
 به نام خدا                      

 

 

 

 1396-97 دانشكده پرستاري و مامائي  نیمسال دوم تحصیلي:

                 پرستاريارشد مدیریت كارشناسي : شته و مقطعر  95مهر - اول دوره: مدیریت بحران در نظام سالمتعنوان درس: 

سید دكتر دكتر تهمینه صالحي، ها: مدرسین خانم      1-3ها دوشنبه ساعت كالس:       ي(واحد كارآموز 5/0 واحد نظري، 5/1واحد ) 2 تعداد واحد:

  ، خانم هاله ادیبسیدینحسام 

 اخالق و قانون در مدیریت پرستاري.راهبردي و عملیاتي در پرستاري،  ریزيبرنامهپیش نیاز یا همزمان: 

در محیط بالیني جهت ارائه  ، شناخت عوامل ایجاد بحرانفاهیم مرتبط با بحران و مدیریت بحرانهدف كلي این درس آشنا ساختن دانشجویان با م هدف کلي:

 .زي در شرایط بحراني و كنترل آنریمراقبت پرستاري ایمن و كسب توانمندي در برنامه

هاي ارزیابي خطر، گردد. سپس روشتشریح مي ، بیان شده و فازهاي چهار گانه مدیریت بحراندر طي این درس مفاهیم و مباني مدیریت بحرانشرح درس: 

نیز در  بحث پدافند غیرعاملممباني و اصول ر( و سناریو تمرین در جلسه عملي آموزش و تمرین خواهد شد. همراه با تمرین عملي )مانو سیستم فرماندهي حوادث،
 بحران كشور، مراكز اورژانس پیش بیمارستاني و ستادهاي حوادث غیرمترقبه ادهاي مدیریتتموزي بازدید از سآدر واحد كار شود.این درس بیان و شرح داده مي

 انجام شده و دانشجو از این مراكز گزارش تهیه كرده و ارائه خواهد داد.

 : ویژه در حیطه شناختیاهداف 

 آشنایي با مفاهیم بحران و مدیریت بحران 

  بروز بحران منشاآشنایي با دالیل و 

 فاز اصلي آن 4و  یت بحرانآشنایي با فرآیند مدیر 

  ریزيتریاژ، سامانه هشدار اولیه، انواع برنامهآشنایي با 

 آشنایي و یادگیري سامانه فرماندهي حوادث (ICS & HICS) 

 آشنایي با مركز عملیات اور( ژانسEOC) 

  مباني و اصول پدافند غیرعامل توسط دانشجوبیان 

 فند غیرعامل در كشورآشنایي با اسناد زیستي، شیمیایي و سایبري پدا 

 :اهداف مهارتی

 به شکل یک  انجام ارزشیابي از محیط بالیني خود و ارائه برنامه مدیریت بحران در خدمات پرستاري برنامه مدیریت بحران با كسب مهارت تدوین
 پروژه عملیاتي

 كسب مهارت هاي الزم براي مواجهه و مدیریت بحران 

 :اهداف نگرشی 

 و چگونگي مدیریت آن ها در شرایط بحرانيیري سیستمدرك بهتري از آسیب پذ  



 (ساعت 26واحد کارآموزی )

 هالل احمر، سازمان پیشگیري و شهر تهران مركز اورژانسابي و مدیریت بحران در شهر تهران؛ شامل: بازدید و آشنایي با ساختارهاي پیشگیري، ارزی ،
 )با ارائه گزارش(هالل احمرو شركت در مانور بحران  مدیریت بحران شهرداري تهران 

 :ارزیابی شیوه

  نمره( 15) ترمپایان  امتحان 75%           نمره(1) حضور و غیاب و شركت فعال در كالس %5       نمره( 4) پروژه و كاركالسي 20%

( شركت در 3  و گزارش كارآموزي  پروژه / كالسي كار موقع به تحویل( 2      كالس در، بدون غیبت و با آمادگي منظم حضور( 1  :دانشجویان وظایف

 آزمون 

دفتر دکتر سیدين )اتاق ، يا 174شماره تلفن داخلي  (،604)اتاق  صالحيدفتر دکتر  6نیم طبقه  يا مشاوره به دريافت راهنمائيدر صورت نیاز به 

 ارتباط برقرار نمايید.   های زير با ايمیليا  و (807

    Salehi.t@iums.ac.ir                   h.seyedin@gmail.com 
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 جدول برنامه درسی

 مالحظات تاریخ فهرست مطالب جلسات  مدرس

 شروع ترم 16/11/96 ان و مدیریت بحرانمباني بحر مفاهیم و طرح درس،  آشنایي با اول دكتر صالحي

16/11/96 

 درسپایان 

 17/2/97 

 آزمون نهایی:

 

 سرکار خانم ه:نمایند

 جهان بین 

 

 :تعداد دانشجویان 

 نفر 7

 Mitigation (1) 23/11/96اولین فاز مدیریت بحران  دوم  دكتر سیدین

 Mitigation (2) 30/11/96اولین فاز مدیریت بحران  سوم دكتر سیدین

 3/12/96 مانور هالل احمر سركار خانم ادیب

: تریاژ، سامانه هشدار preparednessدومین فاز مدیریت بحران  چهارم دكتر سیدین

 ریزياولیه، انواع برنامه

14/12/96 

 Response LMSسومین فاز مدیریت بحران   پنجم دكتر سیدین

 Recovery  LMSچهارمین فاز مدیریت بحران  ششم دكتر سیدین

 21/12/96 هاي ارزیابي خطر روش هفتم دكتر سیدین

( و مركز عملیات ICS & HICSسیستم فرماندهي حوادث  ) هشتم دكتر سیدین

 ( EOCاورژانس)

20 /1/97 

 27/1/97 اصول و مباني پدافند غیر عامل نهم دكتر صالحي

/ ارائه ند غیر عامل كشوراسناد زیستي، اجتماعي و سایبري پداف دهم دكتر صالحي

 دانشجویان

3/2/97  

دكتر سیدین، دكتر 

صالحي، خانم 

 ادیب، 

 10/2/97 سناریو و مانور یازدهم

  17/2/97 سناریو و حل تمرین دوازدهم   //

 


