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 بسمه تعالی

 

  كد مدرك و شماره بازنگري:

EO-WI-002/01 

 3از   1صفحه 

 (course plan)طرح دوره نظري 

 98-9تحصيلي نيمسال اول

 مدیریت پرستاريرشته.

 مقطع کارشناسي ارشد

 دفتر  توسعه آموزش 
 

 
 تهران درماني بهداشتي خدمات و پزشكي علوم دانشگاه

مامايي و پرستاري دانشكده   

 

 17/5/97: نیتدو خیتار

 5/98/ 24:يبازنگر خیتار 

  نظام سالمت مدیریت بحران در:  عنوان دوره: 

 پرستاری مراقبت ویژه و مدیریت پرستاریگروه آموزشي: 

 کارشناسي ارشدمقطع تحصيلي: 

 ریزی راهبردی و عملیاتي در پرستاری، اخالق و قانون در مدیریت پرستاری.برنامهپيش نياز: 
 واحد تئوری1.5تعداد واحد: 

 هفته 12به مدت  08:00-10:00، یكشنبهزمان برگزاري کالس: 

 براساس هماهنگي قبلي: ن و مكان مشاوره با اساتيد دورهزما

 محل کالس: 

 

 اساتيد:

hajibabaeefateme@yahoo.com  بابایيفاطمه حاجيدکتر 

Zahra_abasi2000@yahoo.com مسئول درس( آباديدكتر زهرا عباسی دولت ( 

 

 شرح درس:

بی هاي ارزیاگردد. سپس روشو فازهاي چهار گانه مدیریت بحران تشریح میدر طی این درس مفاهیم و مبانی مدیریت بحران، بیان شده 
خطر، سیستم فرماندهی حوادث، همراه با تمرین عملی )مانور( و سناریو تمرین در جلسه عملی آموزش و تمرین خواهد شد. مبانی و اصول 

  شود.مبحث پدافند غیرعامل نیز در این درس بیان و شرح داده می

 امه دوره:اجزاي برن

 هدف کلي: 

 در نظام سالمت خطر حوادث و بالیامدیریت آشنایي با اصول 

 

 اهداف جزیي:

 با رود فراگیران در پايان دوره انتظار مي

  توضیح دهندمفاهیم و مباني مدیریت خطر حوادث و بالیا در نظام سالمت. 

 شرح دهندی مدیریت خطر حوادث و بالیا چرخه. 

  حوادث و بالیا در نظام سالمت آشنا شوند.با ارزیابي خطر 

 آشنا شوند. ریزی مدیریت خطر حوادث و بالیابا اصول برنامه 
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 ( با  سامانه فرماندهي حوادثICS & HICSو کاربرد آنها آشنا شوند ). 

 ( با مرکز مدیریت عملیات اورژانسEOC.و کارکرد آن آشنا شوند ) 

 و با تلفات انبوه و کاربرد تریاژ در این نوع حوادث آشنا شوند.  با اصول مدیریت حوادث 

 .با اصول تمرین در مدیریت خطر حوادث و بالیا آشنا شوند 

 .با نقش سیستم هشدار اولیه در نظام سالمت آشنا شوند 

  ا تریاژو کاربرد با روش START/JUMPSTART آشنا شوند. 

 شوند.آشنا اعتباربخشي بیمارستاني نسل جدید در استانداردهای  "خطر حوادث و بالیا"مدیریت  هایبا سنجه 

    .با اصول پدافند غیرعامل آشنا شوند 

 یبا اسناد ملي پدافند غیرعامل کشور در حوزهCBRNE  .آشنا شوند 

 

 وسایل کمك آموزشي:

باشد. همچنین جهت برقراری چارت ميفیلیپ  ، برد، ماژیک و ویدئو پروژکتور کامپیوتر،مورد نیاز شامل ابزار کمک آموزشي 

 از سامانه نماد به عنوان یک ابزار کمک آموزشي استفاده خواهد شد.ارتباط و ایجاد فرصت مناسب جهت پرسش و پاسخ 

 

 وظایف فراگير:

 های کالسيحضور فعاالنه در جلسات کالس و بحث 

 مشارکت در ارائه مباحث تئوری 

 ارائه تكلیف در زمان تعیین شده 

 

 یادگيري: -هاي آموزشروش

 Small groupهای مختلف تدریس بزرگساالن مانند  ا استفاده از مشارکت دانشجویان و با روشمطالب این درس در کالس ب

teaching  ، ،از الگوی تدریس دانشجومحور استفاده غالبا ترتیب حل مساله و پرسش و پاسخ ارائه خواهد شد. بدین سخنراني

 خواهد شد. 

 

  امتحان کتبي پایان ترم:

آزمون  شود و در انتهای دورهارزشیابي دانشجویان براساس میزان و نوع مشارکت آنها در طي ترم و در هر جلسه سنجیده مي

  کتبي براساس طراحي سوال از مباحث ارائه شده در طي دوره آزمون گرفته خواهد شد. 

 

 شيوه ارزشيابي واحد نظري

 جلسهحضور در هر  10%

 در كار تیمی مشاركت فعال 20%

 ارائه تکالیف 30%

 آزمون پایان ترم 40%
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 بسمه تعالی

 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني تهران

 دانشكده پرستاري و مامائي

 مديريت بحران در نظام سالمت تقویم درس

 79-8سال تحصیلی  اول  نيمسال

 

 کارشناسي ارشد مدیریت پرستاريمقطع:

 نام استاد موضوع تاریخ هفته

1.  24/6/98  
، آشنایي با چارجوب سندای، معرفي درس، منابع، تعیین تكالیف

 اپیدمیولوژی حوادث و بالیا در دنیا،

و  دکتر عباسي

 بابایيدکتر حاجي

2.  31/6/98  دکتر عباسي در نظام سالمت اصول و مباني حوادث و بالیا 

 دکتر عباسي ارزیابي خطر حوادث و بالیا در نظام سالمت 7/7/98  .3

 دکتر عباسي ریزی در مدیریت خطر حوادث و بالیا در نظام سالمتاصول برنامه 14/7/98  .4

5.  21/7/98 
(، مرکز عملیات  HICS ICS VSسامانه فرماندهي حادثه  )

 EOC VS DOC VS HCC VS HEOCاورژانس

 دکتر عباسي

 دکتر عباسي ارتباط خطر  و سامانه هشدار اولیه و نقش آن در نظام سالمت 28/7/98  .6

 دکتر عباسي تخلیه اضطراری و اسكان اضطراری ) تعطیل رسمي( 5/8/98  .7

 دکتر عباسي مباني تمرین در مدیریت خطر حوادث و بالیا 12/8/98  .8

 دکتر عباسي MCIمدیریت حوادث نبوه 19/8/98  .9

 بابایيحاجي JUMP STARTو  STARTاصول تریاژ 26/8/98  .10

 بابایيحاجي خطرهای مدیریت اعتباربخشي و سنجه 3/9/98  .11

 دکتر عباسي جایگاه نظام سالمت در پدافند غیرعامل  10/9/98  .12

 

 

 موفق باشید
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 ی کارورزی مدیریت بحران در نظام سالمتبرنامه

مدت زمان 

 مورد نیاز
 نام استاد موضوع تاریخ

  ساعت 4

تاریخ برگزاری 

کارورزی متعاقبا 

 اعالم خواهد شد.

 

 

 يبابایدکتر عباسي و دکتر حاجي مدیریت خطر حوادث و بالیا در بیمارستانریزی تمرین برنامه

 يبابایدکتر عباسي و دکتر حاجي تمرین سناریونویسي و برگزاری تمرین ساعت4

 يبابایدکتر عباسي و دکتر حاجي دانشگاه علوم پزشكي تهران EOCبازدید از  ساعت2

 يبابایعباسي و دکتر حاجي دکتر یک بیمارستان HCCبازدید از  ساعت2

 


