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   ارشد  :كارشناسيمقطع پرستاري  گروه آموزشي:      پرستاري ومامايي خرم آباد        دانشكده:
  ٩٨-٩٧اولنيمسال              پرستاري داخلي جرا حي                     حصيلي:ت يرشته

  نظري  د:نوع واح    احد نيم و تعداد واحد:             پدافند غير عامل و نقش پرستار در آن نام واحد درسي
 داروشناسي اختصاصي، پاتوفيزيولوژي، پايش و وضعيت سلامت يش نياز:پ     

  ١كلاس  مكان برگزاري:    ١٦-١٤ :ساعت  شنبهدو:زمان برگزاري كلاس: روز
  دكتر طولابي (به ترتيب حروف الفبا): اساتيد  دكتر طولابي مسئول درس:    تعداد دانشجويان:

  ١٤ -١٣ :ساعت شنبه دو :ساعات مشاوره با دانشجو
   شرح دوره:

مصاديق پدافند غير عامل و نقش پرستار در آن آشنا شده و با اتكا به مفاهيم و فراگيران با دراين درس 
ريزي و آموزش در قالب يكي ازالگوهاي پرستاري در جهت پيشگيري ، هاي خود به برنامهآموخته

  پردازند.ين بلايا و خانواده آنها ميمراقبت، درمان و توانبخشي از آسيب ديدگان ا
  هدف كلي: 

 مصاديق پدافند غير عامل و پي آمدهاي آنآشنايي با مفاهيم و 

  )اهداف را با توجه به حيطه ها و سطوح مختلف بنويسيد(بينابيني:اهداف 
  از فراگير انتظار مي رود در پايان اين درس:

  .توضيح دهدرا  دافند غير عاملنقش و كاربرد الگوهاي پرستاري در مواجهه با پ- ١
  . عوامل شيميايي و انواع آن و عوامل تشعشعي و هسته اي را شرح دهد- ٢
   را توضيح دهد. مداخلات آب و هوايي  - ٣
  را شرح دهد. پيشگيري ومديريت مراقبتها از طريق تشريك مساعي- ٤

  هاي تدريس:شيوه
پرســــــــش و       * سخنراني برنامه ريزي شده       *سخنراني

  * سخپا
 * )TBLيادگيري مبتني بر تيم(   )PBLيادگيري مبتني بر حل مسئله(    * بحث گروهي

  -----------------  (لطفاً نام ببريد) ساير موارد
  (لطفا شرح دهيد) وظايف و تكاليف دانشجو:

 از دانشجويان محترم انتظار مي رود:

 يري مطالب اين درس باشند.داراي زير بناي علمي مناسب (مطالعه قبل از كلاس) جهت فراگ-١

  ٧/٨/٩٧تا تاريخ CDتعيين شده را با مشاوره هاي قبلي در كلاس ارائه وبه صورت مكتوب همراه با  تكاليف-٢
 نمايند. تحويل

 انجام  و ارائه تكاليف الزامي  است  . در غير اينصورت  نمره  ناتمام  اعلام  خواهد شد .-٣

  به طورمنظم در كلاس حضورفعال داشته ودر بحث هاي علمي كلاس شركت نمايند.(ارزشيابي مستمر )-٤
  وسايل كمك آموزشي:  

    * پروژكتور اسلايد     خته و گچت*       وايت برد
  -------------- ببريد) لطفاً نام(  ساير موارد
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  (از نمره كل) :درصد نمرهنحوه ارزشيابي و 
      نمره درصد ۵٠آزمون پايان ترم       نمره درصد ----- - آزمون ميان ترم  
  نمره درصد ١٠شركت فعال در كلاس          نمره درصد۴٠انجام تكاليف  

  ----------ببريد)  ناماً لطفساير موارد (
 درصد ٢٥        برنامه ريزي وآموزش در قالب يكي از الگوهاي پرستاري - 

  درصد١٥                                            جديد                      مقاله ترجمه -
  نوع آزمون

 -صـــــــــحيح   جور كردني            ايچندگزينه        * پاسخ كوتاه   *   تشريحي
     غلط

  ----------- (لطفا نام ببريد) ساير موارد
  :(لطفا نام ببريد): منابع پيشنهادي براي مطالعه  

  :منابع انگليسي -

1. Neighbors M, Market JF, Green CJ, Manahan FD, 
2. Phipps,().  Medical Surgical Nursing. Philadelphia: Mosby. 
3. http://www.bioterorrism.slu.edu 

  منابع فارسي:

  و سايتهاي مرتبط با پدافند غيرعامل كتب و مقالات .١

٨٩- ٧٩ال اول نيمسپدافند غير عامل و نقش پرستار در آن   ي درسارائه كليات  جدول هفتگي  

  استاد مربوط  عنوان مطالب  تاريخ  جلسه

١  
٢٦/٦/٩٧  

نقش و كاربرد الگوهاي پرستاري در  ، اهميت،تعريف –معرفي درس  
  مواجهه با پدافند غير عامل

  دكترطولابي 

٢  

٩/٧/٩٧  

سلاح ها و عوامل بيولوژيك( سياه زخم، بوتوليسم، طاعون؛ آبله مرغان، 

  دهنده)آنفلوآنزا، تبهاي خونريزي 
  طولابي/دانشجويان

٣  
  طولابي/دانشجويان  عوامل شيميايي و تشعشعي و هسته اي  ١٦/٧/٩٧

٤  
  طولابي/دانشجويان    مداخلات آب و هوايي، پيشگيري ومديريت مراقبتها  ٢٣/٧/٩٧

٥  
٣٠/٧/٩٧  

  نقش و كاربردهاي پرستاري
 

  ارايه تكاليف دانشجويان

٦  
  يه تكاليف دانشجويانارا نقش و كاربردهاي پرستاري  ٧/٨/٩٧

 


