
 
 دانشکده

 ترمی قالب نگارش طرح درس
 

 مدیریت اطالعات سالمت در بحرانعنوان درس :  
 فناوری اطالعات سالمت3دانشجویان ترم مخاطبان:

 واحد نظری1ادواحد:)یا سهم استاد از واحد( تعد
 69-51نیمسال اول 11/11تا 11/8،  دوشنبهزمان ارائه درس:   )روز،ساعت و نیمسال تحصیلی(  

 11-11سه شنبه پاسخگویی به سواالت فراگیر:ساعت 
 نسیم اصالنیمدرس: 

 ندارددرس و پیش نیاز:
 

 
 هدف کلی درس :

مدیریت اطالعات سالمت و برنامه ریزی اطالعات سالمت در بالیا و فوریت ها ، آمادگی ، پاسخ و 

 بازتوانی در بال ها و فوریت ها طبیعی و فناورزا و بیولوژیک
 
 
 هداف کلی جلسات : ا

 
 بحران و مدیریت آن را شرح دهد.-1

 انواع بحران را شرح دهد.-2

 رهبران و مدیران بحران را توصیف کنید.-3

 اصول مبارزه با بحران را شرح دهد.-4

 اقدامات افراد درهنگام بحران را شرح دهد.-5

 نیازهای گروه آسیب دیده در بحران را شرح دهد.-6

 در بحران را بیان کنداقدامات درمانی -7

 پرسش و پاسخ-8

 
 اهداف ویژه به تفکیک اهداف کلی هر جلسه:

 بحران و مدیریت آن را شرح دهد.-1

 تعریف بحران را بیان کند 

 شرایط وقوع بحران را بیان کند 

 انواع بحران را شرح دهد.-2

 .اثرات بحران را بیان کند 

 .مراحل زمانی وقوع بحران را بیان کند 

 

 توصیف کند. و مدیران بحران رهبران-3

 .خصوصیات رهبران بحران را بیان کند 

 .عملکرد رهبران بحران را بیان کند 

 اصول مبارزه با بحران را شرح دهد.-4

 .شرح اصول مبارزه را بیان کند 

 گام های الزم را بیان کند 

 اقدامات افراد درهنگام بحران را شرح دهد.-5

 .اورژانس رفتاری را بیان کند 

 با بحران را بیان کند نحوه برخورد. 

 نیازهای گروه آسیب دیده در بحران را شرح دهد.-6

 نیازهای غذایی را بیان کند 

 .نیاز هایی دارویی را بیان کند 

 بیان کند. اقدامات درمانی در بحران-7



  .اقدام سوپر وایز یا سر پرستاران را بیان کند 

 پرسش و پاسخ-8

 
 باشددر پایان دانشجو قادر 

 ه بهداشت  ودرمان آشنا شود.درشرایط بحرانی در حوزانسی با اقدامات اورژ
 منابع:

 مدیریت بحران بین المللی ، آخرین چاپ-1
 مدیریت بهداشت عمومی در بحران، اخرین چاپ-1
 تمامی منابع و مقاالت مرتبط -3

 روش تدریس:
 کنفرانس و سخنرانی

 وسایل آموزشی :
 پاورپوینت،  پروژکتووایت برد ، ویدیو 

 
 سنجش و ارزشیابی 

سهم از نمره کل)بر حسب  روش       آزمون
 درصد(

 ساعت تاریخ 

 //////////////////////// ///////////////////////////   کوئیز

آزمون میان 
 ترم 

در طی ترم مشخص  11 
 می شود.

 

آزمون پایان 
 ترم

 10-11 11/11/51 درصد 01 

حضور فعال در 
 کالس

مشارکت و 
حضور در 

 کالس

  طی ترم درصد 31

 
 مقررات کالس و انتظارات از دانشجو:

 کالس در موقع به حضور
 آموزشی قوانین رعایت

 1ددر صورت غیبت بیش از حد مجاز با دانشجو مطابق با آئین نامه آموزشی رفتار خواهد ش



 

 دانشکده: EDOنام و امضای مسئول               نام و امضای مدرس:             نام و امضای مدیر گروه: 

 تاریخ تحویل:                          تاریخ ارسال:                                   تاریخ ارسال :
 



 مدیریت اطالعات سالمت در بحران جدول زمانبندی درس                           

 11/11تا 11/8،  دوشنبه روز و ساعت جلسه :                                    

 

 مدرس موضوع هر جلسه              تاریخ جلسه

 خانم اصالنی بحران و مدیریت آن 22/6/25 1

 خانم اصالنی انواع بحران 5/7/25 2

 خانم اصالنی رهبران و مدیران بحران 12/7/25 3

 خانم اصالنی مبارزه با بحراناصول  12/7/25 4

 خانم اصالنی اقدامات افراد درهنگام بحران 26/7/25 5

 خانم اصالنی نیازهای گروه آسیب دیده در بحران 3/8/25 6

 خانم اصالنی اقدامات درمانی در بحران 11/8/25 7

 خانم اصالنی پرسش و پاسخ 17/8/25 8
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