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 نظام  پدافند غیرعامل در وزارت علوم

 

�ند ��ر عا�ل ا���ت �د�د و وزرا و ���و��ن دو��ی � آن ا��مام �نند �ذ�� داده ا�م و  ا�ن � دو�ت � �دا

�ند ��رعا�ل �ای ما ��م ا�ت. �  �ش ���ات ر��ری � دو�ت و آن �تاد ابالغ �ده ا�ت. ا��وز �دا

�ند  کا�ت را � ا�تیار �دا �یی دار�د ا�جام �ی د�ند، اما � ��ن حال باز بای��ی کار ��د، تالش ��د و ا�ن ا�

                              ��رعا�ل ��ار �د�ید. 
 مقام معظم رهبري

 : کلیات1فصل 

 مقدمه: -1



ها و بکارگیري علوم و تر شدن جنگوقوع بحران هاي ناشی از بالیاي طبیعی مهلک از یک طرف و پیچیده 
هاي نوین، چهره متفاوتی از پدافند غیر عامل را ایجاب کرده است. امروز مردم براي ادامه آوري در جنگفن

زندگی نیازمند خدمات متفاوتی هستند، احتیاج به محیط آرام و قابل سکونت درون شهرها دارند و باید ایمنی و 
   آسایش کافی داشته باشند.   

هاي مورد نیاز پذیري زیرساختترین هدف پدافند غیرعامل، ایمن سازي و کاهش آسیبدرحال حاضر عمده
گونه اقدامات در اکثر کشورهاي دنیا انجام شده است و است تا بتدریج شرایطی را براي امنیت ایجاد نماید. این

ی انجام شود، به طور خودکار بسیاري از زیر یا درحال اقدام است. این اقدامات اگر با برنامه ریزي و هماهنگ
هاي زیرساخت شود، در ذات خود ایمنی الزم را بدست خواهند آورد. براي اصالحهایی که ایجاد میساخت

 توان با ارائه راهکارهایی مثل مهندسی مجدد آنها را مستحکم کرد. فعلی هم می
ایط بحران با استفاده از اقدامات آموزشی و پژوهشی لذا وزارت علوم نیز هم از ابعاد کمک به کشور در شر

پیشگیرانه براي آحاد جامعه در سطح کشور و هم از بعد برنامه ریزي براي دستیابی  به کمترین آسیب پذیري 
 داخلی ممکن در شرایط حاد به این مهم می پردازد.

 

 اهداف:   -2

هاي مربوط به پدافندغیرعامل در ستاد الیتایجاد ساختاري مناسب و تشریح چگونگی پشتیبانی انجام فع

ها و مراکز علمی و پژوهشی تابعه و وابسته در سطح کشور هدف اصلی می باشد که وزارت علوم، دانشگاه

 اهداف فرعی زیر را پوشش می دهد: 

 
 ایمن سازي مراکز حیاتی، حساس و مهم.        •
 توسعه کمی و کیفی نیروي انسانی متخصص.        •
 ارتقاء قابلیت بقاء و حفظ کشور در شرایط بحران.        •
 افزایش آستانه مقاومت ملی و تقویت مولفه هاي مقاومت در مقابل تهدیدات.        •
 فرهنگ سازي و ایجاد باور در مورد تاثیر پدافندغیرعامل در کاهش آسیب پذیري.        •
 سازي زیرساخت هاي حیاتی.کسب امنیت پایدار در توسعه و پایدار         •
 تحقیق و پژوهش، تولید علم و فناوري و فرهنگ سازي و تبدیل آن به معارف عمومی.        •
 کمک به تکمیل چرخه دفاعی کشور و تعامل مثبت با دفاع عامل و پدافندغیرعامل.        •
عنوان یکی از مولفه هاي کاهش آسیب پذیري ها و نمایان نمودن اقتدار ملی ناشی از آن به         •

 بازدارندگی.
 به حداقل رسانیدن تاثیر بحران ها و تهدیدات دشمن بر زیرساخت هاي حیاتی، حساس و مهم.        •
 توسعه کمی و کیفی ظرفیت و توان اجرایی پدافند غیر عامل در بدنه کشور (مشاوره و اجرا).        •

 

 منظور:  -3



رت علوم به عنوان بخشی از بدنه دولت در حوزه پدافند به منظور ایفاي موثر نقش وزا

 غیرعامل وبا توجه به موارد زیر این نظام ارائه می شود.
 برآورد تهدیدات نظامی و بحران ناشی از بالیاي طبیعی         •
 هاي علمی، فرهنگی و هاي ناشی از تهدیدات دشمن وهرگونه بحران درحوزهپذیريشناسایی آسیب        •

 فناوري 
 ها، مراکز علمی و تحقیقاتی شناسایی مراکز حیاتی، حساس و مهم دانشگاه        •
 هاي تابعه پذیري و صدمات بر نیروي انسانی، تجهیزات، تاسیسات در حوزهتقلیل و کاهش آسیب        •
 هاي ملی در کشور حفظ سرمایه        •
 افزایش آستانه مقاومت مردمی         •
 اداره امور مرتبط با بحران به صورت خود اتکا در شرایط بحران و تهاجم سخت و نرم به کشور         •

 
 

 تعاریف: -4
 بحران:

بحران، یک حادثه، واقعه و یا جریانی است که رخ داده و سیستم را از کارکرد منظم خود باز می دارد. یعنی  
کار می اندازد یا فلج می کند و یا باعث تأخیر در روند  حرکت منظم سازمان، مجموعه، شهر یا امثالهم را از

 اجراي فعالیت ها، مأموریت ها و اهداف سیستم می شود.
اي از نیروهاي مخالف و غیرقابل پیش بینی است که به عبارتی دیگر؛ بحران، بروز ناگهانی نیرو یا مجموعه

دهد و در صورت عبور نکردن از آن، می بنیاد و محوریت یک حرکت هدفمند را تحت تأثیر مخرب خود قرار
 صدمات جبران ناپذیري به اساس حرکت منطقی و روند جامعه وارد می آورد. 

 مدیریت بحران:
ها و تجزیه و تحلیل آنها در مدیریت بحران علمی کاربردي است که به وسیله مشاهده نظام مند بحران 

پیشگیري نموده و یا در صورت بروز آن در  بروز بحران جستجوي یافتن ابزاري است که به وسیله آن بتوان از
 خصوص کاهش آثار آن، آمادگی الزم و امدادرسانی سریع آن اقدام نمود. 

 برخی از کارکردهاي مدیریت بحران در هنگام بروز بحران به شرح زیر است: 
 نجات و درمان مصدومین  -
 کاهش خسارات مالی و اقتصادي  -
 مدت زمان مهار بحران به حداقل رسانیدن -
 کنترل آثار روحی و روانی ساکنین -
 توجیه و هدایت افکار عمومی به منظور کمک هاي ممکن  -
 کنترل و کاهش اتالف منابع -
 کنترل امنیتی منطقه بحران  -
 افزایش ضریب امنیت در سطح کشور، منطقه و جهان -
 جلب و افزایش اطمینان و اعتماد افکار عمومی -



 یش کارایی و کارآمدي ارکان درگیر افزا -
 

 فرایند بحران
 باشد، الزم است. براي مواجهه با همه بحران ها یک مکانیزم مشترك که شامل چهار بند اساسی می 

 پذیرش و شناخت بحران  -الف
 مدیریت اطالعات -د
 آموزش و بازآموزي  -ج
 آمادگی  -ب

      Passive Defenseپدافند غیرعامل 
توان از وارد ه اقداماتی اطالق می گردد که مستلزم به کارگیري جنگ افزار نبوده و با اجراي آن میبه مجموع

شدن خسارات مالی به تجهیزات و تاسیسات حیاتی و حساس نظامی و غیرنظامی و تلفات انسانی جلوگیري 
 نموده و یا میزان این خسارات و تلفات را به حداقل ممکن کاهش داد.     

هاي امن و پراکندگی، استحکامات و سازهت پدافند غیرعامل شامل استتار، اختفاء، پوشش، فریب، تفرقه اقداما
 باشد.     و اعالم خبر می

      Civil Defenseدفاع غیرنظامی 
دفاع غیرنظامی، تقلیل خسارت مالی و صدمات جانی وارده بر غیرنظامیان در جنگ یا در اثر حوادث طبیعی 

 باشد. سوزي و خشکسالی میزلزله، طوفان، آتشفشان، آتش نظیر سیل،
 باشد:     در منابع خارجی، وظایف دفاع غیرنظامی شامل چهار عنوان ذیل می

      Mitigationاقدامات پیشگیرانه و کاهش دهنده  -1
      Preparationآماده سازي و امداد رسانی  -2
      Responseهشدار و اخطار  -3
      Recoveryازي مجدد بازس -4

باشد بیشتر در جهت آگاهی ارائه تعریف دفاع غیرنظامی در این نوشتار که در حوزه پدافند غیرعامل نمی
باشد زیرا به دلیل عدم شناخت جامع در بسیاري مخاطبین در تمیز بین پدافند غیرعامل و دفاع غیرنظامی می

 شود. شده با یک دیگر اشتباه گرفته می از منابع مشاهده گردیده است که دو مفهوم یاد
      Targetهدف 

جان که در نظر است با توسل به عملیات نظامی، سیاسی، اقتصادي یا موجودیتی مشخص، اعم از جاندار یا بی
 روانی به آن صدمه زده شود، منهدم گردد، تسخیر شود، یا تحت کنترل در آید.   

      Active Defenseپدافند عامل   
عبارتست از بکارگیري مستقیم جنگ افزار، به منظور خنثی نمودن و یا کاهش اثرات علمیات خصمانه هوایی 

 زمینی، دریایی، نفوذي و خرابکارانه بر روي اهداف مورد نظر. 
      Vital Centersمراکز حیاتی 

و صدمات جدي و  مراکزي هستند که در صورت انهدام کل یا قسمتی از آنها موجب بروز بحران، آسیب
آمیز در نظام سیاسی، هدایت، کنترل و فرماندهی، تولیدي و اقتصادي، پشتیبانی، ارتباطی و مواصالتی، مخاطره

 اجتماعی، دفاعی با سطح تاثیرگذاري سراسري در کشور گردد.     



      Critical Centersمراکز حساس 
ا، موجب بروز بحران، آسیب و صدمات قابل توجه در مراکزي هستند که در صورت انهدام کل یا قسمتی از آنه

کنترل و فرماندهی، تولیدي و اقتصادي، پشتیبانی، ارتباطی و مواصالتی، دفاعی با سطح نظام سیاسی، هدایت،
 اي در کشور گردد.     تاثیرگذاري منطقه

 
 

      Important Centersمراکز مهم 
سمتی از آنها، موجب بروز آسیب و صدمات محدود در نظام مراکزي هستند که در صورت انهدام کل یا ق

سیاسی، هدایت، کنترل و فرماندهی، تولیدي و اقتصادي، پشتیبانی، ارتباطی و مواصالتی، اجتماعی، دفاعی با 
 سطح تاثیرگذاري محلی در کشور گردد.     

      Camouflage & Concealmentاستتار و اختفا 
فاده از وسائل طبیعی یا مصنوعی، امکان کشف و شناسایی نیروها، تجهیزات و فن و هنري است که با است

بانی، تجسس و عکسبرداري دشمن تقلیل داده و یا مخفی داشته و حفاظت نماید.مفهوم تاسیسات را از دیده
 باشد.     کلی استتار همرنگ و همشکل کردن تاسیسات، تجهیزات و نیروها با محیط اطراف می

نماید و استتار امکان کشف یا شناسایی نیروهاي، تجهیزات و فاظت در برابر دید دشمن را تامین میاختفاء، ح
 دهد. ها را تقلیل میتاسیسات و فعالیت

              Coverپوشش 
پوشش، پنهان سازي و حفاظت تاسیسات تجهیزات تسلیحات، نیروي انسانی در برابر دید و تیر دشمن 

 باشد.     می
      Dispersionکندگی پرا

هاي خودي بمنظورتقلیل گسترش، باز وپخش نمودن وتمرکز زدایی نیروها،تجهیزات،تاسیسات یافعالیت
اي ازآنها هدف واحدي را برابردشمن تشکیل پذیري آنها درمقابل عملیات دشمن بطوري که مجموعهآسیب

 ندهند.     
      Separationتفرقه و جابجایی 

هاي خودي از محل استقرار اصلی به محلی دیگر به منظور تقلیل سترش افراد، تجهیزات و فعالیتگجداسازي، 
هاي دورتر از باشد، مانند انتقال هواپیماهاي مسافربري به فرودگاهپذیري، کاهش خسارات و تلفات میآسیب

وقت که بعلت عدم هاي دشمن و یا انتقال تجهیزات حساس قابل حمل از محل اصلی به محل مبرد سالح
 باشد.     شناسایی و حساسیت مکانی، داراي امنیت و حفاظت بیشتري می

     Deceptionفریب 
ي است که موجب گمراهی و غفلت دشمن در نیل به اطالعات و محاسبه گرانهکلیه اقدامات طراحی شده حیله

گیري با شک و شخیص هدف و هدفو برآورد صحیح از توان کمی و کیفی طرف مقابل گردیده و او را در ت
تردیدي مواجه نماید.فریب، انحراف ذهن دشمن از اهداف حقیقی و مهم به سمت اهداف کاذب و کم اهمیت 

 باشد. می
      Locationمکان یابی 



باشد و تا آنجا که ممکن است باید یکی از اقدامات اساسی و عمده پدافند غیرعامل، انتخاب محل مناسب می
هاي مسطح یا نسبتاً هموار اجتناب کرد. زیرا تاسیسات احداث شده د تاسیسات حیاتی و حساس در دشتاز ایجا

پذیري آن در برابر تهدیدات افزایش توان از دید دشمن مخفی نگاهداشت و آسیبهایی را نمیدر چنین محل
ها و کنار سواحل دریا، رودخانه ها، جاده هاي اصلی، دهد. ایجاد تاسیسات حیاتی و حساس در کنار بزرگراه می

 گردد.     یابی آسان آنها توسط دشمن مینزدیکی مرزها موجب سهولت شناسایی و هدف
      Spatialآمایش سرزمینی 

ریزي کمی و کیفی یک موضع، مکان (واحدهاي خرد و کالن) با در نظر داشتن شرایط و تنظیم و برنامه
باشد. از مهمترین ادي، اجتماعی، اقلیمی در سطح کالن وسیع میعوامل سیاسی نظامی، امنیتی، اقتص

هاي مکانی از محتویات گیريهاي آن نگرش همه جانبه به مسائل، آینده نگري و دوراندیشی و نتیجهویژگی
اندیشی ترین طرز انتقال عاقبتترین و ظریفباشد. آمایش سرزمینی، بهترین، دقیقاستراتژي توسعه ملی می

 و ملی حکومت بر سرزمین یا فضاي حیاتی (واحدهاي خرد و کالن) است.     منطقی 
کند، قبل از ساخت اي پیدا میدر اروپا مفهوم آمایش سرزمینی ابتدا مفهوم دفاعی دارد و سپس مفهوم توسعه

پس از گردد و هاي نظامی و دفاعی مطرح میهاي کلیدي، موضوع در کمیتهنیروگاه، بزرگراه، سد و زیر ساخت
 گردد. بررسی الزم و اعمال مالحظات دفاعی و امنیتی نسبت به ساخت آنها اقدام می

 
 

      Early Warningاعالم خبر 
باشد، این آگاهی و هشدار به نیروهاي خودي مبنی بر اینکه عملیات تعرضی قریب الوقوع دشمن، نزدیک می

تر از آغاز مخاصمات اعالم یا زمان طوالنی هشدار که براي آماده شدن است چند دقیقه، چند ساعت و
هاي هشدار دهنده بانی، آژیر، بلندگو، پیامها و آگهیهاي وسائل اعالم خبر شامل رادار، دیده گردد. دستگاهمی
 باشد. می

 
      survivabilityقابلیت بقاء 

استقامت کندوضمن تحمل توانائی نیروهاي مسلح و جوامع غیرنظامی یک کشوربه نحوي که درمقابل حمله 
آن قادر باشند به نحوموثري به وظایف محوله خودعمل نمایند، این توانایی عمدتاً درنتیجه دفاع عامل 

 آید. وغیرعامل به دست می
     

  Fortificationاستحکامات 
ا ترکش ایجاد هرگونه حفاظی که در مقابل اصابت مستقیم بمب، راکت، موشک، گلوله، توپخانه، خمپاره و ی

آنها مقاومت نموده و مانع صدمه رسیدن به نفرات تجهیزات یا تاسیسات گردیده و اثرات ترکش و موج انفجار 
 را بطور نسبی خنثی نماید.   

   
      CCDاستتار، اختفاء، ماکت فریبنده 



ر شکل، برداري از اقالم، تجهیزات و روشهایی براي پنهان نمودن همگون سازي، تغییاستفاده و بهره
سازي، ایجاد طعمه فریبنده و حذف شکل منظم هندسی اهداف در جهت ممانعت از کشف و شناسایی شبیه

 هاي آشکار ساز و حساس دشمن. هاي خودي توسط سامانه نیروها، تجهیزات، تاسیسات و فعالیت 
     

 اصول پدافند غیرعامل     
توان به اهداف پدافند غیرعامل از قبیل رت بکارگیري میمجموعه اقدامات بنیادي و زیر بنایی است که در صو

گیري تسلیحات یابی و دقت هدفتقلیل خسارات و صدمات، کاهش قابلیت و توانایی سامانه شناسایی، هدف
 بیشتر به وي نائل گردد.      آفندي دشمن و تحمل هزینه

باشد اقدام مشروحه ذیل می 7رعامل شامل در اکثر منابع علمی و نظامی دنیا اصول و یا موضوعات پدافند غی
 بایست مورد توجه قرار گیرد:     ها و اقدامات اجرایی دقیقاً میریزيکه در طراحی و برنامه

 
      Camouflageاستتار  -1
      Concealmentاختفاء -2
      Coverپوشش  -3
      Deceptionفریب  -4
      Separation & Dispersionتفرقه و پراکندگی  -5
      Hardeningسازي و استحکامات مقاوم -6
      Early Warningاعالم خبر  -7
  

 محدوده کاربرد: -6
محدوده کاربرد این نظام مربوط به فعالیت هاي پدافند غیرعامل در سطح وزارت علوم و سازمانهاي تابعه نظیر 

 باشد. دانشگاه ها، پژوهشگاه ها و مراکز علمی و تحقیقاتی می
  

 بازنگري: -7
با پیشنهاد حداقل سه نفر از اعضاي کمیته اصلی پدافند غیرعامل این نظام قابل بازنگري خواهد بود و نتایج 

 آن باید به تصویب وزیرعلوم برسد.
  

صل  ی:  -2ف ی را ج ت  ا ستورا  د
 

از مهمترین وظایف به با توجه به ماموریت هاي وزارت علوم، تولید علم و فناوري در حوزه هاي مختلف یکی 
شمار می آید که این مهم در سایه تربیت نیرو هاي علمی متخصص و کار آمد محقق می شود. از آنجا که 

گونه تهدیدي بر علیه زیر ساخت هاي کشور اعم از صنعتی، دشمنان اسالم و جمهوري اسالمی ایران از هیچ 
علمی، اقتصادي، فرهنگی و... دریغ نمی ورزند لزوم گسترش علوم و فناوري هاي مرتبط با حفاظت از این زیر 

ساخت ها دو چندان می شود و در این راستا با تشکیل کمیته اصلی پدافند غیر عامل در وزارت علوم و به منظور 



کارگروه زیر نظر کمیته اصلی پدافند غیرعامل  4بخشیدن به نهضت تولید علم در این حوزه ایجاد انسجام 
 وزارت علوم ضروري می نماید.

 
 

  کمیته اصلی دبیرخانه پدافند غیر عامل------کارگروه تخصصی-----
 *کارگروه پژوهشی:

هاي مختلف درحال انجام  به منظور ساماندهی پژوهش ها و تحقیقاتی که درسطح کشور در دانشگاه
است و با هدف جبران عقب ماندگی هاي ایجاد شده درعلوم مرتبط با فناوري هاي پاسخگو به تهدیدات 

متصور جمهوري اسالمی ایران، می توان گروه هاي تخصصی فناوري هاي نو، فناوري هاي بدیع، 
جع، تخصصی و...)، به فناوري هاي جاري و توسعه زیرساخت هاي تحقیقاتی (آزمایشگاه هاي مر

ها، تولید نشریات و NGOکارگیري و توسعه بانک هاي اطالعاتی، هدایت وحمایت از انجمن ها و
مکتوبات، اتخاذ سیاست ها و برنامه هاي آینده پژوهانه، توسعه خالقیت و نوآوري با هدایت و حمایت از 

 کانون هاي تفکرو...را پیشنهاد نمود.
 

 *کارگروه آموزشی:
اصلی این کارگروه، سیاست گذاري و برنامه ریزي در حوزه تدوین و اجراي دوره هاي کوتاه مدت وظیفه 

عمومی و تخصصی، دوره هاي بلند مدت، بازنگري دوره هاي جاري (متون و سرفصل ها و واحدها) و 
روه هاي تطابق با نیازمندي هاي پدافند غیر عامل می باشد. به همین منظور ذیل این کارگروه می توان گ

تخصصی علوم فنی و مهندسی،علوم انسانی، علوم پایه، علوم هنر، علوم کشاورزي و علوم هنر را پیش 
بینی نمود که در این راستا از ظرفیت هاي ساختاري موجود وزارت علوم نیز می توان بهره کافی را 

 جست.
 
 
 

  *کارگروه فرهنگی اجتماعی:
 وظایف اصلی این کارگروه عبارتند از :

 هاي زندگی فردي و اجتماعی دانشگاهیانـ حاکم کردن بینش توحیدي در عرصه1 
ـ اعتال و تعمیق به معرفت و بصیرت دینی مبتنی بر آموزه هاي قرآنی و معارف اهل بیت (علیهم السالم) در 2

 همه سطوح دانشگاهی
بر شناساندن فرهنگ و  پذیري با تکیهـ ارتقاي بینش فرهنگی و روحیه خودباوري، خالقیت و مسئولیت3

 مواریث اسالمی و ایرانی
 ها و برانگیختن خالقیت و شکوفایی علمی و فرهنگیـ تجلی استعداد4
ـ اهتمام به تحقق جنبش نرم افزاري تولید علم به منظور ارتقاء سطح دانش و توسعه علم گرایی به عنوان 5

 گفتمان فرهنگی مسلط در دانشگاه ها 



ایرانی و ترویج آن در میان دانشگاهیان با هدف تقویت  ˚مدن و هویت اصیل اسالمی ـ صیانت از فرهنگ، ت6
 وحدت و هویت ملی 

اجتماعی جامعه دانشگاهی با تکیه بر  -ـ حفظ و ترویج ارزش هاي انقالب اسالمی و ارتقاي بینش سیاسی7
 رهنمودهاي امام خمینی(ره) و مقام معظم رهبري 

 اجتماعی دانشجویان و تسهیل روند جامعه پذیري آنانـ  ارتقاء مهارت هاي زندگی 8
اجتماعی و تقویت پژوهش هاي نظري و کاربردي با بهره  -ـ مطالعه و آسیب شناسی پدیده هاي فرهنگی9

 برداري از همه ظرفیت هاي دانشگاهی
 ـ اعتالي هویت، ارزش و منزلت دانشگاهی و احیاي جایگاه علم و صیانت از کرامت دانشگاهیان10
ـ تالش به منظور حفظ شخصیت، هویت، حرمت و کرامت انسانی زن در جامعه دانشگاهی و ارائه الگوي 11

 المللیزن مسلمان در سطوح ملی و بین
 

 
 کارگروه عمران و سامانه هاي اطالعات:

در این کارگروه ها با سیاست گذاري و برنامه ریزي و هماهنگی مناسب موجبات حفظ و صیانت از 
هاي حیاتی وحساس وزارت علوم،دانشگاه ها،خوابگاه هاوپژوهشکده ها فراهم گردیده و با  زیرساخت

اتخاذ تدابیر الزم توسعه هاي آتی زیر ساخت هاي مراکز یاد شده بر اساس مالحظات پدافند غیر عامل 
 تحت مدیریت در خواهد آمد.

فصل مورد استفاده و استناد قرار گیرد به  با توجه به مطالب فوق مواردي که می تواند به عنوان مواد در این

 شرح زیر پیشنهاد می شود. 

 

 

 

 

 

 :  1ماده 

 شرح وظایف کمیته اصلی پدافند غیرعامل وزارت علوم، تحقیقات و فناوري   -1-1

اي مناسب جهت حمایت ـ ایجاد ساختار سازمانی مناسب در وزارت در خصوص پدافند غیرعامل و ایجاد زمینه

 هاي پدافند غیرعاملها، تثیبت جایگاه سازمانی و اجرایی از مصوبات و برنامه از برنامه 

هاي مورد نیاز هاي علمی و آزمایشگاه ها ، انجمن ها، دانشکدهریزي جهت ایجاد و توسعه پژوهشکده ـ برنامه

 پدافند غیرعامل طبق ضوابط 



 کشور هاي کلیدي و حساس پدافند غیرعامل درداخل ـ توسعه فناوري

هاي تربیت استاد در جهت تربیت نیروي انسانی متخصص مورد نیاز پدافند ریزي و برگزاري دورهـ برنامه

 غیرعامل 

هاي علمی و هاي آموزشی، همایشکارگاه  هاي آموزشی کوتاه مدت، سمینارها،ـ حمایت از برگزاري دوره

 هاي پدافند غیرعاملکاربردي براساس نیاز و اولویت 

 هاي مشترك با سایر حوزه ها در سطح وزارت علوم جاد تعامل مناسب جهت تعریف و تصویب پروژهـ ای

ها و تصویب ها و دروس موجود ، تدوین و ارایه دروس جدید، تدوین  برنامه و برگزاري دورهـ بازنگري دوره

 هاي جدید در مقاطع تحصیلی مختلف مورد نیاز پدافند غیرعاملگرایش

هاي حضوري و دن امکان پذیرش دانشجو در مقاطع تحصیلی مختلف پدافند غیرعامل در دورهـ فراهم نمو

اي و بلند هاي کوتاه مدت فنی و حرفهتصویب و برگزاري دورههاي موجود و تدوین،مجازي، بازنگري دوره

 مدت تخصصی 

 ي اعالم شده پدافند غیرعاملهاي تحصیالت تکمیل مطابق با محور و نیازهاهاي دورهنامهـ حمایت از پایان

هاي مطالعاتی اعضاء هیئت علمی و دانشجویان دکتري و کارشناسی ـ حمایت و پشتیبانی از ایجاد فرصت

 ارشد در حوزه پدافند غیرعامل و انتقال فناوري الزم از خارج به داخل 

 علمی ها و مراکزهاي فرعی پدافند غیرعامل در دانشگاهـ ساماندهی و نظارت برکمیته

بررسی و ارائه اولویتهاي پژوهشی حوزه پدافند غیرعامل  و ارائه پیشنهاد طرح تحقیقاتی براي اولویتهاي  -

 شناسایی شده با همکاري مراکز تابعه؛ 

تعامل با حوزه هاي پدافند غیرعامل دانشگاه هاي سراسر کشور براي تبادل اطالعات (ارسال اطالعات به  -

 اطالعات مورد نیاز از آنها)؛ دانشگاهها و جمع آوري 

 

 

 
اقدامات اجرائی کمیته اصلی پدافند غیرعامل وزارت علوم در وضعیت هاي سه   -1-2

 : گانه قبل، حین و بعد از بحران به شرح زیر می باشد
  

 قبل از بحران :
 دریافت بخشنامه ها و  دستورالعملهاي ابالغی از سوي مراجع ذیربط        .١



یل دفاتر اجرائی کمیته پدافند غیر عامل(کمیته هاي فرعی)  در کلیه سازمانهاي تحت پوشش تشک       .٢
 وزارت علوم به شرح زیر:

a.       سازمان پژوهشهاي علمی و صنعتی کشور 
b.      مر کز تحقیقات علمی کشور 
c.       دانشگاههاي سراسر کشور 
d.      پژوهشکده هاي سراسر کشور 

ودن فهرست کلیه تاسیسات زیر بنائی و ساختمانهاي تحت مسئولیت مستقیم وزارت مشخص نم    .٣
علوم و پیگیري 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) 

 پیشنهاد و پیگیري تصویب سطح بندي و اولویت بندي مراکز تحت پوشش         .٤
 پیشنهاد طرح هاي پدافند غیر عامل مراکز تحت پوشش        .٥
بررسی و ارزیابی اجراي طرحهاي پدافند غیر عامل در مراکز تحت پوشش به منظور اصالح و بهینه        .٦

 سازي طرح ها و روش ها 
 ضوابط و مقررات عمومی و آئین نامه هاي ابالغی در زمینه پدافند غیر عامل اجراي صحیح       .٧
 همکاري در اجراي طرحها و برنامه ها ي آموزشی و پژوهشی پدافند غیر عامل        .٨
 نظارت بر ارزیابی  اجراي طرحهاي پدافند غیر عامل در مراکز تحت پوشش        .٩
 جهت اجراي طرحها ي مصوب پیگیري تامین اعتبارات الزم    .١٠
  بروز نمودن علمی و کسب تکنولوژي مناسب، متناسب با تهدید و تغییرات آن.   .١١
ایجاد ظرفیتهاي اجرایی تخصصی، مهندسی کشور با کارکردهاي اقتصادي (اجراي اقتصادي   .١٢

 طرحها) و حفاظتی (رعایت حفاظت اطالعات طرحها).
 اي طرحها.ش علمی و مشاورهحفظ تجربه و مدیریت و دان   .١٣
 پژوهش و تحقیق مستمر به دلیل پویا بودن عنصر محرك استراتژي(تهدید).    .١٤
 ایجاد واحدهاي پژوهشی تحقیقاتی پدافند غیر عامل.     .١٥
 تولید بانک محققین در این موضوع   .١٦

 
 حین بحران :

 ق دستورالعمل اجرائی حضور در محل قرارگاه عملیاتی بنا به نیاز و طب       .١
 انجام اقدامات اجرائی پدافند غیر عامل بر اساس دستورالعمل هاي اجرائی ابالغی در زمان بحران       .٢
ایجاد اختالل در شناسائی، کسب اطالعات و دقت هدف گیري دشمن از طریق اختفاء، استتار،     .٣

 پوشش، فریب، جابجائی، اختالل در هدف گیري
آسیب پذیري نقاط هدف و تاثیر سالح دشمن از طریق مکان یابی صحیح، ایجاد موانع و کاهش     .٤

استحکامات، مستحکم کردن ساختمانها و تاسیسات، استفاده از عوارض طبیعی سطح زمین، استفاده 
از عمق زمین، اعمال تدابیر  دفاع سایبري، ایجاد الیه هاي محافظ الکترونیکی و الکترو مغناطیسی، 

 ت ضوابط ایمنی رعای



کاهش اهمیت و حساسیت نقاط هدف از طریق پراکندگی، تجزیه، پیش بینی امکانات جایگزین و        .٥
 موازي، کوچک سازي 

کنترل خسارات از طریق استفاده از سامانه هاي هشداردهنده، ساماندهی امکانات امداد و نجات،     .٦
 فوریتها  تعیین وظائف بخش ها و افراد، آموزش و تمرین

 
 بعد از بحران :

 برآورد خسارات       .١
 آمادگی بازگشت به وضعیت اولیه (عادي)       .٢

 

 هاي فرعی پدافند غیرعامل در وزارت علوم  ضوابط تشکیالتی و سازمانی کمیته  -4ماده 

ه هاي فرعی پدافند هاي پدافند غیرعامل، کمیتهاي الزم براي تهیه و اجراي طرحبه منظور ایجاد زمینه -4-1

 غیرعامل در مراکز تابعه وزارت علوم تشکیل خواهد گردید. 

 

 باشد. ماموریت کمیته هاي فرعی پدافند غیرعامل به شرح زیر می -4-2

بندي شده وزارت علوم و مراکز تابعه در مقابل پذیري زیرساخت، تاسیسات و مراکز طبقهکاهش آسیب

ها، پذیرير ایجاد عزم در مدیران مربوط از طریق برآورد تهدیدات، آسیبتهدیدات داخلی و خارجی، تاکید ب

سازي و نهادینه نمودن پدافند بندي مراکز، کمک به اداره مراکز در شرایط بحران ناشی از جنگ، فرهنگطبقه

 هاي کمیته اصلی پدافند غیرعامل. ریزي، اجرا مصوبات و ماموریتغیرعامل درطرح و برنامه

 

  باشد.ایف کمیته هاي فرعی پدافند غیرعامل به شرح زیر میوظ -4-3

 تدوین راهبرد اجرایی پدافند غیرعامل در دانشگاه و مراکز علمی       )١

 هاي اجرایی سازي و نهادینه سازي موضوع پدافند غیرعامل در طرحایجاد زمینه الزم براي فرهنگ      )٢

 ها ا و مراکز و تاسیسات در سطح دانشگاههبندي زیرساختشناسایی و طبقه      )٣

 ها آن بنديهاي دانشگاه ها در برابر تهدید و طبقهپذیريتهیه لیست آسیب      )٤

 بندي مراکز مهم تابعه اولویت      )٥

هاي راهبردهاي کالن کمیته پدافند غیرعامل وزارت مطبوع در هماهنگی جهت اجراي سیاست      )٦

 حوزه تابعه 

 پیگیري تامین و تخصیص اعتبارات مورد نیاز       )٧



 هاي پدافند غیرعامل دانشگاه حفاظت و امنیت طرح      )٨

ساله دانشگاه به دبیرخانه کمیته اصلی به انضمام برآورد اعتبار مورد هاي سالیانه و پنجارایه برنامه      )٩

 نیاز 

 ی ارایه گزارش عملکرد به دبیرخانه کمیته اصل  )١٠

 تشکیل جلسات کمیته اصلی پدافند غیرعامل و پیگیري مصوبات   )١١

 برگزاري همایشهاي عمومی و تخصصی در دانشگاهها و سایر مراکز در سراسر کشور   )١٢

 از منابع موجود و تعیین شاخصهاي مربوطه و همچنین ارائه گزارشهاي عملکرد این کمیته؛  استفاده  )١٣

ابعه پدافند غیرعامل در جهت رفع نیازهاي اطالعاتی، آماري و فن آوري همکاري با مراکز ت  )١٤

 اطالعات؛ 

و گردآوري مطالب علمی و تجربی براي تهیه مطالب مرتبط با پدافند غیرعامل و گزارش  بررسی )١٥

 براي ارائه در همایشها، کمیته ها،کارگروهها و جلسات؛ 
  

پدافند غیرعامل هر دانشگاه به شرح زیر ها و اقدامات کمیته هاي فرعی فعالیت -4-4

 باشد: می

 معرفی و انتصاب مسئول پدافند غیرعامل دانشگاه       )١

 اندازي کمیته و انتخاب و انتصاب مسئول اجرایی راه      )٢

 هاي تخصصی  هر دانشگاه و انتصاب آنان معرفی مسئولین کارگروه      )٣

 هاي تخصصی ه منظور برقراري جلسات و انجام وظایف کمیته و کارگروهنامه اجرایی بتدوین آیین      )٤

بندي تاسیسات، تجهیزات و... هردانشگاه مطابق وظایف کمیته وارایه به برآورد تهدیدات و طبقه      )٥

 دبیرخانه 

 هاي ناشی از جنگ توسط کمیته و ارایه آن به دبیرخانه طراحی الگوي مدیریت بحران      )٦

 ها وارایه گزارشات به دبیرخانه تشکیل جلسات ماهیانه کمیته فرعی پدافند غیرعامل وبررسی طرح      )٧

 ها و برآوردها به دبیرخانه پدافند غیرعامل وزارت علوم ارسال طرح      )٨

ها و برآوردها بایستی با دبیرخانه پدافند تبصره:  هر یک از کارگروه هاي تخصصی قبل از ارسال طرح

ها، خط مشی کالن مربوط به موضوعات به عمل یرعامل هماهنگی الزم را به منظور دریافت سیاستغ

 آورند. 



بندي حیاتی و حساس توسط کمیته اصلی وزارت ها و برآوردهاي ارسالی با طبقهپی گیري تایید طرح   )٩

ارت علوم تصویب و به بندي مهم توسط کمیته پدافند غیرعامل وزها و برآوردها با طبقهتبصره: طرح

 گردد. ها ابالغ میدانشگاه

 

 

 

صل  ت  هماهنگی -3ف ستورا   :د

 
هاي هاي ستادي و صفی در سطح وزارت علوم و مراکز تابعه موظف به همکاري با کمیتهکلیه رده: 1ماده 

 اصلی و فرعی پدافند غیرعامل وزارت علوم می باشند.
 

وم موظف به ایجاد تشکیالت الزم درحوزه پدافندغیرعامل معاونت پژوهش وفناوري وزارت عل :2ماده 
 باشد. می

 
معاونت پژوهش و فناوري  موظف به ارائه گزارش اقدامات انجام شده در حوزه پدافند غیرعامل در  :3ماده 

 باشد.  ماهه به وزیر می 6سطح وزارت علوم در مقاطع 
 

موقع اعتبارات وتخصیص آنها به فعالیت هاي مرتبط معاونت مالی وزارت علوم موظف به تأمین به  :4ماده 
 باشد. هاي پدافند غیرعامل میبا کمیته

 
اي به رئیس کمیته اصلی هاي بازرسی نوبهاداره کل حراست وزارت علوم موظف به ارائه گزارش :5ماده 

 باشد. پدافند غیرعامل، معاون پژوهش و فناوري و وزیر علوم می
 

هاي فرعی پدافند غیرعامل باید به تأیید کمیته اصلی در این حوزه هاي کاري در کمیتهکلیه فرآیند :6ماده 
 شود، باشند. که در وزارت علوم برگزار می

 
: هرگونه هماهنگی در زمینه پدافند غیرعامل وزارت علوم باید به تأیید و تصویب معاون پژوهش و 7ماده 

 فناوري وزارت علوم برسد. 
 

هاي اجرایی در ها و شیوهها، دستورالعملپدافندغیرعامل موظف به ارائه نظامات، آیین نامه دبیرخانه :8ماده 
 باشد.  حوزه پدافند غیرعامل و مطابق با دستورات اجرایی مندرج در این نظام نامه می

 



 معاونت پژوهش و فناوري موظف به تهیه و تدوین چک لیست در شرایط بحران می باشد تا گروه :9ماده 
هاي مرتبط بر اساس چک لیست عملیات الزم را اجرا نمایند. این چک لیست، حاوي وظایف و فعالیت ها در 

 زمان بحران است که باید در رزمایش ها روي آن تمرین نمود.
به منظور هماهنگی هر چه بیشتر با کمیته دائمی گزارشات نوبه اي اعالم وضعیت در زمانبندیهاي  :10ماده 

 یته دائمی ارائه گردیده و سیاست ها و رهنمودهاي الزم از آنها اخذ می گردد.مناسب به کم
 


