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 دانشکده
 یقالب نگارش طرح درس ترم

 

 یوستهپ یکارشناس 5ترم  یاندانشجومخاطبان:  در شرایط اضطراریاولیه  هایی و کمکبهداشت اقداماتعنوان درس: 

                                                                                                عمومیبهداشت 

 12-11 شنبه: یربه سواالت فراگ ییساعت پاسخگو واحد   1 سهم استاد از واحد(: یا) :واحد تعداد

 12-11  شنبهزمان ارائه درس:  

  نظری درس:

شهین چراغیان دانشجوی دکتری تخصصی مدرس: 

 مهندسی بهداشت محیط   

 

 ندارد :یا همزمان پیش نیاز

  هدف کلی درس:

 های اولیه در شرایط اضطراریهای بهداشتی و کمکاجرایی برنامهدر زمینه  دانشجویانایجاد مهارت در  -

 اقدامات ضروری جهت پیشگیری از سوانح و حوادثو  شوندمی حوادث عث بروزباشناخت عواملی که  -

 های آن شناخت مدیریت بحران و ویژگی  -

 هداف کلی جلسات)جهت هر جلسه یک هدف(:

 انواع و اثرات بالیای طبيعی و انسان ساختبر  یمرور، حوادث ،كليات (،یيابشدرس، روش ارز و طرح ارائه سرفصل)مقدمه .1

 های بهداشتی قبل از وقوع بحرانآمادگی ،ساختار مدیریت بحران ملی و بين المللی -بحران مدیریت .2

 و انتقال مجروحين گانو تخليه بالزدهجستجو، نجات بهداشتی اقدامات  .3

 اردوگاهها مسائل بهداشتی، روانی و عاطفی اسکان در  ، اردوگاهها محل بانتخا شرایط، گاناسکان آوارهروش های  .4

  در شرایط اضطراری واگير بيماریهای كنترل .5

 جامد پسماند یو دفع بهداشت یآوراجساد، جمع ينو تدف یآورجمع ب،آ گندزداییو تامين ، مشکالب آب و فاضالب .6

 و حل مشکالت یدر سازمانده گانهیدديببهداشت مواد غذایی، آموزش بهداشت و جلب مشاركت آس .7

  پایان و جوندگان()بندناقلين  با مبارزه .8

 پرسش و پاسخ  .9

 اهداف ویژه به تفکیک اهداف کلی هر جلسه:

 

 انواع و اثرات بالیای طبيعی و انسان ساخت بر  یمرور ی(،درس، روش ارزیاب و طرح ارائه سرفصل) مقدمه جلسه اول:

 اهداف ویژه

 تواند: دانشجو باید ب

 را مختصراً بيان كند. مدیریت بحران در شرایط اضطراریاهميت و ضرورت  .1

 اهداف درس را مختصراً بيان كند. ..2

 كند. منابع اصلی و فرعی درس را بيان .3

 اهميت و ضرورت مشاركت در آموزش درس را بيان كند. .4

 اهميت و ضرورت ارزشيابی را بيان كند. .5

 را بيان كند.مدیریت بحران در شرایط اضطراری و تعاریف مربوط به اصطالحات  .6

                                                                                                                                                                                                         تاریخچه وقوع بال درجهان و ایران  )زلزله، خشکسالی، سونامی، حوادث شيميایی، جنگ افزارهای ميکروبی و... ( را بيان نماید.           .7
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 .ر در تشدید اثرات بحران را بيان نمایدث. اثرات بحران و عوامل مؤ8

                                                                                                                                                                                                            

 های بهداشتی قبل از وقوع بحرانآمادگی ی،و بين الملل یبحران مل یریتساختار مد -مدیریت بحران جلسه دوم:

 اهداف ویژه

 دانشجو باید بتواند: 

 
                                                                                                                           چرخه مدیریت بحران را ترسيم و توضيح دهد.                                                                                       .1

 .. مراحل مدیریت بحران و ساختار ملی آن را بيان نماید2

 .را بيان نمایدمرتبط با مدیریت بحران ها و بالیای طبيعی و انسان ساخت بين المللی سازمانها و تشکيالت . 3

 شرح دهد.های بهداشتی قبل از وقوع بحران را ها و فعاليت. برنامه4

 

 و انتقال مجروحين داشتی جستجو، نجات و تخليه بالزده گاناقدامات به جلسه سوم:

 اهداف ویژه

 دانشجو باید بتواند:  

 ها در جستجو و نجات حادثه دیدگان را بيان نماید.. ضرورت1

  های مسئول در جستجو و نجات را نام ببرد.سازمان. 2

 د.را توضيح دهجایگاه عمليات جستجو و نجات در چرخه مدیریت بحران  . 3

  های اساسی جستجو و نجات و ترتيب و توالی آنها را بيان نماید.اقدامات و گام. 4

 های مسئول عمليات جستجو و نجات از سيستم مدیریت بحران را بيان نماید. . انتظارات سازمان5

 .و انواع آن را شرح دهد. تخليه اضطراری، اهداف 6

 

 اردوگاهها روانی و عاطفی اسکان در  شتی،مسائل بهدا ،گانآوارهاسکان  جلسه چهارم:  

 اهداف ویژه

 دانشجو باید بتواند:  

 را بيان نماید.و حادثه دیدگان  گانآوارهاسکان  و انواع دهااستاندار. 1

 انتخاب سایت شرایط . 2

 مدت و بلند مدت را توضيح دهد. هاسکان كوتا. شرایط 3

مانی و دیگر خدمات را بيان پشتيبانی سایت اسکان برای ارائه خدمات بهداشتی در خصوصيات تاسيسات، مراكز خدماتی، درمانی و.  4

 نماید.

 را شرح دهد. اردوگاهها روانی و عاطفی اسکان در  مسائل بهداشتی،. 5

 

 در شرایط اضطراری كنترل بيماریهای واگير  :پنجمجلسه 

 اهداف ویژه

 دانشجو باید بتواند

 ایط اضطراری را بيان نماید.در شر. انواع بيمارهای واگير 1

 . روش های شناسایی و كنترل شيوع بيماریهای واگير در شرایط اضطراری را بيان نماید. 2

 در شرایط اضطراری را بيان نماید.بيمارهای واگير . روش های ثبت و پيگيری 3
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 پسماند جامد یو دفع بهداشت آوریاجساد، جمع ينو تدف آوریو گندزدایی آب، جمع ين، تاممشکالب آب و فاضالب :ششمجلسه 

 اهداف ویژه

 دانشجو باید بتواند: 

         . اهميت آبرسانی در شرایط بحران را بيان نماید.                                                                                1

 داشتی را بيان نماید.                                                                                          . اقدامات اساسی قبل از بحران برای تامين آب به2

 . اقدامات اساسی بعد از بحران برای تامين آب بهداشتی را بيان نماید. 3

 .استراتژی آبرسانی در شرایط اضطراری را بيان نماید.         4

 نماید.  يانو دفن اجساد در شرایط اضطراری را ب یجمع آور  یدارهاروش ها و استان. 5

 نماید. يانپسماند جامد و فاضالب را ب یو دفع بهداشت یاقدامات اساسی بعد از وقوع بال جهت جمع آور. 6

 نماید.  يانوش های دفع زباله ها در شرایط اضطراری را ب. ر7

 نماید.  يان. روش های دفع فضوالت انسانی در شرایط اضطراری را ب8

 نماید.   ياندر شرایط اضطراری را ب يوانی. روش های دفع فضوالت ح9

 

 اندهی و حل مشکالت، آموزش بهداشت و جلب مشاركت آسيب دیدگان در سازممواد غذایی بهداشت جلسه هفتم: 

 اهداف ویژه

 دانشجو باید بتواند: 

 

 اضطراری را شرح دهد. یطدر شرا یهو تغذ يت غذااهم. 1

 دهد. يحرا توض ییغذا يرهبر زنج یاآثار بال ینتر . شایع2

 دهد يحبحران را توض یطدر شرا ییهای مرتبط با مواد غذا يماریب . انواع3

 دهد. یرا تشخص یقابل استفاده مجدد و غذاهای معدوم شدن . غذاهای4

 خطر رشد باكتری ها در غذاهای پخته شده را شرح دهد. .5

 را شرح دهد. یجاتو سبز يوهسالمسازی م آموزش بهداشت و نحوه.6

 دهد.   يحاز غذا را توض یناش يماریهایالزم در موارد بروز ب . اقدامات7

  . راهکارهای جلب مشاركت و همکاری آسيب دیدگان را بيان نماید.8

                                                                                                                                        

 و جوندگان( یانپاد)بنينمبارزه با  ناقلم: شتجلسه ه

 اهداف ویژه

 دانشجو باید بتواند:

 . بيان نمایدراری را ناقلين و جوندگان مهم در شرایط اضطانواع و خصوصيات  .1

 بيان نماید. در شرایط اضطراری و جوندگان را ن. بيماریهای مرتبط با ناقلي2

 . روش های مدیریت محيط زیست را برای كنترل ناقلين و جوندگان بيان نماید.3

 برای كنترل ناقلين و جوندگان بيان نماید. روش های شيميایی، فيزیکی و بيولوژیکی را. انواع 4

 ناقلين و جوندگان مهم در شرایط اضطراری انجام دهد. برای پاشی و طعمه گذاری را  . سم5
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 پرسش و پاسخ :نهمجلسه 

 اهداف ویژه

 دانشجو باید بتواند: 

 به سواالت و اشکاالت دانشجویان پاسخ داده ميشود. .1

 منابع:

 

 كتاب راهنمای بهسازی محيط در بالیای طبيعی، آخرین انتشار   .1

 ایمنی مناسب در زمان شيوع بيماریهای واگير، آخرین انتشاراقدامات  .2

 

 روش تدریس)آموزش(:

 مجازی .1

 وسایل کمک آموزشی:

 كامپيوتر .1

 

 یا سنجش دانشجو: ینحوه ارزیاب
 

 روش آزمون
 سهم از نمره کل

 )بر حسب درصد(
 ساعت تاریخ

   99 كتبی آزمون پایان ترم

  ول دورهدر ط 19  انجام تکاليف كالسی ارائه پروژه

مدیریت ائه كار فناورانه در خصوص در صورت ار ارائه كار فناورانه
درصد نمره امکان  59تا  بهداشتی در شرایط اضطراری

 پذیر است.

  در طول دوره

 

 مقررات کالس و انتظارات از دانشجو:
  

 انجام تکاليف درسی .1

   دانشکده EDO  مسئول ینام وامضا                         مدیر گروه: ینام و امضا               مدرس:  ینام و امضا

                                                                                                                    تاریخ ارسال:                                           تاریخ ارسال:             تاریخ تحویل:               
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 های اولیه در شرایط اضطراریاقدامات بهداشتی و کمکجدول زمانبندی درس: 

 12-11شنبه  روز و ساعت جلسه :
 

 مدرس موضوع هر جلسه تاریخ جلسه

1 
93/97/99 
 

انواع و اثرات بالیای بر  یمروركليات بالیا،  ی(،درس، روش ارزیاب و طرح ارائه سرفصل)مقدمه

 يعی و انسان ساختطب

 چراغيانشهين 

2 
های بهداشتی قبل از وقوع آمادگیمدیریت بحران، ساختار مدیریت بحران ملی و بين المللی،  19/97/99

 بحران

 چراغيانشهين 

 چراغيانشهين  ينو انتقال مجروح گاناقدامات بهداشتی جستجو، نجات و تخليه بالزده 17/97/99 3

4 
مسائل بهداشتی، روانی و عاطفی اسکان  ا،اردوگاهه محل انتخاب شرایط گانان آوارهروش های اسک 24/97/99

 در  اردوگاهها

 چراغيانشهين 

 چراغيانشهين  در شرایط اضطراری كنترل بيماریهای واگير 91/98/99 5

6 

ع و دف یآوراجساد، جمع ينو تدف یآورجمعب، آ گندزداییمشکالب آب و فاضالب، تامين و  98/98/99

 جامد پسماند یبهداشت

 

 چراغيانشهين 

7 
و حل  یدر سازمانده گانیدهديببهداشت مواد غذایی، آموزش بهداشت و جلب مشاركت آس 15/98/99

 مشکالت

 چراغيانشهين 

 چراغيانشهين  و جوندگان(  یانپاد)بنينمبارزه با  ناقل 22/98/99 8

 چراغيانشهين  پاسخ و پرسش 29/98/99 9

 

 


