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 پدافند غیر عامل به عنوان یک روش غیر نظامی دفاعی آشنا شود وبا مفاهیم اولیه و کاربردانتظار میرود در پایان دانشج :هدف کلی درس

 

شماره 

 جلسه
 اهداف میانی  )رئوس مطالب( تاریخ جلسه

اهداف ویژه )بر اساس سه حیطه اهداف آموزشی: 

 شناختی، عاطفی، روان حرکتی(

طبقه هر 

 حیطه

 روش یاددهی

 یادگیری

مواد و وسایل 

 آموزشی
 ارزشیابیهنحو تکالیف دانشجو زمان جلسه

1  
خچه ی یتارآشنایی با  

 پدافند غیر عامل

 انتظار می رود دانشجو بتواند،

 الف( در حیطه شناختی:

تاریخچه ی پدافند غیر عامل را بشناسد و -

 توضیح دهد

 موارد مهم تاریخچه پدافند غیر عامل را نام ببرد   -

 ب( در حیطه عاطفی:

 .اشدداشته ب فعال مشارکت کالسیمباحث  در -
در هنگام تدریس به درس نوجه داشته و با دقت به -

 درس گوش دهند

، شناختی

 عاطفی

ی، سخنران
 -مباحثه ای
 گروهی
 کوچک

 

وایت 
ژیک،ویدیو برد،ما

پروژکتور،کتاب 
 ،مقاله،

 دقیقه 120

پرسش و پاسخ 
در انتهای 

آمادگی کالس،
 برای جلسه آینده

 آغازین آزمون

2  
آشنایی با اهمیت پدافند  

 و مفاهیم اولیه آن  ر عاملغی

 انتظار می رود دانشجو بتواند،

 الف( در حیطه شناختی:
، شناختی

 عاطفی
-یسخنران

 مباحثه ای

وایت 
ژیک،ویدیو برد،ما

پروژکتور،کتاب 

 دقیقه 120
پرسش و پاسخ 

در انتهای 
 تکوینی

                                                 
   گردش علمی، آزمایشی  –پرسش و پاسخ  –مسئله  حل –گروهی کوچک، نمایشی  –ای تواند شامل: سخنرانی، مباحثهیادگیری می –روش یاددهی 

  شی با هدف قضاوت در مورد تسلط یا تراکمی )پایان یک دوره یا مقطع آموز نیای یا تکوینی )در فرایند تدریس با هدف شناسایی قوت و ضعف دانشجویان( و آزمون پایاتوانند به صورت آزمون ورودی )آگاهی از سطح آمادگی دانشجویان( مرحلهها بر اساس اهداف میآزمون
 دانشجویان( برگزار گردد.
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 پدافند غیر عامل را توضیح دهد - 

 اهمیت پدافند غیر عامل را نام ببرد  -

 ب( در حیطه عاطفی:
 .داشته باشد فعال مشارکت کالسیمباحث  در - -
در هنگام تدریس به درس نوجه داشته و با دقت به -

 گوش دهنددرس 

،مقاله،نرم 
 powerافزار

کالس،آمادگی 

 برای جلسه آینده

3  
اهداف پدافند غیر آشنایی با  

 عامل

 انتظار می رود دانشجو بتواند،

 الف( در حیطه شناختی:

 داف مهم پدافند غیر عامل را ذکر کنداه -

بتواند هر یک از اهداف پدافند غیر عامل را شرح  -

 دهد

 ب( در حیطه عاطفی:

 درس گوش کند.و عالقه به  زهیبا انگ -

 .داشته باشد فعال مشارکت کالسیمباحث  در -

، شناختی

 عاطفی
 ،سخنرانی

 پرسش و پاسخ

وایت 
ژیک،ویدیو برد،ما

پروژکتور،کتاب 
 آموزشی ،جزوه

 دقیقه 120

پرسش و پاسخ 

در انتهای کالس 

،کوییز برای 

 جلسه آینده

 

 تکوینی

 آشنایی با انواع جنگ ها   4

 انتظار می رود دانشجو بتواند،

 الف( در حیطه شناختی:

 انواع جنگ هارا نام ببرد-

 هریک از جنگ هارا توضیح دهد -

 ب( در حیطه عاطفی:

 کند. درس گوشو عالقه به  زهیبا انگ -

 .داشته باشد فعال مشارکت کالسیمباحث  در -

، شناختی

 عاطفی
 ، سخنرانی

 پرسش و پاسخ

وایت 
ژیک،ویدیو برد،ما

پروژکتور،کتاب 
 ،جزوه آموزشی

 دقیقه 120

پرسش و پاسخ 

در انتهای کالس 

 و پروژه

 

 تکوینی

5  

آشنایی با انواع روش های 

 و پدافند غیر عامل

 سالمت در پدافند غیر عامل

 انتظار می رود دانشجو بتواند،

 طه شناختی:الف( در حی

 انواع روش های پدافند غیر عامل را ذکر کند-

 روش های پدافند غیر عامل را توضیح دهد  -

 سالمت در پدافند غیر عامل را توضیح دهد -

، شناختی

 عاطفی
 ، سخنرانی

 پاسخ پرسش و

وایت 
ژیک،ویدیو برد،ما

پروژکتور،کتاب 
 ،جزوه آموزشی

 دقیقه 120

پرسش و پاسخ 

در انتهای 

کالس،پژوهش و 

 تحقیق

 

 تکوینی
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 ب( در حیطه عاطفی:
 درس گوش کند.و عالقه به  زهیبا انگ -

6  
پدافند غیر عامل آشنایی با  

 EMSو سیستم 

 انتظار می رود دانشجو بتواند،

 الف( در حیطه شناختی:
 را بشناسدEMSسیستم -

ل در این سیستم را نحوه ی کاربرد پدافند غیر عام -

 یاد داشته باشد 

 ب( در حیطه عاطفی:

 .داشته باشد فعال مشارکت کالسیمباحث  در -

، شناختی

 عاطفی
 ،سخنرانی

 پرسش و پاسخ

وایت 
ژیک،ویدیو برد،ما

پروژکتور،کتاب 
 ،جزوه آموزشی

 دقیقه 120

پرسش و پاسخ 

 در انتهای کالس

 بحث گروهی

 

 تکوینی

7  

مان و آشنایی با ساختار ساز 

 پدافند غیر عامل

چگونگی ارتباط با سازمان 

 های مرتبط

 انتظار می رود دانشجو بتواند،

 الف( در حیطه شناختی:

 ساختار سازمان را نام ببرد -

 سازمان های مربط را نام ببرد -

 نخوه ارتباط با سازمان های مرتبط را توضح دهد -

 ب( در حیطه عاطفی:
 وش کند.درس گو عالقه به  زهیبا انگ -

 .داشته باشد فعال مشارکت کالسیمباحث  در -

، شناختی

 عاطفی

 سخنرانی

 پرسش و پاسخ

وایت 
ژیک،ویدیو برد،ما

پروژکتور،کتاب 
 ،جزوه آموزشی

 دقیقه 120

پرسش و پاسخ 

در انتهای کالس 

،پژوهش و 

 تحقیق

 

 تکوینی

9  
و  جمع بندی مطالب کالسی

 رفع اشکال 

 ،انتظار می رود دانشجو بتواند
 ترم را توضیح دهد مطالب ارائه شده در طول -
مسائل مختلف ارائه شده در طول ترم را حل  -

 نماید
هدف از ارائه این واحد درسی را به خوبی درک -

 کرده باشد
با انگیزه و اشتیاق در امتحان پایان ترم شرکت  -

 کند.

، شناختی
 عاطفی

سخنرانی 

 ،پرسش و پاسخ

وایت 
ژیک،ویدیو برد،ما

تور،کتاب پروژک
 ،جزوه آموزشی

120 

پرسش و 

پاسخ،حل 

مسائل داده 

 شده

 آزمون پایانی
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 نحوه ارزشیابی:

 گردد. مانده در امتحان پایان ترم محاسبه میباقی %80کل نمره با استفاده از کوئیز و  %20ارزشیابی به صورت کتبی که 
 

 نحوه محاسبه نمره کل:

 کل نمره %80   آزمون پایان ترم
 کل نمره %20  و تکالیف درسی کوئیز

 
 منابع اصلی درس:

 اپسازمان پدافند غیر عامل کشور ،مبانی، مستندات و الزامات قانونی،تهیه و تدوین توسعه فرهنگی و اطالع رسانی،دانشگاه بقیه ا...آخرین چ


