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                                                                                                                                                                                                                1400-1401نیمسال دوم  نیمسال تحصیلی: 

                                           کاردانی تحصیلی: مقطع   3فوریت پزشکی ترم گروه آموزشی: 

 بحران در بالیانام واحد درسی: 

  واحد 2 تعداد واحد:

 ساعت( 17واحد  5/0)و عملی  ساعت( 26واحد  5/1) نوع واحد: نظری

 (2و 1( و تروما )2و 1فوریت های داخلی ) پیش نیاز:

 18تا  14وشنبه ها ساعت د برگزاری کالس:زمان 

 25 تعداد دانشجویان:     و مرکز مهارت ها بالینی )پراتیک(                                  موزشیآمعاونت مکان برگزاری: 

  - اساتید همکار:                                                                             مسئول درس: آقای ناوخاصی

 

  شرح درس:

شنایی با مفاهیمی همچون بحران، بالیا،  حوادث غیرمترقبه، حوادث با قربانیان متعدد، بالیای  ضمن آ شجو  در این درس دان
شتار جمعی و  سالح های ک شر همچون  ست ب ساخت د صاعقه و نیز بالیای  سیل، زلزله، طوفان، بهمن،  طبیعی همچون 

و نحوه فرماندهی حادثه، تریاژ و مراقبت فوری در این موارد را فرا انفجاری و نیز حوادث با مواد خطرناک آشنننا خواهد شنند 
 می گیرد. 

 : یهدف کل

صدومین و  سد و اقدامات اولیه را برای کمک به م شنا شجو انواع بالیای طبیعی و غیرطبیعی را ب انتظار می رود در پایان دان
 بیماران در حین شرائطی را بتوانند انجام دهند. 

ی:اهداف جزئ  

 دانشجو قادر باشد: یدوره درس نیا انیاپ در

 یی با مدیریت بحران و مراحل آناشنآ  
 شنایی با مراحل تریاژ اولیه ، ثانویهآ 
 شنایی با انواع سیستم های تریاژ در اطفال و بزرگساالنآ 
 ای مواد خطرناک و راه های مقابله با آنه شنایی با اورژانسآ 
 ای مقابله با آنهای تشعشعات و راه ه شنایی با اورژانسآ 
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 شنایی با سالح های کشتار جمعی و راه های مقابله با آسیب های ناشی از آنآ 
 شنایی با مفهوم زلزله و راه های مقابله با آنآ 
 شنایی با مفهوم سیل و راه های مقابله با آنآ 
 شنایی با مفهوم طوفان و راه های مقابله با آنآ 
 له با آنشنایی با مفهوم  بهمن و راه های مقابآ 
 شنایی با مفهوم  صاعقه و راه های مقابله با آنآ 

 

 :سیالگوهاي تدر

 نیتمر و  دهنده سازمان شیپ 

 نحوه ارزشیابی: 

درصد نمره  10درصد نمره، ارائه تکلیف  20، کوئیز میان ترم نمره  درصد  10حضور فعال و مشارکت در بحث های کالس 
 درصد نمره  60و امتحان پایان ترم 

 فوریت های پزشکی در بالیا منابع: 

 
 : حضوري مقررات

 غیبتی هیچگونه که گیرد می تعلق کسانی به غیاب و حضور نمره بود خواهد جلسات ازکل جلسه 4 حداکثر موجه غیبت

 نمره به منجر بودن غیرموجه درصورت و درس حذف منجربه بودن موجه صورت در مجاز ازحد بیش غیبت باشند نداشته

 درس حذف به منجر موجه غیبت حضوردانشجو، عدم صورت در و ندارد وجود پایانی تکرارامتحان امکان صفرخواهدش. 

 .شد صفرخواهد به منجر موجه وغیر

 
 شیوه هاي تدریس: 

  سخنرانی 

 پرسش و پاسخ 

o بحث گروهی 
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 PBL 

o TBL 

 
 :آموزشی کمک وسایل

  وایت برد 

  پروژکتور اسالید 
 ساعت(: 26)بحران در بالیا نظري 

 مالحظات  موضوع  جلسه

 دانشجو به سواالت جلسه گذشته ییپاسخگو مفاهیم کلی بحران و بالیا 1

 دانشجو به سواالت جلسه گذشته ییپاسخگو مدیریت بالیا 2

 دانشجو به سواالت جلسه گذشته ییپاسخگو تریاژ )حوادث با قربانیان متعدد( 3

 دانشجو به سواالت جلسه گذشته ییپاسخگو حوادث مواد خطرناک 4

 دانشجو به سواالت جلسه گذشته ییپاسخگو اورژانس هاي تشعشعات 5

 دانشجو به سواالت جلسه گذشته ییپاسخگو زلزله 6

 دانشجو به سواالت جلسه گذشته ییپاسخگو  سیل 7

 دانشجو به سواالت جلسه گذشته ییپاسخگو سالح هاي کشتار جمعی 8

 دانشجو به سواالت جلسه گذشته ییپاسخگو طوفان 9

 دانشجو به سواالت جلسه گذشته ییپاسخگو بهمن 10

 دانشجو به سواالت جلسه گذشته ییپاسخگو صاعقه 11

 دانشجو به سواالت جلسه گذشته ییپاسخگو پدافند غیرعامل  12

 دانشجو به سواالت جلسه گذشته ییپاسخگو رفع اشکال و مروي بر مطالب 13

 ساعت(: 17در بالیا عملی )بحران 

 مالحظات  موضوع  جلسه

 - جلسات عملی شامل: کنفرانس دانشجویی، نمایش فیلم، اسالید، سناریوهای بحران و ... توسط دانشجویان 1

 - جلسات عملی شامل: کنفرانس دانشجویی، نمایش فیلم، اسالید، سناریوهای بحران و ... توسط دانشجویان 2

 - شامل: کنفرانس دانشجویی، نمایش فیلم، اسالید، سناریوهای بحران و ... توسط دانشجویانجلسات عملی  3

 - جلسات عملی شامل: کنفرانس دانشجویی، نمایش فیلم، اسالید، سناریوهای بحران و ... توسط دانشجویان 4

 - ... توسط دانشجویانجلسات عملی شامل: کنفرانس دانشجویی، نمایش فیلم، اسالید، سناریوهای بحران و  5

 - جلسات عملی شامل: کنفرانس دانشجویی، نمایش فیلم، اسالید، سناریوهای بحران و ... توسط دانشجویان 6

 - جلسات عملی شامل: کنفرانس دانشجویی، نمایش فیلم، اسالید، سناریوهای بحران و ... توسط دانشجویان 7

 - نمایش فیلم، اسالید، سناریوهای بحران و ... توسط دانشجویانجلسات عملی شامل: کنفرانس دانشجویی،  8

 


