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 :دوره هدف کلی
سازمانهای مختلف امدادی ، وظایف و مسئولیتهای آنان و با  یان دانشجویی آشنا 

 نحوه همکاری با آنها

 : نظری کلی جلساتاهداف 

 ادی در بحرانها مفهوم بحران و نقش  سازمانهای امد آشنایی با   -1

و  ، شیر و خورشید سرخ صلیب سرخ جهانی تاریخچه ، مقررات و نقش آشنایی با–2

 حمردر بحرانها اهالل 

تش نشانی ، آآشنایی با تاریخچه ، مقررات و نقش سازمان خدمات ایمنی و  -1

 نیروی انتظامی و بسیج

ب ، برق و شرکت آشنایی با ستاد حوادث غیر مترقبه ، انرژی اتمی ، سازمان آ -1

 نقش آنها در بحرانها سایر سازمانهای امدادی وگاز و

 نظری کلی جلساتاهداف ویژه رفتاری به تفکیک اهداف   
 

سازمانهای امدادی در نقش و ،بالیا  آشنایی با  مفهوم بحران  معرفی درس و-1

 ، ساختار اوژانس پیش بیمارستانی بحرانها

 :دانشجو قادر باشد 

 را دریک جمله تعریف کند حرانبمفهوم  -1-1

 بالیا را در یک جمله تعریف نماید -1-2

 انواع بحرانها را دسته بندی نماید -1-1

 تشریح نمایدمراحل مختلف بحران را  -1-1

 مدیریت بحران را تعریف نماید -1-5

 مراحل چهارگانه چرخه مدیریت بحران را نام ببرد -1-1

 ل در بحران را نام ببردانواع سازمانهای امدادی دخی  -1-7

 تاریخچه تشکیل اورژانس پیش بیمارستانی را بیان نماید-1-1

 ساختار اورژانس پیش بیمارستانی را بیان نماید -1-5

 انواع سیستمهای اورژانس پیش بیمارستانی در دنیا را تقسیم بندی نماید -1-10

 را نام ببردانواع رده های کاری در اورژانس پیش بیمارستانی ایران  -1-11

انواع رده های کاری در اورژانس پیش بیمارستانی سایر کشورها را با  -1-12

 کشور ایران مقایسه کند 

 چرخه فعالیت اورژانس پیش بیمارستانی در حوادث و بحرانها را تشریح کند -1-11

  نقش اورژانس پیش بیمارستانی در بحرانها را بیان نماید  -1-11

ه ، مقررات و نقش صلیب سرخ جهانی ، شیر و خورشید سرخ  و آشنایی با تاریخچ -2

 هالل احمردر بحرانها 

 :دانشجو قادر باشد

   تاریخچه تشکیل صلیب سرخ جهانی را بیان نماید-1-2

 . نحوه تشکیل کمیته بین المللی صلیب سرخ را بیان نماید -2-2

 ن نمایدتعداد کشورهای عضو کمیته بین المللی صلیب سرخ را بیا. -1-2

 تعداد کشورهای عضو فدراسیون بین المللی صلیب سرخ را بیان نماید -1-2

 اهداف هشتگانه تشکیل صلیب سرخ جهانی را بیان  نماید -5-2

 را بیان نماید  شیر و خورشید سرخ در ایران  تاریخچه تشکیل -1-2

توضییح روند تغییر نام شیر و خورشید ایران سرخ به  جمعیت هالل احمر را  -7-2

 دهد

 اهداف تشکیل جمعیت هالل احمر را بیان نماید -1-2



 واحد های زیر مجموعه جمعیت هالل احمر را نام ببرد -5-2

 تاریخچه تشکیل سازمان امداد و نجات را بیان کند -10-2

 اهداف تشکیل سازمان امداد و نجات ایران را بیان نماید -11-2

 ان را بیان نمایدوظایف سازمان امداد و نجات ایر -12-2

 

آشنایی با تاریخچه ، مقررات و نقش سازمان خدمات ایمنی و آتش نشانی ،  -1

 نیروی انتظامی و بسیج

 :دانشجو قادر باشد

 تاریخجه سازمان خدمات ایمنی و آتش نشانی را بیان نماید  -1-1

 اهداف تشکیل سازمان خدمات ایمنی و آتش نشانی را بیان نماید -2-1

 اداره سازمان خدمات ایمنی و آتش نشانی را بیان نماید نحوه -1-1

 وظایف سازمان خدمات ایمنی و آتش نشانی را بیان نماید -1-1

 وی انتظامی در ایران را بیان نمایدرتاریخچه تشکیل پلیس و نی -5-1

 وی انتظامی را بیان نمایدراهداف تشکیل پلیس و نی -1-1

 می در ایران را توضییح دهدساختار و تشکیالت نیروی انتظا -7-1

 نقش پلیس و نیروی انتظامی  در بحرانها را بیان نماید -1-1

  تاریخجه تشکیل بسیج و بسیج جامعه پزشکی را بیان نماید -5-1

 اهداف تشکیل بسیج و بسیج جامعه پزشکی را بیان نماید -10-1

 نقش بسیج و بسیج جامعه پزشکی در بحرانها را بیان نماید -11-1

آشنایی با ستاد حوادث غیر مترقبه ، انرژی اتمی ، سازمان آب ، برق و شرکت  -4

 گاز وسایر سازمانهای امدادی و نقش آنها در بحرانها

 :دانشجو قادر باشد

 ستاد حوادث غیر مترقبه را تعریف نماید -1-1

 تشکیالت و تعداد اعضای ستاد حوادث غیر مترقبه را شرح دهد -2-1

 ستاد حوادث غیر مترقبه را نام ببرد کارگروههای -1-1

 نقش ستاد حوادث غیر مترقبه در بحرانها را بیان نماید -1-1

 سیستم فرماندهی حادثه را تعریف کند -5-1

 فوائد سیستم فرماندهی حادثه در کنترل بحرانها را توضییح دهد-1-1

 نقش های چهار گانه سیستم فرماندهی حادثه را نام ببرد-7-1

 ازمان اب در بحرانها را بیان نمایدنقش س-1-1

 نقش سازمان برق منطقه ای در بحرانها را بیان نماید -5-1

 نقش شرکت گاز در بحرانها را بیان نماید -10-1

 سایر سازمانهای امدادی در دیگر کشورهای همسایه را نام ببرد -11-1
 

 :منابع برای مطالعه 

اورژانس های طبی پیش بیمارستانی . ریچاردبلدسو، برایان ؛ پورتر،رابرت ؛چرمی ،  – 1

 1151: انتشارات سیمین دخت ، تهران .گروه مترجمین  .میانی 

اورژانس های طبی پیش بیمارستانی . میستوویچ ، جوزف؛ هفن ، برنت؛ کارن ، کیت – 2

 1151: انتشارات ، سیمین دخت ، . گروه مترجمین.  پایه

 مربوطهمطالب ارائه شده توسط اساتید درس -1

 

  تدریسشیوه های 

 بازدید. نمایش فیلم  .  و پاسخ ، بحث گروهی سخنرانی ، پرسش

  

 آموزشی  وسایل کمک

 ،  وایت برد،  ، ویدیوپروژکتور ،  کتاب ، فیلم

 
 

 ارزشیابی
  

 ساعت  تاریخ  نمره  روش 

  در طول ترم 1 کوئیز

 11-18 92/1/29 2 آزمون میان دوره 

-  زمان امتحان  پایان ترم 11 آزمون پایان ترم 

گزارش )فعالیتهای کالسی 

 (بازدید از مراکز امدادی

  پایان ترم 1



 

 : مقررات درس و انتظارات از دانشجو   

از دانشجویان عزیز انتظار میرودکه با توجه به اهمیت و حساسیت درس و تنوع   

به نکات ذیل  مطالب و محدودیت زمانی و به منظور بهره برداری هر چه بیشتر

 توجه نمایند 

به منابع معرفی شده مراجعه و مطالب کامل بحث ها را مطالعه نمایند و در   - 1

صورت وجود هر گونه اشکال و سوالی در ساعتهای مشاوره بامدرس مربوطه مطرح 

 نمایند 

غیبت درکالس در )به حضور منظم توام با آمادگی در تمام جلسات اهمیت دهید   - 2

 ( ی تأثیر دارد بارزشیا

 در بحث های گروهی کالس شرکت فعال داشته باشید – 1

 

 

 

 

 

 

 
                                                                             

 نظریجدول زمانبندی 

  4 :کالس                  11-18  :ساعت         

    
 جلسه

 
 وسیله روش تدریس مدرس موضوع هر جلسه

1 
مفهوم بحران و نقش  سازمانهای 

 امدادی در بحرانها

نادری 

 پور

سخنرانی ، بحث 

 گروهی 

وایت برد ویدیو 

 پروژکتور

2 
صلیب سرخ جهانی ، شیر و خورشید سرخ و 

 هالل احمردر بحرانها

نادری 

 پور

سخنرانی ، بحث 

 گروهی

وایت برد ویدیو 

 پروژکتور

1 
ی ، سازمان خدمات ایمنی و آتش نشان

 نیروی انتظامی و بسیج

نادری 

 پور

سخنرانی ، بحث 

 گروهی

ویدیو وایت برد 

 پروژکتور

1 

ستاد حوادث غیر مترقبه ، انرژی اتمی 

، سازمان آب ، برق و شرکت گاز وسایر 

 سازمانهای امدادی

نادری 

 پور

سخنرانی ، بحث 

 گروهی

ویدیو وایت برد 

 پروژکتور

 

 

 (از مراکز امدادیبازدید  – عملی ) جدول زمانبندی

                     8-21:بازدید از مراکز امدادی روز و ساعت 

 
 جلسه

 
 وسیله روش تدریس مدرس موضوع هر جلسه

1 
نادری  بازدید از جمعیت هالل احمر استان

 پور

 بازدید بازدید

9 
بازدید از سازمان آتش نشانی و خدمات 

   ایمنی استان

نادری 

 پور

 بازدید  بازدید

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 :دانشکده EDO نام و امضاء مسول          :        گروه رینام و امضاء مد              :          مدرس ینام ونام خانوادگ
  

       : ارسال خیتار                            : ارسال خیتار             :                            لیتحو خیتار
 

 


