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تعالیبسمه   

 

 علًم پسشکی لرستان داوشگاٌ  

 پیراپسشکی گلدشت داوشکدٌ  

 79-79ديم ویمسال  

 

 

 79-79درس ريزاوٍ ویمسال ديم طرح 

 واحذ 2 تؼذاد واحذ : فوریت هبی پسضکی در ثالیب نبم درس :

 سه مبه مذت زمبن ارائه درس :  فوریت هب ضنبسیکبر  :رضته و مقطغ تحصيلی 

 14/11/97 : زمبن ضروع و پبیبن 

 يراپسضکی گلذضتدانطکذه پ محل آموزش: 

 

 هذف نهبیی دوره: 

 هذف نهبیی دوره ردیف

 .داوشجً بتًاود اوًاع بالیای طبیعی ي  غیر طبیعی را بشىاسد -1

 .جام دهدداوشجً بتًاود اقدامات ايلیه را برای کمک به مصديمیه ي بیماران در چىیه شرایطی او -2

 بحران ي مدیریت بحران را تعریف کىد. -3

 

 دوره : اختصبصی اهذاف 

 اهذاف اختصبصی دوره ردیف
 شًود. آشىاطبقٍ بىدی عملیات وجات بٍ مىظًر تجُیس اصًل در شرایط خاص داوشجًیان با  -1

 شًود. آشىابا مراحل عملیات وجات  داوشجًیان -2

 بالیا را تعریف کىد. -3

 امٍ ریسی ي سازماودَی در شرایط اضطراری را شرح دَد.برو -4
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 وقش سیستم فًریت َای پسشکی در بحران را تًضیح دَد. -5

 سیستم فرماودَی سًاوح را تعریف کىد. -6

 دستٍ بىدی تریاش را تًضیح دَد. -7

 مدیریت بحران در زلسلٍ را شرح دَد. -8

 عد از يقًع زلسلٍ را تًضیح دَد.يظایف تیم فًریت َای پسشکی قبل، حیه ي ب -9

 مراقبت َای طبی ايرشاوسی برای بیمار صاعقٍ زدٌ را تًضیح دَد. -11

 در مورد سرفصل مطبلت ثبیذ تمبم مطبلت ارائه ضذه در هر مجحث را ثه طور کلی در چنذ مورد رکر کنذ
 

 

 

 

 

 نحوه ارزضيبثی :

 :و ػملیارزضيبثی تئوری 

 س :وحًٌ محاسبٍ ومرٌ كل در

 نمره(5)ميبن ترم

 نمره(10)پبیبن ترم

 نمره(2فؼبليت کالسی)تکليف( و حضور و غيبة)

 نمره(3)آزمون ػملی

 

 

 مىابع درسی : 

، چاپ  "فًریت َای پسشکی در بالیا"عسیس شُركی ياحد، دكتر محمد حسه محمدی،دكتر فرَاد رضًاوی. -1

 1371ايل 

 1371ت َای پسشکی در بالیا، چاپ ايل عست صمدی پًر،ايرشاوس َای پیش بیمارستاوی فًری-2

 "ايرشاوس َای پیش بیمارستاوی پایٍ"میستًيیچ جًزف، َفه بروت، كارن كیت. -3

 "ايرشاوس َای پیش بیمارستاوی میاوی "بلد سً برایان، پًرتر رابرت، چری ریچارد.   -4

 

 

 مقررات : 

 حد ومرٌ قبًلی : 
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کمتیر   8دانطجو در هيچ یک از ثخص هبی ػملیی و نظیری از   ثرسذ و نمره  10جمغ مؼذل دو قسمت نظری و ػملی ثه 

 نجبضذ.

 

 : بر اساس قًاویه آمًزشیتعداد دفعات مجاز غیبت در كالس 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 جديل زماوبىدي دريس

 

 تاریخ

 مىابع درسي  ريش تدریس ساعت ارائٍ ارائٍ دَىدٌ سرفصل مطالب

 

امکاوات 

 مًرد ویاز

 ريش ارزشیابي

 )تکًیىي ي پایاوي(

مفًُم بالیا ي  41/44/97

 شرایط اضطراري 

 مرادیبهساد 
 

سخنرانی،بحث  شنبه یک2-1
 گروهی

فوریتتتا هتتت ی  
-پسشکی در بالی 
 مذیریا بحران

آزمتتون میتت ن تتتر  و   ک مپیوتر
پ ی ن تتر ، مات رکا   
 فع ل در بحث گروهی

24/44/97  

بحران ي مفًُم  22/44/97

مدیریت بحران ي 

 پدافىد غیرعامل

 یک 4-2 مرادیبهساد 

 شنبه

سخنرانی،بحث 
 گروهی

فوریتتتا هتتت ی  
-پسشکی در بالی 
 مذیریا بحران

آزمتتون میتت ن تتتر  و   ک مپیوتر
پ ی ن تتر ، مات رکا   
 فع ل در بحث گروهی

 يفرماودَ ستمیس 5/12/79

 (ICSسًاوح)

 یک 4-2 بهسادمرادی 

 شنبه

سخنرانی،بحث 
 هیگرو

فوریتتتا هتتت ی  
-پسشکی در بالی 
 مذیریا بحران

آزمتتون میتت ن تتتر  و   ک مپیوتر
پ ی ن تتر ، مات رکا   
 فع ل در بحث گروهی

12/12/79  

 یک 4-2 مرادیبهساد  تریاژ 17/12/79

 شنبه

سخنرانی،بحث 
 گروهی

فوریتتتا هتتت ی  
-پسشکی در بالی 
 مذیریا بحران

آزمتتون میتت ن تتتر  و   ک مپیوتر
مات رکا  پ ی ن تتر ،  

 فع ل در بحث گروهی

 یک 4-2 مرادید بهسا زمیه لرزٌ 16/1/78

 شنبه

سخنرانی،بحث 
 گروهی

فوریتتتا هتتت ی  
-پسشکی در بالی 
 مذیریا بحران

آزمتتون میتت ن تتتر  و   ک مپیوتر
پ ی ن تتر ،  مات رکا   
 فع ل در بحث گروهی

 سیل 23/1/78

 

 یک 4-2 مرادیبهساد 

 شنبه

سخنرانی،بحث 
 گروهی

فوریتتتا هتتت ی  
-شکی در بالی پس

 مذیریا بحران

آزمتتون میتت ن تتتر  و   ک مپیوتر
پ ی ن تتر ، مات رکا   
 فع ل در بحث گروهی

 یک  4-2 مرادیبهساد  ًفانت 33/1/78

 شنبه

سخنرانی،بحث 
 گروهی

فوریتتتا هتتت ی  
-پسشکی در بالی 

آزمتتون میتت ن تتتر  و   ک مپیوتر
پ ی ن تتر ، مات رکا   
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 فع ل در بحث گروهی مذیریا بحران

ي  اعقٍ زدگيص 9/2/78

 آتشفشان

 یک 4-2 مرادیبهساد 

 شنبه

سخنرانی،بحث 
 گروهی

فوریتتتا هتتت ی  
-پسشکی در بالی 
 مذیریا بحران

آزمتتون میتت ن تتتر  و   ک مپیوتر
پ ی ن تتر ، مات رکا   
 فع ل در بحث گروهی

 ترم انیآزمًن م 14/2/78

حًادثي با چىدیه  21/2/78

 قرباوي

 

سخنرانی،بحث  شنبه یک4-2 مرادیبهساد 
 روهیگ

فوریتتتا هتتت ی  
-پسشکی در بالی 
 مذیریا بحران

آزمتتون میتت ن تتتر  و   ک مپیوتر
پ ی ن تتر ، مات رکا   
 فع ل در بحث گروهی

کشتار دستٍ  28/2/78

 جمعي

 

 یک 4-2 مرادیبهساد 

 شنبه

سخنرانی،بحث 
 گروهی

فوریتتتا هتتت ی  
-پسشکی در بالی 
 مذیریا بحران

آزمتتون میتت ن تتتر  و   ک مپیوتر
پ ی ن تتر ، مات رکا   
 فع ل در بحث گروهی

مًاد مىفجرٌ ي  5/3/78

 يسالح َا

 یيایمیش

 یک 4-2 مرادیبهساد 

 شنبه

سخنرانی،بحث 
 گروهی

فوریتتتا هتتت ی  
-پسشکی در بالی 
 مذیریا بحران

آزمتتون میتت ن تتتر  و   ک مپیوتر
پ ی ن تتر ، مات رکا   
 فع ل در بحث گروهی

 یک 4-2 مرادیبهساد  کیًلًژیعًامل ب 12/3/78

 شنبه

ی،بحث سخنران
 گروهی

فوریتتتا هتتت ی  
-پسشکی در بالی 
 مذیریا بحران

آزمتتون میتت ن تتتر  و   ک مپیوتر
پ ی ن تتر ، مات رکا   
 فع ل در بحث گروهی

سالح َاي َستٍ  17/3/78

 اي ي تشعشعات

 یک 4-2 مرادیبهساد 

 شنبه

سخنرانی،بحث 
 گروهی

فوریتتتا هتتت ی  
-پسشکی در بالی 
 مذیریا بحران

آزمتتون میتت ن تتتر  و   ک مپیوتر
 ی ن تتر ، مات رکا   پ

 فع ل در بحث گروهی

 آشن یی ب  انواع وس یل نج ت و ک ربرد آن ه  به صورت فیلم و اسالیذ عملی

 در صورت برگساری م نور توسط مرکس فوریا ه ی پسشکی حضور کلیه داناجوی ن السامی اسا. عملی


