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شتي ردماني جهرم  دااگشنه علىم زپشكي و خدمات بهدا

(دوره طرح )حضىری  

Course plan           
 

 

 ر مترقبهیپرستاری اورشانس در بحران و حوادث غ 

 تهیه کننذگان:

پورنوروز، فریبا فخرآوری، زهراسادات سبسواری.نذا محمذ علی منتصری ،  :اساتیذ گروه  

 و 

کاری   و مرکز آمىزش مجازی   مرکز مطالعات و تىسعه آمىزش زپشكي ربانهم رزیی ردسي  كميته با هم

 بهمن 

0410 
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 5/1 تعذاد ياحذ : مترقبٍ ریايرشاوس در بحران ي حًادث غ یپرستبر وبم درس :

 1400-1401ترم بُمه  مذت زمبن ارائٍ درس :  کبرشىبس پرستبری   طع تحصیلي :رشتٍ ي مق

 يمحمذ عل:  ي استبد مربًطٍ اسبتیذ َمکبر ،مسئًل درس 

 .یزَراسبدات سبسيار ،یفخرآير ببی، وذا پًروًريز، فر،  یمىتصر

 ترم بُمه  زمبن شريع ي پبیبن :

 1-3دکبن ، بسرگسبالن سالمت مبدر ي وًزاد ، بیمبریُبی کً پیشىیبز :

 اپیذمیًلًشی

آمًزش حضًری : استفبدٌ از سبمبوٍ مذیریت  آمًزش:فضبی 

 ي اتبق پراتیک پرستبری 

 

شاًای مجابصی دس سابمبوٍ یابدگیشی     ي دس طی ایه دسس مشىبست ثب سبعبر لحاب  ضاذٌ ثاٍ ساذسی  مح     دسایه دسس جُز داوطجًیبن يسيدی ...... ثصًسر سیمی )چىذاسشبد(ثصًسر حضًسی اسائٍ می گشددشرح ديرٌ : 

کاًیىی اص یابدگیشی   قشاس می گیشد ضبیبن رکش اسز ثشاسبس ایه طشح ديسٌ سعبمالر داوطجًیبن ي دسیبفز ثبصخًسد ي اسائٍ ثبصخًسد اص اساشبد ثاٍ مىراًس اسصیابثی س    ي حضًسی ) دشاسیک ( الکششيویک ثٍ صًسر افالیه یب آوالیه 

 ثشگضاس خًاَذ ضذ.) دشاسیک ( آصمًن وُبیی مشىبست ثب ضشایط ثٍ صًسر آوالیه ي یب حضًسی ي دس  .داوطجً اوجبم خًاَذ گشفز 
 

 ف وُبیي ديرٌ: اَذا
 

 ف وُبیي ديرٌاَذا ردیف

 : قبدر خًاَذ بًد در پبیبن ديرٌ فراگیر 

  . را بیاى وٌذِ هفاّین بحراى ٍ حَادث غیر هترلب 1

 را تَضیح دّذ. اى تریاش در بحراى ٍ تریاش در بیوارستاًَاع  2

 ِ را تَضیح دّذ.ریَی پایِ ٍ پیشرفت –احیاء للبی پَرتىل  3

 شرح دّذ. تْیِ ًوًَِ ّای آزهایشگاّی در هَارد ضرٍریًحَُ  4

 را بیاى وٌذ.هایع درهاًی ٍریذی اصَل  5

 اصَل هذیریت درد را شرح دّذ . 6

 اصَل هرالبت ّای پرستاری اٍرشاًس را تَضیح دّذ . 7
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 را شرح دّذ. )گرها زدگی ، برق گرفتگی ، غرق شذگی ، سَختگی با اشعِ( آسیب ّای ًاشی از عَاهل هحیطیاصَل هرالبت ٍ درهاى در  8

ٍ     هسوَهیت ّا ، گسیذگی ّا ، شىستگی ّا ) لفسِ سیٌِ ، اًذام ّا، جوجوِ ٍ ...(ٍارد شذى اجساام  اصَل هرالبت ٍ درهاى در  9 بیٌای را   خاارجی باِ مشان ، گاَح ، حلاك 

 تَضیح دّذ.

 را بیاى وٌذ.صذهات ًخاعی ، ضربِ بِ سر اصَل هرالبت ٍ درهاى در  10

 

 را بیاى ًوَد ٍ اصَل هرالبت ٍ درهاى در آى ّا شرح دّذ. اًَاع شَن  11

 

 اصَل همابلِ با بحراى ٍ حَادث زهاى جٌگ را شرح دّذ. 12

 

 : اَذاف حیطٍ سيان حشکشی 

 قادر خواهد بود : ریدوره فراگ انیدر پا

 را بر رٍی هَالش اجرا ًوایذ . اًَاع باًذاش  1

 را بر رٍی هَالش ًوایش دّذ.( یحروت وردى عضَ ) آتل بٌذ یبًحَُ  2

 را با استفادُ از هَالش ًوایش دّذ. هصذٍم ییبِ جا جاًحَُ  3

 ریَی پایِ را بر رٍی هَالش اجرا ًوایذ. –اصَل احیاء للبی  4

 جام تَْیِ ٍ ایٌتَباسیَى را بر رٍی هَالش ًوایش دّذ .ًحَُ اً 5

 ًحَُ اًجام شَن الىتریىی ) بر اساس اصَل احیاء پیشرفتِ ( را بر رٍی هَالش ًوایش دّذ.  6
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 جدول زمانبندي دروس
روش ها و مدلهای ارائه **** سرفصل مطالب

 درس بصورت غیر مجازی 

با  ابسارهای تعاملی استاد*** نوع محتوا*

 دانشجو جهت ارائه محتوای درس

)فضای آموزش  

 غیرحضوری(

آموزشهای ** ساعت ارائه

 حمایتی و مکمل 

 روش ارزشیابی

)تکوینی و 

 پایانی(

 سطح یادگیری

***** 

 استاد هٌتصشی هفاّین بحراى ٍ حَادث غیر هترلبِ
 

 هالتی هذیا
 ضکجٍ َبی اجشمبعی

 
 تکالیف گزاشتِ شذُ دس ساهاًِ 

 بِشٌسِ  ًَیذ
10-8 

18/11/1401 

هَصشی آجضٍُ 
 ٍ  استاد

 گایذ الیي 
 آهَصش عولی

اصهَى ّای اى 
الیي هیاى تشم 
ٍ پایاى تشم ٍ  
پاسخگَیی بِ 
سٌاسیَ ّای 
اهَصشی دس 
 ساهاًِ ًَیذ

 بِ یادسپاسی
 فْویذى 

 کاسبشد
 تحلیل هحتَا 

 تریاش در بحراى ٍ تریاش در بیوارستاى 

 

 یاستاد هٌتصش
 

 هالتی هذیا
 ٍ َبی اجشمبعیضکج

 
 تکالیف گزاشتِ شذُ دس ساهاًِ 

 شٌبِسِ  ًَیذ
10-8 

25/11/1401 

هَصشی آجضٍُ 
 ٍ  استاد

 گایذ الیي 
 آهَصش عولی

اصهَى ّای اى 
الیي هیاى تشم 
ٍ پایاى تشم ٍ  
پاسخگَیی بِ 
سٌاسیَ ّای 
اهَصشی دس 
 ساهاًِ ًَیذ

 بِ یادسپاسی
 فْویذى 

 کاسبشد
 تحلیل هحتَا 

 ریَی پایِ ٍ پیشرفتِ  –احیاء للبی 

 

 یاستاد هٌتصش
 

 هالتی هذیا
 ضکجٍ َبی اجشمبعی

 شٌبِسِ  ًَیذ تکالیف گزاشتِ شذُ دس ساهاًِ 
10-8 

2/12/1401 

هَصشی آجضٍُ 
 ٍ  استاد

 گایذ الیي 
 آهَصش عولی

اصهَى ّای اى 
الیي هیاى تشم 
ٍ پایاى تشم ٍ  
پاسخگَیی بِ 
سٌاسیَ ّای 
اهَصشی دس 
 ساهاًِ ًَیذ

 ادسپاسیبِ ی
 فْویذى 

 کاسبشد
 تحلیل هحتَا 

تْیِ ًوًَِ ّای آزهایشگاّی در هاَارد  

 ضرٍری

 

 هالتی هذیا یاستاد هٌتصش
 ي ضکجٍ َبی اجشمبعی

 شٌبِسِ  ًَیذ تکالیف گزاشتِ شذُ دس ساهاًِ 
10-8 

9/12/1401 

هَصشی آجضٍُ 
 ٍ  استاد

 گایذ الیي 
 آهَصش عولی

اصهَى ّای اى 
الیي هیاى تشم 

تشم ٍ   ٍ پایاى
پاسخگَیی بِ 
سٌاسیَ ّای 

 بِ یادسپاسی
 فْویذى 

 کاسبشد
 تحلیل هحتَا 
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اهَصشی دس 
 ساهاًِ ًَیذ

 هایع درهاًی ٍریذی 

 هذیریت درد

 فخشآٍسیاستاد 
 

 هالتی هذیا
 ضکجٍ َبی اجشمبعی

 شٌبِسِ  ًَیذ تکالیف گزاشتِ شذُ دس ساهاًِ 
12-10 

16/12/1402 

هَصشی آجضٍُ 
 ٍ  استاد

  گایذ الیي
 آهَصش عولی

اصهَى ّای اى 
الیي هیاى تشم 
ٍ پایاى تشم ٍ  
پاسخگَیی بِ 
سٌاسیَ ّای 
اهَصشی دس 
 ساهاًِ ًَیذ

 بِ یادسپاسی
 فْویذى 

 کاسبشد
 تحلیل هحتَا 

 اصَل هرالبت ّای پرستاری اٍرشاًس 

 در آسیب ّای ًاشی از عَاهل هحیطی

)گرهااا زدگاای ، باارق گرفتگاای ، غاارق   

 ِ(شذگی ، سَختگی با اشع
 

 استاد فخشآٍسی
 

 هالتی هذیا
 ضکجٍ َبی اجشمبعی

 
 تکالیف گزاشتِ شذُ دس ساهاًِ 

 شٌبِسِ  ًَیذ
12-10 

23/12/1401 

هَصشی آجضٍُ 
 ٍ  استاد

 گایذ الیي 
 آهَصش عولی

اصهَى ّای اى 
الیي هیاى تشم 
ٍ پایاى تشم ٍ  
پاسخگَیی بِ 
سٌاسیَ ّای 
اهَصشی دس 
 ساهاًِ ًَیذ

 بِ یادسپاسی
 فْویذى 

 کاسبشد
 تحلیل هحتَا 

هسوَهیت ّا ، گسیذگی ّاا ، شىساتگی   

    ِ ٍ  ّا ) لفسِ سایٌِ ، اًاذام ّاا، جوجوا

...(ٍارد شذى اجسام خارجی بِ مشن ، 

 گَح ، حلك ٍ بیٌی.

 

 استاد فخشآٍسی
 

 هالتی هذیا
 ضکجٍ َبی اجشمبعی

 شٌبِسِ  ًَیذ تکالیف گزاشتِ شذُ دس ساهاًِ 
12-10 

15/1/1402 

هَصشی آجضٍُ 
 ٍ  استاد

 گایذ الیي 
 آهَصش عولی

اصهَى ّای اى 
الیي هیاى تشم 
ٍ پایاى تشم ٍ  
پاسخگَیی بِ 
سٌاسیَ ّای 
اهَصشی دس 
 ساهاًِ ًَیذ

 بِ یادسپاسی
 فْویذى 

 کاسبشد
 تحلیل هحتَا 

صذهات ًخاعی ، ضربِ بِ سار ، اًاَاع   

 شَن .

 

 استاد فخشآٍسی
 

 هالتی هذیا
 ضکجٍ َبی اجشمبعی

 شٌبِسِ  ًَیذ زاشتِ شذُ دس ساهاًِ تکالیف گ
12-10 

22/1/1402 

هَصشی آجضٍُ 
 ٍ  استاد

 گایذ الیي 
 آهَصش عولی

اصهَى ّای اى 
الیي هیاى تشم 
ٍ پایاى تشم ٍ  
پاسخگَیی بِ 
سٌاسیَ ّای 
اهَصشی دس 
 ساهاًِ ًَیذ

 بِ یادسپاسی
 فْویذى 

 کاسبشد
 تحلیل هحتَا 



 6 

 حَادث زهاى جٌگ .

 

 استاد فخشآٍسی
 

 لتی هذیاها
 ضکجٍ َبی اجشمبعی

 شٌبِسِ  ًَیذ تکالیف گزاشتِ شذُ دس ساهاًِ 
12-10 

30/1/1402 

هَصشی آجضٍُ 
 ٍ  استاد

 گایذ الیي 
 آهَصش عولی

اصهَى ّای اى 
الیي هیاى تشم 
ٍ پایاى تشم ٍ  
پاسخگَیی بِ 
سٌاسیَ ّای 
اهَصشی دس 
 ساهاًِ ًَیذ

 بِ یادسپاسی
 فْویذى 

 کاسبشد
 تحلیل هحتَا 

 ًَاع باًذاش ا

 بی حروت وردى عضَ ) آتل بٌذی( 

 جا بِ جایی هصذٍم

،  ًذا  یهٌتصر یهحوذ عل

 ،یفخرآٍر بایپَرًَرٍز، فر

 .یزّراسادات سبسٍار

 یآهَزح در گرٍّْا

 وَمه

 سِ شٌبِ ------- اتاق پراتیه

12-8 

11/2/1402 

 يیال ذیگا

 یعول آهَزح

 یاجرا ذ،یتمل آزهَى عولی

هستمل، 

سرعت ٍ دلت 

 یّواٌّگ ،

،  یحروت

 شذى یعاد

، ، ًذا  یهٌتصر یهحوذ عل ِیپا یَری – یللب اءیاح

 ،یفخرآٍر بایپَرًَرٍز، فر

 .یزّراسادات سبسٍار

 یآهَزح در گرٍّْا

 وَمه

 سِ شٌبِ ------- اتاق پراتیه

12-8 

22/2/1402 

 يیال ذیگا

 یعول آهَزح

 یاجرا ذ،یتمل آزهَى عولی

هستمل، 

سرعت ٍ دلت 

 ی، ّواٌّگ

،  یحروت

 شذى یعاد

، ، ًذا  یهٌتصر یهحوذ عل تَْیِ هصٌَعی ٍ ایٌتَباسیَى

 ،یفخرآٍر بایپَرًَرٍز، فر

 .یزّراسادات سبسٍار

 یآهَزح در گرٍّْا

 وَمه

 سِ شٌبِ ------- اتاق پراتیه

12-8 

2/2/1402 

 يیال ذیگا

 یعول آهَزح

 یاجرا ذ،یتمل آزهَى عولی

هستمل، 

سرعت ٍ دلت 

 ی، ّواٌّگ

،  یحروت

 شذى یعاد

، ، ًذا  یهٌتصر یهحوذ عل شَن الىتریىی 

 ،یفخرآٍر بایپَرًَرٍز، فر

 .یزّراسادات سبسٍار

 یآهَزح در گرٍّْا

 وَمه

 سِ شٌبِ ------- اتاق پراتیه

12-8 

1/2/1402 

 يیال ذیگا

 یعول آهَزح

 یاجرا ذ،یتمل آزهَى عولی

هستمل، 

سرعت ٍ دلت 

 ی، ّواٌّگ
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،  یحروت

 شذى یعاد

، ، ًذا  یهٌتصر یهحوذ عل سىی  آزهَى آ

 ،یفخرآٍر بایپَرًَرٍز، فر

 .یزّراسادات سبسٍار

 سِ شٌبِ  اتاق پراتیه 

12-8 

23/2/1402 

   

         

 
 (ي ضکجٍ َبی اجشمبعیadobe connect ، ،آمًصش آوالیهدبدکسز، يیذئًکسز،مبلشی مذیب، آصمًوُبی آوالیه )وًع محشًا: ضبمل : *
  

 (،اسشفبدٌ اص کشبثخبوٍ َبی دیجیشبل اسشفبدٌ اص ضجکٍ اجشمبعی )ياسسبح، ایىسشب، سلگشام،آسمبن ي ایجًک َب)یشی ي مکمل : آمًصضُبی حمب **
 

  (fcc،اسکبیخ،صيم ،سيم ،اسکبیکبوکزادية بدٌ اص محیط اسشف)اثضاسَبی سعبملی اسشبد ثب داوطجً:  ***

 (... ي pbl، مذلُبی یبدگیشی سشکیجی ، فلیخ ، مًصش دس گشيَُبی کًچک آ)سيضُب ي مذلُبی اسائٍ دسس ثصًسر غیشمجبصی : **** 

 (سطح یبدگیشی : داوص:)ثٍ یبدسذبسی، فُمیذن، کبسثشد، سجلیل، وقذ ياسصیبثی ، سشکیت قضبير***** 

 (حیطٍ وگشش عبطفی :)دسیبفز ي سًجٍ ، ياکىص وطبن دادن ، اسصضگزاسی، سبصمبوذَی اسصضُب، دسيوی سبصی 

ان حشکشی : )سقلیذ، اجشای مسشقل، سشعز ي دقز ، َمبَىگی حشکشی ، عبدی ضذن (حیطٍ سي
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، کمشژیبای سذشیىگ  ، وشم افضاساسىگیز  وشم افضاس ثکبسگشفشٍ ضذٌ دس سًلیذ محشًا : ثٍ عىًان مثبل صذاگزاسی سيی اسالیذ

 اسشًسی الیه
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 :وحًٌ ارزشیببي 

 ارزشیببي تکًیىي ي ارزشیببي پبیبوي : 

 دس صًسر سعبیز مالک َبی صیش .... دسصذ ومشٌ دس ومشٌ وُبیی لحب  مای ضاًد ثاٍ داوطاجً سعلا       ًیىي : ارزشیببي تک-

 می گیشد.
 دبسخ ثٍ مًقع ثٍ سکبلیف فشدی اص فضبی یبدگیشی الکششيویک -
 

 ي سبالس گفشگًآوالیه ضشکز فعبل دس سعبمالر  -
 

 

 مطبسکز فعبالوٍ دس کًئیض َبی ثجز ضذٌ دس سبمبوٍ -

 

 محاسبه نمره كل درس : نحوه
 

 ًوشُ  5/7هیاى تشم  -

 ًوشُ  5/7پایاى تشم  -

 %  میبن سشم ي دبیبن سشم می ثبضذ .05قجًلی قسمز سئًسی ومشٌ حذ 
 ًوشُ  5آصهَى عولی  -

  %  آصهَى عولی هی باشذ .75قبَلی قسوت عولی ًوشُ حذ 
 ًوشُ ًْایی بشاساس جوع ّشتعذاد اص آیتن ّای رکش شذُ هی باشذ. -

 

 رات : مقر
 َبی آوالیه سعذاد دفعبر مجبص غیجز دس کالس 

 مطبسکز داوطجًیبن دس کلیٍ آصمًوُبی حیه سشم، کًئیضَب ي امشحبن دبیبوی ضشيسی اسز 
 


