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 به نام آن که جان را حکمت آموخت
 

 انشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهاند

 دانشکده پرستاری و مامایی

 طرح دوره درس مجازی

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نقد و بررسی وضعیت سالمت از دیدگاه پرستاری، بررسی وضعیت سالمت در شرایط در این درس به : شرح درس

 بحرانی و برنامه ریزی در حوزه سالمت در هنگام فوریتها و بالیا پرداخته می شود.

 

در حوزه خدمات سالمت  یزیخطر و برنامه ر لیو تحل یابیدرس دانشجو با مراحل ارز نیدر ا: هدف کلی درس

 یمراجعه کننده به اورژانس آشنا م انیموارد انحراف  از سالمت و مشکالت مددجو نییانس و تعاورژ یدر بخش ها

 شود.

 اهداف رفتاری :
 قادر است: دانشجو پس از پایان درس

 بیان نماید.در بخش اورژانس را  روش های برنامه ریزی اقتضایی در حوزه خدمات سالمت-1

شرح در حوزه خدمات سالمت در بخش اورژانس  و برنامه ریزی در جهت مدیریت آن را  تحلیل خطر  -2

 دهد.

 پرستاری مراقبتهای ویژه گروه آموزشی

 Virtual Course Syllabusشناسنامه درس 
 512546  شماره درس:                 ارائه خدمات سالمت در فوریتها عنوان  درس : 

                                              نداردپیش نیاز :  دروس                                 نظریواحد  1واحد : و تعداد نوع 

          400-401دوم : یلیتحص مسالین      اورژانس         کارشناسی ارشد  2دانشجویان ترم   فراگیران :

   25کالس  مکان:                                  14-16 شنبه زمان کالس:

 16-18یکشنبه ها حضور در دفتر کار:                 دکتر احمدرضا یزدان نیک مسئول درس :

                                      yazdannik@nm.mui.ac.ir : Email                            03137927690 :   شماره تماس 

 دکتر سهرابیآقای قادری، آقای دکتر یزدان نیک،  اساتید درس:

 w9j-pqu-pxy-http://eclass.mui.ac.ir/b/2mw درس: کالس مجازی لینک

 

 

http://eclass.mui.ac.ir/b/2mw-pxy-pqu-w9j
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 .توضیح دهددر حوزه خدمات سالمت در بخش اورژانس را روش بررسی آسیب پذیری بیمارستانی  -3

 را توضیح دهد. و مانور بیمارستانی حوزه خدمات سالمت در بخش اورژانسنحوه برنامه ریزی در  -4

 را شرح دهد.و مراکز صحرایی در بخش اورژانس  وه راه اندازی سامانه فرماندهی حادثهنح-5

 شرح دهد.در حوزه خدمات سالمت در بخش اورژانس ارتباط پیش بیمارستانی و بیمارستانی را  -6

 شرح دهد. در بخش اورژانس سیستم تریاژ و انواع آن را -7

را  نحوه راه اندازی درمانگاه ها و بیمارستان های صحرایی و روشهای انتقال به مناطق امن سالمتی  -8

 توضیح دهد.

 

 (:کیبه تفک نیو جلسات آنال نی)در جلسات آفالسیروش تدر

 جادیا یشده برا سیمقاالت مرتبط با موضوعات تدر ،نتیپاورپو رینظ یآموزش ی: محتواهانیآفال منابع

 که در بستر سامانه نوید بارگذاری می شوند درسی کالسهای آنالین میاز مفاه شتریدرک ب

بحث و گفتگو با ارائه محتواهای آموزشی، : شرایط خاص (بروز )در صورت  نیآنالحضوری یا  کالسهای

لینک کالس در سامانه نوید قسمت کالسها  جهت کالس های آنالینکه  همراه با ارائه سناریو انیدانشجو

 بارگذاری می شود.

 :نیو جلسات آنال نیآفالحضوری، در جلسات  رانیفراگ فیوظا

 شده یبارگذار یها لیمطالعه فا .1

 شده  نییتع فیبه موقع تکال یبارگذار .2

 و پروژه  فیبه موقع تکال هیشارکت فعال در ارام .3

 قبل از ورود به کالس مطالبمنابع و مطالعه  یجست و جو .4

   یمشارکت در بحث گروه  .5

 :نیو جلسات آنال نیآفالحضوری در جلسات  و مقررات کالس نیقوان

  رعایت زمانبندی مطالعه مطالب و ارائه تکالیف .1

 و حفظ اصالت متن یمستندات علم یدر گردآور یاصول اخالق تیرعا .2
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 کالس یتجارب در گروه مجاز یو به اشتراک گذار یاصل همکار تیرعا .3

 عدم انتشار محتواهای آموزشی کالس های درس          . 4

 در تمامی جلسات الزامی استحضور به موقع در کالس  .5

 کالس ها یگروه یو احترام متقابل در بحث ها یاصول اخالق تیرعا .6

 قبل یبستر حضور در کالس مجاز یآماده ساز .7

 درخواست استادآمادگی حضور با صدا و تصویر در صورت          . 8

 یاعالم به مدت سه روز فرصت برا خیاعالم خواهد شد و از تار سامانه سمادر  انینمرات دانشجو      . 9

 وجود دارد. یاعتراض کتب

 در جلسات باعث احتساب غیبت و نمره صفر خواهد شد. 17/4.     غیبت بیش از 11

 

 تکالیف: 
را با به مددجویان  خدمات اورژانس یک سمینار در خصوص ارائههر دانشجو موظف است 

خدمات نیاز سنجی، تعیین اهداف، تحلیل خطر، انتخاب نموده و مراحل  تاد مسئول درسهماهنگی اس

 یک سمینار قابل ارائه در کالس استرا انجام داده و گزارش آن را که شامل  پرستاری بر اساس یک الگو

مراحل اجرا و ارزشیابی . ارائه دهد نیبال ایر کالس و دتحویل استاد داده و ، شدهمشخص  خیطبق تار است

ه را ب مربوطه نسخه نرم سمینار استدانشجو موظف  .پروژه سمیناردر بخش کارآموزی انجام می شوند

 د استاد مسئول درس ده لیتحو CDصورت 

 :یدانشجو و بارم مربوط به هر ارزشیاب ارزشیابی نحوه

  60 بارم:                                                                                                                    پایان دوره:آزمون  الف(

    30 بارم:  :                                                                                                                          سمینار پروژهب( 

  10 بارم:                                                                                                                     : حضور فعال در کالس
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 ی درسزمانبندجدول 
            512546شماره درس:             تهایارائه خدمات سالمت در فور عنوان درس:

  اورژانسکارشناسی ارشد  دودانشجویان ترم فراگیران:              400-401دوم نیمسال نیمسال تحصیلی:  

  /w9j-pqu-pxy-2mwhttp://eclass.mui.ac.ir/b:کالس مجازی                                 14-16شنبه زمان کالس:    
 

 جدول زمان بندی ارائه برنامه درس

ماژول  نوع جلسه عنوان جلسه تاریخ ردیف

 جلسات 

ساعت جلسه 

 آنالین

 مدرس

1 23/11/00 

 معرفی درس، اهداف و
 درس تکالیف

 

 ☒ آنالین

 

 ☐آزمون 

 ☒گفتگو 

 آقای دکتر 16-14

 یزدان نیک

2 7/12/00 
 یزیبرنامه ر یروش ها

 بخش اورژانس در ییاقتضا
 ☐آزمون  ☒ حضوری

 ☒گفتگو 

 دکتر یآقا 16-14

 کین زدانی

3 14/12/00 

 یریپذ بیآس، خطر لیتحل

در  آن تیریمد و یمارستانیب

 بخش اورژانس

 ☐آزمون  ☒حضوری

 ☒گفتگو 

 دکتر یآقا 16-14

 سهرابی

4 20/1/01 

خدمات سالمت  یزیبرنامه ر

در بخش اورژانس و مانور 

 یمارستانیب

 ☐آزمون  ☒ یحضور

 ☒گفتگو 

 قادریآقای  16-14

5 10/2/01 

 یسامانه فرمانده یراه انداز

حادثه در بخش اورژانس و 

 ییمراکز صحرا

 ☐آزمون  ☒ یحضور

 ☐گفتگو 

دکتر  یآقا 16-14

 سهرابی

6 24/2/01 

و  یمارستانیب شیارتباط پ

در بخش  یمارستانیب

 اورژانس

 ☐آزمون  ☒ یحضور

 ☒گفتگو 

 قادری یآقا 16-14

7 7/3/01 

و انواع آن در بخش  اژیتر

 اورژانس

 ☒تکلیف ☒ی حضور

 ☐آزمون 

 ☒گفتگو 

 دکتر یآقا 16-14

 کین زدانی

8 21/3/01 

درمانگاه ها و  یراه انداز

 ییصحرا یها مارستانیب

 ☐تکلیف ☒ یحضور

 ☐آزمون 

 ☒گفتگو 

دکتر  یآقا 16-14

 یسهراب

9 22/3/01 

ه بمصدومین انتقال  یروشها

 یمناطق امن سالمت

 ☐تکلیف ☒ یحضور

 ☐آزمون 

 ☒گفتگو 

 آقای قادری 16-14

 

http://eclass.mui.ac.ir/b/j23-yg6-nne

