَضییح دّذ.

سبسهبًْبی هختلف ٌّگبم پبسخ را تَضییح دّذ. ّوبٌّگی بیي سبسهبًْب را ّبی افزاد ٍ  هسئَلیت -4

 در پبسخ تَضییح دّذ.

 هرالبت هبی ویصه گروه آهوزشی

 Course Syllabusشنبظنبهه درض 
 512543 شوبره درض:  کارآموزی اصول مدیریت در اورژانس ها  ، حوادث و بالیا                              عنواى  درض : 

 1اورشانط  پیش نیبز : دروض                            یک واحذ کارآموزیواحذ : و تعذاد نوع 

  1400-1401 دومعبل تحصیلی : نیو         ارشذ پرظتبری اورشانطکبرشنبظی  :)رشته، همطع، ترم(فراگیراى 

و هرکس بهذاشت و  بیوبرظتبى و پیش بیوبرظتبنیاورشانط  هکبى:       طبك برنبهه اعالهی از گروه زهبى کالض:

  هعبونت درهبى

 حضور در دفتر کبر: زهبى                    هحوذ صبدق ابوطبلبیهعئول درض :  

                         aboutalebi@nm.mui.ac.ir : Email    37927574:  شوبره توبض 

      آلبیبى دکتر خعروی، کیخبیی، ببهنر و ابوطبلبی و خبنن دکتر عتیمه چیبى  اظبتیذ درض:
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ارسیببی خطز را در آهبدگی بحزاى تَضییح  تَضییح دّذ.هقببلِ بب بحزاى را  سبسهبًذّی ٍ سبختبر -5

 دّذ.

ابؼبد هختلف تَاًبخطی بؼذ اس بحزاى را تَضیح دّذ. بزًبهِ ریشی ّب بزای تَاًبخطی را تَضیح   -6

 دّذ.

بخص ّبی هختلف اقذاهبت جبزاًی تَضییح دّذ. چک لیست ّبی ٍ بزًبهِ ّبی ارسیببی اًزا    -7

 تَضیح دّذ.

یت بحزاى را بیبى دارد. ٍظبیف ٍ هطئَلیت ّبی ستبد ّذایت هختلف ستبد ّذا بخص ّبی  -8

 بحزاى را تَضیح دّذ.

 اًَاع اهکبًبت ٍ تجْیشات هَرد ًیبس ٍ هَرد پیص بیٌی در هذیزیت بحزاى را تَضیح دّذ.  -9

 شیوه تدریس:
 

هْبرت رٍی بیوبر رٍش اصلی تذریس آهَسش ببلیٌی بب هبهَریت ّب ٍ رٍضْبی بحج گزٍّی ًوبیص 

ٍ ًوبیص کبر بب ٍسبیل ٍ تجْیشات است بؼالٍُ بزای تفْین ٍ هطبرکت فؼبل فزاگیزاى در جزیبى 

 .یبدگیزی اس رٍش ّبی پزسص ٍ پبسخ ٍ توزیي ػولی ًیش استفبدُ خَاّذ ضذ

 

 تکالیف

 تهیه گزارش در خصوص:

 هذیزیت بخص اٍرصاًس بیوبرستبًی در حبلت ػبدی -

 بیوبرستبًی در حبلت بحزاى هذیزیت بخص اٍرصاًس -

 هذیزیت بخص اٍرصاًس پیص بیوبرستبًی در حبلت ػبدی -

 هذیزیت بخص اٍرصاًس پیص بیوبرستبًی در حبلت بحزاى -

 ًقص هزکش بْذاضت در هذیزیت بحزاى -

در تْیِ گشارش ّبی فَق ضزٍریست اس هٌببغ دست اٍل، جذیذ ٍ هؼتبز در هَرد ایزاى ٍ کطَرّبی 

 هختلف استفبدُ گزدد

 

 

 :دوره و قوانین ها استیس
 

صفز 17/4حضَر فیشیکی بِ هَقغ ٍ بذٍى غیبت در توبم جلسبت کبراهَسی )غیبت بیص اس  -1

دقیقِ در کبرآهَسی بِ هؼٌی غیبت در آى جلسِ کالس هی 5تلقی هی گزدد(تبخیز بیص اس 

 .ببضذ
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سبب اخزاج استفبدُ اس تلفي ّوزاُ در کبرآهَسی هوٌَع است ٍ رػبیت ًکزدى ایي قبًَى  -2

 .ددداًطجَ اس کبرآهَسی هی گز
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 ساعت  11کاراموزی: 

 استاد ساعت کار آموزی تاریخ روز کارآموزی گروه/ عرصه کارآموزی 

هرکس هذیریت حوادث و  1

و فوریت هبی پسشکی 
EOC 

الی  32/7 با هماهنگی استاد روز 2
32/12 

 علیرضا کیخاییآقای 

و  اورشانط بیوبرظتبنی

 تین هذیریت بحراى

 بیوبرظتبى

الی  32/7 با هماهنگی استاد روز 3
32/12 

خانم  -آقای ابوطالبی
 دکتر عتیقه چیان

هرکس بهذاشت اظتبى 

 )واحذ بالیب(
الی  32/7 با هماهنگی استاد روز 3

32/12 
آقای دکتر مهذی 

 خسروی

و  هعبونت درهبى اظتبى

 MCMC ظتبد هذایت

الی  32/7 با هماهنگی استاد روز 2
32/12 

 آقای دکتر باهنر

  


