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 دانشکده
 یقالب نگارش طرح درس ترم

 

 عمومیبهداشت  پيوسته کارشناسی 5ترم  مخاطبان: اقدامات بهداشتی در شرایط اضطراری: عنوان درس

 11-8شنبهدو :يربه سوالات فراگ ییساعت پاسخگو واحد  1سهم استاد –واحد  دو سهم استاد از واحد(: یا) :تعدادواحد

   11تا  8 :ساعتنبه شدو روز :   زمان ارائه درس:

    و عملی نظری درس:

  دکتر سيد عليرضا موسویمدرس: 

 ندارد :پيش نيازدرس و 

  هدف کلی درس:

جهت پيشگيری، کنترل و پایش مخااطرات اصول مدیریت بحران، اجرای برنامه های بهداشتی  و بلایای طبيعی و انسان ساخت، با حوادثدانشجویان  آشنایی

 حوادث و سوانحبهداشتی ناشی از 

 اهداف کلی جلسات)جهت هر جلسه یک هدف(:

  انسان ساختبلایای طبيعی و و اثرات  انواعبر  یمرور (،یدرس، روش ارزیاب و طرح ارائه سرفصل)مقدمه -1

 ساختار مدیریت بحران ملی و بين المللی  -2

  گان اسکان آوارهروش های  -3

 یبيماریهای واگيردر شرایط اضطرارکنترل  -4

 تامين آب و غذا در شرایط اضطراری  -5

 جمع آوری و دفع بهداشتی پسماند جامد و فاضلاب در شرایط اضطراریجمع آوری و تدفين اجساد،  -6

 مبارزه با ناقلين و جوندگان  -7

 ، مانور و پرسش و پاسخارائه سمينار   -8

 اهداف ویژه به تفکيک اهداف کلی هر جلسه:

 

 انواع و اثرات بلایای طبيعی و انسان ساخت بر  یمرور ی(،درس، روش ارزیاب و طرح ئه سرفصلارا)مقدمه جلسه اول:

 اهداف ویژه

 دانشجو باید بتواند: 

 کند. يانرا مختصراً ب مدیریت بحران در شرایط اضطراریاهميت و ضرورت  .1

 سرفصل درس را ليست نماید. .2

 کند. ياناهداف درس را مختصراً ب .3

 کند. ياندرس را ب یو فرع یع اصلمناب .4

 کند. ياناهميت و ضرورت مشارکت در آموزش درس را ب .5

 کند. يانرا ب یاهميت و ضرورت ارزشياب .6

 کند. يانرا ب مدیریت بحران در شرایط اضطراریاصطلاحات و تعاریف مربوط به  .7

                                                                                                                                                                                                                  را بيان نماید.  ميکروبی و... ( یجنگ افزارها ی،حوادث شيميای وقوع بلا درجهان و ایران  )زلزله، خشکسالی، سونامی،تاریخچه  .8

 را بيان نماید عوامل مؤثر در تشدید اثرات بحرانو  اثرات بحران .9
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 ساختار مدیریت بحران ملی و بين المللی جلسه دوم:

 اهداف ویژه

 دانشجو باید بتواند: 

                                                                                                                                                                                                                     توسط استاد مربوطه ارائه می گردد.  

                                                                                                                                                                                                                را ترسيم و توضيح دهد.  چرخه مدیریت بحران .1

 .و ساختار ملی آن را بيان نماید مراحل مدیریت بحران. 2

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

 

 گانآوارهروش های اسکان   سوم: جلسه

 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 کوتا. شرایط 3

مانی و دیگر خدمات را بيان ی سایت اسکان برای ارائه خدمات بهداشتی درخصوصيات تاسيسات، مراکز خدماتی، درمانی و پشتيبان.  4

 نماید.

 

 کنترل بيماریهای واگيردر شرایط اضطراری  جلسه چهارم:

 اهداف ویژه

 دانشجو باید بتواند

 در شرایط اضطراری را بيان نماید.. انواع بيمارهای واگير 1

 گير در شرایط اضطراری را بيان نماید. . روش های شناسایی و کنترل شيوع بيماریهای وا2 

 در شرایط اضطراری را بيان نماید.بيمارهای واگير . روش های ثبت و پيگيری 3

 

 تامين آب و غذا در شرایط اضطراری  :پنجمجلسه 

 اهداف ویژه

 دانشجو باید بتواند: 

                                                                                        را بيان نماید.  در شرایط بحرانو تامين غذا اهميت آبرسانی . 1

                                                                                          برای تامين آب بهداشتی و غذا را بيان نماید.  اقدامات اساسی قبل از بحران. 2

 برای تامين آب بهداشتی و غذا را بيان نماید.  بعد از بحراناقدامات اساسی  .3

         را بيان نماید.  استراتژی آبرسانی در شرایط اضطراری.4

                                                                                                 را بيان نماید. در شرایط اضطراری تامين غذا استراتژی ارائه خدمات . 5

 را بيان نماید.بندی منابع تأمين کننده آب اولویت. 6

 را توضيح دهد. نظارت و کنترل کيفی آب .7

 را توضيح دهد. تصفيه آب در شرایط اضطراری. 8

 روش نمونه برداری و تست های صحرایی کيفيت آب را انجام دهد.  -9

 

 جمع آوری و تدفين اجساد، جمع آوری و دفع بهداشتی پسماند جامد و فاضلاب در شرایط اضطراری :ششمجلسه 

 اهداف ویژه
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 دانشجو باید بتواند:

 را بيان نماید. در شرایط اضطراری دفن اجساد روش ها و استاندارهای  جمع آوری و  .1

 ماند جامد و فاضلاب را بيان نماید. جهت جمع آوری و دفع بهداشتی پس اقدامات اساسی قبل از بحران. 2

 جهت جمع آوری و دفع بهداشتی پسماند جامد و فاضلاب را بيان نماید. اقدامات اساسی بعد از وقوع بلا .3

  .را بيان نماید اضطراری شرایط در زباله ها دفع های روش .4

 را بيان نماید.  اضطراری شرایط در فضولات انسانی دفع های روش .4

      را بيان نماید.  اضطراری شرایط در فضولات حيوانی دفع های روش .5

 .  روش نمونه برداری و تست های کيفيت فاضلاب را انجام دهد.6

                                                               

 مبارزه با ناقلين و جوندگان :هفتمجلسه 

 اهداف ویژه

 دانشجو باید بتواند:

 . بيان نمایدناقلين و جوندگان مهم در شرایط اضطراری را نواع و خصوصيات ا .1

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

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

 برای کنترل ناقلين و جوندگان بيان نماید. راروش های شيميایی، فيزیکی و بيولوژیکی . انواع 4

 ناقلين و جوندگان مهم در شرایط اضطراری انجام دهد. برای . سم پاشی و طعمه گذاری را 5

 

 پرسش و پاسخ مانور و، ارائه سمينار :هشتمجلسه 

 اهداف ویژه

 دانشجو باید بتواند: 

 نماید.اقدام به تهيه و ارائه سمينار  ی،مطابق با اصول علم -1

 .انشکده اجرا نمایددکلاس را در مانور فرضی مباحث مطرح شده در -2

 نماید. مطرح و تحليلرا  درس مختلف مباحث از شده مطرح مسائل -3

 منابع:

(. بهداشت محيط در بحاران ) آب رساانی و دفاع فاضالاب(. انتشاارات خاناه چاا  و 1392سيد عليرضا موسوی، فریده کمری ) .1

 دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه.گرافيک سارینا. 

،  چا  نوبهار، مرکاز نشار "راهنمای بهسازی محيط در بلاهای طبيعی "(1363) .ترجمه دکتر ابوالحسن ندیم -دکتر محمد عصار .2

 دانشگاهی، تهران.

 از انتشارات جمعيت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران  –کتاب امداد و نجات  .3

، ناشر مرکز کشوری برنامه مدیریت سالامت دانشاگاه علاوم پزشاکی تبریاز، "آب و فاضلاب گندزدایی "( 1382اصل هاشمی، ا. ) .4

 چا  اول.

 ،  انتشارات اختر، چا  دوم."(2اقدامات بهداشتی در شرایط اضطراری )"( 1384اصل هاشمی، ا. ) .5

 .، انتشارات اختر.چا  دوم"(1اقدامات بهداشتی در شرایط اضطراری )"(  1384اصل هاشمی، ا. ) .6
7. B. Wisner, J. Adams, (2002), “Environmental health in Emergencies and Disasters: a practical guide Geneva, 

Switzer land: world Health organization.  

 

 روش تدریس)آموزش(:

 سخنرانی -1
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 سخنرانی با ارائه پاورپوینت -2

 پخش فيلم  -3

 پرسش و پاسخ -4

 حل مسله -5

 وسایل کمک آموزشی:

 و پروژکتورویدئ .1

 وایت برد .2

 کامپيوتر .3

 تجهيزات آزمایشگاهی .4

 

 یا سنجش دانشجو: ینحوه ارزیاب
 

 روش آزمون
 سهم از نمره کل

 )بر حسب درصد(
 ساعت تاریخ

   71 کتبی آزمون پایان ترم

 حضور فعال در کلاس
 شرکت در کلاس

 شرکت در بحث گروهی 

 پرسش و پاسخ

11   

 

 ارائه پروژه
  11  پروژه یارائه شفاه

 در طول دوره

 

 تهيه گزارش با فرمت مقاله
11 

مدیریت ائه کار فناورانه در خصوص در صورت ار ارائه کار فناورانه
درصد نمره امکان  51تا  بهداشتی در شرایط اضطراری

 پذیر است.

  در طول دوره

 

 مقررات کلاس و انتظارات از دانشجو:

 حضور به موقع سر کلاس .1

 کلاس  یشرکت در بحث ها .2

 ارائه شده یناتتمر انجام .3

 ترم یاندر امتحان پا شرکت .4

 سمينار ارائه  .5

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

                                                                                                                    تاریخ ارسال:                                           تاریخ ارسال:             تاریخ تحویل:               

 

 

 

 شرایط اضطراریدر اقدامات بهداشتی جدول زمانبندی درس: 

 11تا  8شنبه ساعت دو روز و ساعت جلسه :
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 مدرس موضوع هر جلسه تاریخ جلسه

1 
29/11/97 

 

انواع و اثرات بلایای طبيعی و انسان بر  یمرور ی(،درس، روش ارزیاب و طرح ارائه سرفصل)مقدمه

 ساخت 
 دکتر موسوی

2 
 دکتر موسوی ساختار مدیریت بحران ملی و بين المللی 6/12/97

 دکتر موسوی گانآوارهروش های اسکان  13/12/97 3

 دکتر موسوی ترل بيماریهای واگيردر شرایط اضطراریکن 21/12/97 4

5 
 دکتر موسوی تامين آب و غذا در شرایط اضطراری 19/1/98

6 
جمع آوری و تدفين اجساد، جمع آوری و دفع بهداشتی پسماند جامد و فاضلاب  26/1/98

 در شرایط اضطراری
 دکتر موسوی

 دکتر موسوی مبارزه با ناقلين و جوندگان 2/2/98 7

 دکتر موسوی ، مانور و پرسش و پاسخارائه سمينار  9/2/98 8

 دکتر موسوی ) امتحان بصورت تستی چهار جوابی خواهد بود(جلسه امتحان 29/4/98 17

 

 


