
 دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

 دانشکده پیراپزشکی

 قالب نگارش طرح درس
  

 98ورودی  فوریتهای پزشکی شناسیکاردانشجویان مخاطبان:                                                  پدافند غیر عامل عنوان درس : 

                      پیش نیاز : ندارد                                                            نظری واحد 1: عملی (  –نظری  تعداد و نوع واحد ) 

 آزاد ساعت پاسخگویی به سئواالت فراگیر:               1399-1400دوم سال تحصیلی  نیمسال 16-18ساعت   ها شنبهسه   زمان ارائه درس :  

 بیژن  صبور    مدرس :   

 
  

  پدافند غیر عامل مفاهیم  وکاربرد آشنايی دانشجو با  کلی:هدف 

 

 اهداف مرحله ای : 

 تاريخچه  واهمیت پدافند غیر عامل -1

 آشنايی با مفاهیم اولیه واصول پدافند غیر عامل -2 

 آشنايی با انواع جنگها  -3

 آشنايی با انواع روشهای پدافند غیر عامل - 4

 EMS سالمت وپدافند غیر عامل وسیستم   -5        

 چگونگی ارتباط با ساير سازمانهای مرتبط  -6        

 ساختار سازمان وپدافند غیر عامل -7        

 در حوزه سالمت پدافند غیر عامل  -8        

 

  ویژه رفتاری به تفکیك اهداف مرحله ایاهداف   

 تاريخچه  واهمیت پدافند غیر عامل -1

 پایان  دانشجوقادر باشددر   

        دیدگاه های مختلف را شرح دهد. پدافند غیر عاملتعریف  -1-1 

 تاریخچه پدافند غیر عامل در ایران وجهان را توضیح دهد -2-1 

 راتوضیح دهد. اهمبت پدافند غبر عامل  -3-1

 توضیح دهد. پدافند غیر عامل رافواید  -4-1

 

 واصول پدافند غیر عاملآشنايی با مفاهیم اولیه = 2

 قادر باشددانشجو  در پایان

 .تعریف نمایدرا مفاهیم پدافند غیر عامل -1-2

 .اصول پدافند غیر عامل را لیست نماید -2-2 

 اصول اساسی پدافند غیر عامل را توضیح دهد – 3-2

 .مراکز حیاتی، حساس ومهم را نام شرح دهد -4-2
 

 آشنايی با انواع جنگها = 3

 قادر باشددانشجو  پایاندر 



 . انواع جنگها را لسیت نمايد -1-3

 توضیح دهد. مشخصات جنگهای نسل اول، دوم ،سوم  وچهارم را -2-3

 راشرح دهد تهديدات نرم وسخت -3-3

 راتوضیح دهد. چگونگی مقابله با جنگهای نوين -4-3

 استراتژی مقابله با انواع جنگها را شرح دهد. -5-3

 اجتماعی ناشی از حمالت گرافیتی را شرح دهد.آسیب های  -6-3

 

 آشنايی با انواع روشهای پدافند غیر عامل =4   

 قادر باشددانشجو  در پایان

 مولفه های امنیت ملی ودفاع غیر عامل را توضیح دهد -1-4

 را شرح دهد. واردنحلقه  اصول استراتژیک  -2-4

 .دهدتوضیح  روشهای مختلف پدافند غیر عامل را -3-4

 تصویبنامه پدافند غیر عامل را توضیح دهد. -4-4

 حوزه های پدافند غیر عامل کشور را لیست نماید. -5-4

 

 EMSسالمت وپدافند غیر عامل وسیستم  -5

 قادر باشددانشجو  در پایان

 محور های اصلی پدافند در حوزه بهداشت را نام ببرد.   -1-5 

 درپدافند غیر عامل را توضیح دهدوظایف مرکز فوریتهای پزشکی  -2-5 

 حوزه های پدافند غیر عامل در وزارت بهداشت ودانشگاه را نام ببرد. -3-5 

 ( درپدافند غیر عامل را شرح دهد.  115محور های اصلی سیستم پیش بیمارستانی )   -4-5

  

 چگونگی ارتباط با ساير سازمانهای مرتبط =6
 قادر باشددانشجو  در پایان

 .ماموریت وزارت بهداشت درحوزه پدافند غیر عامل را شرح دهد. -1-6

 همکاری با ارگانهارا توضیح دهد.انواع  -2-6

 وظالف ارگانهای مختلف)هالل احمر ، بانک خون ، حوزه سالمت سپاه وارتش( در پدافند غیر عامل را بنویسد. -3-6

 توضیح دهد سند راهبردی وزارت بهداشت در شرایط جنگ را -3-6

  

 ساختار سازمان وپدافند غیر عامل  -7

 قادر باشددانشجو  در پایان

 پدافند غیر عامل در حوزه بهداشت را شرح دهد.  -1-7

 محور های اصلی پدافند در حوزه بهداشت را نام ببرد. -2-7 

 .بداند را تقسیم بندی استانها در حوزه پدافند غیر عامل-3-7 
 پدافند غیر عامل  را توضیح دهد. کار گروه بهداشت وسالمت در -4-7

 را نام ببرد. اعضا کارگروه پدافند غیر عامل دانشگاه -5-7

 قوانین ومقررات پدافند غیر عامل در سازمانها را شرح دهید. -6-7

 

 پدافند غیر عامل در حوزه سالمت -8

 قادر باشددانشجو  در پایان

   .تیم های اضظراری حوزه سالمت را نام ببرد -1-8



 وظایف ستاد هدایت درمان در شرایط بحران را شرح دهد. – 2-8

   را بشناسد. پدافند غیر عاملنیاز های اساسی حوزه بهداشت ودرمان در   -3-8    
 .نقش دانشگاههای علوم پزشکی در یرنامه ریزی پدافند غیر عاملرا توضیح دهد. -4-8

 پدافند غیر عامل را لسیت نمای.مهمترین اقدامات اجرایی وزارت بهداشتدر حوزه  -5-8   
 

 منابع :

 آخرين چاپ سازمان پدافند غیر عامل کشور، مبانی ، مستندات و الزامات قانونی  انتشارات دانشگاه بقیه ا... - 1

دانستنی های پدافند غیر عامل )ويژه دوره عمومی مديران وکارشناسان( . تدوين وگرد آوری : حمید اسکندری  انتشارات:  -2

 آخرين چاپ .بوستان حمید 

مطالب ارائه شده توسط اساتید مربوطه -3   
  

 روش تدریس 

 بحث عمومی  –سخنرانی 
 

 آموزشی وسایل 

 کتاب-ويديوپروژکتور -وايت برد

 و ارزشیابی دانشجویانسنجش 

 ساعت تاریخ سهم از نمره کل روش آزمون

 ساعت کالس چهارمجلسه  نمره 5 آزمون کتبی آزمون میان دوره

 - طبق تقويم   نمره 12 آزمون کتبی آزمون پايان ترم            

 ساعت کالس کلیه جلسات نمره 1 شرکت در مباحث                                مجازی( حضور فعال در کالس

  تاپايان ترم نمره2 ارائه کنفرانس تکالیف دانشجو                                   

   

 و انتظارات از دانشجو: کالسمقررات 

 حضور منظم و به موقع در تمام جلسات درس .1

 ورعایت مقررات کالس شرکت فعال در بحث های گروهی .2

 مطالعه موضوعات مربوطهمراجعه به منابع اعالم شده و  .3

 

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

  تاريخ تحويل:                                    تاريخ ارسال:                                           تاريخ ارسال :               

                           
                                                                                                

 

 

 تائید وامضای مدير گروه         ■خیر          □طرح درس قبال تدوين شده است ؟ بله  

                                                                                                                                                                                         
 

 



 دانشجویان فوریتهای پزشکی پدافند غیر عاملدرس جدول زمان بندی 

 1399 -1400وم نیمسال د
 

 ترم اولهشت هفته  16-18 ها ساعت شنبه سهروز و ساعت جلسه      
 

 مـدرس موضوع هر جلسه تاریخ جلسه

 صبور تاريخچه  واهمیت پدافند غیر عامل  30/10/99 1

 صبور آشنايی با مفاهیم اولیه واصول پدافند غیر عامل   7/11/99 2

 صبور آشنايی با انواع جنگها 14/11/99 3

 صبور امتحان میان ترم - آشنايی با انواع روشهای پدافند غیر عامل 21/11/99 4

 صبور EMS سالمت و پدافند غیر عامل وسیستم 28/11/99 5

 صبور چگونگی ارتباط با ساير سازمانهای مرتبط 5/12/99 6

 صبور ساختار سازمان وپدافند غیر عامل 12/12/99 7

 صبور در حوزه سالمت عاملپدافند غیر  19/12/99 8

  امتحان پايان ترم  طبق تقويم 

 

 
  




