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 :  هقذهِ
ای زاسخ ثسای تغییسات ثٌیبدیي ٍ شیسثٌبیی، چهِ   ازادُ دز طی چٌد دِّ گرضتِ آهَشش ؾلَم پصضىی دز وطَزهبى ضبّد تزلی

ساگیهس هحهَزی ٍ   ّهبی هتتلهع ؾلهَم پصضهىی ثهِ سهوت         ثِ لحبظ سبختبزی ٍ چِ ثِ لحبظ هحتَا ثَدُ است. گسایص زضتِ

ّهبی اًزهبم ضهدُ دز ایهي زاُ پهس  هساش ٍ ًطهیت، رهبی خهبلی           یي توبهی تالشِ زٍضٌی آضىبز است. دز ثیبدگیسی هستمل ث

 ضد.   احسبس هی "زاٌّوبی یبدگیسی"

ضهَد، زاٌّوهبی یهبدگیسی ّوهبى ًمهص زا دز ازتجهب  ثهب         ّوبًٌد زاٌّوبی سفس وِ هٌجؿی هٌبست ثسای ّس هسهب س تلمهی ههی   

ّبی هطبلؿِ هؤحس زا زضد ٍ پسٍزش دٌّد ٍ  گسدًد تب هْبزت یك هیثب استفبدُ اش آى، داًطزَیبى تطَ ًوبیٌد. یبى ایفبء هیداًطزَ

  ساگیسی هستمل زا ثیبهَشًد.

 زاٌّوبی یبدگیسی زا ًجبید ثب وتبة دزسی اضتجبُ گس ت.  

ِ هوىي است دز هَلؿیهت ّهبیی مشم ضهَد ههتي ٍ     است ٍ ًِ ثس هحتَا. اگس چ " سآیٌد یبدگیسی"تأوید زاٌّوبی یبدگیسی ثس 

 .ستمیوبً دز اختیبز داًطزَ لساز دادُ ضَدهحتَا ًیص ه

. سِ زأس ایي هخلج ًطبًگس سِ ًَؼ ؾولىسد آى لضالؼ هؿس ی ًوَدام تَاى اش طسیك یه هخلج هتسبٍی زاٌّوبی یبدگیسی زا هی

د ًطهبًگس ؾولىهس   Bثبضهد. ًمطهِ    ئِ اطالؾبت ثِ داًطهزَیبى ههی  ًطبًگس ؾولىسد زاٌّوبی یبدگیسی ثسای ازا Aثبضد. ًمطِ  هی

ّهبی   دز زاٌّوهبی یهبدگیسی، تَغهیع وٌٌهدُ  ؿبلیهت      Cزاٌّوبی یبدگیسی ثسای هدیسیت یبدگیسی داًطزَیبى اسهت. ًمطهِ   

ّهب زا  ّوبًطَز وِ هطتع است ثْتسیي زاٌّوبی یبدگیسی زاٌّوبیی است وِ هزوَؾِ ای اش ایي ؾولىسدثبضد.  داًطزَیبى هی

 هحمك سبشد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 گیزیهثلث راٌّوای یاد

 

 

 الگَی پیطٌْادی راٌّوای یادگیزی:
 تألیع زاٌّوبی یبدگیسی ضوب ثس اسبس هخلج  َق اًتتبثی هی ثبضد.مشم ثِ ذوس است 

 

 سهبئید.دز غَزت توبیل هی تَاًید اش زاٌّوبّبی یبدگیسی تألیع ضدُ ثس زٍی ٍة گبُ هسوص هطبلؿبت دیدى  

 

 

 A   اییَتأهیي اطالعات هحت 

 B    فعالیت داًطجَ         یادگیزیهذیزیتC 

 ثس اسبس یبدگیسی ٍ ثسًبهِ استَاز  زاٌّوب

 است.

 ً ِضَد ویهحتَای ثسًبهِ ازائ. 

 ً ضَد وی ؿبلیت داًطزَ هٌػَز. 

 .زاٌّوب ثس اسبس  ؿبلیت داًطزَ  است 

 ً ِضَد ویهحتَای ثسًبهِ ازائ. 

 گیسد ٍ آضٌبیی ثب یووىی ثِ یبدگیسی غَزت ًو

 .ضَد ثسًبهِ ازائِ ًوی

 ُّب هی ثبضد. زاٌّوب ضبهل هحتَای داد 

 ً ضَد وی ؿبلیت داًطزَ هٌػَز. 

  ووىی ثِ یبدگیسی غَزت ًوی گیسد ٍ آضٌبیی ثب

  E .ضَد ثسًبهِ ازائِ ًوی
 

 H 

 D 

 F 
 G 
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  ٍرُ:دهختصزضزح 

ٍلَؼ زخداد ّبی طجیؿی ٍ حَادث سبختِ دست ثطس، ثب آحبز گًَبگَى  دز رَاهؽ ّوساُ است؛ ایي 

 احسات هی تَاًد  تلفبت ربًی، هبلی ٍ تتسیت هحیطی  زا ضبهل ضَد؛

وِ ًِ ای د ضَد ثِ گَایي تلفبت ثِ حدی ثسسد وِ اختالل ؾودُ دز ؾولىسد ربهؿِ ایزب اگس گستسُِ

 ضىل هی گیسد. (disasterهفَْم بال)بزٍیی ثب اى هستلصم ووىی خبزد اش ربهؿِ ثبضد زٍی

است وِ دز ضىل گیسی  ٍ ؾدم ضىل گیسی ثال ،  جاهعِثب تَرِ ثِ تؿسیع  َق دز هی یبثین وِ ایي 

 ثِ دًجبل زخداد ٍلبیؽ  ًمص هحَزی دازد.

 د؟زا دازمشم  د ،تَاًوٌدیآیب ربهؿِ ثسای همبثلِ ثب یه زخدا

 است؟ جاهعِ ای آهَسش دیذُاگس زخدادی لبثل ارتٌبة است آیب ربهؿِ ثسای ایي ارتٌبة پریسی، 

ووتس  هْیب هی ِ آسیب پذیزیّبی ربهؿِ ثسای  قابلیت ٍ ظزفیتٍ اگس غیس لبثل ارتٌبة است ایب 

 ثبضد؟

 ثس هی گسدد! بالیاخطز هذیزیت پبسخ ثِ ایي سَامت ثِ 

 شهبًی ثِ ًبم سبشهبى هدیسیت ثحساى وطَز تحمك یبثد.دز سب از استیتی وِ لسیسهد

اهب اش اًزب وِ ثال ّوِ اثؿبد ؾولىسدی ربهؿِ زا دزگیس هی وٌد، ایي سبشهبى ّن ثبیستی دز حَشُ ّبی 

دز  ّواٌّگ با یکذیگزیی ضىل ثگیسد وِ کارگزٍّْا گًَبگَى  ؿبل ثبضد ٍ دز سبشهبًْبی هتتلع 

 ضٌد.ضتِ ثباس  ؿبلیت دایي اه

 یىی اش ایي  وبز گسٍّْب حَشُ سالهت $ سبشهبى ثْداضت ٍ دزهبى # هی ثبضد.

پسٍزش ِداًص آهَختگبى خَد زا دز ایي خػَظ ثِ  ،داًطگبّْبی رْبى ٍ ایساى دز سطَح هتتلع 

ی ثِ دٍزُ ؾوَهی پصضى اًتتبة ایي دزس دز وَزیىَلَم آهَشضی ضوب داًطزَیبىِ ؾْدُ دازًد ؛لیىي

 ثسهی گسدد.  در بالیا سالهت هذیزیتاّویت 

پبیِ زیصی  ،ّدف ایي است وِ ثتطی اش دغدغِ ضوب ثِ ؾٌَاى هدیساى آیٌدُ دز هساوص سالهت وطَز

 ضَد.

 .ضدغبشی ثْتس ثسای آى آدغدغِ ای وِ شلصلِ ثن ًمطِ 

زلن  زیخ وطَزهبىخبطسُ ای اًدٌٍّبن زا دز تب 1382شلصلِ ای وِ ثب یه لدزت هتَسط دز دی هبُ 

دزغد اًْبزا هػدٍم وسد  30دزغد اش روؿیت شلصلِ شدُ زا ثِ وبم هسي وطبًد،  40یی وِ د! ثالش

 دزغد اش سبختوبًْب ثبلی گراضت. 90ٍآٍازگبى  ساٍاًی زا ثب تتسیت 
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 وَتبُ والم ایي وِ:

 اًداشُ گیسیْبی رْبًی ثِ هب ًطبى دادُ 

                    

 خیش استایزاى بال  

 هْار بال ًیاسهٌذ هذیزیت هٌاسب است                      

 سْن هْوی اس ایي هذیزیت بِ حَسُ سالهت بزهی گزدد                                          

 ضوا هذیزاى آیٌذُ سالهت خَاّیذ بَد                                                                    

 وٌبز دغدغِ ّبی هدیسیتی ِثسًبهِ ّبی هسالجت وَدن سبلن ، هبدز سبلن،ز د د وِثسی رب داز ٍ

 سالهت گسٍّْبی سٌی ٍ ......اٍلَیت  َق ّن گٌزبًدُ ضَد.

رلسِ دز وٌبز ّن ّستین ثِ ایي اهید وِ  هسیس زسبلت ایي دٍزُ زا ثب ضبلَدُ ای هحىن  8هي ٍ ضوب 

 ثٌب وٌین .

 

 
 :آهَسضیاطالعات 

 

-https://www.skyroom.online/ch/shmu/health-management-in-accidents-and هىبى آهَشش:

disasters-medicine 
 غجح / یىطٌجِ ّب 10تب 8 :شهبى آهَشش

 ّفتِ    8ثِ هدت    12/11/1399هدت  دٍزُ :   اش تبزیخ     

 594داخلی 32395054-023 :  هسئَل ضوبزُ توبس

  118اتبق –ضىی صپ ىدُداًط:وبز تسد  زسٍ آد حضَز  یصیىی

 t.jalali.95@gmail.com:هدزس پست الىتسًٍیه

 

 

 قزارداد یادگیزی:
هبًٌد حضَز ٍ غیبة اًزهبم تىهبلیع ههَزد     :لَاًیي اختیبزی ٍلضؽ ضدُ هیبى داًطزَ ٍ استبدضبهل آًچِ ثبید یبد گس تِ ضَد ٍ 

 اًتػبز

 .هی ثبضد ٍ فیلن ارایِ اسالیذ بااًی سخٌزبترلس ضىل  ش دٍزُ ثِاهَش

هی وٌن دز طی رلسِ اش هطبلجی وِ لضوي ًوبیص  پیطٌْبدزتبى لساز هی گیسد ؛ اختیبز د اسالید ّب

ٍ دست ًَضتِ خَد زا دز اسالید هسثَطِ لضویوِ   ذبزداریاضت  دد یااسالید ّب گفتِ هی ضَد 

 اًزبم دّید. پایاى ّواى رٍسدز وٌید. ایي وبز زا  
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،ایي هسٍز  هزٍر کٌیذآهبدُ وسدُ اید  بىدتثی زا وِ خَرلسِ ثؿدی$تسریحب ضت لجل# هىتَ لجل اش

 ضوب دز رلسِ ثؿدی خَاّد ثَد. پیص ًیاس

تجب  ثب رلسِِ لجل تب حدٍد شیبدی دز از ص ّبی ضوبزاّس رلسِ چبل ایتدپسسص ٍ پبسخ ٍ ثحج دز اث

 ضَدضوب دز والس هزبشی اًزبم هی  بةحضَز ٍ غیلضوي ایٌىبز ثِ غَزت زًدٍم ز ؽ خَاّد وسد ؛ 

لسِ؛ ثِ هَ لضَؾبت آى رلسِ  دزذیل زاٌّوبی هطبلؿِ هسارؿِ وٌید  ٍ آًسا وِ ثِ ّسرز سٍپس اش ه

لجل اش ّس رلسِ ثسای  تىلیعایي  وٌید. ثبضد، وبهل اش هحتَی هی ییْبضىل پسسص ٍ تىویل ثتط

 هي ازسبل  ضَد. 

 هىفقیت هجوىعه ای از تالشهای کىچک است که هر روز
 .ی شىندبدوى وقفه تکرار ه 

 کْلیش شتساب
 

 

 ،ایي ذٌیهزٍر کٍ دز ثبم  اضبزُ ضد زا وِ خَدتبى آهبدُ وسدُ اید  هىتَثیلجل اش ّس رلسِ  پیطٌیاس:

 ضوب دز رلسِ ثؿدی خَاّد ثَد. یاسپیص ًز هسٍ
 : هزٍری بز عٌاٍیي بزًاهِ آهَسضی

 .............آضٌبیی ثب  -1

 آضٌبیی ثب ............. -2

 : ضیَسآهٍیي بزًاهِ هزٍری بز عٌا
 یضَتؿبزیع، تسهیٌَلَضی ٍ اپیدهیَلثب بییآضٌ -1

 بیٍ وبّص خطس ثال تیسیهد یهجبًآضٌبیی ثب  -2

 ّب تیٍ  َز بیپبسخ ثِ ثال بتیؾولآشٌایی با   .-3

 یبثالز اگیس دآضٌبیی ثب هدیسیت ثیوبزیْبی ٍ-4

 ْبی غیس ٍاگیس دز ثالیبهدیسیت ثیوبزیآضٌبیی ثب  -5

 .#1$یبالث ثب تسیبضدز آضٌبیی-6

 #2$ثب تسیبضدز ثالیبآضٌبیی  -7

 س دز ثالیبآضٌبیی ثب ازشیبثی خط-8

 

 

 حزکتی، عاطفی(: –اّذاف اختصاصی )در حیطِ ّای ضٌاختی، رٍاًی 

 بتىاند اول جلسهدر پایاى انتظار هی رود دانشجى 

  تشًذ جِاًی بالیای طبیؼی سا/ ام ببشدً سای دس بالیا اًْاع طبقَ بٌذ/ شا اص هیاى ّقایغ هجضا کٌذاًّ   ذشیف کٌسا تؼ یاالب

عایت ُای هؼتبش جِت دعتیابی ّ اسصیابی دادٍ /طبیؼی تششیخ کٌذ بالیای خطش دس عطخ جایگاٍ کشْس سا اص ًظش/بشٌاعذ

 .ا کٌذط ّسّد پیذسى دػٌْا بابتْاًذ دس هبادج هشتبط /شٌاعذب سا ُا
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 بتىاند دوم جلسهدر پایاى انتظار هی رود دانشجى 

شٌاعذ ّ ًام شیت بالیا سا بهشادل چشخَ هذی/  سیف هطشح دس هذیشیت بذشاى سا بشٌاعذ ّ بِتشیي تؼشیف سا بیاى کٌذاػت

 ىصهاعا دس  هاى ّدسذاشت بِکاسگشٍّ تخظظی ػولکشد  ًغبت بَ /.بشٌاعذ عاصهاى هذیشیت بذشاى دس کشْس سا/ ببشد

بشًاهَ ُای دفتش ./رکش کٌذاشتی آگاٍ باشذ ّ اُذاف کالى اًشا ِذب ا دس هؼاًّتاص جایگاٍ دفتش هذیشیت بالی ./شْد دغاط

    طبق شْاُذ احش./ا ًام ببشد دس هْسد ُش بشًاهَ شاخض ّ دعتْسالؼول سا تششیخ کٌذالیا دس هؼاًّت بِذاشتی سهذیشیت ب

ذکٌیخ شسا تش  DART        اهَبشً جشایی ابخش

 ندبتىا سىم سهجلدر پایاى انتظار هی رود دانشجى 

سا اص ًظش اجضا خاطش ًشاى  هَ ػولیاتی پاعخ بَ بالیاعاختاس کلی بشًا/ عطْح بشًاهَ سیضی دس هذیشیت بالیا سا تْضیخ دُذ

 سا تششیخ کٌذ. EARLY WARNINGسا بشٌاعذ/ EOCسا اص ًظش هفاُین پایَ تششیخ کٌذ.//EOP.شْد

 حَ سا تؼشیف کٌذبٌذی دادْح عطخ طع/ّظایف تبییي کٌذ حششا ًشا باُای  هْلفَ  ًَ فشهاًذُی دادحَ سا دسک کٌذ ّاهفِْم عاه

 دنبتىا چهارم جلسهدر پایاى انتظار هی رود دانشجى 

 ی کشدٍ ّ هتزکش شْدػْاهل هشتبط با تخفیف ّ تشذیذ ُوَ گیشی سا لیغت کٌذ/بیواسیِای ّاگیش دس بالیا سا طبقَ بٌذ

کاسُای هقابلَ با بیواسیِای ّاگیش شایغ سا دس فاص آهادگی ّ پاعخ ُساذ/یخ کٌتشش یغشاایگاٍ ایشاى سا دس بیواسیِای ّاگیش ج

 تْضیخ دُذ.

 دنبتىا پنجن جلسهدر پایاى انتظار هی رود دانشجى 

 هفِْم احشات بیواسیِای غیش ّاگیش ّ بالیا سا دس ک ّ تْطیف کٌذ بیواسیِا سا اص لذاظ باس دس جِاى طبقَ بٌذی کٌذ/

بی، تٌفظ ح دس هْسد بیواسیِای قلیش دس بالیا سا تْضیخ دُذ/ چالش ُای هطشی غیش ّاگایِاسص بیودس خظْعَ چالش ػوذٍ 

 ادگی ّ پاعخ ساُکاس اسایَ دُذ.هد ّ دس فاص اّ دیابت سا دس بالیا هتزکش شْ

 دنبتىا ششن جلسهدر پایاى انتظار هی رود دانشجى 

ّ دْادث  ّهات تشیاژ سا ًام ببشد/ تفاّت تشیاژ دس بالیا لضه ا بش شواسد/تشیاژ سا تؼشیف کٌذ /هؼیاسُای یک تشیاژ هٌاعب س

./اًْاع تشیاژ دس بالیا سا ًام ببشد./تشیاژ هقذهاتی دس بالیا ّ دْادث سا تششیخ ادی تْضیخ دُذالت ػدًغبت بَ تشیاژ دس سا

 سا بَ طْس کاهل تْضیخ دُذ. هتذ اعتاست ّ جاهپ اعتاستکٌذ./تشیاژ اّلیَ با 

 دنبتىاهفتن  جلسهدر پایاى شجى اند ار هی رودتظان

ًکات هِن دس تشیاژ  تششیخ کٌذ./ ْهتذ عیطبقات تشیاژ سا هتزکش شْد./تشیاژ حاًْیَ سا تؼشیف ّ طبق ُذف تشیاژ سا باصگْ کٌذ ./

 .بالیا سا تْضیخ دُذیاژ بیواسعتاًی دس ششایط تشبیواسعتاًی دس ششایط بالیا سا ًتزکش شْد./طبقَ بٌذی 

 دنبتىا هشتن  جلسهدر پایاى جى ود دانشانتظار هی ر

اسصیابی خطش دس بالیا سا تؼشیف کٌذ./هشادل اسصیابی خطش دس بالیا سا ًام بشدٍ ّ ششدی بشای ُش کذام اسایَ دُذ./ هشادل 

 اسصیابی سا دس فاص پاعخ ًام بشدٍ ّ تششیخ کٌذ.
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  :رٍش ارسضیابی
 :ضبهل

 ی اًطبیی ,چٌد گصیٌِ ای ,رَزوسدًی #.......................... ًوسُوتج شهَىغَزت آ ثِازشضیبثی پبیبًی هخالً $ 

 ًوسُ ......................ازشضیبثی تىَیٌی هخالً $آهبدگی سسوالس ,پبسخ ثِ پسسطْبی دزس لجل#........................

 ًوزُ  61َى کتبی چٌذ گشیٌِ ای  با هآس:    ارسضیابی پایاًی 

ٍ ارسال تکالیف در ساهاًِ ًَیذ  ٍحضَر  ل)آهادگی سزکالس ,پاسخ بِ پزسطْای درس قب:ی ضیابی تکَیٌسرا

 (ًُوز 4السر کهستوز د

 

 
 بِ طَر کاهل:  در ایي درس فْزست هٌابع اصلی هَرد استفادُ

 "العٌَاى هث بِ"

بل سه ، 22یساسهت  ٍ ،ًطهس گلجهبى   ، ًی ثْهسام  ْهب تسروِ لبلضهی ر  . ثبزدازی ٍ شایوبى  ٍیلیبهص .وبًیٌگْبم گسی ٍ ّوىبزاى  -1

 د یه.  ،  2005

2- James .D.K , Steer P.J ,Weiner C.P ,Gonik B. High Risk pregnancy management options 

.saunders:2006. 

 

 #هٌجؽ اغلی $ؾلی ازدمى ٍ ثالیب /ًَیسٌدُ :دوتس وتبة دٍ رلدی سالهت دز حَادث

 هبى ٍ آهَشش پصضىیدززت ثْداضت ،شاهستٌدات هؿبًٍت ثْداضتی ٍ

 تس خبتویوتبة ثْداضت ؾوَهی دو
 ساسهاى جْاًی بْذاضت هٌابع

 جذٍل سهاى بٌذی
 
 

 هَلضَؼ رلسِ ازیتبزیخ ثسگص رلسِ
 ی ٍ اپیدهیَلَضی، تسهیٌَلَضثالیب؛تؿبزیع  62/66/6199 اٍل رلسِ

 بیٍ وبّص خطس ثال تیسیهد یًبهج 69/66/6199 دٍم رلسِ

 26/11/1399 سَم سِرل
 ّب تیٍ  َز بیپبسخ ثِ ثال بتیلوؾ

 

 ٍاگیس دز ثالیبوبزیْبی ثی 03/12/1399 رلسِ چْبزم

 ٍاگیس دز ثالیبغیس ی وبزیْبثی 10/12/1399 نپٌزرلسِ 

 7تریاژ 71/71/7911 سه ششمجل

 1یاژتر 12/71/7911 جلسه هفتم

 ارزیابی خطر در بالیا 17/7211/ 71 جلسه هشتم
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 هَضَع : جلسِ اٍل
 ی ٍ اپیدهیَلَضی، تسهیٌَلَضبزیع ب؛تؿثالی

 
 

 .................................................رلسِ ضسح هتتػس     

یزی آهَختین کِ السهِ هذیزیت خطز بالیا قبل اس ّزچیش اًذاسُ گ در ایي جلسِ

 اٍردر ایي اًذاسُ گیزی ٍ بزست؛ اها فزاهَش ًوی کٌین ها داآًْات تبعا

 را دارینًَک کَُ یخ فقط  

    

بینیذ بخشی از محتوای مووردنر  را  توضیح می به صورت اختیاری شما می توانیذ در قسمتهایی که نیاز به  * پیشنهاد:

 بگنجانیذ.

 

 

  واژگان نا آشنا :  

Natural hazard 
 Human-induced hazard $Anthropogenic# 

Socio natural 
 
 

 

  :اط با یادگی یارتبر فعالیتهای دانشجو د
 

 آهَشش ثسای توسیي  ؿبلیتْبیی وِ اش داًطزَ اًتػبز هی زٍد -1

 تؿبهل ثب هتي یب سبیس هٌبثؽ ٍ هَاد آهَشضی -2

 

 ل وٌید؛ وبهستبس ؾلت اثْتسیي طجمِ ثٌدی ثالیب ثساس

 ثالیبی طجیؿی

 

 

 

 

 ........ :بى سبختاًس
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 اش زٍی تَلضیحبت آًبتَهی  ىس وٌید وِ چسا پیص ثیٌی                            

                 ٍرَد ّس یه اش ؾسٍق هغصیلطؿی ًبضی اش ًتبیذ اًسداد                         

 ًدازد.                           

 

 است؟ سسْن ودام  ًَؼ ثالی طجیؿی دز رْبى ٍ ایساى ثیطت

 

زُ پیبهدّبی اًسبًی دز ثالیب وِ هطتول است ثس هسي ّب ، هػدٍهیي ٍ آٍازگبى ثِ تفىیه لبًد ست

 ثگیسید ووه 25ُ اش اسالید ضوبز ؟# 2019تب سبل  2009چگًَِ است $ اش سبل 

 
 

 

 به عنوان مثال :
 

 

 
 

 ..................؟........................... -1

 .......................؟..................... -2
 

 

 از ایه کتاب تست کمک تگیر. .…………س ایه درترای آزمًدن خًدت در 

 

 

 را تا َماَىگی ياحد سمعی ي تصری تثیه. .........................کىیدٌ فیلم امًزشی در ساماوٍ وًید را مشاَدفیلم آمًزشی 

 

                                                   

                                          

 

 

 

 

 

 ّبی دضَاز اش ًػس اخاللی ثبید دز هَزد هسالجت اش ًَشاداى ًهبزس گس تهِ    گیسی گبّی اٍلبت ثسخی تػوین

 ضَد. همبلِ شیس ثسخی هجبحج هَزد اختالف هیبى ّوىبزاى زا ثِ ثحج گراضتِ است:

Doyal L and Wilsher D, Towards guidelines for withholding and withdrawal of life prolonging 

treatment in neonatal medicine. Arch Dis Child 1994; 70:p66-70. 

 

 

            

 دز هَزد هصایب ٍ هؿبیت غسثبلگسی وبًسس وَلَزوتبل                                     

 

 ثسای هطبلؿِ اختیبزی دز هَزد غسثبلگسی     

 زرَؼ وي. 11تب  7لد ٍ هسي ثِ  ػل اٍل وتبة ثبزدازی ٍشایوبى ظ ثسای هطبلؿِ ضبخع ّبی تَ

 سپس ثِ سَامت شیس پبسخ ثدُ. 
 

 فکز کٌیذ

 فکز کٌیذ
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  ىسوٌید.                                   

 آًال کاًسز 

ثبضد. هتبسهتبش ثهِ طهَز     هیهَس وبًسس هزسای آًبل هؿوَمً اش ًَؼ اسىَآ

گسدد. ٌّگبهی وِ غهدد لٌفهبٍی    اٍلیِ دز غدد لٌفبٍی ایٌگَایٌبل غبّس هی

دز هَلؽ تطتیع ٍرَد دازًهد، ًتیزهِ ثیوهبزی چٌهداى زلضهبیت ثتهص       

غدد  ثبضد. دز غَزتی وِ " هی5سبلِ حدٍد  5ًتَاّد ثَد ٍ ضبًس ثمبی 

 ست." ا70سبلِ حدٍد  5ٌفبٍی پبن ثبضٌد ضبًس ثمبی ل

 دّد؟ چسا وبًسس آًبل ثِ غدد لٌفبٍی ایٌگَایٌبل هتبستبش هی  

 .ثبضد دزًبض لٌفبٍی ًَاحی پسیٌِ آل ثِ ًمب  ایٌگَایٌبل هی پاسخ:
 

  کَلیت اٍلسزاتیَ ٍ بیواری کزاٍى

ثِ ؾهَازؼ  ستجط هّبی وَلیت اٍلسساتیَ ٍ وساٍى ًتبیذ حبغل  دز ثیوبزی

 ثبضد. ّب هی ایي ثیوبزی

 سزاتیَاٍل عَارض کَلیت

 دیالتبسیَى ٍ پس َزاسیَى 

   خًَسیصی ٍسیؽ 

  استسیىچس 

 ّبی طَیل الودت وبزسیٌَهب دز ثیوبزی 

  ،تػبّسات خبزد ولَى $اش لجیل اٍٍئیت، آتسٍ ی، سبوسٍ ایلئیت

 ّبی وجدی، هطىالت پَستی# ثیوبزی

 عَارض بیواری کزاٍى
 پس َزاسیَىسیَى بدیالت ٍ 

   خًَسیصی ٍسیؽ 

  استسیىچس 

 ّبی طَیل الودت دز ثیوبزی ٌَهبوبزسی 

  ،تػبّسات خبزد ولَى $اش لجیل اٍٍئیت، آتسٍ ی، سبوسٍ ایلئیت

 ّبی وجدی، هطىالت پَستی# ثیوبزی

  تطىیل  یستَل 

 سهبئید.رؿِ  اوبًسس وَلَزوتبل ثِ هسرؽ شیس هس 
Hardcastle et al, Lancet 1996:348:pp 

1472-1477. Randomised controlled trial 

of faecal-occult-blood screening for 

colorectal cancer 

 

ثِ خبطس داضتِ ثبضهید وهِ وبًسهس زوتهبل     

هؿوههَمً ثههِ ًههَاحی وطههبلِ زاى هتبسههتبش  

 دّد. ًوی

 

 

 

 

د زا دز ًػهس   -ّهه  خبًن 6ویس ضوبزُ                

بّسات ثبلیٌی دال ثس ِ تػثگیسید. آیب آى ثیوبز ّسگًَ

ّبی  احتوبل گس تبزی ؾَازؼ خبزد ولَى ٍ ثیوبزی

 ای زا داضت؟ التْبثی زٍدُ

 

 اش توههبم ثیوههبزاًی وههِ ثههب تطههتیع وَلیههت

ضًَد، زارؽ ثِ  السساتیَ یب ثیوبزی وساٍى ثستسی هی

 ٌید.َال وسّبی خبزد ولًَی  ؾالئن ٍ ًطبًِ

 

.ًتبیذ زا دز پَزت  َلیَ خَد حجت وٌید 

 

 

 

 

گاَی ايقات تٍ علت  چاقی مادر ، يجًد پلی َیدرآمىیًس ي...یافته صدای قلة جىیه دشًار می شًد. تىاترایه استتاادٌ از  

 تارداری کمک کىىدٌ است. پس لطاا: 62در جستجً خصًصا پس از َاتٍ  ريیکردی خاص

 

 

 

 

 

 

ثل ي تعد از زایمان تٍ مترجمی گیتی ازگلی ي َمکاران. وشر کتاب مراقثتُای ق 7-1کل صاحٍ ش

 را در کادر پاییه رسم که. 192،ص 1836وًرداوش،

case 
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 هَضَع:  دٍمجلسِ 
 بیٍ وبّص خطس ثال تیسیهد یًبهج
 

 .................................................لسِر ػسضسح هتت     

، ایي الگَ سای  هدیسیت وبّص خطس ثالیب هطبثك یه الگَ پیص هیسٍین اهَختین ث

 اًسا هسٍز وٌید!،لسوتی است ثب تىویل ارصای چسخِ  ِ ای چٌدچسخ

 
 

سٍُ وبزگ 14سیت وبّص خطس ثالیب زا ثب ّوىبزی هدیَز ، سبشهبى هدیسیت ثحساى وط

ى ًمص ا سیٌی گستسدُ ای ى ؾوال گبزگسٍُ ثْداضت ٍ دزهبتب وٌَ تتػػی ثِ ؾْدُ گس تِ ٍ

ر هَرد ّز ّذف چِ دّذافی؟ ٍضوا بگَییذ کجا ٍ چگًَِ؟ با چِ ا ؛ داضتِ است

 بگیزیذک جلسِ دٍم کو 11اس اسالیذ  بزًاهْای تٌظین ٍدر حال اجزا است؟
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 هَضَع:  سَمجلسِ 
 ّب تیٍ  َز بیبسخ ثِ ثالپ بتیؾول

 
 

 .................................................رلسِ ضسح هتتػس     

 

 
 

 

 

  واژگان نا آشنا :  

 

EOP? 

EOC?    
ICS? 

 
 

 

            

                           
 

ْداضتی زٍستبیی  سؼ وٌید ضوب دز یه هسوص ث

ایي هسوص دیس ،ثِ ؾٌَاى ه ستیدهطغَل خدهت ّ

وٌبز ّوِ دغدغِ ّبی خَد وِ ًػبزت ٍ دز 

اى زثِ ثیوب اًزبم ازایِ هسالجت ّبی تؿییي ضدُ

حفع سالهتی ٌّگبم است ؛لسازاست دز لجبل 

 ٍلَؼ ثالیب ًیص دغدغِ داضتِ ثبضید 

 

  

 
 فکز کٌیذ
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هٌػَز گراضتِ ضدُ  حد دزسی ثِ ّویي$ایي ٍا

لیبتی ِ ؾورا دز اًدیطِ تدٍیي یه ثسًبهلاست!#؛

ّستید هطبثك وص خَدثسای هس یب ز ثالپبسخ د

 EOPاًچِ وِ اش ایي رلسِ دز هؿس ی 

 هجهبًی  یهد؟ ٌغبش هی وهَختید چگًَِ آآ ٍ

 ؾولیبت ضوب چیست؟

 

 هَضَع:  چْارمجلسِ 
 ٍاگیس دز ثالیبوبزیْبی ثی

  :ارتباط با یادگی یفعالیتهای دانشجو در 
 

 زٍد شش ثسای توسیي  ؿبلیتْبیی وِ اش داًطزَ اًتػبز هیآهَ -1

 تؿبهل ثب هتي یب سبیس هٌبثؽ ٍ هَاد آهَشضی -2

ثالیبیی هخل سیالة ٍ شلصلِ  ثِ خبطس تتسیت شیس سبخت ٍاگیس پس اش  طغیبى ثیوبزیْبی غیس

اش  ز است دز وطَز هب ؾودُ ایي ًگساًی ثِ ودام گسٍُزگی روؿیت ٍ.......هَزد اًتػبآٍا ّب ،

وبّص خطس ثالیب چِ هداخالتی هفید  ٍ دز چسخِ هدیسیت دس هی گسدثیوبزیْبی ٍاگیس ث

 خَاّد ثَد؟

 

 
 

 

 

 

 

 

 هَضَع:  پٌجنجلسِ 
 ٍاگیس دز ثالیبغیس ی وبزیْبثی

 ثالیب،دز ضسایط  :رلسِ ضسح هتتػس    

 هسي ٍهیس ٍ ؾَازؼ ثیطتسسی، ثیوبزاى هجتال ثِ ضسایط هصهي طجی؛ دستتَش آسیت پری

 اش ثیوبزی خَد هی ثبضٌدًبضی 
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ضوب یه ثیوبز دیبثتی زا دز ًػس ثگیسید  ٍ 

ی ّسیه اش چبلص ّبی هطسح  ضدُ الْبیی ثسهخب

 .ثیبى وٌید ، دز ایي ثیوبز زا َق

سید وِ ثب دز ًػس هی گیچِ زاّىبز هدیسیتی زا 

 چبلطْبی  َق همبثلِ وٌید؟

بی رلسبت ثؿدی اًتْیي سَال زا دز رَاة ا

د داد. پس سَال زا دز ذّي یثْتسازایِ خَاّ

وبم داضتِ ثبضید تب رلسِ تسیبض زا ثب ّن ثِ ات

 ین ًثسسب
  

 

  

 

 

 

 

 

 

 هَضَع:  ضطنجلسِ 

 بالیا رتزیاص د

 :رلسِ ضسح هتتػس
حتول است، ٍ َُ ههػدٍهیي اًج اهَختین ، ثِ دًجبل زخداد ثالیب زٍیبزٍیی ثب هجحج تسیبضدز 

 ِ هػدٍهیي، هحدٍد استِ ّوبى ثاهىبًبت ٍ هٌبثؽ ثسای خدهت زسبًی یىس

د شٍدتس رْت اٍلَیت ثتطی ثِ ثیوبزاًی وِ ثبیهب زا ثِ سوت اتتبذ هسیسی  ،ٍدیت ایي هحد

 .سَق هی دّد  زهبى ضًَد ،د

  آشهَدُ ضدُ، حبغل اش تزسثیبت  ثب پسٍتىَلْبی  زا تسیبض دز ثالیب  سایٌدی است وِ ایي هسیس

 . ساّن هی وٌد

 هسٍز وٌین! ب زاثالیًىبت هْن  تسیبض دز 

، هتفبٍت  تسیبض شهبى ؾبدی وِ دز ثتص ّبی اٍزضاًس غَزت هی گیسد  ثب الع#ایي تسیبض

 فکز کٌیذ
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 است

لرا هب دز ایي تسیبض  جاًْای بیطتزی حفظ ضَددر بالیا ّذف ایي است کِ  در تزیاص

 ّستٌد هزصا ثىٌین. ی کِ ضاهل هٌتظزاىگزٍُ ابت ؾٌَاى  هزجَزین گسٍّی تح

ط هَرَد اش هتد ّبی تسیبض اٍلیِ یب ِ ضسایثثالیب ٍ حَادث، ثستِ  غحٌِسس  ة#رْت تسیبض

 ؛حبًَیِ استفبدُ هی وٌین
  :ارتباط با یادگی یفعالیتهای دانشجو در 

 

 آهَشش ثسای توسیي  ؿبلیتْبیی وِ اش داًطزَ اًتػبز هی زٍد -1

 س هٌبثؽ ٍ هَاد آهَشضیتؿبهل ثب هتي یب سبی
هػدٍم دازین ، ًصدیىتسیي ضْس ثِ هحل  170د ضدُ است ٍ زیل خبز شلطبزی ا  سؼ وٌید

 هػدٍم دازد. 50زبیص پریسش حبدحِ ،ثیوبزستبًی ثب گٌ

 سبؾت ّب سس غحٌِ  ًگِ دازین. ثسایثسای اًتمبل سبیس هػدٍهیي هزجَزین اًْب زا 

 ؟ دُ هی وٌیید اش چِ هتدی رْت تسیبض استفبدضوب ثِ ؾٌَاى ا سس تسیبض سس غحٌِ ّست

 ّذف ایي است، د سیَ است تسیبض حبًَیِ زاُ گطب ست، هتدی وِ ثب اضٌب ضدُ اید هتلطؿب 

 کِ 

دستزس در  ضوا هصذٍهیٌی را  هجشا کٌیذکِ بطتزیي سَد را اس اهکاًات  هَجَد ٍ

 ضوا خَاٌّذ بزد.

 سِ اش اهتیبش ایي وِ گیسد هی ضىل ضدُ ًػس تزدید تسٍهبی اهتیبش تَسط ثٌدی مِطج ایي

 است ضدُ تطىیل ءصر
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 هَضَع:  ّفتنجلسِ 

 ....اداهِ...بالیا رتزیاص د
ت زا رْت تسیبض ًفس هی ثَد ضوب زٍش استبز 45هػدٍهیي د#اگس دز حبدحِ  َق تؿداد 

 اًتتبة هی وسدید وِ یه ًَؼ تسیبض اٍلیِ است.

 ین وٌیدتسس دز وبدز شیس الگَی اًسا
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 عهَضَ:  ّطتنجلسِ 
 ارزیابی خطر در بالیا

 :جلسِ ضزح هختصز
خصَظ ٍقَع هخاطزات بِ تٌْایی هَجب خسارات اًساًی ٍ اقتصادی ًوی ضَد بلکِ عَاهل بسیاری در ایي 

رتی سادُ ٍ قابلل  دخیل ّستٌذ ٍ بایذ ّوِ ایي عَاهل ٍ هیشاى اثز ّز کذام ضٌاسایی ٍ هحاسبِ ضَد ٍ بِ صَ

هذیزیت خطز بالیا هی جاهعِ بیاى ضَد. ایي فزایٌذ  کِ اٍلیي گام در درک بزای عوَم ٍ سیاست ساساى یک 

 ًام دارد.ارسیابی خطز بالیا باضذ 

 یک رٍش ضٌاسی جْت تعییي هاّیت ٍ گستزُ خطز است.

 ًجام آى کن ٍ بیص یکساى استّز چٌذ بِ هٌظَرّای هتفاٍت ٍ در سطَح هختلفی اًجام هی ضَد اها ضیَُ ا

  :ارتثاط تا یادگیریفعالیتُای داوشجً در 
 

 اًتػبز هی زٍد آهَشش ثسای توسیي  ؿبلیتْبیی وِ اش داًطزَ -1

 تؿبهل ثب هتي یب سبیس هٌبثؽ ٍ هَاد آهَشضی -2

 ثالیب، اٍلَیت ثٌدی خطس یه رصء هْن است.دز ازشیبثی خطس 

 ی وٌدهُ بح خطس آگهبتسیس خطس هب زا ًسجت ثِ سط

 خَاّد وسد ٍ سطح خطس ، خط هطی هب زا دز الداهبت زٍضي

 هی ضَد؟ارصای اغلی دز ایزبد اى چیست؟ ایي هبتسیس چگًَِ ایزبد

 دآى زا تطسیح وٌی

 

 

 

 

 

 
 ارایِ گشارش :

 در ساهاًِ ًَیذ را هطاّذُ فزهاییذ ٍ ضوي هزٍر هطالب تذریس ضذُ  فیلن بار گذاری ضذُ 

 دّیذ گشارش کَتاّی را ارایِ
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سبلِ ٍ گساٍیدا یه است. آیب ّوِ چیص طجیؿی است؟ آیب ثِ آشهبیص تىویلی  25آشهبیص تزصیِ ادزاز شیس هسثَ  ثِ خبًن ًَزا ّبضوی -2

 سی  ًیبش دازد؟ ًػس خَد زا ثٌَیس.دیگ

................................................................................................................................................................................................... 

 

 

 
 

 :َجطًاد ییادداضت ّا

..... 

Macroscopic                                                      Microscopic 

Color …………………yellow                               R.B.C ………….1-2 

Appearance …………Clear                                 W.B.C …………15-20 

Specific Gravidity ……1.023                               Epithelial cells …3-4 
PH ………………………5.5                                  Bacteria ……….modrate 

Proteins …………….  Neg                                    Crystals ………..Neg 

Glucose ………………Neg 

Bood ………………….Neg 


