
 خدا نام به

 لرستانپزشكي  علوم دانشگاه

 خرم آباد مامايي و پرستاري دانشكده

 اورژانس پرستاري ارشد کارشناسي رشته

 

 

 
: 

 : کلي هدف
 بر افراد در زیادی روانی همچنین مشکالت و جامعه در زیادی اختالالت حوادث، از ناشی مانده جای بر مشکالت کنار در بحران، زمان در

 مانده برجای آثار همچنین و جامعه در از بحران ناشی وجودآمده به مشکالت انواع با دانشجویان آشنایی درس این از هدف. ماند می جای
 .است شده داده تشخیص موارد و بهبود روان افراد سالمت ارتقای و پیشگیری چگونگی و افراد روان سالمت در مخرب و

 : درس شرح
 درون نهادهای و اجتماعی یک نظام ساختار و کارکرد ریختگی هم بر موجب که است اجتماعی ایپدیده فاجعه شناختی، جامعه دیدگاه از

 توان می را هافاجعه روانشناختی، دیدگاه از .شودنمی نهادها و هانظام این رفتن بین از باعث ولی شود، می مدت کوتاه دوره یک برای آن

 دارند افراد و جامعه بر که خاصی فشارزایی دلیل به فاجعه ها نظر، نقطه این از. کرد تعریف شدید فراگیر روانی فشار هایموقعیت مثابه به

 .شود می آشنا و بالیا حوادث از مانده برجای آثار با دانشجو واحد، این در. هستند اهمیت با

 مالحظات ارائه دهنده موضوعات مورد بحث ردیف

جلسه 
 اول

 
 و آشنایی با اصول، مفاهیم و اصطالحات و واژه های پرکاربرد در مدیریت بالیادرس  کلیاتمعرفی 

 مروری بر ارتباط نیاز های جسمی، روانی و اجتماعی در تامین سالمت روانی
 دکتر ساکی

 

جلسه 
 دوم

 جامعه شناختی در بالیا و فوریتهامروری بر تاریخچه مطالعات 
 اثرات جامعه شناختی انواع بالیا و واکنشهای افراد، سازمانها و جوامع مختلف به بالیا

 آسیب پذیریهای اجتماعی و آشنایی با تغییرات روانی جامعه آسیب دیده در بالیا
 ساکیدکتر 

 

جلسه 
 سوم

 مدیریت جامعه محور بالیا )اصول و کلیات(
 آمادگی جامعه برای مقابله با بالیاپایش 

 نقش خصوصیات فرهنگی و اجتماعی در برنامه ریزی های کاهش خطر بالیا
 بیرانونددکتر 

 

جلسه 
 چهارم

 گانه مدیریت بالیا 4نقش و وظائف بخشهای مختلف جامعه در مراحل 
 مدیریت و ارتباط با رسانه ها در بالیا

 بیرانونددکتر 
 

جلسه 
 پنجم

 استرس، بحران، سازگاری، مقابله و مداخله در بحران نظریه های
 اهمیت سالمت روان در بالیا 

 اهمیت و میزان شیوع بیماریهای روانی و  اختالالت روانی شایع  در بالیا
 مراحل طبیعی واکنشهای روانی به بالیا

 واکنشهای روانی شایع در بازماندگان از بالیا

دکتر ساکی 
 دانشجو

 

جلسه 
 ششم

 آشنایی با تکنیک های مقابله ای در حین ارائه خدمات در بالیا
 روشهای شایع ارائه خدمات روانشناختی در بالیا

 اجتماعی در بالیا -اصول حمایتهای روانی
 کمکهای اولیه روانی برای آسیب دیدگان بالیا

 مهارتهای الزم برای ارائه دهندگان خدمات برای انجام مداخالت

دکتر ساکی 
 دانشجو

 
 

جلسه 
 هفتم

 فرآیند و مدیریت سوگ در بالیا
  PTSD  و خدمات خاص آن در بالیا 

دکتر بیرانوند 
 دانشجو

 

جلسه 
 هشتم

 مشاوره در موقع بحران  
 توانبخشی روانی در حوادث و بحرانها

 مداخالت مددکاری در بالیا
 

دکتر بیرانوند 
 دانشجو
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 : ارزشيابي نحوه

 اساس بر ارزشیابی : 

   نمره 1: کالس درو فعال  موقع به و منظم حضور

  نمره 2: ارائه کنفرانس در موضوعات مربوطه
 نمره 2: با استفاده از متون، مقاالت ترجیحاً مقاالت مروری کالسها پایان در پروژه ارائه

 نمره 11: دوره پایان امتحان

 برد وایت پروژکتور، ویدئو  :آموزشي کمك وسايل

 ندانشجویا فعال مشارکت سخنرانی، :تدريس روش
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