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پرستاری  گروه آموزشی:      پرستاری ومامایی خرم آباد        دانشکده:

  ارشد  :کارشناسیمقطع 

             پرستاری داخلی جرا حی                     حصیلی:ت یرشته
 59-59اولنیمسال 

             پدافند غیر عامل و نقش پرستار در آن نام واحد درسی

یش پ    نظری  د:نوع واح     احدنیم و تعداد واحد:

 داروشناسی اختصاصی، پاتوفیزیولوژی، پایش و وضعیت سالمت نیاز:
 مکان برگزاری:  11-8 :ساعت یکشنبه :زمان برگزاري كالس: روز

 4کالس 

 اساتید دکتر طوالبی مسئول درس:  تعداد دانشجویان:

 دکتر طوالبی )به ترتیب حروف الفبا(:

 14 -11 :ساعت یکشنبه  :ساعات مشاوره با دانشجو

  شرح دوره:

مصادیق پدافند غیر عامل و مفاهیم و فراگیران با دراین درس 

های خود به نقش پرستار در آن آشنا شده و با اتکا به آموخته

ریزی و آموزش در قالب یکی ازالگوهای پرستاری در جهت برنامه

ین پیشگیری ، مراقبت، درمان و توانبخشی از آسیب دیدگان ا

 پردازند.بالیا و خانواده آنها می

 هدف کلی: 

 مصادیق پدافند غیر عامل و پی آمدهای آنآشنایی با مفاهیم و 
اهداف را با توجه به حیطه ها و سطوح مختلف  )بینابینی:اهداف 

 (بنویسید

 از فراگیر انتظار می رود در پایان این درس:

دافند غیر نقش و کاربرد الگوهای پرستاری در مواجهه با پ-1

 .توضیح دهدرا  عامل

عوامل شیمیایی و انواع آن و عوامل تشعشعی و هسته ای را -2

 . شرح دهد

  را توضیح دهد. مداخالت آب و هوایی  -3

را شرح  پیشگیری ومدیریت مراقبتها از طریق تشریک مساعی-4

 دهد.

 های تدریس:شیوه

  *سخنرانی برنامه ریزی شده   سخنرانی

 *خپرسش و پاس 

 (PBLیادگیری مبتنی بر حل مسئله)  *بحث گروهی

 *(TBLیادگیری مبتنی بر تیم) 
 ----------------- )لطفًا نام ببرید( سایر موارد

 )لطفا شرح دهید( وظای  و تکالی  دانشجو:

 از دانشجویان محترم انتظار می رود:
دارای زیر بنای علمی مناسب )مطالعه قبل از کالس( جهت -1

 ری مطالب این درس باشند.فراگی
تکالیف  تعیین شده را با مشاوره های قبلی در کالس ارائه -2

 تحویل نمایند. CDوبه صورت مکتوب همراه با 
انجام  و ارائه تكالیف الزامي  است  . در غیر اینصورت  -1

 نمره  ناتمام  اعالم  خواهد شد .
به طورمنظم در کالس حضورفعال داشته ودر بحث های علمی کالس -4

 شرکت نمایند.)ارزشیابی مستمر (
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 وسایل کمک آموزشی:  

  *پروژکتور اسالید  خته و گچت*     وایت برد

 -------------- ببرید( لطفًا نام)  سایر موارد

 )از نمره کل( :درصد نمرهنحوه ارزشیابی و 

آزموووون پایوووان    نمره درصد ------آزمون میان ترم 

   نمره درصد 05ترم

شرکت فعال در کالس     نمره درصد05انجام تکالیف 

 نمره درصد 05

 ----------ببرید(  نامًا لطفسایر موارد )

        برنامه ریزی وآموزش در قالب یکی از الگوهای پرستاری -

 درصد 22

                                             مقاله جدید                      ترجمه -

 درصد12

 نوع آزمون

جور           ایچندگزینه       *پاسخ کوتاه   *  تشریحی

  غلط -صحیح کردنی
 ----------- )لطفا نام ببرید( سایر موارد

  

 :)لطفا نام ببرید(: منابع پیشنهادي براي مطالعه

 :منابع انگلیسي -

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 سایتهای مرتبط با پدافند غیرعامل کتب و مقاالت .1

 

جدول هفتگی کلیات  ارائهی درس پدافند غیر عامل و نقش پرستار 

65-25یمسال اول ندر آن    

 استاد مربوط عنوان مطالب تاریخ جلسه

1 

11/6/59 

 ، اهمیت،تعری  –معرفی درس  

نقش و کاربرد الگوهای 

پرستاری در مواجهه با 

 پدافند غیر عامل

 دکترطوالبی 

2 

7/4/59 

سالح ها و عوامل بیولوژیک) 

سیاه زخم، بوتولیسم، 

طاعون؛ آبله مرغان، 

زی آنفلوآنزا، تبهای خونری

 دهنده(

 طوالبی/دانشجویان

3 
14/7/59 

عوامل شیمیایی و تشعشعی و 

 هسته ای
 طوالبی/دانشجویان

4 

21/7/59 

مداخالت آب و هوایی، 

 پیشگیری ومدیریت مراقبتها
 طوالبی/دانشجویان  
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2 

28/7/59 
 نقش و کاربردهای پرستاری

 
ارایه تکالیف 

 دانشجویان
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 نقش و کاربردهای پرستاری 9/8/59
ارایه تکالیف 

 دانشجویان

 


