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 داًؽکذُ پرظتبری ٍ هبهبيی    زاد اظالهی ٍاحذ ًجف آببد آداًؽگبُ 

 13 97  -  98ظبل تحصيلی        اٍلل ًيوعب

 آهَختِ بِ اتکب بب ٍ ؼذُ آؼٌب آى در پرظتبر ًقػ ٍ ػبهل غير پذافٌذ هصبديق ٍ هفبّين بب فراگيراى درض ايي در هقذهِ:

 تَاًبخؽی ٍ درهبى ، هراقبت ، پيؽگيری جْت در پرظتبری الگَّبی از يکی قبلب در آهَزغ ٍ ريسی برًبهِ بِ خَد ّبی

  .پردازًذ هی آًْب خبًَادُ ٍ باليب ايي ديذگبى آظيب از

 ًتبيج ٍ پيبهذ ، ػبهل غير پذافٌذ هصبديق ٍ ػبهل غير پذافٌذ هفبّين بب داًؽجَيبى آؼٌبيی ٍ کلی ؼٌبخت :ّذف کلی

 ػبهل غير پذافٌذ در پرظتبراى ًقػ ٍ جبيگبُ ، هختلف ّبی ػرصِ در ػبهل غير پذافٌذ

 :        رفتبریاّذاف 
 :ببؼذ قبدر ، رٍد هی اًتظبر داًؽجَ از درض پبيبى در

 .دٌّذ تَضيح را آى کلی هفبّين ٍ ػبهل غير پذافٌذ تؼريف -

 .دٌّذ ؼرح را طبيؼت در آى هصبديق ٍ ػبهل غير پذافٌذ تبريخچِ -

 .دٌّذ تَضيح را جْبى اظالم ٍ ايراى، در ػبهل غير پذافٌذ تبريخچِ -

 .ًوبيٌذ بيبى را ػبهل غير پذافٌذ اصَل ٍ اصلی ػٌبصر -

 .ًوبيٌذ بيبى را ػبهل غير پذافٌذ اصَل ًوَدى اجرايی راّْبی  -

 ًقػ ٍ کبربرد الگَّبی پرظتبری را در هَاجِْ بب پذافٌذ غيرػبهل تَضيح دٌّذ. -

 حمالت شیمیایی، فعالیت های پیشگیری، اقدامات درمانی و مراقبتهای پرستاری در حمالت شیمیایی را تشریح کنند.انواع  -

 انواع حمالت میکروبی، فعالیت های پیشگیری، اقدامات درمانی و مراقبتهای پرستاری در حمالت میکروبی را تشریح کنند. -

و  پیشگیری، اقدامات درمانی و مراقبتهای پرستاری در حمالت هسته ای، فعالیت های تشعشعی انواع حمالت هسته ای -

 را تشریح کنند. مداخالت آب و هوایی )پدیده هارپ(

 .ًوبيٌذ تبييي را ػبهل غير پذافٌذ در پرظتبراى جبيگبُ ٍ ًقػ -

 صالحيت ّبی ػوَهی ٍ اختصبصی پرظتبراى پذافٌذ غيرػبهل را تَضيح دٌّذ. -

 يق تؽريک هعبػی بيبى کٌٌذ.رط هذيريت هراقبت ّب را از -

 ، بحث گرٍّی.پبظخ ٍ پرظػ ،ظخٌراًی :رٍغ تذريط

 آى در پرظتبر ًقػ ٍ ػبهل غير پذافٌذ ًبم درض: 

 ٍاحذ 5/0تؼذاد ٍاحذ: 

 ًظری ًَع ٍاحذ:

 کبرؼٌبظی ارؼذ پرظتبری داخلی جراحیرؼتِ تحصيلی: هقطغ ٍ 

 پبيػ، پبتَفيسيَلَشی ،اختصبصی دارٍؼٌبظی پيؽٌيبز : درٍض 

 بسرگعبالى ظالهت ٍضؼيت

 2208تلفي داخلی دفتر: 

 16تب  8ظبػبت حضَر در دفتر: ّوِ رٍزُ 

 دکتر هيٌب جَزی:  هذرض

Email   :minajouzi@pnu.iaun.ac.ir                                                       

 کالض ارؼذ:  کالضهکبى 

 دٍؼٌبِ ّب رٍز کالض : 

 13-15ظبػت کالض :

 تبريخ اهتحبى هيبى ترم:

 30/10ظبػت  24/10/97 تبريخ اهتحبى پبيبى ترم:

 

  

 



 :رٍد هی اًتظبر فراگيراى از فؼبليتْبی فراگيراى:

 .ًوبيٌذ کعب را تذريط هَرد هطبلب فراگيری جْت هٌبظب ػلوی بٌبی زير -

 .دٌّذ گعترغ ای کتببخبًِ هطبلؼبت طريق از را خَد هؼلَهبت ؼذُ، هطرح ّبی بحث از اظتفبدُ بب -

 .ببؼٌذ داؼتِ هٌببغ ايي بِ صحيح اظتٌبد ٍ دادُ قرار اظتفبدُ هَرد را پصٍّؽی ّبی يبفتِ ٍ ػلوی جذيذ هٌببغ خَد تکبليف تْيِ در -

 .ًوبيٌذ دًببل را خَد آهَزؼی ّبی برًبهِ هربَطِ ًظرهذرض تحت ٍ گرفتِ ػْذُ بِ را خَد بيؽتر چِ ّر يبدگيری هعئَليت -

 .ببؼٌذ تِؼدا هَثر ؼرکت ػلوی ّبی بحث در ٍ يبفتِ حضَر درض ّبی کالض در غيبت بذٍى هرتب ٍ هٌظن هذاٍم، طَر بِ -

 .کٌٌذ ؼرکت ترم پبيبى ٍ ترم هيبى ًظری آزهَى جلعبت در کبهل آهبدگی بب ٍ ًوَدُ ارائِ ؼذُ تؼييي ّبی زهبى در را خَد تکبليف -

 :رٍغ ارزؼيببی

            ٪10ػذد(  1خالصِ کبرت )  -2                ٪01  در بحث کالظیٍ هؽبرکت حضَر فؼبل  -1

 %60اهتحبى پبيبى ترم  -4                           ٪20)ارائِ کٌفراًط( فؼبليت کالظی  -3

 

 13 97 - 98ظبل تحصيلی           اٍلًيوعبل           آى در پرظتبر ًقػ ٍ ػبهل غير پذافٌذ زهبًبٌذی درضجذٍل 

 رئَض هطبلب جلعِ
طبيؼت،  در آى هصبديق ٍ ػبهل غير پذافٌذ تبريخچِػبهل،  غير پذافٌذ کلی هفبّين ٍ تؼبريف ،درض طرح هؼرفی 1

 اصَل ًوَدى اجرايی راّْبی ػبهل، غير پذافٌذ اصَل ٍ اصلی جْبى، ػٌبصر ايراى، اظالم ٍ در ػبهل غير پذافٌذ تبريخچِ

 ػبهل، ًقػ ٍ کبربرد الگَّبی پرظتبری در هَاجِْ بب پذافٌذ غيرػبهل  غير پذافٌذ

آشنایی با انواع حمالت شیمیایی، فعالیت های پیشگیری، اقدامات درمانی و مراقبتهای پرستاری در حمالت شیمیایی  -1 2

 )سیانیدها، عوامل اعاب، عوامل تنفسی، عوامل خونی، عوامل تاولسا( 

ا انواع حمالت میکروبی، فعالیت های پیشگیری، اقدامات درمانی و مراقبتهای پرستاری در حمالت میکروبی ) آشنایی ب 3

 ,Ebola, Marburgسیاه زخم، بوتولیسم، طاعون، شبه طاعون، آبله مرغان، آنفلوآنسا، تبهای خونریسی دهنده مانند 

Lassa, Argentine) 

فعالیت های پیشگیری، اقدامات درمانی و مراقبتهای پرستاری در حمالت  آشنایی با انواع حمالت هسته ای و تشعشعی،  4

ػبهل، صالحيت ّبی ػوَهی ٍ  غير پذافٌذ در پرظتبراى جبيگبُ ٍ ًقػهسته ای، مداخالت آب و هوایی )پدیده هارپ(، 

 ب از طريق تؽريک هعبػی.اختصبصی پرظتبراى پذافٌذ غيرػبهل، هذيريت هراقبت ّ

 هٌببغ اصلی درض:

- Neighbors. M. Marek, J.F. Green, C.J. Manahan, F.D. ( Last Edition). Phipps` Medical-3- Surgical Nursing. 

Philadelphia:Mosby. 

- http://www.bioterorrism.slu.edu 

 1383. تُران .پاسداري فرَىگ ي آمًزش تربیت، معايوت درسي کتابُاي تالیف مرکس .عامل غیر دفاع جعفر، ویا مًحدي  -

 1388 .مدرسٍ اوتطارات .تُران .عامل غیر پدافىد َاي ضیًٌ ي اصًل مباوي، پريرش، ي آمًزش يزارت عامل غیر پدافىد کمیتٍ مًلفان  -

 1387 .تُران .عباسي اوتطارات.عامل غیر پدافىد وظري َاي محسه،دیدگاٌ فردري -

 پاسداري فرَىگ ي َمكاران ي مُدي محمد ساالري ، » وًیه جىگ در پرستاري « آمًزش تربیت، معايوت درسي کتابُاي تالیف مرکس -

 1389 ايل چاپ

 1381 .پائیس . ايل چاپ ، اودیطمىد اوتطارات . بیًلًشیک َاي يسالح بیًتريریسم .رضا سید ، ديست حسیه -

 1381 .ايل چاپ . اودیطمىد اوتطارات بیًلًشیک مصديمیه درمان ي امداد راَىماي. رضا سید ، ديست حسیه -

 . بسیج مقايمت ویريي تحقیقات سازمان : واضر . ايل جلد » بیًتريریسم « بیًلًشیک جىگ برابر در دفاع .حسه محمد ، حسیىيضاٌ  -

 1381 .تابستان

 …يپريرش/کارگريٌ پصيَص ي تحقیق آمًزشَاي پدافىد غیرعامل، تألیف کمیتٍ پدافىد غیرعامل  مباوي ي اصًل ي ضیًٌ -



 .اي بر مباوي وظري پدافىد غیرعامل با ريیكرد تُدیدات جدید، دکتر غالمرضا جاللي فراَاوي مقدمٍ  -

 .پدافىد غیرعامل در آییىٍ قًاویه ي مقررات، دکتر غالمرضا جاللي/مُىدض سیدجًادَاضمي فطارکي -

-  


