
 بسمه تعالی

 

 زاد اسالمی واحد نجف آبادآدانشگاه 

 پزشکیدانشکده 

 1399-1400 سال دوم نیمسال در پزشکی بالینی پیش گروه درس طرح فرم

    مدیریت سالمت در حوادث و بالیا   نام درس:

 نظری نوع واحد:واحد                          2تعداد واحد: 

 بالینی/ پزشکی عمومی                            مقدمات  رشته تحصیلی:مقطع و 

 -پیشنیاز : دروس 

 3/5/1400تاریخ امتحان پایان ترم:              تاریخ امتحان میان ترم:

          سید مهدی مدنی    :   مدرس

 مجازی( صورت به) سیما سامانه: کالس مکان

 11:30-13:30: کالس ساعت            یکشنبه: کالس روز

 http://vs.iaun.ac.ir/m2617لینک دفتر کار مجازی: 

 madani431{at}gmail.com :الکترونیکی پست آدرس

 

 مدیریت سالمت در حوادث و بالیااشنایی دانشجویان با  هدف کلی:
 

 نوشته شود. مهارتی نگرشی، ٬شناختیبر اساس حیطه های   اهداف اختصاصی:

 قادر خواهد بود.در پایان دوره دانشجو 

 حیطه شناختی

 را توضیح دهد. مدیریت بحران مفاهیم کلی -1

 را توضیح دهد چرخه مدیرت بحران -2

 را بشناسد. نحوه آمادگی بیمارستان ها و مراکز بهداشتی درمانی در حوادث و بالیا نحوه آمادگی -3

 حیطه نگرشی

 داشته باشد. از شرایط بحرانیدرک مناسب  -1

 داشته باشد. کسب آمادگی برای مقابله با حوادث و بالیا اعتقاد به ضرورت -2

 داشته باشد. چرخه مدیریت بحراندرک مناسب از  -3

 حیطه مهارتی

 داشته باشد. تجزیه و تحلیل شرایط مراکز سالمت در حوادث و بالیاتوانایی  -1

 داشته باشد. مردم و اجتماعات در حوادث و بالیاتوانایی تحلیل وضعیت  -2

 داشته باشد. در هنگام بروز حوادث و بالیا سالمت مراکز توانایی اداره -3
 

پایان امتحان  –طرح سواالت  –تکالیف ارجاعی برای دانشجویان در خارج از کالس  –پرسش های حین درس  –حضور و غیاب  استاد: چگونگی فعالیت

 ترم 

 پرسش و پاسخ –سخنرانی  شیوه تدریس: 



 استفاده از شبکه مجازیپاور پوینت و  وسایل کمک آموزشی: 
 

ارایه پاسخ به سواالت اعالمی در خارج از کالس و تحویل پاسخ  –پاسخ به سواالت اعالمی در کالس  –حضور فعال در کالس  چگونگی فعالیت دانشجو:

 ها

 ارایه پاسخ کتبی به سواالت اعالمی در هر جلسه تکالیف دانشجو:

 نمره(. 18پایان ترم ) امتحان – نمره( 2) فعالیت های کالس نحوه ارزیابی دانشجو:

 . (توجه: سر فصل دروس باید طبق سر فصل های ارائه شده وزارت خانه باشد)جدول زمانبندی درس  

 رئوس مطالب تاریخ ردیف

 وضعیت و پراکندگی حوادث و بالیا در ایران و جهان 24/12/1399 1

 مفاهیم و اصطالحات کلی و تعاریف 15/1/1400 2

 سازمان های ملی و بین المللی موثر در حوادث و بالیا 22/1/1400 3

 طبقه بندی سوانح و بالیا  29/1/1400 4

 پیامدهای حوادث و بالیا 5/2/1400 5

 عوامل مساعد کننده بروز بیماری های واگیر پس از وقوع بالیا 12/2/1400 6

 از بروز فاجعهچرخه مدیریت حوادث و بالیا )بحران( قبل  19/2/1400 7

 چرخه مدیریت حوادث و بالیا )بحران( پس از بروز فاجعه 26/2/1400 8

 نقش سیستم فوریت های پزشکی در مراحل بحران 2/3/1400 9

 نیاز سنجی در حوادث و بالیا 9/3/1400 10

 نظام مراقبت های بیماری ها 16/3/1400 11

 بهداشت محیط در بالیا 23/3/1400 12

 بهداشت روانی در بالیا 30/3/1400 13

 برنامه مقابله با حوادث در بیمارستان ها 6/4/1400 14

 شرح وظایف اعضای تیم مدیریت بحران در بیمارستان ها 13/4/1400 15

 عوارض حوادث و بالیا )زلزله، طوفان، سیل( 27/4/1400 16
 

 لطفا طبق اصول رفرنس نویسی و کامل نوشته شود.:منابع درسی

 .1398حاتمی، حسین و همکاران، کتاب جامع بهداشت عمومی، جلد دوم، فصل نهم، انتشارات ارجمند، تهران، ایران،  – 1

 .1392خانکه، حمید رضا، آمادگی بیمارستان در حوادث و بالیا، انتشارات دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، تهران، ایران،  – 2

 


