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 رعامل در وزارت علومينظام  پدافند غ

این که دولت به پدافند غير عامل اهميت بدهد و وزرا و مسئولين دولتی به آن اهتمام کنند تذکر داده ایم و نظرات 

روز پدافند غيرعامل برای ما مهم است. بخش هایی دارند انجام رهبری به دولت و آن ستاد ابالغ شده است. ام

                              می دهند، اما در عين حال باز بایتسی کار کرد، تالش کرد و این امکانات را در اختيار پدافند غيرعامل قرار بدهيد. 

 یمقام معظم رهبر



 اتي: کل1فصل 

 مقدمه: -1

 یهادر جنگ یآورعلوم و فن یریارگکها و بده تر شدن جنگیچیک طرف و پیمهلک از  یعیطب یایبالاز  یناش یوقوع بحران ها

هستند،  یازمند خدمات متفاوتین یادامه زندگ یجاب کرده است. امروز مردم برایر عامل را ایاز پدافند غ ین، چهره متفاوتینو

 داشته باشند.      یافکش یو آسا یمنید ایونت درون شهرها دارند و باکط آرام و قابل سیاج به محیاحت

ج یاز است تا بتدریمورد ن یهارساختیز یریپذبیاهش آسکو  یمن سازیرعامل، این هدف پدافند غیتردرحال حاضر عمده

ن یا درحال اقدام است. ایا انجام شده است و یدن یشورهاکثر کگونه اقدامات در انید. ایجاد نمایت ایامن یرا برا یطیشرا

شود، در ذات خود یجاد میه اک ییهار ساختیاز ز یاریو هماهنگی انجام شود، به طور خودکار بس یزیاقدامات اگر با برنامه ر

مجدد آنها  یمثل مهندس ییارهاکتوان با ارائه راهیهم م یفعل یهارساختیز اصالح یالزم را بدست خواهند آورد. برا یمنیا

 رد. کم کرا مستح

آحاد  یرانه برایشگیپ یو پژوهش یط بحران با استفاده از اقدامات آموزشیز هم از ابعاد کمک به کشور در شرایلوم نلذا وزارت ع

ن یط حاد به ایممکن در شرا یداخل یریب پذین آسیدستیابی  به کمتر یبرا یزیجامعه در سطح کشور و هم از بعد برنامه ر

 پردازد. یمهم م

 اهداف:   -2

 رعامل در ستاد وزارت علوم، دانشگاهیمربوط به پدافندغ یهاتیانجام فعال یبانیپشت یح چگونگیناسب و تشرم یجاد ساختاریا

 دهد:  یر را پوشش میز یباشد که اهداف فرع یم یشور هدف اصلکتابعه و وابسته در سطح  یو پژوهش یز علمکها و مرا

 ، حساس و مهم.یاتیمراکز ح یمن سازیا -

 متخصص. یانسان یروین یفیو ک یتوسعه کم -

 ط بحران.یت بقاء و حفظ کشور در شرایارتقاء قابل -

 دات.یمقاومت در مقابل تهد یت مولفه هایو تقو یش آستانه مقاومت ملیافزا -

 .یریب پذیرعامل در کاهش آسیر پدافندغیجاد باور در مورد تاثیو ا یفرهنگ ساز -

 .یاتیح یرساخت هایز یدار سازیدار در توسعه و پایت پایکسب امن -

 .یل آن به معارف عمومیو تبد یو فرهنگ ساز ید علم و فناوریق و پژوهش، تولیتحق -

 رعامل.یکشور و تعامل مثبت با دفاع عامل و پدافندغ یل چرخه دفاعیکمک به تکم -

 .یدارندگباز یاز مولفه ها یکیاز آن به عنوان  یناش یان نمودن اقتدار ملیها و نما یریب پذیکاهش آس -

 ، حساس و مهم.یاتیح یرساخت هایدات دشمن بر زیر بحران ها و تهدیدن تاثیبه حداقل رسان -

 ر عامل در بدنه کشور )مشاوره و اجرا(.یپدافند غ ییت و توان اجرایظرف یفیو ک یتوسعه کم -

 



 منظور:  -3

زه پدافند غيرعامل وبا توجه به موارد به منظور ایفای موثر نقش وزارت علوم به عنوان بخشی از بدنه دولت در حو

 زیر این نظام ارائه می شود.

  یعیطب یایاز بال یو بحران ناش یدات نظامیبرآورد تهد -

  یو فناور ی، فرهنگیعلم یها دات دشمن وهرگونه بحران درحوزهیاز تهد یناش یهایریپذبیآس ییشناسا -

  یقاتیو تحق یعلم زکها، مرا، حساس و مهم دانشگاهیاتیز حکمرا ییشناسا -

 تابعه  یهاسات در حوزهیزات، تاسی، تجهیانسان یرویو صدمات بر ن یریپذبیاهش آسکل و یتقل -

 شور کدر  یمل یهاهیحفظ سرما -

  یش آستانه مقاومت مردمیافزا -

 شور کط بحران و تهاجم سخت و نرم به یا در شراکاداره امور مرتبط با بحران به صورت خود ات -

 ف:یتعار -4

 بحران:

ت منظم کحر یعنیدارد.  یرد منظم خود باز مکارکستم را از یه رخ داده و سکاست  یانیا جریحادثه، واقعه و  یکبحران،  

ت ها یت ها، مأموریفعال یر در روند اجرایا باعث تأخیند و ک یا فلج میاندازد  یار مکا امثالهم را از یسازمان، مجموعه، شهر 

 شود. یستم میو اهداف س

ت یاد و محوریه بنکاست  ینیش بیرقابل پیمخالف و غ یروهایاز ن یاا مجموعهیرو ین یه عبارتی دیگر؛ بحران، بروز ناگهانب

به اساس  یریردن از آن، صدمات جبران ناپذکدهد و در صورت عبور نیر مخرب خود قرار میت هدفمند را تحت تأثکحر یک

 آورد.  یو روند جامعه وارد م یت منطقکحر

 ت بحران:یریدم

افتن یل آنها در جستجوی یه و تحلیها و تجزله مشاهده نظام مند بحرانیه به وسکاست  یاربردک یت بحران علمیریمد 

 یاهش آثار آن، آمادگکا در صورت بروز آن در خصوص ینموده و  یریشگیپ له آن بتوان از بروز بحرانیه به وسکاست  یابزار

 قدام نمود. ع آن ایسر یالزم و امدادرسان

 ر است: یت بحران در هنگام بروز بحران به شرح زیریمد یردهاکارکاز  یبرخ

 ن ینجات و درمان مصدوم -

  یو اقتصاد یاهش خسارات مالک -

 دن مدت زمان مهار بحرانیبه حداقل رسان -

 نینکسا یو روان ینترل آثار روحک -

 ن کمم یها کمکبه منظور  یار عمومکت افیه و هدایتوج -

 اهش اتالف منابعکنترل و ک -



 منطقه بحران  یتینترل امنک -

 شور، منطقه و جهانکت در سطح یب امنیش ضریافزا -

 یار عمومکنان و اعتماد افیش اطمیجلب و افزا -

 ر یان درگکار یارآمدکو  ییاراکش یافزا -

 ند بحرانیفرا

 باشد، الزم است. یم یر بند اساسه شامل چهاک کزم مشتریانکم یکمواجهه با همه بحران ها  یبرا 

 رش و شناخت بحران یپذ -الف

 ت اطالعاتیریمد -د

  یآموزش و بازآموز -ج

  یآمادگ -ب

      Passive Defenseرعامل يپدافند غ

توان از وارد شدن خسارات یآن م یجنگ افزار نبوده و با اجرا یریارگکه مستلزم به کگردد  یاطالق م یبه مجموعه اقدامات

ن یزان ایا مینموده و  یریجلوگ یو تلفات انسان یرنظامیو غ یو حساس نظام یاتیسات حیزات و تاسیبه تجه یالم

 اهش داد.     کن کخسارات و تلفات را به حداقل مم

ر امن و اعالم خب یهاامات و سازهک، استحیندگکو پراب، تفرقه یرعامل شامل استتار، اختفاء، پوشش، فریاقدامات پدافند غ

 باشد.     یم

      Civil Defense یرنظاميدفاع غ

ل، یر سینظ یعیا در اثر حوادث طبیان در جنگ یرنظامیغوارده بر  یو صدمات جان یل خسارت مالی، تقلیرنظامیدفاع غ

 باشد. یم یسالکو خش یسوززلزله، طوفان، آتشفشان، آتش

 باشد:     یم لیذ شامل چهار عنوان یرنظامیف دفاع غی، وظایدر منابع خارج

      Mitigationاهش دهنده کرانه و یشگیاقدامات پ -1

      Preparation یو امداد رسان یآماده ساز -2

      Responseهشدار و اخطار  -3

      Recoveryمجدد  یبازساز -4



ز ین در تمیمخاطب یدر جهت آگاهشتر یباشد بیرعامل نمیه در حوزه پدافند غکن نوشتار یدر ا یرنظامیف دفاع غیارائه تعر

ده است یاز منابع مشاهده گرد یاریل عدم شناخت جامع در بسیرا به دلیباشد زیم یرنظامیرعامل و دفاع غین پدافند غیب

 شود. یگر اشتباه گرفته میک دیاد شده با یه دو مفهوم ک

      Targetهدف 

به  یا روانی ی، اقتصادیاسی، سیات نظامیست با توسل به عمله در نظر اکجان یا بیمشخص، اعم از جاندار  یتیموجود

 د.   ینترل در آکا تحت یر شود، یآن صدمه زده شود، منهدم گردد، تسخ

      Active Defenseپدافند عامل   

، ینیزم ییات خصمانه هوایاهش اثرات علمکا ینمودن و  یم جنگ افزار، به منظور خنثیمستق یریارگکعبارتست از ب

 اهداف مورد نظر.  یارانه بر روکو خراب ی، نفوذییایدر

      Vital Centers یاتيز حکمرا

ز در نظام یآمو مخاطره یب و صدمات جدیاز آنها موجب بروز بحران، آس یا قسمتیل که در صورت انهدام کهستند  یزکمرا

با سطح  ی، دفاعی، اجتماعیمواصالت و ی، ارتباطیبانی، پشتیو اقتصاد یدی، تولینترل و فرماندهکت، ی، هدایاسیس

 شور گردد.     کدر  یرگذاری سراسریتاث

      Critical Centersز حساس کمرا

، یاسیب و صدمات قابل توجه در نظام سیاز آنها، موجب بروز بحران، آس یا قسمتیل که در صورت انهدام کهستند  یزکمرا

در  یامنطقه یرگذاریبا سطح تاث ی، دفاعیو مواصالت ی، ارتباطیبانی، پشتیو اقتصاد یدی، تولینترل و فرماندهکت،یهدا

 شور گردد.     ک

      Important Centersز مهم کمرا

ت، ی، هدایاسیب و صدمات محدود در نظام سیاز آنها، موجب بروز آس یا قسمتیل که در صورت انهدام کهستند  یزکمرا

در  یمحل یرگذاریبا سطح تاث ی، دفاعی، اجتماعیو مواصالت ی، ارتباطیبانی، پشتیو اقتصاد یدی، تولینترل و فرماندهک

 شور گردد.     ک

      Camouflage & Concealmentاستتار و اختفا 

سات را از یزات و تاسیروها، تجهین ییشف و شناساکان ک، امیا مصنوعی یعیه با استفاده از وسائل طبکاست  یفن و هنر

استتار همرنگ و  یلکد.مفهوم یداشته و حفاظت نما یا مخفیل داده و یدشمن تقل یردارسبک، تجسس و عیباندهید

 باشد.     یط اطراف میروها با محیزات و نیسات، تجهیردن تاسکل کهمش

سات و یزات و تاسی، تجهیروهاین ییا شناسایشف کان کد و استتار امینماین مید دشمن را تامیاختفاء، حفاظت در برابر د

 دهد. یل میها را تقلتیفعال

              Coverپوشش 

 باشد.     یر دشمن مید و تیدر برابر د یانسان یرویحات، نیزات تسلیسات تجهیو حفاظت تاس یپوشش، پنهان ساز



      Dispersion یندگکپرا

آنها  یریپذبیل آسیقلبمنظورت یخود یهاتیافعالیسات یزات،تاسیروها،تجهین ییز زداکگسترش، باز وپخش نمودن وتمر

 ل ندهند.     کیرا برابردشمن تش یازآنها هدف واحد یاه مجموعهک یات دشمن بطوریدرمقابل عمل

      Separation ییتفرقه و جابجا

ل یگر به منظور تقلید یبه محل یاز محل استقرار اصل یخود یهاتیزات و فعالیگسترش افراد، تجه، یجداساز

 یهادورتر از برد سالح یهابه فرودگاه یمسافربر یماهایباشد، مانند انتقال هواپیارات و تلفات ماهش خسک، یریپذبیآس

، یانکت میو حساس ییه بعلت عدم شناساکبه محل موقت  یزات حساس قابل حمل از محل اصلیا انتقال تجهیدشمن و 

 باشد.     یم یشتریت و حفاظت بیامن یدارا

     Deceptionب یفر

ل به اطالعات و محاسبه و برآورد یو غفلت دشمن در ن یه موجب گمراهکاست  یگرانهلهیشده ح یاقدامات طراحه یلک

ب، ید.فریمواجه نما یدیو ترد کبا ش یریگص هدف و هدفیده و او را در تشخیطرف مقابل گرد یفکیو  یمکح از توان یصح

 باشد. یت میم اهمکذب و اکو مهم به سمت اهداف  یقیانحراف ذهن دشمن از اهداف حق

      Location یابیان کم

جاد ید از این است باکه ممکباشد و تا آنجا یرعامل، انتخاب محل مناسب میو عمده پدافند غ یاز اقدامات اساس یکی

ن یسات احداث شده در چنیرا تاسیرد. زکا نسبتاً هموار اجتناب یمسطح  یهاو حساس در دشت یاتیسات حیتاس

جاد یدهد. ایش میدات افزایآن در برابر تهد یریپذبینگاهداشت و آس ید دشمن مخفیتوان از دیرا نم ییهامحل

مرزها موجب  یکیها و نزدا، رودخانه ینار سواحل درک، یاصل یها، جاده هانار بزرگراه کو حساس در  یاتیسات حیتاس

   گردد.   یآسان آنها توسط دشمن م یابیو هدف ییسهولت شناسا

      Spatial ینيش سرزمیآما

 یاسیط و عوامل سیالن( با در نظر داشتن شراکخرد و  یان )واحدهاکموضع، م یک یفکیو  یمک یزیرم و برنامهیتنظ

آن نگرش همه جانبه  یهایژگین ویباشد. از مهمتریع میالن وسکدر سطح  یمی، اقلی، اجتماعی، اقتصادیتی، امنینظام

ش یباشد. آمایم یتوسعه مل یات استراتژیاز محتو یانکم یهایریگجهیو نت یشیو دوراند ینده نگریبه مسائل، آ

 یاتیح یا فضاین یومت بر سرزمکح یو مل یمنطق یشیاندن طرز انتقال عاقبتیترفین و ظریترقین، دقی، بهترینیسرزم

 الن( است.     کخرد و  ی)واحدها

روگاه، یند، قبل از ساخت نکیدا میپ یادارد و سپس مفهوم توسعه یوم دفاعابتدا مفه ینیش سرزمیدر اروپا مفهوم آما

الزم و اعمال  یگردد و پس از بررسیمطرح م یو دفاع ینظام یهاتهیمک، موضوع در یدیلک یهار ساختیبزرگراه، سد و ز

 گردد. ینسبت به ساخت آنها اقدام م یتیو امن یمالحظات دفاع

      Early Warningاعالم خبر 

ه کن هشدار یباشد، ایم یکب الوقوع دشمن، نزدیقر یات تعرضیه عملکنیبر ا یمبن یخود یروهایو هشدار به ن یآگاه

وسائل  یها گردد. دستگاهیتر از آغاز مخاصمات اعالم میا زمان طوالنیقه، چند ساعت و یآماده شدن است چند دق یبرا

 باشد. یهشدار دهنده م یهایامها و آگهیبلندگو، پ ر،ی، آژیباندهیاعالم خبر شامل رادار، د

 



      survivabilityت بقاء يقابل

ندوضمن تحمل آن قادر باشند که درمقابل حمله استقامت ک یشوربه نحوک یک یرنظامیمسلح و جوامع غ یروهاین یتوانائ

 د. یآیرعامل به دست میاع عامل وغجه دفیعمدتاً درنت یین توانایند، ایف محوله خودعمل نمایبه وظا یبه نحوموثر

  Fortificationامات کستحا

ش آنها مقاومت کا تری، گلوله، توپخانه، خمپاره و کت، موشکم بمب، رایه در مقابل اصابت مستقک یجاد هرگونه حفاظیا

 د.   ینما یخنث یبطور نسب ش و موج انفجار راکده و اثرات تریسات گردیا تاسیزات یدن به نفرات تجهینموده و مانع صدمه رس

      CCDبنده یت فرکاستتار، اختفاء، ما

جاد ی، ایسازهیل، شبکر شیی، تغیپنهان نمودن همگون ساز یبرا ییزات و روشهایاز اقالم، تجه یبرداراستفاده و بهره

سات و یزات، تاسیروها، تجهین ییشف و شناساکاهداف در جهت ممانعت از  یل منظم هندسکبنده و حذف شیطعمه فر

 ار ساز و حساس دشمن. کآش یهاتوسط سامانه  یخود یهات یفعال

 رعامل     ياصول پدافند غ

ل خسارات یل تقلیرعامل از قبیتوان به اهداف پدافند غیم یریارگکه در صورت بکاست  ییر بنایو ز یادیمجموعه اقدامات بن

 نهیدشمن و تحمل هز یحات آفندیتسل یریگو دقت هدف یابی، هدفییساسامانه شنا ییت و توانایاهش قابلکو صدمات، 

 نائل گردد.      یشتر به ویب

 یه در طراحکباشد یل میاقدام مشروحه ذ 7رعامل شامل یا موضوعات پدافند غیا اصول و یدن یو نظام یثر منابع علمکدر ا

 رد:     یوجه قرار گست مورد تیبایقاً میدق ییها و اقدامات اجرایزیرو برنامه

      Camouflageاستتار  -1

      Concealmentاختفاء -2

      Coverپوشش  -3

      Deceptionب یفر -4

      Separation & Dispersion یندگکتفرقه و پرا -5

      Hardeningامات کو استح یسازمقاوم -6

      Early Warningاعالم خبر  -7

 محدوده کاربرد: -6 

ر دانشگاه ها، یتابعه نظ یرعامل در سطح وزارت علوم و سازمانهایپدافند غ یت هاین نظام مربوط به فعالیاربرد اکمحدوده 

 باشد. یم یقاتیو تحق یز علمکپژوهشگاه ها و مرا

 :یبازنگر -7 

د به یج آن باید بود و نتاخواه ین نظام قابل بازنگریرعامل ایپدافند غ یته اصلیکم یشنهاد حداقل سه نفر از اعضایبا پ

 رعلوم برسد.یب وزیتصو



 : ییدستورات  اجرا -2فصل  

با توجه به ماموریت های وزارت علوم، تولید علم و فناوری در حوزه های مختلف یکی از مهمترین وظایف به شمار می آید که 

ا که دشمنان اسالم و جمهوری این مهم در سایه تربیت نیرو های علمی متخصص و کار آمد محقق می شود. از آنج

گونه تهدیدی بر علیه زیر ساخت های کشور اعم از صنعتی، علمی، اقتصادی، فرهنگی و... دریغ اسالمی ایران از هیچ 

نمی ورزند لزوم گسترش علوم و فناوری های مرتبط با حفاظت از این زیر ساخت ها دو چندان می شود و در این راستا با 

 4بخشیدن به نهضت تولید علم در این حوزه ایجاد تشکیل کمیته اصلی پدافند غیر عامل در وزارت علوم و به منظور انسجام 

 کارگروه زیر نظر کمیته اصلی پدافند غیرعامل وزارت علوم ضروری می نماید.

  کميته اصلی دبيرخانه پدافند غير عامل------کارگروه تخصصی-----

 *کارگروه پژوهشی:

های مختلف درحال انجام است و با هدف به منظور ساماندهی پژوهش ها و تحقیقاتی که درسطح کشور در دانشگاه 

جبران عقب ماندگی های ایجاد شده درعلوم مرتبط با فناوری های پاسخگو به تهدیدات متصور جمهوری اسالمی ایران، می 

توان گروه های تخصصی فناوری های نو، فناوری های بدیع، فناوری های جاری و توسعه زیرساخت های تحقیقاتی 

ها، NGOع، تخصصی و...(، به کارگیری و توسعه بانک های اطالعاتی، هدایت وحمایت از انجمن ها و)آزمایشگاه های مرج

تولید نشریات و مکتوبات، اتخاذ سیاست ها و برنامه های آینده پژوهانه، توسعه خالقیت و نوآوری با هدایت و حمایت از 

 کانون های تفکرو...را پیشنهاد نمود.

 *کارگروه آموزشی:

صلی این کارگروه، سیاست گذاری و برنامه ریزی در حوزه تدوین و اجرای دوره های کوتاه مدت عمومی و تخصصی، وظیفه ا

دوره های بلند مدت، بازنگری دوره های جاری )متون و سرفصل ها و واحدها( و تطابق با نیازمندی های پدافند غیر عامل 

وه های تخصصی علوم فنی و مهندسی،علوم انسانی، علوم پایه، می باشد. به همین منظور ذیل این کارگروه می توان گر

علوم هنر، علوم کشاورزی و علوم هنر را پیش بینی نمود که در این راستا از ظرفیت های ساختاری موجود وزارت علوم نیز 

 می توان بهره کافی را جست.

  *کارگروه فرهنگی اجتماعی:

 وظایف اصلی این کارگروه عبارتند از :

 انیدانشگاه یو اجتماع یفرد یزندگ یهادر عرصه یدینش توحیردن بکم کـ حا1 

هم السالم( در همه سطوح یت )علیو معارف اهل ب یقرآن یبر آموزه ها یمبتن ینیرت دیـ اعتال و تعمیق به معرفت و بص2

 یدانشگاه

و  یث اسالمیر شناساندن فرهنگ و مواره بکیبا ت یریپذتیت و مسئولی، خالقیه خودباوریو روح ینش فرهنگیب یـ ارتقا3

 یرانیا

 یو فرهنگ یعلم ییوفاکت و شیختن خالقیها و برانگاستعداد یـ تجل4

 یبه عنوان گفتمان فرهنگ یید علم به منظور ارتقاء سطح دانش و توسعه علم گرایتول یـ اهتمام به تحقق جنبش نرم افزار5

 مسلط در دانشگاه ها 



  یت ملیت وحدت و هویان با هدف تقویان دانشگاهیج آن در میو ترو یرانیا – یل اسالمیت اصین و هوانت از فرهنگ، تمدیـ ص6

امام  یه بر رهنمودهاکیاجتماعی جامعه دانشگاهی با ت -و ارتقای بینش سیاسی یانقالب اسالم یج ارزش هایـ حفظ و ترو7

  ی)ره( و مقام معظم رهبرینیخم

 آنان یریل روند جامعه پذیان و تسهیدانشجو یتماعاج یزندگ یـ  ارتقاء مهارت ها8

از همه  یبا بهره بردار یاربردکو  ینظر یت پژوهش هایو تقو یاجتماع -یفرهنگ یده هایپد یب شناسیـ مطالعه و آس9

 یدانشگاه یت هایظرف

 انیرامت دانشگاهکانت از یگاه علم و صیجا یایو اح یت، ارزش و منزلت دانشگاهیهو یـ اعتال11

زن مسلمان در  یو ارائه الگو یزن در جامعه دانشگاه یرامت انسانکت، حرمت و یت، هویـ تالش به منظور حفظ شخص11

 یالمللنیو ب یسطوح مل

 کارگروه عمران و سامانه های اطالعات:

ای حیاتی در این کارگروه ها با سیاست گذاری و برنامه ریزی و هماهنگی مناسب موجبات حفظ و صیانت از زیرساخت ه

وحساس وزارت علوم،دانشگاه ها،خوابگاه هاوپژوهشکده ها فراهم گردیده و با اتخاذ تدابیر الزم توسعه های آتی زیر ساخت 

 های مراکز یاد شده بر اساس مالحظات پدافند غیر عامل تحت مدیریت در خواهد آمد.

صل مورد استفاده و استناد قرار گیرد به شرح زیر با توجه به مطالب فوق مواردی که می تواند به عنوان مواد در این ف

 پیشنهاد می شود. 

 :  1ماده 

  یقات و فناوريرعامل وزارت علوم، تحقيته اصلی پدافند غيمکف یشرح وظا  -1-1

ها، ت از برنامه یمناسب جهت حما یانهیجاد زمیرعامل و ایمناسب در وزارت در خصوص پدافند غ یجاد ساختار سازمانیـ ا

 رعاملیپدافند غ یهااز مصوبات و برنامه  ییو اجرا یگاه سازمانیبت جایتث

از پدافند یمورد ن یهاشگاه یو آزما یعلم یهاها ، انجمن دهکها، دانشده کجاد و توسعه پژوهشیجهت ا یزیرـ برنامه

 رعامل طبق ضوابط یغ

 شور کرعامل درداخل یو حساس پدافند غ یدیلک یهایـ توسعه فناور

 رعامل یاز پدافند غیمتخصص مورد ن یانسان یرویت نیت استاد در جهت تربیترب یهادوره یو برگزار یزیربرنامه ـ

 یاربردکو  یعلم یهاشی، همایآموزش یهاارگاه ک نارها،یوتاه مدت، سمک یآموزش یهادوره یـ حمایت از برگزار

 رعاملیپدافند غ یهات یاز و اولویبراساس ن

 ر حوزه ها در سطح وزارت علوم یبا سا کمشتر یهاب پروژهیف و تصویمل مناسب جهت تعرجاد تعایـ ا

د در یجد یهاشیب گرایها و تصودوره ین  برنامه و برگزارید، تدویه دروس جدین و ارایها و دروس موجود ، تدودوره یـ بازنگر

 رعاملیاز پدافند غیمختلف مورد ن یلیمقاطع تحص



 ی، بازنگریو مجاز یحضور یهارعامل در دورهیمختلف پدافند غ یلیرش دانشجو در مقاطع تحصین پذاکـ فراهم نمودن ام

  یو بلند مدت تخصص یاو حرفه یوتاه مدت فنک یهادوره یب و برگزاریتصون،یموجود و تدو یهادوره

 رعاملیشده پدافند غ اعالم یازهایل مطابق با محور و نیمکالت تیتحص یهادوره یهانامهانیت از پایـ حما

ارشد در حوزه  یارشناسکو  یترکان دیو دانشجو یئت علمیاعضاء ه یمطالعات یهاجاد فرصتیاز ا یبانیت و پشتیـ حما

 الزم از خارج به داخل  یرعامل و انتقال فناوریپدافند غ

 یز علمکها و مرارعامل در دانشگاهیپدافند غ یفرع یهاتهیمکو نظارت بر یـ سامانده

 ییشناسا یها تیاولو یبرا یقاتیشنهاد طرح تحقیحوزه پدافند غیرعامل  و ارائه پ یپژوهش یتهایو ارائه اولو یبررس -

 مراکز تابعه؛  یشده با همکار

ها و  تبادل اطالعات )ارسال اطالعات به دانشگاه یسراسر کشور برا یپدافند غیرعامل دانشگاه ها یتعامل با حوزه ها -

 از از آنها(؛ یمورد ن اطالعات یجمع آور

اقدامات اجرائی کميته اصلی پدافند غيرعامل وزارت علوم در وضعيت های سه گانه قبل، حين و بعد از   -1-2

 : بحران به شرح زیر می باشد

 قبل از بحران :

 های ابالغی از سوی مراجع ذیربط  دستورالعملدریافت بخشنامه ها و        .1

های تحت پوشش وزارت علوم به  اجرائی کمیته پدافند غیر عامل)کمیته های فرعی(  در کلیه سازمانتشکیل دفاتر        .2

 شرح زیر:

a.      های علمی و صنعتی کشور  سازمان پژوهش 

b.      مر کز تحقیقات علمی کشور 

c.       دانشگاههای سراسر کشور 

d.      پژوهشکده های سراسر کشور 

کلیه تاسیسات زیر بنائی و ساختمانهای تحت مسئولیت مستقیم وزارت علوم و پیگیری  مشخص نمودن فهرست    .3

تعیین مصادیق مراکز مذکور توسط کمیته دائمی به  تفکیک سطوح سه گانه مراکز حیاتی، مراکز حساس و مراکز مهم 

 )طبق تعریف ارائه شده توسط کمیته دائمی پدافند غیر عامل کشور( 

 پیگیری تصویب سطح بندی و اولویت بندی مراکز تحت پوشش   پیشنهاد و       .4

 پیشنهاد طرح های پدافند غیر عامل مراکز تحت پوشش        .5

بررسی و ارزیابی اجرای طرحهای پدافند غیر عامل در مراکز تحت پوشش به منظور اصالح و بهینه سازی طرح ها و        .6

 روش ها 

 مقررات عمومی و آئین نامه های ابالغی در زمینه پدافند غیر عاملاجرای صحیح ضوابط و        .7



 همکاری در اجرای طرحها و برنامه ها ی آموزشی و پژوهشی پدافند غیر عامل        .8

 نظارت بر ارزیابی  اجرای طرحهای پدافند غیر عامل در مراکز تحت پوشش        .9

 طرحها ی مصوب  پیگیری تامین اعتبارات الزم جهت اجرای   .11

  رات آن.یید و تغیمناسب، متناسب با تهد ینولوژکسب تکو  یبروز نمودن علم   .11

ها( و حفاظتی  طرح یاقتصاد ی)اجرا یاقتصاد یردهاکارکشور با ک ی، مهندسیتخصص ییاجرا یها تیجاد ظرفیا  .12

 ها(. ت حفاظت اطالعات طرحی)رعا

 طرحها. یامشاورهو  یت و دانش علمیریحفظ تجربه و مد   .13

 د(. ی)تهدیاستراتژ کا بودن عنصر محریل پویق مستمر به دلیپژوهش و تحق   .14

 ر عامل.  یپدافند غ یقاتیتحق یپژوهش یجاد واحدهایا   .15

 ن موضوعین در ایمحقق کد بانیتول   .16

 حين بحران :

 عمل اجرائی حضور در محل قرارگاه عملیاتی بنا به نیاز و طبق دستورال       .1

 انجام اقدامات اجرائی پدافند غیر عامل بر اساس دستورالعمل های اجرائی ابالغی در زمان بحران       .2

ایجاد اختالل در شناسائی، کسب اطالعات و دقت هدف گیری دشمن از طریق اختفاء، استتار، پوشش، فریب،     .3

 جابجائی، اختالل در هدف گیری

ی نقاط هدف و تاثیر سالح دشمن از طریق مکان یابی صحیح، ایجاد موانع و استحکامات، مستحکم کاهش آسیب پذیر    .4

دفاع ها و تاسیسات، استفاده از عوارض طبیعی سطح زمین، استفاده از عمق زمین، اعمال تدابیر  کردن ساختمان

 یمنی سایبری، ایجاد الیه های محافظ الکترونیکی و الکترو مغناطیسی، رعایت ضوابط ا

کاهش اهمیت و حساسیت نقاط هدف از طریق پراکندگی، تجزیه، پیش بینی امکانات جایگزین و موازی، کوچک        .5

 سازی 

کنترل خسارات از طریق استفاده از سامانه های هشداردهنده، ساماندهی امکانات امداد و نجات، تعیین وظائف بخش     .6

 ها و افراد، آموزش و تمرین فوریتها 

 بعد از بحران :

 برآورد خسارات       .1

 آمادگی بازگشت به وضعیت اولیه )عادی(       .2

 رعامل در وزارت علوم يهای فرعی پدافند غ تهيمک یو سازمان یالتکيضوابط تش  -4ماده 



رعامل در یپدافند غ یفرع یته هایمکرعامل، یپدافند غ یهاطرح یه و اجرایته یالزم برا یهانهیجاد زمیبه منظور ا -4-1

 د. یل خواهد گردیمراکز تابعه وزارت علوم تشک

 باشد. یر میرعامل به شرح زیته های فرعی پدافند غیمکت یمامور -4-2

و  یدات داخلیشده وزارت علوم و مراکز تابعه در مقابل تهد یبندز طبقهکسات و مرایرساخت، تاسیز یریپذبیاهش آسک

به اداره مراکز  کمکز، کمرا یبندها، طبقهیریپذبیدات، آسیق برآورد تهدیران مربوط از طریدر مد جاد عزمید بر اکی، تایخارج

، اجرا مصوبات و یزیررعامل درطرح و برنامهینه نمودن پدافند غیو نهاد یسازاز جنگ، فرهنگ یط بحران ناشیدر شرا

 رعامل. یپدافند غ یته اصلیمک یهاتیمامور

  باشد.یر میرعامل به شرح زیی فرعی پدافند غته هایمکف یوظا -4-3

  یز علمکرعامل در دانشگاه و مرایپدافند غ یین راهبرد اجرایتدو      (1

  ییاجرا یهارعامل در طرحیموضوع پدافند غ ینه سازیو نهاد یسازفرهنگ ینه الزم برایجاد زمیا      (2

 ها سات در سطح دانشگاهیتاسز و کها و مرارساختیز یبندو طبقه ییشناسا      (3

 ها آن یبندد و طبقهیدانشگاه ها در برابر تهد یهایریپذبیست آسیه لیته      (4

 ز مهم تابعه کمرا یبندتیاولو      (5

 رعامل وزارت مطبوع در حوزه تابعه یته پدافند غیمکالن ک یراهبردها یهااستیس یجهت اجرا یهماهنگ      (6
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  :دستورات  هماهنگی -3فصل 

 یو فرع یاصل یهاتهیمکز تابعه موظف به همکاری با کدر سطح وزارت علوم و مرا یو صف یستاد یهاه ردهیلک: 1ماده 

 رعامل وزارت علوم می باشند.یپدافند غ

 باشد. یرعامل میالت الزم درحوزه پدافندغکیجاد تشیوزارت علوم موظف به ا یمعاونت پژوهش وفناور :2ماده 

رعامل در سطح وزارت علوم در یموظف به ارائه گزارش اقدامات انجام شده در حوزه پدافند غ  یمعاونت پژوهش و فناور :3ماده 

 باشد.  یر میماهه به وز 6مقاطع 

پدافند  یهاتهیمکص آنها به فعالیت های مرتبط با یوتخص ن به موقع اعتباراتیوزارت علوم موظف به تأم یمعاونت مال :4ماده 

 باشد. یرعامل میغ

رعامل، یپدافند غ یته اصلیمکس یبه رئ یانوبه یبازرس یهااداره کل حراست وزارت علوم موظف به ارائه گزارش :5ماده 

 باشد. یر علوم میو وز یمعاون پژوهش و فناور

ه در وزارت علوم کن حوزه یدر ا یته اصلیمکد یید به تأیرعامل بایپدافند غ یفرع یهاتهیمکدر  یارک یندهایه فرآیلک :6ماده 

 شود، باشند. یبرگزار م

وزارت علوم  یب معاون پژوهش و فناورید و تصویید به تأیرعامل وزارت علوم باینه پدافند غیدر زم ی: هرگونه هماهنگ7ماده 

 برسد. 

در حوزه پدافند  ییاجرا یهاوهیها و شها، دستورالعملن نامهییل موظف به ارائه نظامات، آدبیرخانه پدافندغیرعام :8ماده 

 باشد.  یرعامل و مطابق با دستورات اجرایی مندرج در این نظام نامه میغ

 

اساس  مرتبط بر یط بحران می باشد تا گروه هایست در شراین چک لیه و تدویموظف به ته یمعاونت پژوهش و فناور :9ماده 

د در رزمایش ها یت ها در زمان بحران است که بایف و فعالیوظا یست، حاوین چک لیند. ایات الزم را اجرا نمایست عملیچک ل

 ن نمود.یآن تمر یرو

های مناسب به  به منظور هماهنگی هر چه بیشتر با کمیته دائمی گزارشات نوبه ای اعالم وضعیت در زمانبندی :11ماده 

 ائه گردیده و سیاست ها و رهنمودهای الزم از آنها اخذ می گردد.کمیته دائمی ار

 


