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حیطه تدوین و بازنگری برنامه های آموزشی
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استاديار، رياست دانشکده پرستاري دانشگاه علوم پزشکي ارتش 1ـ 

مقدمه و بيان مسئله: )بيان اهميت، ضرورت و 
کاربرد انجام فرايند براساس نيازسنجي هاي انجام 

شده(
در طول 8 سال دفاع مقدس پرستاران ارتش جمهوري اسالمي 
ايران پابه پاي نيروهاي دفاعي كشور در عرصه دفاع مقدس 
حضور داشته و به مراقبت از جان بركفان جمهوري اسالمي 
ايران پرداختند. در سال هاي جنگ، بخش عظيمي از كمبود 
دانش پرستاري نظامي در رويارويي با مجروحين و بر بالين 
بيماران جنگي حس شد. اين امر موجب افزايش نسبي تلفات 
و عوارض در مجروحين و از سوي ديگر آلودگي تعدادي از 
پرستاران شجاع ارتش به عوارض شيميايي شد كه در صورت 

آموزش مناسب مي توانست ايجاد نشود.
تحوالت روزافزون در ساختار جنگ هاي بشري و تغيير شکل 
جنگ افزارها از شکل متعارف به جنگ هاي نوين و نامتعارف، 
احتمال برخورد كادر پرستاري با عوامل جديد و ناآشنا را 
افزايش داده و در صورت بسنده كردن به آموزش دروس 
مراقبت،  آگاهي در زمينه درمان،  پرستاري عمومي و عدم 
تلفات  احتمال  و....  عوامل  اين  از  آلودگي  رفع  پيشگيري، 
نيروهاي دفاعي و حتي كادر درماني در  و زمين گير شدن 
ساعت هاي اوليه حمالت را بسيار افزايش مي دهد. ازاينرو 
دورنماي  تدوين  با  دانست  الزم  ارتش  پرستاري  دانشکده 

علمي مبتني بر يك برنامه استراتژيك و تدوين برنامه آموزشي 
مراقبت هاي پرستاري در طب نظامي، گام مؤثري در تحقق 
اهداف ايران 1404 بردارد و توانمندسازي كارشناسان پرستاري 
در حيطه دانش، مهارت و نگرش در رويارويي با تهديدات 
احتمالي دشمن را سرلوحه برنامه هاي دانشکده پرستاري قرار 

دهد.

هدف کلي
ارتقاء سطح دانش و مهارت پرستاران فارغ التحصيل نظامي 
و غيرنظامي جهت آمادگي و پاسخ گويي و ارائه مراقبت هاي 
سريع و اصولي در جنگ و حوادث تروريستي و صدمات 
حاصله از كاربرد سالح هاي غيرمتعارف و حوادث ش، م، ه 

و بحران ناشي از حوادث غيرمترقبه و....

اهداف اختصاصي
آمادگي علمي و عملي فراگيران جهت ايجاد توانايي خدمت   -

در مناطق مختلف كشور.
ارتقاء توان علمي در ارائه مراقبت هاي پرستاري و درماني   -
و  ميکروبي  شيميايي،  سالح هاي  از  ناشي  مصدومين 

هسته اي.
ارتقاء توان علمي و عملي در ارائه مراقبت هاي پرستاري   -

محل اجراي فرایند: دانشكده پرستاري ارتش جمهوري اسالمي ايران
نام دانشگاه: دانشگاه علوم پزشكي ارتش جمهوري اسالمي ايران

تاریخ اجرا )مدت اجراي فرایند(: برنامه آموزشي مراقبت هاي پرستاري در طب نظامي از سال 1381 به صورت اجراي واحدهاي غيرمصوب در 
دانشجويان كارشناسي پرستاري آجا به صورت اوليه به اجرا در مي آمده است. از سال 1389 طراحي كاريكولوم اين برنامه به صورت دوره 

عرضي شش ماهه منجر به مدرك صورت پذيرفته است.
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و درماني در حوادث ناشي از پرواز.
ارتقاء توان علمي در ارائه مراقبت هاي پرستاري و درماني   -

در ضايعات حاصل از غواصي و فشارهاي زير سطح.
آشنايي با اصول بهداشتي در مراكز نظامي و ميدان هاي نبرد.  -
آشنايي و توان علمي فراگيران در رابطه با تغذيه در زمان   -

بحران.
ارتقاء توانمندي علمي در ارائه كمك هاي اوليه، امداد و   -
فوريت ها در جنگ و بحران هاي طبيعي، ترياژ و تخليه 

مجروحين در عمليات نظامي.
حوادث  و  جنگ  در  رواني  بهداشت  اصول  با  آشنايي   -

غيرمترقبه.
آشنايي با اصول مديريت در حوادث و بحران هاي طبيعي   -

و نظامي

روش اجراي فرايند
كاريکولوم تدوين شده مراقبت هاي پرستاري در طب نظامي 
يك برنامه آموزشي كوتاه مدت 6 ماهه است كه جهت آموزش 
فارغ التحصيالن دانشکده پرستاري آجا و ساير دانشکده هاي 
با  مقابله  در  بيشتر  و  بهتر  هرچه  آمادگي  منظور  به  كشور 
عواقب  و  غيرمترقبه  و حوادث  از جنگ  ناشي  بحران هاي 
ناشي از آنها طراحي و تدوين گرديده است. اين دوره شامل 
حدود 300 ساعت آموزش تئوري و 300 ساعت آموزش عملي 
و كارآموزي مي شود كه بر حسب نوع مباحث آموزشي و ميزان 
اهميت و كاربرد آنها يرنامه ريزي گرديده و به تفصيل و تفکيك 
شده در برنامه زمان بندي دوره قيد گرديده است.. ظرفيت 
پذيرش هر دوره 50 نفر مي باشد. هر يك از فراگيران پس از 
گذراندن دوره، گواهينامه مهارت حرفه اي دريافت مي نمايد. 
بديهي است جهت ارائه واحدهاي نظري و آموزش هاي عملي، 
الزامي بوده و  در نظرگرفتن تخصص اساتيد در هر درس 
رعايت مي گردد. با توجه به اطالعات بدست آمده و نيازهاي 
برآورده شده از مراكز باليني نيروهاي مسلح و نظر متخصصان 

و صاحب نظران اين امر، متون آموزشي موردنظر در سه حيطه 
شناختي، عاطفي و روان حركتي در قالب هاي ضروري به 
صورت آموزش هاي نظامي، پرستاري در جنگ و بحران و 
كارآموزي در محيط هاي شبيه سازي شده گردآوري و تدوين 
گرديده اند. در محتواي برنامه آموزشي فوق الذكر سرفصل هاي 

ذكر شده در زير برنامه ريزي گرديده اند:
اپيدميولوژي نظامي و بحران  -1

كليات اپيدميولوژي نظامي و بحران  -
نظام پايش و مراقبت بيماريها  -

از  پرستاري  مراقبت هاي  و  شيميايي  عوامل  با  آلودگي   -2
مصدومين آن

تعريف و تاريخچه كاربرد عوامل شيميايي در جنگ هاي   -
شيميايي

شناسايي و طبقه بندي عوامل شيميايي  -
اثرات عوامل شيميايي بر روي محيط و انسان  -

مصدومين  درمان  و  تشخيص  پيشگيري،  روش هاي   -
شيميايي

ترياژ مصدومين در حوادث شيميايي  -
مراقبت هاي پرستاري از انواع مصدومين شيميايي  -

از  پرستاري  مراقبت هاي  و  ميکروبي  با عوامل  آلودگي   -3
مصدومين آن

تاريخچه جنگ هاي بيولوژيك و معرفي عوامل بيولوژيك   -
مورد استفاده در جنگ هاي غير متعارف

پيشگيري، تشخيص و درمان بيماري هاي شايع عفوني   -
ناشي از جنگ هاي ميکروبي

ترياژ مصدومين در حوادث ميکروبي  -
مراقبت هاي پرستاري در مصدومين ناشي از جنگ هاي   -

ميکروبي
از  پرستاري  مراقبت هاي  و  هسته اي  عوامل  با  آلودگي   -4

مصدومين آن
شناخت فن آوري هسته اي و خطرات احتمالي ناشي از آن  -
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در  اوليه  اقدامات  و  تازه هاي جنگ هسته اي  با  آشنايي   -
صورت مواجهه با آنها

اثرات زيستي ناشي از پرتوگيري  -
تشخيص و درمان آسيب هاي ناشي از پرتوگيري و اقدامات   -

پرستاري آن
ترياژ مصدومين در حوادث هسته اي  -

روش هاي رفع آلودگي در محل حادثه  -
حوادث  وقوع  صورت  در  جامعه  افراد  سالمت  حفظ   -

هسته اي
سندرم آسيب مركب و اثرات حمالت هسته اي بر بهداشت   -

عمومي
مديريت بحران و حوادث  -5

مديريت بحران در سامانه بهداشت و درمان  -
الگوهاي علمي سامانه فرماندهي حادثه  -

حمل و تخليه مجروحين  -
اصول ترياژ  -

تروما و اقدامات اوليه در صحنه  -6
تعريف تروما و مکانيسم ايجاد تروما  -

ارزيابي مصدوم دچار تروما و اقدامات اوليه  -
مکانيسم ايجاد شايع ترين تروماها در اندام هاي مختلف و   -

ارزيابي و اقدامات اوليه آن
مکانيسم ايجاد تروما در عروق و ارزيابي و اقدامات اوليه   -

آن
روان پرستاري در جنگ و بحران  -7

طبقه بندي بيماري هاي رواني ناشي از جنگ و شناسايي   -
عالئم آن

پيشگيري، تشخيص و روش هاي درماني و مراقبت هاي   -
پرستاري دراختالالت رواني ناشي از جنگ

عوامل  شناسايي  و  دفاعي  مکانيسم هاي  با  آشنايي   -
تقويت كننده روحي و رواني

بررسي نقش آموزش عوامل نظامي در پيشگيري و كاهش   -

مشکالت رواني
مراقبت هاي پرستاري زيرسطح  -8
تاريخچه و كليات طب دريايي  -

آشنايي با تجهيزات و تکنيك هاي غواصي  -
اورژانس هاي طب دريايي و نقش پرستار در كمك هاي   -

اوليه
بيماري هاي شايع و مراقبت هاي پرستاري در غواصي  -

مراقبت هاي پرستاري در پرواز  -9
كليات طب هوايي  -

مراقبت از بيماري هاي شايع در پرواز  -
ترياژ و حمل و نقل هوايي و نقش پرستار پرواز در آن  -

آسيب شناسي سوانح هوايي و بازسازي سانحه  -
مراقبت هاي روان پرستاري در پرواز  -
تغذيه و نقش پرستار در گروه پرواز  -
10- پزشکي قانوني و حقوق پرستاري

آشنايي با احکام جزايي و قوانين مجازات  -
تعاريف حدود ديه و تعزيرات  -

بررسي علل شکايت از پرستاران در مجامع قانوني  -

پيامدهاي اجرا و محصول يا بروندادهاي فرايند
 برنامه آموزشي مراقبت هاي پرستاري در طب نظامي، بر روي 
مراقبت از بيماري ها و آسيب هايي كه در جريان جنگ و حوادث 
غيرمترقبه ايجاد مي شود، تمركز دارد. در طول اجراي اين 
دوره آموزشي، نيروهاي متخصصي در زمينه پرستاري جنگ 
و حوادث تروريستي، حوادث غيرمترقبه، پرستاري پرواز و 
زيرسطحي و... تربيت مي شوند كه با اتکاء به دانش پايه علم 
پرستاري، رويکردي نوين و تخصصي در ارائه خدمات خود 
خواهند داشت. دانش آموختگان اين دوره ضمن رفع كمبود 
كيفي و كمي نيروي انساني در بخش هاي مختلف بيمارستان ها 
و مراكز درماني در سطح كشور در شرايط بحراني ناشي از 
جنگ و حوادث غيرمترقبه، قادر خواهند بود تا دوره هاي 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 n

am
a.

aj
au

m
s.

ac
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

25
 ]

 

                               3 / 5

http://nama.ajaums.ac.ir/article-1-57-fa.html


سال اول، پیش شماره 2، ويژه نامه آغاز سال تحصیلی 92-1391 نشريه مطالعات آموزشي، مركز مطالعات و توسعه آموزش پزشكي دانشگاه علوم پزشكي ارتش 14

آموزشي متناسب با رويکرد نظامي و بحران را درحوزه هاي 
كاري خويش برنامه ريزي نمايند. به عالوه داراي اين توانمندي 
هستند كه با نيازسنجي مدون و علمي مبتني بر پژوهش مي توانند 
خدمات نوين را در حوزه سالمت و پرستاري نظامي و جنگ 
و بحران ارائه نمايند. بهبود فرايند مديريت پرستاري، ارتقاء 
كيفيت مراقبت، افزايش بهره وري، افزايش رضايت بخشي و 
آموزش مداوم نيز ديگر پيامدهاي مورد انتظار برگزاري دوره 

آموزشي مراقبت هاي پرستاري در طب نظامي است.

سطح اثرگذاري
 كشوري

انطباق سياست هاي باالدستي )فرايند تا چه حد کشور را 
با هدف مرجعيت علمي در منطقه نزديک مي کند.(

 با اجراي صحيح برنامه آموزشي تدوين شده در دانشکده 
پرستاري دانشگاه علوم پزشکي آجا، عالوه بر تربيت پرستاران 
اين  تلفات حوادث و جنگ ها،  كاهش  و  متبحر  و  كارآمد 
دانشکده به قطب پرستاري نظامي ايران در منطقه و جهان 

تبديل خواهد شد.

چالش ها و مشکالت اجرايي فرايند
برآورد اعتبار مالي مضاعف  -

صرف زمان بيشتر جهت آموزش فراگيران  -
نياز به تجهيزات خاص آموزشي مثل Skill Lab نظامي   -

و.....
نياز به هيأت علمي متخصص و مجرب و....  -

ارئه کار در مجامع  يا  نشريات علمي  در  فرايند  معرفي 
علمي

در حال حاضراين برنامه در هيچ يك از نشريات علمي ارائه 
نگرديده است.

تأييدهاي مربوطه و ارزشيابي فرايند
 ضروريست اين برنامه آموزشي و كليه عوامل مداخله گر آن 
مي بايست به صورت دوره اي متغير، مورد ارزشيابي تراكمي يا 
(Summative evaluation) قرار گيرند. اين امر توسط كميته 

ارزيابي دروني دانشکده انجام مي پذيرد. اين كميته موظف 
است جهت ارزيابي برنامه، ضمن بازديد از محيط و امکانات 
و فضاهاي آموزشي با مدير گروه، مدرسين، اعضاي هيأت 
علمي مرتبط و كارشناسان دپارتمان طب نظامي و نمايندگاني 
از فراگيران مشمول آموزش و فارغ التحصيالن اين برنامه جهت 
جمع آوري اطالعات و تعيين ميزان پايبندي و موفقيت گروه 
در نيل به اهداف آموزشي برنامه و ميزان رعايت استانداردها 
به شرح مندرج در كاريکولوم تدوين شده، كفايت منابع مالي 
و آموزشي موجود براي حمايت از برنامه و ميزان موفقيت در 
رفع مشکالت و نارسايي هاي قبلي، اصالح برنامه و كسب 
دانش، نگرش، مهارت و تجربيات آموزشي مورد نياز فراگيران، 
جلساتي را تشکيل دهند. نتايج اين بازديدها و بررسي ها طي 
يك گزارش رسمي به گروه آموزشي، رياست دانشکده و ديگر 
سلسله مراتب مرتبط منعکس مي گردد و نقاط قوت و ضعف 

برنامه مورد نقد و بررسي قرار خواهند گرفت.

قابليت تعميم و اجراء در ساير مراکز آموزشي
 فارغ التحصيالن پرستاري در سطح كشور به دليل نداشتن 
برنامه هاي مدون و منظم در زمينه هاي جنگ و بحران، كليه علوم 
و مهارت هاي خود را از طريق تجربه اندوزي در بحران هاي 
واقعي و يا طي دوره هاي آموزشي ضمن خدمت كه بطور 
پراكنده در سطح كشور به ويژه نيروهاي سه گانه ارتش برگزار 
مي گردد، كسب مي نمايند كه مسلمًا نياز به بازنگري و هدفمند 
كردن اين دوره ها از طريق ارائه واحدهاي مدون و معتبر علمي 
و آموزشي توسط اساتيد كارشناس و خبره مي باشد. در اين 
راستا به نظر مي رسد با توجه به امکانات و تجهيزات مورد نياز 
جهت برگزاري چنين دوره اي، تنها مركز آموزشي كه مي تواند 
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دكتر آرمین زارعیان و همكاران 15تدوين كوريكولوم دوره كوتاه مدت مراقبت هاي پرستاري در طب نظامي

عالوه بر تربيت پرستاران عمومي مبادرت به آموزش دروس 
تخصصي نظامي در حيطه پرستاري نمايد و نهايتًا نيروهاي 
متخصصي را تحت عنوان پرستاران نظامي و بحران به عرصه 
بالين در سطح كشور اعزام نمايد تا در زمان جنگ و بحران از 
باالترين كارايي و راندمان برخوردار باشند، دانشکده پرستاري 

ارتش جمهوري اسالمي ايران مي باشد.

استمرار اجراي فرايند در برنامه هاي جاري آموزشي
اين  اجراي  قابليت  برنامه،  اين  شدن  مصوب  صورت  در 
فراهم خواهد شد و  آموزشي  برنامه هاي جاري  در  فرايند 
براي تمامي گروه هاي فارغ التحصيل از دانشکده پرستاري 
ارتش به صورت الزامي اجرا گرديده و ساير پرستاران فارغ 
التحصيل از دانشگاه هاي غير نظامي نيز با ثبت نام و گذراندن 

اين دوره مي توانند مدرك مربوطه را كسب نمايند.
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