
 

 

 
 
 
 
 

 بسمه تعالی 

 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني استان اصفهان  

 دانشكده پرستاری و مامایي

 

 

   00-1401: دومنيمسال                    پرستاري كودكان در سوانح، حوادث و باليانام درس: 

 کودکان  نوزادان گروه آموزشی :                                      دانشکده: پرستاری و مامایی 

 

 

 شرح درس: 

ايران در منطقه  عالوه، حوادث و درزمره كشورهاي بالخیز قرار داده است. بههاي بزرگ آن را  اي خشک و داراي گسل قرارگرفتن 

هاي آسیب پذير در مركز  شوند. كودكان به عنوان يکی از گروهسوانح نیز از عوامل شايع آسیب و مرگ در كشور ما محسوب می

براي رسیدگی به اين گروه در  توجه امدادرسانی در سوانح و باليا قرار دارند و پرستاران كودكان بايستی دانش و مهارت كافی را  

 مواقع بحرانی كسب كنند. 

 هدف کلی درس:

روانی و  اجتماعی ومعنوي هنگام بروز بحران و نحوه  هدف اين درس آشنايی دانشجو با نیازهاي كودک و نوجوان از نظر جسمی،

با   رويارويی  در  بتواند  دانشجو  دوره  اين  انتهاي  در  باشد.  می  او  خانواده  و  گروه سنی كودک  هر  براي  مرتبط  اختالالت  با  مقابله 

تدابیر پرستاري الزم   شرايط بحرانی  مشکالت سالمتی كودک و خانواده را تشخیص داده و در جهت رفع مشکالت مبتنی بر شواهد 

 را به اجرا در آورد. 

 اهداف رفتاری: 

  جستجوي   و   شدهمعرفی  منابع  مطالعة  و   شدهتدريس  مباحث  اساس   بر  داريم  انتظار  دانشجويان  از  درس  پايان  در:  رفتاري  اهداف

پرستاري كودكان در سوانح، حوادث و    نام و شماره درس:

 515541  / باليا

 کارشناس ارشد پرستاری کودکان  شته و مقطع تحصيلی :ر

 ندارد  پيش نياز:                    واحد/نظری 5/0  :(نظریتعداد و نوع واحد )

 دانشکده پرستاری، گروه کودکان و نوزادان  :فترآدرس د  دکتر زینب همتینام مسوول درس: 

 37927507شماره تماس:  z_hemate@nm.mui.ac.ir: ایميلآدرس 



 

 

 
 
 
 
 

 : يابند  دست زير اهداف  به  برخط، جديد منابع

 انواع باليا و حوادث را تعريف کند. .1

 آناتوميک و فيزيولوژيک کودکان و بزرگساالن در ارتباط با تاثير حوادث و باليا بر آنان را بيان کند. تفاوت هاي  .2

 کار ببرد.ريزي مراقبت از آنان درحوادث و باليا به ويژگي هاي شخصيتي و رواني  کودکان را در برنامه  .3

 با کودک در سنين مختلف و خانواده ارتباط مناسب مراقبتي برقرار کند.   .4

 ترياژ را با تاکيد بر سنين مختلف کودکي انجام دهد. .5

 روش ارزيابي صحنه حادثه و امنيت آن براي کودک و خانواده را توضيح دهد. .6

 ارزيابي، معاينه باليني اوليه و تدوين شرح حال کودک و خانواده در صحنه حادثه را شرح دهد. .7

 ي، اجتماعي، تغذيه و ... را ارزيابي کند.نيازهاي کودک وخانواده و اولويت آنها از نظر جسمي، روان .8

 هاي پرستاري مبتني بر شواهد، برنامه ريزي، اجراي مداخالت پرستاري و ارزشيابي را انجام دهد.   فرايند پرستاري شامل تشخيص .9

 ني( را بررسي کند.تاثيرات حوادث و باليا در سنين مختلف کودکي )نوزادي، شيرخوارگي، نوپايي، قبل از مدرسه و سن مدرسه، نوجوا .10

 کودک آزاري و غفلت از کودکان در حوادث و باليا را تعريف کند.  .11

 از والدين و ساير مراقبين حمايت کند. .12

 

  :منابع اصلی درس

1- Deborah S Adelman and Timothy J Legg .Handbook for practice Disaster Nursing. last edition. 

2- Hockenberry  M , Wilson  D. Rodgers Ch .Wong's Essentials of Pediatric Nursing. Last Edition. 
 

 آفالین و جلسات آنالین به تفکيک(: حضوری، )در جلساتروش تدریس
 مولتی مديا آفالین:  

 شركت در بحث هاي مرتبط با موضوع  -تاالر گفتگو  -سخنرانیآنالین و حضوری: 

 

 آفالین و جلسات آنالین به تفکيک(: حضوری، وظایف فراگيران )در جلسات

 حضور به موقع و شركت فعال در كالس هاي آنالين    -1

حضور و غیاب در جلسات آنالين از طريق مشاركت دانشجو در مباحث و در جلسات آفالين از طريق پاسخ به تکالیف و شركت در گفتگو يا   -2

 آزمون صورت خواهد گرفت. 

 به صورت آنالين و يا آفالين را فراهم آورد.دانشجو موظف است امکانات و شرايط الزم جهت استفاده از كالس    -3

   روز می باشد، و به تکالیفی كه پس از زمان مقرر ارسال گردد، نمره اي تعلق نمی گیرد.10حداكثر فرصت انجام تکالیف    -4

 

 : آفالین و جلسات آنالین به تفکيک(  حضوری، ات کالس)در جلساترقوانين و مقر

 شركت فعال در جلسات آنالين    -1

 انجام تکالیف در زمان تعیین شده   -2

 در كالس هاي حضوري، ورود به كالس راس ساعت مشخص   -3



 

 

 
 
 
 
 

 

 00-1401دوم  سال:   نیمسال تحصیلی و     515541  شماره درس:پرستاري كودكان در سوانح، حوادث و باليا     عنوان درس:  

دکتر زینب همتی، دکتر محبوبه نم  اساتید درس:     16-18شنبه ها زمان:       پرستاری کودکانکارشناس ارشد   رشته تحصیلی:

 نباتی 

 جدول زمان بندی ارائه برنامه درس 
ماژول جلسات  نوع جلسه  عنوان جلسه  تاریخ  ردیف 

 آفالین 

ساعت برگزاری 

  حضوری/ جلسه

 آنالین

 مدرس 

 تعريف و شناسايی انواع باليا و حوادث   17/2/1400 1

تفاوت هاي آناتومیک و فیزيولوژيک كودكان  

و بزرگساالن در ارتباط با تاثیر حوادث و باليا  

 بر آنان 

 ☒ حضوری

 ☐آنالین  

 ☐آفالین 

 ☒تکلیف

 ☐آزمون 

 ☐گفتگو 

 دكتر همتی 16-18شنبه 

كودكان  در ويژگی هاي شخصیتی و روانی   24/2/1400 2

   -ارتباط با مراقبت از آنان درحوادث و باليا 

و  ي ارتباط با كودک در سنین مختلف برقرار

 خانواده در صحنه  

  ☒ حضوری

 ☐آنالین  

 ☐آفالین  

 ☐تکلیف

 ☐آزمون 

 ☐گفتگو 

 دكتر همتی 16-18شنبه 

ارزيابی صحنه حادثه و امنیت آن براي   31/2/1400 3

لینی  ارزيابی، معاينه با -خانوادهكودک و 

كودک و خانواده در  اولیه و تدوين شرح حال 

 صحنه حادثه 

تعیین نیازهاي كودک و خانواده و اولويت 

بندي آنها از نظر جسمی، روانی، اجتماعی، 

 تغذيه....

تعیین تشخیص هاي پرستاري مبتنی بر  

شواهد، برنامه ريزي، اجراي مداخالت  

     ارزشیابیپرستاري و  

  ☒ حضوری

 ☐آنالین  

 ☐آفالین  

 ☒تکلیف

 ☐آزمون 

 ☐گفتگو 

 دكتر همتی 16-18شنبه 

تاثیرات حوادث و باليا در سنین مختلف   7/3/1400 4

كودكی )نوزادي، شیرخوارگی، نوپايی، قبل 

 از مدرسه و سن مدرسه، نوجوانی( 

  ☒ حضوری

 ☐آنالین  

 ☐آفالین  

 ☒تکلیف

 ☐آزمون 

 ☐گفتگو 

 نباتی   نمدكتر 16-18شنبه 

كودک آزاري و غفلت از كودكان در حوادث   21/3/1400 5

  حمايت از والدين و ساير مراقبین  -و باليا 
  ☒ حضوری

 ☐آنالین  

 ☐آفالین  

 ☐تکلیف

 ☒آزمون 

 ☐گفتگو 

 نباتی  نمدكتر 16-18شنبه 

  ☒ حضوری  امتحان پایان ترم  6

 ☐آنالین  

 ☐آفالین  

 ☐تکلیف

 ☐آزمون 

 ☐گفتگو 

بر اساس تقويم   

 آموزش

 

 :انالینلينک کالس 

https://eclass.mui.ac.ir/b/73j-gpq-qeq 


