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خانم ها:

آقایان:

 شیخی

 نواندیش

 محمدی

 نیکوکار

 مهدی پور

 طوفانی

1

ردیف
)1
)2
)3
)4

ســـــــوالـات
 .................اعمال ضوابط و مقررات و دستورالعمل های ابالغی پدافند غیرعامل در دستگاه اجرایی از وظایف کمیته
پدافند غیر عامل دستگاه هاست
 ...................سازمان و فعالیت های کمیته های پدافند غیرعامل آموزش و پرورش جزو راهبرد های اساسی پدافند
غیرعامل برای آینده می باشد
.......و ..........به محتوای سند راهبردی پدافند غیرعامل در آموزش و پرورش جزو سیاست های کالن اجرایی می باشد.
ارتقاء آمادگی  ...........برای تداوم چرخه تولید و خدمات در مقابله با انواع تهدیدات از وظایف سازمان پدافند غیر عامل
کشور می باشد.

)5

از طرف دولت چه شخصی در کمیته دائمی پدافند غیر عامل شرکت می کند ؟

)6

استقرار نظام اقتصاد مقاومتی اموزش و پرورش با محوریت ...............صورت می گیرد.

)7

استکبار جهانی و در راس آن آمریکا برای نابودی و استحاله نظام اسالمی دست به چه کاری زد ؟

)8

اصول پدافند غیرعامل آموزش و پرورش بر مجموعه اقدامات .........و........استوار است.

)9

آمادگی دفاعی به صورت کلی بر چند رکن استوار است ؟

)10

آموزش و پرورش دارای  ..............و  ..............و  ..............با نهاد ها و دستگاه ها و مراکز دولتی و غیر دولتی مرتبط با
پدافند غیرعامل خواهد بود.

پــاسخ صحیح
گزینه الف و ب

بازنگری
التزام و پایبندی
دستگاه های اجرایی
همه موارد
قرارگاه اقتصادی پدافند غیرعامل
همه موارد
بنیادی و زیربنایی
دو رکن
همکاری – مشارکت  -تعامل
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)11

آموزش و پرورش دستگاه رسمی ..........و  ............کشور می باشد .

تعلیم و تربیت

)12

آموزش و پرورش کانون .......و ...........آینده سازان کشور است.

تربیت – رشد

)13

انتصاب جانشین و معاونین سازمان پدافند غیر عامل با پیشنهاد چه کسی صورت می گیرد؟

)14

انتصاب جانشین و معاونین سازمان پدافند غیر عامل باید توسط چه کسی صورت گیرد؟

)15

انتصاب رئیس سازمان پدافند غیرعامل توسط چه کسی صورت میگیرد؟

فرماندهی کل قو

)16

اولویت قراردادن .......محوری پدافند غیرعامل کشور جزو راهکارهای بهبود پدافند غیرعامل می باشد.

قرارگاه محوری

)17

ایجاد هماهنگی الزم بین دستگاه های اجرایی در حوزه پدافند غیر عامل از وظایف کدام نهاد است ؟

سازمان پدافند غیرعامل

)18

ایجاد و گسترش پدافند در.........و .......فضای مجازی مرتبط با آموزش و پرورش جزو راهبردهای اساسی است.

ساختار – محتوا

)19

آیه شریفه " و الذین جاهدو فینا لنهدینهم سبلنا ان اهلل لمع المحسنین " از کدام سوره قرآن کریم می باشد ؟

آیه  69سوره عنکبوت

)20

آیین نامه اجرایی داخلی کمیته دائمی توسط چه کسی تدوین می گردد ؟

)21

ریاست سازمان پدافند غیر عامل
رئیس ستاد کل نیروهای مسلح

ریاست کمیته

بازنگری دوره های جاری به منظور ........با نیازمندی های پدافند غیرعامل راهکار اساسی گسترش پدافند غیرعامل می
باشد

)22

باالترین مقام اجرایی سازمان پدافند غیرعامل کشور کدام مورد است ؟

)23

بر اساس کدام اصل قانون اساسی دولت موظف به ایجاد شرایط آموزش نظامی برای همه افراد برای دفاع مسلحانه از

تطابق
رئیس سازمان پدافند غیرعامل
اصل 151

کشور و نظام اسالمی شده است ؟
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)24
)25

بر اساس نظرات فرماندهی کل قوا پدافند غیر عامل امری ..............تلقی می شود.
برای رعایت اصول و اهداف پدافند غیر عامل در آموزش و پرورش ،پشتوانه ها و اسناد باالدستی  ..........و  ..........می
باشند

همیشگی
گزینه الف و ب

)26

برگزاری دوره های ضمن خدمت جزء وظایف کدام کارگروه تخصصی می باشد ؟

کارگاه آموزش

)27

برگزاری مسابقات ادبی  ،هنری و علمی جزء وظایف کدام کارگروه تخصصی می باشد ؟

کارگروه آموزش

)28

برنامه ریزی ترویجی پدافند غیرعامل برای دانش آموزان جزء وظایف کدام کارگروه تخصصی می باشد ؟

)29

برنامه ریزی عملیاتی  ،راهبری و اجرای طرح ها و پروژه های پدافند غیرعامل در چارچوب .......و  ..........پدافند غیر
عامل کشور صورت میگیرد

)30

برنامه های کالن پدافند غیر عامل کشور معموال چند ساله است ؟

)31

به هرگونه امادگی در مقابل تهاجم "  "...........گفته میشود.

)32

بهترین زمینه مناسب آموزش پدافند غیرعامل به معلمان و فرهنگیان  ...........می باشد.

)33

بودجه جاری ساالنه قرارگاه های عملیاتی و ساختار اجرایی پدافند غیر عامل در دستگاه های اجرایی از کدام محل

)34

تامین میگردد ؟
پیش بینی برنامه های  .....و .....برای هدایت تحصیلی دانش آموزان متناسب با شرایط و نیاز های واقعی کشور از جمله
رفع معضل اشتغال جزء راهکارهای اساسی است.

کارگروه فرهنگی  -تربیتی
نظام فنی – اجرایی
پنج ساله
آمادگی دفاعی
دانشگاه فرهنگیان
اعتبارات ستاد کل نیروهای مسلح
بلند مدت – هوشمندانه
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)35
)36

پیش بینی برنامه های آموزشی و اجرای نقشه راه پدافند غیرعامل در آموزش و پرورش توسط کدام معاونت پیگری می
گردد؟
پیش بینی فرایند های .......و.........برای پیشبرد فعالیت های کمیته های پدافند غیرعامل در آموزش و پرورش جزو
سیاست های کالن اجرایی می باشد.

معاونت پژوهش
گزینه الف و ب
امام خامنه ای (مد ظله العالی )

)37

تاکید بر لزوم وجود محافظت نظامی برای هدر نرفتن سایر محافظت هااز تذکرات کدام بزرگوار است ؟

)38

تبیین و برآورد تهدیدات دشمن در حوزه های مختلف از وظایف کدام نهاد است؟

)39

تبیین و ترسیم ماموریت ها و وظایف کمیته پدافند غیرعامل در آموزش و پرورش از اهداف کدام سند است ؟

)40

تصویب آیین نامه اجرایی الزم جهت هماهنگی بین دستگاهی در خصوص پدافند غیر عامل از وظایف کدام نهاد است؟

کمیته دائمی پدافند غیرعامل

)41

تصویب برنامه های کالن پدافند غیر عامل کشور از وظایف کدام نهاد است ؟

کمیته دائمی پدافند غیر عامل

)42

تصویب سطح بندی مراکز تحت پوشش با پیشنهاد کدام نهاد صورت می گیرد ؟

سازمان پدافند غیرعامل

)43

تصویب سطح بندی و اولویت بندی مراکز تحت پوشش ازوظایف کدام نهاد است ؟

کمیته دائمی پدافند غیر عامل

)44

تصویب سیاست ها و راهبرد های عمده پدافند غیرعامل کشور از وظایف کدام نهاد است ؟

کمیته دائمی پدافند غیرعامل

)45

تصویب ضوابط و دستورالعمل های پدافند غیر عامل از وظایف کدام نهاد است ؟

)46

تعداد قرارگاه های پدافندی ایران چه تعداد می باشد؟

سازمان پدافند غیرعامل
سند راهبردی پدافند غیر عامل آموزش و
پرورش

سازمان پدافند غیرعامل
هشت قرارگاه
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)47

تالش های علمی و اقناعی به منظور ....................تفکر پدافندی در بدنه مدیریت عالی نظام آموزش و پرورش صورت
میگیرد

)48

تهیه نقشه جامع طبقه بندی مراکز و اماکن آموزش و پرورش برحسب ..........و .........صورت می گیرد.

)49

تهیه و تدوین استاندارد ها و آیین نامه های پدافند غیرعامل جزو وظایف کدام نهاد است؟

)50

تولید محتوا جهت درج در گروه مجالت جزء وظایف کدام کارگروه تخصصی می باشد؟

)51

جایگاه رئیس سازمان پدافند غیرعامل در کمیته دائمی چیست؟

)52

جدی گرفتن احتمال تجاوز مجدد از سوی ابرقدرت ها و نوکرانشان از توصیه های کدام بزرگوار می باشد؟

)53
)54

نهادینه سازی
همه موارد
وظایف عمومی  -کمیته پدافند غیرعامل
آموزش و پرورش

جمله " هر انسان مخلص و متعهدی که آمادگی دفاعی را الزمه حیات جامعه اسالمی بداند  ،در نزد خدا آبرو پیدا
میکند  ".از کیست ؟

کارگروه پژوهش
ریاست کمیته
امام خمینی (ره)
امام خمینی (ره)

حسب ماده  64قانون مقررات استخدامی سپاه پاسداران انقالب اسالمی ،آموزش و پرورش موظف است با ............و
 ............سپاه نسبت به اجرای آموزش در زمینه دفاع نظامی اقدام نماید.

)55

حوزه عمل فعالیت سازمان پدافند غیرعامل کشور کجاست ؟

)56

در کدام سند به ایران با سامان دفاعی مبتنی بر بازدارندگی همه جانبه اشاره شده است ؟

)57

در وزارت آموزش و پرورش چه کسی عهده دار وظایف مدیرکل پدافند غیرعامل سازمان است ؟

هماهنگی  -نظارت
همه موارد
سند چشم انداز 1404
رئیس مرکز حراست
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)58

راهنمای متقن و پشتوانه قوی برای اجرای پدافند غیر عامل کدام مورد می باشد ؟

)59

رسالت سند پدافند غیرعامل آموزش و پرورش چیست؟

)60

رصد  ،پایش و پیشگیری از تهدیدات مرتبط با دانش آموزان و فرهنگیان در کجا محقق می گردد ؟

)61

همه موارد
کمیته پدافند غیرعامل آموزش و پرورش

رعایت اصل .........برحسب ........جمعیت دانش آموزی متناسب با تهدیدات جغرافیا جزو اصول حاکم بر پدافند غیرعامل
می باشد

)62

رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور بالفاصله پس از انتصاب به عضویت کدم شورا در می آید ؟

)63

رئیس کمیته دائمی پدافند غیر عامل کیست ؟

)64

منویات مقام معظم رهبری

زمینه سازی برای مشارکت فردی و گروهی متناسب دانش آموزان در برنامه های پدافند غیرعامل برای دانش آموزان
جزء وظایف کدام کارگروه تخصصی می باشد ؟

)65

سازمان پدافند غیرعامل جزء زیرمجموعه های  ..............است.

)66

سازمان پدافند غیرعامل نهادی  ............است.

)67

سخن " دانش آموزان کشور باید خود را برای مقابله با دشمنان انقالب در دراز مدت اماده کنند  " .از کیست ؟

)68

سند پدافند غیر عامل آموزش و پرورش با بهره گیری از کدام مورد شکل گرفت ؟

)69

سند راهبردی پدافند غیر عامل آموزش و پرورش توسط چه کسی یا چه گروهی تهیه شده است ؟

پراکندگی  -تراکم
گزینه الف و ج
رئیس ستاد کل نیرو های مسلح
کارگروه فرهنگی – تربیتی
فرماندهی کل قوا
حاکمیتی
امام خامنه ای (مد ظله العالی )
همه موارد
کمیته پدافند غیرعامل وزارت آموزش و
پرورش
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)70

سند راهبردی پدافند غیر عامل آموزش و پرورش در چه سالی تهیه شده است؟

1388

)71

سند راهبردی پدافند غیر عامل آموزش و پرورش مشتمل بر چند فصل است ؟

هشت فصل

)72

سند راهبردی پدافند غیرعامل آموزش و پرورش نیازمند چیست ؟

)73

شریک راهبردی سازمان پدافند غیر عامل برای انجام وظایف  ،کدام دستگاه است؟

)74

طبق تبصره  2ماده یک قانون خدمت وظیفه عمومی آموزش دفاعی برای چه مقاطعی پیش بینی شده است ؟

)75

طبق تبصره  2ماده یک قانون خدمت وظیفه عمومی کدام دستگاه ها مکلف به همکاری در زمینه آموزش دفاعی شده
اند ؟

)76

طبق کدام آیه شریفه خداوند بهترین چاره جویان معرفی شده است ؟

)77

فرهنگ صیانت و دفاع از آرمان های متاثر از ارزش های دینی و اسالمی در جامعه چیست ؟

)78

قرارگاه های پدافندی ایران در چه سطحی تشکیل شده اند ؟

)79

کاهش آسیب دیدگی زیرساخت های کشور از رسالت های کدام سازمان است ؟

)80

کدام اصل قانون اساسی بر تقویت بنیه دفاع ملی از طریق آموزش نظامی عمومی تاکید کرده است ؟

)81

کدام آیه شریفه قرآن کریم بر اصل پدافند غیرعامل و آمادگی همیشگی رویارویی با دشمنان تاکید دارد؟

تشکیل اتاق فکر
همه موارد
راهنمایی  -متوسطه
وزارت آموزش و پرورش – نیروهای
مسلح
آیه  54سوره آل عمران
فرهنگ دفاعی
استانی
سازمان پدافند غیر عامل
اصل سوم
آیه  60سوره انفال
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)82
)83
)84

کدام تشکل ها می توانند در موضوع پدافند غیرعامل نقش آفرینی کنند ؟
کدام دو بخش برای تربیت و تامین نیروی انسانی توانمند در حوزه پدافند غیرعامل در آموزش و پرورش باید برنامه
ریزی و اقدام نماید؟

همه موارد
معاونت نیروی انسانی و دانشگاه
فرهنگیان

کدام فرد پس از انتصاب می تواند در جلسات هیات دولت  ،مجمع تشخیص مصلت نظام و شورای عالی امنیت ملی
شرکت کند ؟

رئیس سازمان پدافند غیرعامل
همه موارد

)85

کدام گزینه برنامه برای تحقق اقتصاد مقاومتی در آموزش و پرورش می باشد ؟

)86

کدام گزینه گروه هدف اصلی در پدافند غیر عامل آموزش و پرورش است ؟

)87

کدام مورد از برونداد های مهم سند پدافند غیر عامل آموزش و پرورش می باشد ؟

همه موارد

)88

کدام مورد از ثمرات پیروزی انقالب شکوهمند اسالمی ایران و تاسیس حکومت جمهوری اسالمی می باشد؟

همه موارد

)89

کدام مورد از مهمترین مولفه های فرهنگ دفاعی که متاثر از فرهنگ راهبردی جمهوری اسالمی ایران است ؟

)90

کدام مورد جزء ارزش های اکم بر سند پدافند غیرعامل اموزش و پرورش نمی باشد ؟

)91

کدام مورد جزء ارکان سازمان پدافند غیرعامل نمی باشد ؟

همه موارد

)92

کدام مورد جزء تهدیدات نوین می باشد ؟

همه موارد

)93

کدام مورد جزء کارگروه های تخصصی کمیته اصلی پدافند غیرعامل می باشد؟

همه موارد

)94

کدام مورد جزو اصول حاکم بر پدافند غیر عامل آموزش و پرورش نمی باشد ؟

اصل حفظ تمرکز سازی

دانش آموزان

فرهنگ شهادت طلبی
توسعه محوری
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)95

کدام مورد جزو قرارگاه های پدافندی ایران نمیباشد ؟

)96

کدام مورد مانند سدی محکم توطئه های گسترده دشمنان را نقش بر آب کرد ؟

)97

قرارگاه فضایی
همه موارد

مجموعه اقداماتی که قبل از خطر انجام میگیرد و در هنگام بروز هرگونه تهدید موجب کاهش آسیب پذیری یک کشور
میگردد .......است.

پدافند غیر عامل

)98

محل استقرار اصلی سازمان پدافند غیر عامل کجاست ؟

شهر تهران

)99

مدت فعالیت سازمان پدافند غیرعامل چه میزان می باشد ؟

بیست سال

)100

مرجع پیشنهاد اصالح  ،تغییر و تفسیر اساسنامه پدافند غیر عامل کشور کدام نهاد است ؟

)101

مسئولیت پدافند غیرعامل در استان ها به عهده کیست ؟

)102

مسئولیت پدافند غیرعامل درهر دستگاه اجرایی به عهده کیست ؟

)103

مصوبات کمیته دائمی پدافند غیر عامل کشور برای چه دستگاه هایی الزم االجراست؟

)104

مصوبات کمیته دائمی پدافند غیر عامل کشور توسط چه کسی ابالغ می گردد ؟

دبیر کمیته

)105

مهمترین هدف از تشکیل کمیته پدافند غیرعامل در آموزش و پرورش چیست ؟

گزینه الف و ب

)106

نظارت بر اجرای پدافند غیرعامل دستگاه های اجرایی از وظایف کدام نهاد است ؟

سازمان پدافند غیرعامل

)107

نماینده ...............بر فعالیت ها و برنامه های کمیته پدافند غیرعامل آموزش و پرورش مشارکت و نظارت مستمر دارد.

سازمان پدافند غیرعامل

ستاد مشترک نیروهای مسلح
رئیس کمیته پدافند غیرعامل استان
ریاست دستگاه
کلیه دستگاه ها و نهاد ها
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)108

هدف از آمادگی در مقابل تهدیدات دشمنان از نگاه قرآن چیست ؟

همه موارد
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ﻫﻤﻪ آﻧﭽﻪ ﺑﺮاى اﻧﺠﺎم دوره ﻫﺎى ﺿﻤﻦ ﺧﺪﻣﺖ ﻻزم اﺳﺖ را
ﺗﻨﻬﺎ از ﺳﺎﯾﺖ و ﮐﺎﻧﺎل ﻣﺎ دﻧﺒﺎل ﮐﻨﯿﺪ :
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) ﺑﺮاى ورود ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺖ و ﮐﺎﻧﺎل ﺗﻠﮕﺮام ﻟﯿﻨﮏ ﻫﺎى ﺑﺎﻻ را ﺑﻔﺸﺎرﯾﺪ(.

