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 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 (Course Plan) فرم طرح دوره                      

                                                                                                                                                                                                       

 پدافند غیر عامل:  نام درس

 نظریواحد  1تعداد واحد: 

فوریت های رشته تحصیلی: 
 پزشکی

 

مقطع تحصیلی دانشجویان: 
 کارشناسی

 

محل برگزاری: 
سامانه  -اسکای روم

 نوید

 

دکتر مدرس: 
 حجت شفائی

 

-1400دوم  نیمسال تحصیلی:
1401 

پرستاری و  نام دانشکده:
 مامایی

فوریت های  گروه آموزشی:
 پزشکی

 روز و ساعت برگزاری: 

 14-16شنبه ها ساعت  دو

 

تلفن و روزهای 
تماس: 

09153015214- 
شنبه تا چهارشنبه 

 12-14ساعت

 آدرس دفتر:
 -تربت حیدریه

دانشکده 
پرستاری و 

گروه  -مامایی
فوریت های 

 پزشکی

 

 آدرس ایمیل:

Shafaeeh1@thums.ac.ir 

 

 .شود آشنا دفاعی نظامی غیر روش یک عنوان به عامل غیر پدافند کاربرد و اولیه مفاهیم با دانشجو پایان در رود می انتظار هدف کلی درس:

 اهداف اختصاصی درس: 

 دانشجو بتواند:

mailto:Shafaeeh1@thums.ac.ir
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 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 را توضیح دهد.و اهمیت پدافند غیر عامل  تاریخچه-1

 را تعریف کند. مفاهیم اولیه پدافند غیر عامل-2

 را شرح دهدانواع روش های پدافند غیر عامل  -3

 را توضیح دهد.و چگونگی ارتباط با سایر سازمان های مرتبط  EMSارتباط پدافند غیر عامل و  -4

 جایگاه سازمانی پدافند غیر عامل را تعریف نماید. -5

  :منابع اصلی درس٭

 رسانی، دانشگاه بقیه ا.... آخرین چاپسازمان پدافند غیر عامل کشور، مبانی، مستندات و الزامات قانونی، تهیه و تدوین توسعه فرهنگی و اطالع  -1
 جمال محمدی، علی. مدیریت بحران در نظام سالمت با رویکرد پدافند غیر عامل. انتشارات شهر آب. آخرین چاپ-2
 بهداشت و درمان، انتشارات سازمان بسیج جامعه پزشکی، آخرین چاپ مالمیر، عیسی، پدافند غیرعامل در حوزه-3
 غیر عامل و تهدیدات بیولوژیک، انتشارات بوستان حمید. آخرین چاپکرمی، علی. پدافند  -4

 

  :درس یفرع منابع

 نقش ایفای گروهی، بحث پاسخ، و پرسشی، سخنران: سیتدر روش

 

 مسوولیت های فراگیران:

 دانشجو بایستی:

 به صورت منظم و فعال در کالس های درس شرکت نماید. 
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 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 کند.منابع معرفی شده برای درس را مطالعه 

 تکالیف محوله را در تاریخ معین انجام دهد

 

 نحوه ارزشیابی دانشجو و بارم مربوط به هر ارزشیابی:٭

                                        نمره 3امتحان میان ترم:      نمره   2   تکالیف: الف( در طول دوره )کوئیز، تکالیف،امتحان میان ترم...(:                        

                                                                                                        نمره 15       امتحان نهایی: ب( پایان دوره:                  

 

 دانشجو در کالس درس:سیاست مسوول دوره در مورد برخورد با غیبت و تاخیر ٭

 ی ابالغی دانشگاه است.دانشجو بایستی قبل از استاد در کالس درس حضور داشته باشد. تاخیر حضور در کالس قابل قبول نیست. غیبت در کالس بر اساس دستورالعمل ها

 

 1400-1401نیمسال دوم  پدافند غیر عامل جدول زمان بندی ارائه برنامه درس

آمادگی الزم 

دانشجویان قبل از 

 شروع کالس

 ردیف تاریخ ساعت عنوان مدرس

 1 09/12/1400 16-14 آشنایی با تاریخچه پدافند غیر عامل دکتر شفائی انجام تکالیف -مطالعه درس

 2 16/12/1400 16-14 آشنایی با اهمیت پدافند غیر عامل و مفاهیم اولیه  دکتر شفائی انجام تکالیف -مطالعه درس
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 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 3 23/12/1400 16-14 آشنایی با اهداف پدافند غیر عامل  دکتر شفائی انجام تکالیف -درسمطالعه 

 4 15/01/1401 16-14 آشنایی با انواع جنگ ها دکتر شفائی انجام تکالیف -مطالعه درس

آشنایی با انواع روش های پدافند غیر عامل و  دکتر شفائی انجام تکالیف -مطالعه درس

 سالمت
14-16 22/01/1401 5 

 EMS 14-16 29/01/1401 6آشنایی با پدافند غیر عامل و سیستم  دکتر شفائی انجام تکالیف -مطالعه درس

 7 05/02/1401 16-14 آشنایی با ساختار سازمان و پدافند غیر عامل دکتر شفائی انجام تکالیف -مطالعه درس

 8 19/02/1401 16-14 عامل و سالمتپدافند غیر  دکتر شفائی انجام تکالیف -مطالعه درس

    امتحان  

 

 1401اردیبهشت  19دوشنبه تاریخ امتحان میان ترم:      ٭

 1401تیرماه  11-26      تاریخ امتحان پایان ترم:٭

 سایر تذکرهای مهم برای دانشجویان:٭

 

 

 

 


