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 مقذمً:
ضرایط اضطراری ّ بالیای طبیؼی توام هٌاطق زهیي را تحت تاثیر قرار 

ّ هْجب آسیب بَ هردم، دارائی، زیرساخت ُا، اقتصاد ّ هحیط دادٍ 

هی تْاًذ تبؼات ًاضی از هی گردد.ػذم هذیریت هْثر ضرایط اضطراری، 

اصلی در  حادثَ را سٌگیي تر کٌذ. بخص بِذاضت ّ درهاى از ُوکاراى

اغلب سْاًح ّ حْادث هی باضذ کَ هی بایست ًیرُّای خْد را در 

هقابلَ با حْادث ّ بالیا آهْزش دُذ ّ بَ حذی از آهادگی برساًذ کَ 

ػالٍّ بر ضٌاخت ّ آگاُی از ضرایط، قادر بَ اًجام اقذاهات هٌاسب ّ 

ُذف از برگساری بَ هٌظْر کٌترل ّ بِبْد اّضاع باضٌذ. بَ هْقغ 

ّرٍ ایجاد داًص ّ هِارت الزم در داًطجْیاى بِذاضت ػوْهی بَ ایي د

هٌظْر درک بحراى ُا ّ کسب آهادگی هطارکت در تین ُای اجرائی 

بِذاضتی با ارائَ کوک ُای اّلیَ ّ سایر اقذاهات بِذاضتی هْرد 

 ًیاز هی باضذ. 

 

کارشناسی  مقطع و رشته تحصیلی:                                 بهداشت عمومیگروه آموزشی:              بهداشت اوزدانشکده :   

 بهداشت عمومی

اقداهبت بْداضتی ٍ کوک ّبی اٍلیِ در ضرایط  :  ًبم درس

 اضطراری

  2 :  تعداد ٍاحد

 ٍاحد عولی1-ٍاحد ًظری 1ًَع ٍاحد :

  11-8 یکطٌبِ ٍ سِ ضٌبِرٍز ٍ سبعت برگساری کالس:  ًداردپیص ًیبز:

 داًطکدُ بْداضت اٍز هکبى برگساری:

 

 هٌْدس بریسی هسئَل برًبهِ :  

 هٌْدس پرٍیسی -هٌْدس بریسی هدرسیي) بِ ترتیب حرٍف الفبب(:

 هٌْدس بریسی تْیِ ٍ تٌظین : 

 2/11/88 :تبریخ تدٍیي/ ببزًگری

اضتی درهبًی الرستبىداًطکدُ علَم پسضکی ٍ خدهبت بْد  

 هرکس هطبلعبت ٍ تَسعِ آهَزش علَم پسضکی

 ٍاحد برًبهِ ریسی درسی ٍ آهَزضی

 
گرٍُ اتبق عول     

 



 

 
 :عىبَيه كهي ايه درس ضبمم مُارد سيز مي ببضذ 

 ٌذی،اثزات ٍ سبسهبى ّبی هسئَل هولکتی ٍ ثیي الوللیکلیبت، حَادث، طجقِ ث 

 )سبسهبًذّی، ّوبٌّگی،تقسین ٍظبیف در ضزایط اضطزاری )هذیزیت ثحزاى 

 جوغ آٍری هجزٍحیي، کوک ّبی اٍلیِ، چگًَگی ًقل ٍ اًتقبل آسیت دیذگبى 

 اسکبى آٍارگبى 

 کٌتزل ثیوبری ّبی ٍاگیز 

 جوغ آٍری سثبلِ، جوغ آٍری اجسبد)  -رٍش ّبی دفغ هذفَع -یغ آة سبلنهطکالت آة ٍ فبضالة، طزق تْیِ، ضذػفًَی ٍ تَس

 حیَاى...(-اًسبى

 هجبرسُ ثب ثٌذپبیبى ٍ جًَذگبى 

 هسبئل ثْذاضتی، رٍاًی ٍ ػبطفی اسکبى در اردٍگبُ ّب 

  آهَسش ثْذاضت ٍ جلت هطبرکت حبدثِ دیذگبى در سبسهبًذّی ٍ حل هطکالت 

 اىآهبدگی ّبی ثْذاضتی قجل اس ٍقَع ثحز 

 

 ٌذف كهي 
 

آضىبيی بب حُادث، طبقً بىذی َ اثزات آوٍب َ ضىبخت وٍبدٌبی مسئُل در 

 حُادث َ باليب

  اٌذاف اختصبصي 
 

 داًطجَ  در پبیبى دٍرُ ثبیذ ثتَاًذ:

 ثالیب ٍ ضزایط اضطزاری را ثِ تفکیک اًَاع ٍ سطَح آًْب تَضیح دّذ 

 ثب آثبر ًبضی اس ثالیب آضٌب ثبضذ 

 ضزایط اضطزاری ثذاًذ ذ ٍ جبیگبُ خَد را در چبرت هقبثلِ ثباهز هذیزیت ثالیب را ثطٌبس سبسهبى ّبی هسئَل در 

 

 ٌذف كهي 
 

 آضىبيی بب رَش ٌبی جببجبيی َ اسکبن آَارگبن َ ارائً کمک ٌبی اَنیً

  اٌذاف اختصبصي 
 

 داًطجَ  در پبیبى دٍرُ ثبیذ ثتَاًذ:

 اًذضیَُ جوغ آٍری هجزٍحیي ٍ ارائِ کوک ّبی اٍلیِ را ثذ 

 ضیَُ اًتقبل آسیت دیذگبى ثِ هحل ّبی هَقت ٍ تخلیِ اّبلی اس خبًِ ّب ثِ هحل ّبی اهي را ثذاًذ 

  ٍ را ثیبى کٌذ اًَاع اردٍگبُ ّبضیَُ ثزپبیی اردٍگبُ هَقت  

 ٌذف كهي 
 

آضىبيی بب اقذامبت بٍذاضتی بً مىظُر پیطگیزی اس اضبعً بیمبری ٌب در 

 ضزايط اضطزاری

  اٌذاف اختصبصي 
 

 ًطجَ  در پبیبى دٍرُ ثبیذ ثتَاًذ:دا

 ًقص آة در اضبػِ ثیوبری ّب ٍ رٍش ّبی تبهیي آة سبلن ٍ ثْذاضتی در ضزایط اضطزاری را ثیبى کٌذ 



 رٍش ّبی دفغ ثْذاضتی هذفَع ٍ فبضالة را ثیبى کٌذ 

 ثیبى کٌذ هبّیت سثبلِ ّبی تَلیذی در ضزایط اضطزاری ٍ رٍش ّبی صحیح جوغ آٍری ٍ دفغ ثْذاضتی سائذات را 

 

 ٌذف كهي 
 

 آضىبيی بب بٍذاضت مُاد غذايی در ضزايط اضطزاری

  اٌذاف اختصبصي 
 

 داًطجَ  در پبیبى دٍرُ ثبیذ ثتَاًذ:

 خطزاتی کِ تبهیي هَاد غذایی سبلن ٍ کبفی را در پی ثحزاى تْذیذ هی کٌذ ثیبى کٌذ 

  ثذاًذرٍش ّبی تبهیي هَاد غذایی ثْذاضتی در اٍلیي رٍسّبی پس اس ثحزاى را 

 اقذاهبت تبهیي صحیح ثْذاضت هَاد غذایی را ثیبى کٌذ 

 

 ٌذف كهي 
 

 آضىبيی بب رَش ٌبی مببرسي بب حطزات َ جُوذگبن

  اٌذاف اختصبصي 
 

 داًطجَ  در پبیبى دٍرُ ثبیذ ثتَاًذ:

 اًَاع حطزات ٍ جًَذگبى هشاحن در سهبى ثزٍس ضزایط اضطزاری را ثیبى کٌذ 

 رٍش ّبی هجبرسُ ثب حطزات ٍ جًَذگبى را ثیبى کٌذ 

 

 رَش آمُسش 
 

 ، آهَسش ػولی کوک ّبی اٍلیِ ٍ احیبءٌت، پزسص ٍ پبسخیارائِ پبٍرپَ
 

 ضزايط اجزاء
 

  امكبوبت آمُسضي بخص 

 کبهپیَتز ٍیذٍئَ پزٍصکتَر ،تختِ سفیذ ٍ 

 

 

   آمُسش دٌىذي 

   :ِهٌْدس بریسیاسبتیدهربَط 

 

  هٌابغ اصلي درسي: 
 تبة راٌّوبی ثْسبسی هحیط در ثالیبی طجیؼی، آخزیي اًتطبرک 

 اقذاهبت ایوٌی هٌبست در سهبى ضیَع ثیوبری ّبی ٍاگیز، آخزیي اًتطبر 

  ارزضیابي 

 ًحَُ ارزضیببی         

 حضَر هَثر ٍ فعبل در کالس درس 

 آزهَى هیبى ترم ٍ کَییس 



 آزهَى پبیبى ترم 

 

 

  وحُي محبسبً ومزي كم 

  از نمره کسب شذه توسط دانشجو در هر یک از بخش هبی حضور به موقع و استفبده از نمره کل متشکل

 مطبلب کالس، نحوه عملکرد در آزمون تئوری و میسان تسلط در مببحث عملی می ببشذ.

 

 

 

 مقزرات 

 می ببشذ 01 حذاقل نمره قبولی                                        

 1               تعذاددفعبت مجبز غیبت در کالس     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 اقداهبت بْداضتی ٍ کوک ّبی اٍلیِ در ضرایط اضطراری درس زهبًبٌدی جدٍل

 سبعت ارائِ تبریخ ارائِ
هَضَع 

 جلسِ
 ًحَُ ارائِ هدرس

اهکبًبت هَرد 

 ًیبز
 رٍش ارزضیببی

13/11/98 8-10 
کلیبت ضرزایط  

 اضطزاری
 هٌْذس ثزیشی

پزسص  -ًتپبٍرپَ

  -ٍ پبسخ

 –تختِ سفیذ 

ٍیذیَ  -هبصیک

 -پزٍصکتَر

 کبهپیَتز

کَییش ٍ پزسص ٍ 

 پبسخ

15/11/98 
8-10 جبثجررررررربیی،  

تخلیِ ٍ حورل  

 ٍ ًقل آٍارگبى

پزسص  -پبٍرپًَت هٌْذس ثزیشی

  -ٍ پبسخ

 –تختِ سفیذ 

ٍیذیَ  -هبصیک

 -پزٍصکتَر

 کبهپیَتز

کَییش ٍ پزسص ٍ 

 پبسخ

20/11/98 
8-10 اسررررررررکبى ٍ  

ردٍگرربُ ّرربی  ا

 هَقت

پزسص  -پبٍرپًَت هٌْذس ثزیشی

  -ٍ پبسخ

 –تختِ سفیذ 

ٍیذیَ  -هبصیک

 -پزٍصکتَر

 کبهپیَتز

کَییش ٍ پزسص ٍ 

 پبسخ

27/11/98 
10-8 کورررک ّررربی  

 اٍلیِ

پزسص  -پبٍرپًَت هٌْذس ثزیشی

  -ٍ پبسخ

 –تختِ سفیذ 

ٍیذیَ  -هبصیک

 -پزٍصکتَر

 کبهپیَتز

کَییش ٍ پزسص ٍ 

 پبسخ

29/11/98 
10-8 تبهیي آة سبلن  

 ٍ ثْذاضتی

هٌْذس 

 پزٍیشی

پزسص  -پبٍرپًَت

  -ٍ پبسخ

 –تختِ سفیذ 

ٍیذیَ  -هبصیک

 -پزٍصکتَر

 کبهپیَتز

کَییش ٍ پزسص ٍ 

 پبسخ

4/12/98 
10-8 تررربهیي هرررَاد  

غذایی سربلن ٍ  

 ثْذاضتی

هٌْذس 

 پزٍیشی

پزسص  -پبٍرپًَت

  -ٍ پبسخ

 –تختِ سفیذ 

ٍیذیَ  -هبصیک

 -پزٍصکتَر

 کبهپیَتز

کَییش ٍ پزسص ٍ 

 پبسخ

6/12/98 
10-8 دفرررغ صرررحیح  

 سثبلِ ٍ فبضالة

هٌْذس 

 پزٍیشی

پزسص  -پبٍرپًَت

  -ٍ پبسخ

 –تختِ سفیذ 

ٍیذیَ  -هبصیک

 -پزٍصکتَر

 کبهپیَتز

کَییش ٍ پزسص ٍ 

 پبسخ

16/2/98 
10-8 حطررررررزات ٍ  

 جًَذگبى

هٌْذس 

 پزٍیشی

پزسص  -پبٍرپًَت

  -ٍ پبسخ

 –تختِ سفیذ 

ٍیذیَ  -هبصیک

 -تَرپزٍصک

 کبهپیَتز

کَییش ٍ پزسص ٍ 

 پبسخ

11/12/98 
8-10 هٌْذس  هیبى تزم 

 -ثزیشی

هٌْذس 

 پزٍیشی

ثزگِ سَاالت   آسهَى  آسهَى هیبى تزم 



13/12/98 
8-10 اًرررررررررررَاع  

 هسوَهیت 

پزسص  -پبٍرپًَت هٌْذس ثزیشی

-ٍ پبسخ  

 –تختِ سفیذ 

ٍیذیَ  -هبصیک

 -پزٍصکتَر

 کبهپیَتز

کَییش ٍ پزسص ٍ 

 پبسخ

20/12/98 
8-10 خفگی ٍ غرزق   

 ضذگی

پزسص  -پبٍرپًَت هٌْذس ثزیشی

-ٍ پبسخ  

 –تختِ سفیذ 

ٍیذیَ  -هبصیک

 -پزٍصکتَر

 کبهپیَتز

کَییش ٍ پزسص ٍ 

 پبسخ

17/1/99 

8-10 ثب  آضٌبیی 

اقذاهبت 

ثْذاضتی ثِ 

هٌظَر پیطگیزی 

اس اضبػِ ثیوبری 

ّب در ضزایط 

 اضطزاری

 -کبهپیَتز هجبسی هٌْذس ثزیشی

 ایٌتزًت

ٍ پزسص ٍ  کَییش

 پبسخ

19/1/99 

8-10 آضرررٌبیی ثرررب   

ثْذاضررت هررَاد 

غرررررررذایی در 

ضرررررررررزایط 

 اضطزاری

پزسص  -پبٍرپًَت هٌْذس ثزیشی

-ٍ پبسخ  

 –تختِ سفیذ 

ٍیذیَ  -هبصیک

 -پزٍصکتَر

 کبهپیَتز

کَییش ٍ پزسص ٍ 

 پبسخ

24/1/99 
8-10 آضٌبیی ثب رٍش  

ّبی هجبرسُ ثرب  

حطررررررزات ٍ 

 جًَذگبى

هٌْذس 

 پزٍیشی

 -تزکبهپیَ هجبسی

 ایٌتزًت

کَییش ٍ پزسص ٍ 

 پبسخ

26/1/99 8-12 ثبسدیذ اس ّرالل   

 احوز

هٌْذس 

 پزٍیشی 

 ػولی کبر گزٍّی اجزای هبًَر سلشلِ

31/1/99 8-12 ثبسدیذ اس ّرالل   

 احوز

هٌْذس 

 پزٍیشی

اجزای هبًَر  

هقبثلِ در ثزاثز 

 سیل ٍ طَفبى

 ػولی  کبر گزٍّی

 

 

 

 

 

 

 

 


