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 آموخت فکرتبه نام آن که جان را 
 

 انشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهاند

 دانشکده پرستاری و مامایی

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  مقدمه:

ی مهمترین این متضمن بروز مشکالت و چالش های فراوانی در حیطه های مختلف فردی و اجتماعی است، از جمله، وقوع بالیا و بحران ها

از بحران در  یآمده ناش با انواع مشکالت به وجود انیدانشجو ییدرس آشنا نی. هدف از ااست شناختیمشکالت روان واختالالت  مشکالت،

 صیسالمت روان افراد و بهبود موارد تشخ یو ارتقا یریشگیپ یروان افراد و چگونگ متمانده و مخرب در سال یآثار برجا نیجامعه و همچن

 داده شده است.

 

  :هدف کلی

 در حوادث و بالیا مددجویان به روانشناختی توانبخشی و مراقبتی پیشگیری، خدمات ارائه در ای حرفه عملکرد و نگرش دانش، ارتقاء

 

  اهداف رفتاری:

 در پایان درس از دانشجو انتظار می رود:

 ی را تشریح نماید.سالمت روان نیدر تام یو اجتماع یروان ،یجسم یها ازین .1

 را توضیح دهد. ایافراد، سازمانها و جوامع مختلف به بال یو واکنشها ایانواع بال یجامعه شناخت اثرات .2

 را تبیین نمایند. مقابله و مداخله در بحران ،یاسترس، بحران، سازگار یها هینظر .3

 روانپرستاریگروه آموزشی 

 Course Syllabusشناسنامه درس 

 بالیا و حوادث ها، فوریت در روانشناسی و شناسی جامعهعنوان  درس: 

 513537  شماره درس:

                                واحد )تئوری(                                         1 : واحدنوع و تعداد 

 -  :پیش نیاز دروس

 1401-1402اول نیمسال تحصیلی:   کارشناسی ارشد اورژانس  فراگیران )رشته، مقطع، ترم(:

  :کالس مکان                                                      8-10دوشنبه  :کالس زمان

 2-4دوشنبه ها  زمان حضور در دفتر کار:                                            دکتر موسی علوی :  مسئول درس

 37927586:  شماره تماس 

   : m_alavi@nm.mui.ac.ir Email                                    
 دکتر کالهدوزان –علوی دکتر   اساتید درس:
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 را توضیح دهد. ایدر بال عیشا یو  اختالالت روان یروان یهایماریب وعیش زانیو م تیاهم .4

 را ذکر کند. ایارائه خدمات در بال نیدر ح یمقابله ا یها کیتکن .5

 را تبیین نمایند. ایسوگ در بال تیریو مد ندیفرآ .6

7.   PTSD را توصیف نمایند. ایو خدمات خاص آن در بال 

 و چگونگی انجام آنرا تشریح نمایند. در موقع بحران مشاورهو اهمیت  ایدر بال یارائه خدمات روانشناخت عیشا یروشها .8

 دهند.را شرح  در حوادث و بحرانها یروان یتوانبخش .9

 

 

 

  منابع اصلی درس٭

- Daily E, Powers F, International Disaster Nursing ,Cambridge University. (Latest Edition) 

- Regional Office of World Health Organization & Pan America Health Organization 

,Natural Disasters :Protecting the Public’s Health,Washington D.C: Pan American Health 

Organization (PAHO) (Latest Edition).  

 :روش تدریس

 سخنرانی، پرسش و پاسخ، بحث گروهی و سایر روشهای جدید تدریس.

 وظایف فراگیران:

 مطالعه سرفصلها بر اساس اهداف رفتاری و منابع معرفی شده. .1

 حضور فعال در جلسات و مشارکت در بحث .2

 انجام تکالیف و پاسخگویی به سواالت در موعد مقرر. .3

 انجام تحقیق بر اساس موضوعات تعیین شده. .4

 ارائه بعضی از مباحث درسی پس از هماهنگی با استاد درس بصورت داوطلب. .5

 حضور فعال و مرتب در کالس های و حضور فعال در فرایندهای ارزشیابی تکوینی و پایانی. .6

 قوانین و مقررات کالس:

 ارائه ی تکالیف و وظایف مشخص شده در زمان مقرر. -1

 رعایت شئونات اخالقی در کالس درس. -2

 حضور به موقع در کالس. -4

 

 نحوه ارزشیابی دانشجو و بارم مربوط به هر ارزشیابی:

 20نمره از  فعالیت ردیف

 4 انجام تکالیف در زمان مقرر 1

 2 حضور فعال در کالس و شرکت در مباحث  2

 14 امتحان پایان ترم  3
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            513537شماره درس:        ایها، حوادث و بال تیدر فور یو روانشناس یجامعه شناسعنوان درس: 

کارشناسی ارشد اورژانس رشته تحصیلی:                                       1401-1401اول  سال: نیمسال تحصیلی و

   8-10 دوشنبه  زمان:                    ارشد کارشناسی فراگیران: 

 جدول زمان بندی ارائه برنامه درس
 مدرس فعالیت یادگیری نوع جلسه عنوان جلسه ساعت  /تاریخ ردیف

 اثراتارائه شناسنامه درس، تبیین   4/7/1401 1
و  ایانواع بال یجامعه شناختروانشناختی و 

افراد، سازمانها و جوامع مختلف به  یواکنشها
  ایبال

 ☒ حضوری

 ☐آنالین 

 ☐آفالین 

مشارکت در مباحث 

 کالسی 
 دکتر علوی

 نیدر تام یو اجتماع یروان ،یجسم یها ازین 11/7/1401 2
 وعیش زانیو م تیاهم -ی سالمت روان

در  عیشا یو  اختالالت روان یروان یهایماریب
 ایبال

 ☒ حضوری

 ☐آنالین 

 ☐آفالین 

مشارکت در مباحث 

 کالسی 
 دکتر علوی

مقابله  ،یاسترس، بحران، سازگار یها هینظر 18/7/1401 3
 و مداخله در بحران

 ☒ حضوری

 ☐آنالین 

 ☐آفالین 

مشارکت در مباحث 

 کالسی 
 کالهدوزاندکتر 

4 25/7/1401 PTSD  مداخالت روانشناختی و پرستاری و
  ایدر بال آن

 ☒ حضوری

 ☐آنالین 

 ☐آفالین 

مشارکت در مباحث 

 کالسی 
 کالهدوزاندکتر 

 ☒ حضوری  ایسوگ در بال تیریو مد ندیرآف 2/8/1401 5

 ☐آنالین 

 ☐آفالین 

مشارکت در مباحث 

 کالسی 
 کالهدوزاندکتر 

 ☒ حضوری  ایبالمواجهه با در  مداخالت سالمت روان 9/8/1401 6

 ☐آنالین 

 ☐آفالین 

مشارکت در مباحث 

ارایه یافته های –کالسی 

 مطالعات در موضوع

 دکتر علوی

 ☒ حضوری  ایدر بال سالمت روانارائه خدمات  سازماندهی 16/8/1401 7

 ☐آنالین 

 ☐آفالین 

مشارکت در مباحث 

ارایه یافته های –کالسی 

 مطالعات در موضوع

 دکتر علوی

در حوادث و  یروان یتوانبخشمشاوره و  23/8/1401 8
 بحرانها

 ☒ حضوری

 ☐آنالین 

 ☐آفالین 

مشارکت در مباحث 

های ارایه یافته –کالسی 

 مطالعات در موضوع

 دکتر علوی

 بر اساس تقویم آموزشتاریخ امتحان پایان ترم: 

 


