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  دکتر تهمینه صالحی: مدرس                 (6139داخلی جراحی )ورودی مهر  : دانشجویان کارشناسی ارشد پرستاریفراگیران

  با مفاهیم و مصادیق پدافند غیر عامل و پی آمدهای آنآشنایی  :هدف کلی درس

 وظایف و تکالیف دانشجو 

 از فراگيران انتظار مي رود: 

 زير بناي علمي مناسب جهت فراگيري مطالب مورد تدريس را كسب نمايد. -

 با استفاده از بحث هاي مطرح شده، معلومات خود را از طريق مطالعات كتابخانه اي گسترش دهند. -

 در تهيه تكاليف خود منابع جديد علمي و يافته هاي پژوهشي را مورد استفاده قرار داده و استناد صحيح به اين منابع داشته باشند. -

 مربوطه برنامه هاي آموزشي خود را دنبال نمايند. ديمسئوليت يادگيري هر چه بيشتر خود را به عهده گرفته و تحت نظر اسات -

 و مرتب بدون غيبت در كالس هاي درس حضور يافته و در بحث هاي علمي شركت موثر داسته باشند. به طور مداوم، منظم -

 تكاليف خود را در زمان هاي تعيين شده ارائه نموده و با آمادگي كامل در جلسات آزمون نظري ميان ترم و پايان ترم شركت كنند. -

چنانچه غيبت موجه باشد )با ارائه گواهي معتبر( الزم  اگر غيبت غير موجه باشد نمره صفر براي آن آزمون منظور خواهد شد و در صورت غيبت در آزمون -
 شد. اي وي منظور خواهداست فراگير حداكثر يك هفته بعد از تاريخ آزمون براي انجام امتحان به استاد درس مربوطه مراجعه نمايد و در غير اين صورت نمره صفر بر

 ساعات بيشتر باشد. در صورتي كه غيبت بيش از حد مجاز باشد: 8/2غيبت در كالس نبايد از حد مجاز  -

 غيبت ها موجه باشد، آن واحد درسي حذف مي شود. 2/1چنانچه بيش از  -الف 

 .چنانچه غيبت ها غير موجه باشد نمره صفر براي آن منظور خواهد شد -ب              

 وسایل کمک آموزشی  
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نقش و كاربرد الگوهاي پرستاري در مواجهه با  - عامل ريپدافند غ يكل ميو مفاه فتعاري –طرح درس  يمعرف
 پدافند غير عامل 

 

 25/6/97   جلسه اول

 تنفسي، خوني و تاول زا( ، عوامل شيميايي )سيانيد ها، عوامل اعصاب -

 عوامل تشعشعي و هسته اي -
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 8/7/97    جلسه سوم

 مداخالت آب و هوايي )پديده هارپ(  -

 نقش و وظايف مديريت پدافند غير عامل  –مديريت مراقبت ها   -پيشگيري  -
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