


:رهبر معظم انقالب

(82/6/9)پدافند غیرعامل بصورت شعله ای بلند شود  



آشنایی با اصول و مبانی

پدافند غیر عامل

دکتر علی محمدی : استاد



:جنگ هاي نسل اول 

شامل جنگ هاي دوره تاريخي از پيدايش بشر تا اختراع سالح هاي گرم و
.متكي بر سالح هاي سرد مي شود

:جنگ هاي نسل دوم 

شامل جنگ هاي دوره تاريخي اختراع و بكارگيري سالح هاي گرم تا زمان 
.ورود ماشين به عرصه نبرد مي گردد

:جنگ هاي نسل سوم 

ه با اختراع و بكارگيري ماشين هاي جنگي و توسع. يا جنگ هاي مكانيزه
. عرصه نبرد به هوا و زير دريا شروع و تا دوره  معاصر ادامه داشته است

ين تهاجم ارتش بعثي عراق و دوره هشت ساله دفاع مقدس يكي از مهمتر
.تجارب جنگي بشر در اين دوره مي باشد

:تحوالت تاریخی جنگ 



:جنگ هاي نسل چهارم 

با شروع دوره انقالب علوم و فن آوريها، خصوصاً فن آوري هاي اطالعات،  

ارتباطات، الكترونيك و رايانه در سالهاي اخير، جنگهاي نسل چهارم

طراحي و در چند جنگ اخير تجربه شده و سير تكاملي خود را طي 

.  مي نمايد

:تحوالت تاریخی جنگ 



(.رفينحجم انبوه و گسترده درگيريهاي فيزيكي بين ط)تأكيد بر جنگ سخت -1

.اصرار بر كسب برتريهاي تاكتيكي-2
.تأكيد بر انهدام واحدها و يگانهاي دفاعي-3
.بكارگيري حجم انبوه مهمات و سالحهاي معمولي و غير دقيق-4
فضا تكيه بسيار زياد بر نبرد زميني و محدوديت در هوا و عدم بهره مندي از-5

.در نبرد
.تكيه بر حجم انبوه نيروي انساني-6
.دشواريهاي مديريت صحنه نبرد و پشتيباني ها-7
.گستردگي خسارت و تلفات وارده به غير نظاميان-8
.طوالني تر شدن دوره جنگ-9

.خطر پذيري بسيار باال-10
.هزينه بسيار باال-11

:مشخصه های جنگ های نسل سوم 



.(سايبريجنگ،تبليغاتيروانيجنگ،اطالعاتيجنگشامل)نرمجنگبرتأكيد-1

(محدودضرباتباجنگ)سختجنگمقطعيوموضعيبكارگيري-2
.نرمجنگپشتيبانيوتقويتبراي

.پيشرفتهالكترونيكجنگبرتأكيد-3
راهازشسنجهوشمندوپيشرفتهسامانه هايوگستردهشبكهبرتكيه-4

(دانشوعلومحوزهبهجنگگستره)دور

.دقيقوپيشرفته،هوشمندتجهيزاتوسالحهابرتكيه-5
.هوادركاملبرتريكسبوتوانمنديهاتوسعه-6
.فضابهجنگعرصهگسترش-7

:مشخصه های جنگ های نسل چهارم 



گجندرپيروزيازاطمينانازقبلسخت،جنگدرقطعيدرگيريازپرهيز-8
.نرم

دورعمقونزديكعمقوخطدرنبردهمزمانشروع-9
.(هدفكشورجغرافيايسطوحتمامبهنبردعرصهگسترش)

ردكشورمهموحساسحياتي،مراكزومليزيرساخت هايانهدامبرتأكيد-10
.تهاجماهدافنخستاولويت

وعموميدفاعيمديريتورهبريارتباطقطعبرايمستمرومؤكدتالش-11
.تهاجمنخستگامدردفاعينيروهايومردمباكشور

.(آسابرقجنگطراحي)جنگمدتشدنكوتاه-12
.پايينپذيريخطر-13
.كمترهزينه-14
.پيروزيكنندهتعيينعنصربعنواندفاعارادهحذف-15



ياگونهبهداخليوضعيتكهاستاينتهديدهابامقابلهراهتنها

ايبررازمينهونباشدمطمئنخودپيروزيازدشمنكهشودساماندهي

.نبيندفراهمماجراجويي

يغفلتبكند،خواهدميچهوداردسردرچهدشمناينكهندانستن

.كندمحرومدفاعامكانوبرخوردامكانازرامااستممكنكهاست

وستاايراننخبگانوگردانانصحنهمسئوالن،رفتاربهتاريخچشم

قضاوتماامروزعمليبييااقدامسكوت،ياحرفهرمورددرآيندگان

.كردخواهد

:فرمایشات مقام معظم رهبری 



تانخودمحاسباتدروجههيجبهيعنيبگيريد،جديكامالًراتهديد

يست،نحتميمعنايشجديتهديدمنتهانياييد،پايينتهديدجديتاز

.نداردوجودحتميتيهيچ

:فرمایشات مقام معظم رهبری 



:تعریف تهدید 

معنوي ،ومادّي ازاعمّ)اساسي منافع عاليق ،كه پديده هايي 

وفرهنگي ارزش هاي اقتصادي ،منافع ارضي ،تماميّت واستقالل 

 اي گونهبه را(...ونظامي توانايي هاي سياسي ،عاليق واهداف .ملّي 

ودشپيداآنهادردگرگوني وقوع بيم كه دهندقرارمخاطره تحت 



:ماهیت تهدیدات 

تهديدات نظامي-1

تهديدات اقتصادي-2

تهديدات سياسي-3

تهديدات اجتماعي و فرهنگي-4

تهديدات زيست محيطي-5



پدافند غير عامل

اصــول تعـريف مفهــوم



مفهوم پدافند غير عامل               تشبيه ساختار يك كشور به بدن انسان

متكي به نيروي عامل/ فاعل/  (Active) عامل
(Defense) دفاع

خود اتكا/ منفعل/  (Passive) غير عامل

Passive defense



استراتژي پنج حلقه واردن

رهبری ملی

تولیدات و محصوالت کلیدی

شبکه های مواصالتی

جمعیت مردمی و اراده ملی

نیروهای عملیاتی



ی با مقایسه تطبیق
اندام بدن انسان

مالحظات اهداف مورد حمله
عناوین حلقه های

استراتژیك
حلقه

مغز و سیستم
عصبی

م با انهدام اهداف یاد شده، سیست
مورد گیری کشورعصبی تصمیم

تهاجم، توانایی هدایت، اداره و 
کنترل و فرماندهی زیر 

های مربوطه را از دست مجموعه 
.دهدمی

رهبری سیاسی مراکز اصلی 
اسی و های کالن سیگیریتصمیم
و ها، تأسیساتوزارتخانه)نظامی 

مراکز عمده ستادی و دولتی، 
قرارگاه های عمده فرماندهی، 

اه مخابرات راه دور، مراکز و قرارگ
ی های عمده پلیس، سازمان مرکز

(صدا و سیما

رهبری ملی اول

ه و سیستم هاضم
گردش خون

ایر با انهدام و تخریب این اهداف س
ده ارگان ها و سازمان ها فلج گردی

و زیرساخت های اقتصادی و 
ف عملیاتی و پشتیبانی متوق

.گردندمی

ایع نیروگاه های برق، مراکز و صن
یشگاهها سنگین تولید مواد خام، پاال

ی و مخازن سوخت،صنایع تولید
اع و صنایع دف)تجهیزات نظامی  

، نیروگاه های (دپوهای مهمات
یربط، ای و مراکز تحقیقاتی ذهسته

انبارهای عمده مواد غذایی و 
ك ها و دارویی، شبکه آبرسانی، بان

مراکز عمده مالی

تولیدات و       
محصوالت 

کلیدی
دوم



قی با مقایسه تطبی
ناندام بدن انسا

مالحظات اهداف مورد حمله
عناوین 

حلقه های 
استراتژیك

حلقه

اندام های 
،دست)حرکتی

پا ،استخوان و
(عضالت 

شور با انهدام این مراکز، خطوط مواصالتی ک
مورد تهاجم قطع گردیده و امکان حمل و

.شودمیرسانی و پشتیبانی سلبنقل، کمك

ها، پل آهن، بنادر، جادهفرودگاه ها، راه
حلیای و مهای مخابراتی منطقهها، شبکه

ل سیستم حم
که و نقل و شب

مواصالتی
سوم

روح و روان و 
اراده

:در این حلقه موارد ذیل مورد توجه است
تبدیل خواسته آمریکا به خواست -

.المللی و جهانیبین
و تخریب روحیه و حس فداکاری، مقاومت-

ی وفاداری مردم و کاهش آستانه مقاومت مل
.کمهکشور و ناامید کردن مردم به هیئت حا

ی و ایجاد شکاف و فاصله بین نظام سیاس
.گرایش ها و ارزش های اجتماعی جامعه

تم خاصیت نشان دادن سیسناکارآمد و بی
.حکومتی

تغییر باورها و ارزش ها و بهم زدن وحدت 
.ملی

انجام عملیات روانی برعلیه مردم و 
نیروهای مسلح، در این حلقه به علت

مخالفت افکار عمومی جهانی و موانع 
یم مردم المللی، باید از بمباران مستقبین

ا غیرنظامی احتراز نموده و به جای آن ب
انجام عملیات روانی از طریق پخش 

، های مخرب روانی، ایجاد شایعهاعالمیه
ه های ایستگا)های گروهی اندازی رسانهراه

رادیویی و تلویزیونی، جراید و 
روحیه( های طرفدار کشور مهاجمماهواره

اه مردم را تخریب و ضمن انهدام ایستگ
وم، های رادیوتلویزیونی کشور مورد هج

ماعی ارتباط نظام سیاسی را با محیط اجت
(جنگ رسانه ای. )قطع نمود

جمعیت 
مردمی و 
اراده ملی

چهارم



قی با مقایسه تطبی
ناندام بدن انسا

مالحظات اهداف مورد حمله
عناوین 

حلقه های 
استراتژیك

حلقه

های سلول
دفاعی بدن

با انهدام اهداف یاد شده و کسب برتری
می با هوایی، هواپیماها و هلیکوپترهای تهاج

را آزادی و ابتکار عمل الزم عملیات هوایی
ینی و انجام و شرایط را برای انجام عملیات زم

کننداشغال کشور مورد تهاجم مهیا می

و های اعالم خبر راداری، مواضعسیستم
ند سایتهای توپخانه ای و موشکی پداف

هوایی، پایگاه های هوایی، پایگاه های
مده موشکی زمین به زمین، پایگاه های ع
دریایی، شناورها، مراکز تعمیراتی و

ملیاتی انبارهای قطعات یدکی، یگان های ع
رهای مستقر در خطوط مقدم جبهه نبرد، مق
های عمده نیروهای بسیج مردمی، قرارگاه

تاکتیکی و عملیاتی

نیروهای 
عملیاتی

پنجم



امپدافند غيرعامل براساس تعریف مجمع تشخيص مصلحت نظ

کاهش ، افزایش بازدارندگیکه موجب اقدام های غیرمسلحانه ای مجموعه 

تسدهیل وارتقای پایدداری ملدی ، تداوم فعالیت های ضروری، آسیب پذیری

.دشمن می شودتهدیدها و اقدامات نظامی در مقابل مدیریت بحران 

دفاع كامل= دفاع غير عامل + دفاع عامل 

!!!دفاع غير عامل؟چرا 



نیم؟کنمیبرطرفعاملدفاعباراخوددفاعیهاینیازمندیهمهماچرا

: این سؤال دارای دو بعد است: جواب 

ضعف دفاع عامل (   1

قابلیت ها و فرصت های نهفته شده در دفاع غیر عامل(   2



ذ پذیدددر به گواه تاریخ هر خط پدافندی به کامل تددرین شکل خود نفددو*

وذ به آن دفاع غیددددر عامل حلقددده مکمل و سبب کاهش احتمال نف. است 

.   است 

ر ما و تنوع آب دفاع با تجهیزات و جنگ افزار از سرزمینی با گستردگی کشو*

هزینه ها و . ت و هوایی و چنین شرایط جغرافیایی بسیار مشکل و پر هزینه اس

ددوژی دارد خسارات دفاع از این سرزمین در مقابل دشمنی که برتری تکنول

.  بسیار زیاد است

قرار نیرو و به لحاظ تنوع جغرافیایی و داشتن مرزهای طوالنی، نیازمند است*

پراکنده شدن امکانات در دریا، کویر، کوهستان، جنگل و دشت هستیم،  یعنی

.  منابع و در نتیجه محدودیت در دفاع

ضعف دفاع عامل( 1



.شودمیشورکپذیریآسیبافزایشسببکشوردراقتصادیتوسعهافزایش*

پذیریبآسیسطوحافزایش◄آنتهدیداحتمال◄اقتصادیتوسعه◄عسلویهایجاد

اقتصادیتوسعهبامتناسبمسلحنیروهایتجهیزاتیوتسلیحاتیتوسعهعدم*

دردائمایننوهایفناوریظهورواسطهبهتسلیحاتوسالحمختلفهاینسل*

هایشكموازمتعددیهاینسلگذشتهدههدودرمثالبرای.استتغییرحال

.اندشدهتولیدشوندههدایت

گیردمیقراراستفادهمورد(1935سالاز)شدهطراحیدفاعیرویکردباکهروسیهمتروهنوز



با  افزایش استحکام و ضریب ایمنی در طرح های توسعه و عمران کشور*
بکارگیری تدابیر دفاع غیر عامل

ری از عنصر بهره گیری از توان داخلی، استفاده از  فنآوری های نوین و بهره گی*
زمان صلحخالقیت  و اجرای طرح های دفاع غیر عامل در 

تفاده چند بکارگیری مالحظات دفاعی در طرح های آمایش کشور زمینه ساز اس*
.  منظوره از قابلیت های جغرافیایی است

فرصت ها و قابلیت های نهفته در دفاع غیر عامل( 2



اصول پدافند غير عامل

باستثناي استفاده از .. تمامي تمهيدات، طرح ها، فعاليت ها، ابزار ها، شرايط و
تسليحات نظامي و  ابزار آالت جنگي در كليه حوزه ها

علوم فنی و مهندسی           علوم پزشکی         علوم انسانی

از زيرساختهاي كليدي كشورعملكردي و ذاتيبا محوريت حفاظت 



گستره زیرساخت ها و منابع کلیدی کشور

زیرساخت های کشاورزی و غذا•
زیرساخت های دفاعی•
زیرساخت های انرژی•
زیرساخت های بهداشتی درمانی•
مراکز اقتصادی •
مراکز مدیریت آب•
مراکز وکارخانجات پتروشیمی و دیگر محصوالت شیمیایی •
مراکز مهم بازرگانی•
سدها•
مراکز مدیریت بحران در دستگاه های مختلف •
مراکز هسته ای•
مراکز مخابرات و فناوری اطالعات•
مراکز پست و تلگراف•
سامانه های حمل و نقل•
مراکز باستانی و مقدس•
مراکز دولتی•
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مكان يابي 

(Site Selection)

استتار 
(Camouflage)

اختفا 

(Concealment)

فريب
(Deception)

پوشش 

(Cover)

پراكندگي

(Dispersion)

مقاوم سازي 

(Hardening)

اعالم خبر

(Early Warning)

مديريت بحران

(Crisis 

Management)

اصول بنیادین پدافند غیرعامل













.نشویمدیده-1

.نشویمشناختهشدیم،دیدهاگر-2

.نگیریمارقرهدفموردبراحتییانگیریمقرارهدفموردشدیمشناختهاگر-3

.بینیمبراآسیبحداقلیاونبینیمآسیبگرفتیم،قرارهدفمورداگر-4

.مبگیریسرازرافعالیت هاسرعتبهبتوانیمدیدیم،آسیباگر-5

:می دشمن مفهوم دفاع غیرعامل این است که در مقابل اقدامات شناسایی و تهاج



پيشينه تاريخی پدافند غير عامل

:جرج سانتايانا

آنانكه نمي توانند گذشته را به ياد آوردند، »

«!!ناگزيرند آن را تكرار كنند

سال تاريخ گذشته، صلح در جهان همواره نا پايدار بوده 3430در طول بيش از 

سال بدون جنگ ثبت شده سپري شده 268بطوريكه طي اين مدت فقط . است

سال صلح 25سال تاريخ گذشته خود تنها 1000كشور روسيه در طول ! است

كشور هايي نظير انگلستان و اسپانيا در هر قرن تاريخ خود . مداوم داشته است

ايران در دوره متاخر بطور . سال درگير جنگهاي خارجي بوده اند56بيش از 

...سال درگير يك جنگ جدي بوده است40متوسط هر 







برنامه انجام مطالعات تهديدات بر مبنای پدافند غير عامل

و سوژه( تهدید)شناسایی ریسك -1

ارزیابی و تحلیل-2

(تهدید)کنترل ریسك -3

(تهدید)واکنش به ریسك -4



شناسايی: گام اول

کمیت تهدید/ احتمال وقوع / سناریوی تهدید / نوع تهدید / منبع تهدید  RISK

..آسیب پذیری و/ میزان اهمیت / ارزش گذاری  CASE



(Risk) تهديد

طبيعي

غير طبيعي

ناشي از فرايندهاي صنعتي

انسان ساخت

خطاي انساني

خطاي عملكرد



سات  و مراکر  کش   اسي  دی ت  ن  ه ب  ق  ورطب 

هم
م

حساس ات ی حي 



وجود و مراکزی که دارای گستره فعالیت ملی بوده و: مراکز حیاتی •

رف آنها استمرار فعالیت آنها برای کشور حیاتی است و آسیب یا تص

.دبوسیله دشمن باعث اختالل کلی در اداره امور کشور می گرد

 باشند و مراکزی که دارای گستره فعالیت منطقه ای می: مراکز حساس •

ب یا وجود و استمرار فعالیت آنها برای مناطقی از کشور است و آسی

.شور می گرددتصرف آنها بوسیله دشمن باعث بروز اختالل در بخشی از ک

د و وجود و مراکزی که دارای گستره فعالیت محلی می باشن: مراکز مهم •

آسیب یا استمرار فعالیت آنها برای بخشی از کشور دارای اهمیت است و

.شور می گرددتصرف آنها بوسیله دشمن باعث بروز اختالل در بخشی از ک



معيارهای اولويت بندی مراکز ثقل





:  طبقه بندی مراکز ثقل وغیرنظامی

70بیشتر از : حیاتی•

69تا 40بین : حساس•

39تا 29بین : مهم•



(ريسک)ارزيابی و تحليل رفتار تهديد : گام دوم

(تركيبي–تكي )تهديد 

(از كالن تا خرد) هدف 

آثار و پيامدها 

تعيين كميت و كيفيت تهديدات قابل تصور براي هدف

R= P X C



(تهديد)کنترل ريسک : گام سوم

تصميم گيري ميان روش هاي مقابله با خطر

(Elimination) اقدامات كنترلي حذف كننده
(prevention) اقدامات كنترلي پيشگيرانه

(Reduction) اقدامات كنترلي كاهش دهنده
(Mitigation) اقدامات كنترلي تعديل كننده

Deter                    Detect                Deny             Devalue



(تهديد)واکنش به ريسک : گام چهارم 

Passive

مديريت بحران  



جايگاه زمانی مالحظات عمومی پدافند غيرعامل

ي
رس

 بر
د 

اين
فر

ن 
حي

در 
اه 

يگ
فاز مطالعات ، طراحي و ساختجا

فاز بهره برداري

درحين وقوع بحران
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پدافند غير عامل

مهندسی ارزش



ارزش =
(خروجي)بهاء 

(ورودي)هزينه 

رويكردهاي مهندسي 
براي افزايش سطحارزش

عملكرد سازمان

فرضباخروجی هاافزایش
ورودی هاتثبیت

I

O

بهمراهخروجی هاافزایش
آنکهبشرطورودی هاافزایش

1

1

2

2

I

O

I

O
>

ثابتفرضباورودی هاکاهش
خروجی هاماندن

I

O

بهمراهخروجی هاافزایش
ورودی هاکاهش

I

O



منافع

هزينه ها

124

خودي دشمن



هدف گیریدقتویابیهدفشناسایی،سامانه هایتواناییوقابلیتکاهش

دشمنتسلیحات

وهیزاتتجتأسیسات،صدماتوخساراتکاهشوآسیب پذیریتقلیل

برابردرورکشغیرنظامیونظامیمهموحساسحیاتی،مراکزانسانینیروی

دشمنحمالتوتهدیدات

کشورملیکالنسرمایه هایحفظ

دماتخوتولیدعملیاتتداوموفعالیت هاادامهجهتخودیتوانحفظ

رسانی

رددشواروسختشرایطایجادودشمنازعملابتکاروآزادیسلب

عملیاتصحنه

اهداف دفاع غیرعامل 



اهداف دفاع غیرعامل 

صرفه جویی در هزینه های تسلیحاتی و نیروی انسانی

افزایش آستانه مقاومت مردمی در برابر تهاجمات دشمن

خودمحدودعمنابصرفبهنمودنوادارطریقازدشمنبهبیشترهزینهتحمیل

فریبندهوکاذباهدافرویبر

باال بردن توان دفاعی کشور

طریقازشورکسرزمینیفضایکلدرملیسرمایه هایوجمعیتثروت،توزیع

هایتزیرساخپراکندگیوسرزمینیآمایشتمرکززدایی،سیاستاعمال

یروگاهی،ن)کلیدیمحصوالتتولیدیمهموحساسحیاتی،مراکزوکلیدی

(...وآبرسانیغذایی،نظامی،صنعتی،پاالیشگاهی،

آمادگی های الزم جهت مقابله با دشمن در شرایط تهدیدات نامتقارن

.  حفظ تمامیت ارضی، امنیت ملی و استقالل کشور



لالزامات قانونی پدافند غیر عام



:قانون برنامه پنج ساله چهارم121ماده 11بند 

طرحهایاجرایوطراحیدرعاملغیرپدافنداصولرعایت

وناییزیربتاسیساتنیزومطالعهدستدریاومهموحساس

آموزشورکشوحیاتیواصلیشریانهایوحساسساختمانهای

این160مادهموضوعاجراییهایدستگاهتوسطمردمعمومی

مخاطراتکاهشوپیشگیریمنظوربهقانون

استراتژي پدافند غير عامل.ppt#4. اسلاید 4


:ضوابط ملی آمایش سرزمین 

مصوبوزیرانهیاتتوسط83/8/6تاریخدرسرزمینآمایشملیضوابط

:گردید

سندایفضتبیینراستایدرکهسرزمینیآمایشملیجهت گیری:«1»ماده

دبلنتوسعهدرآنتحققالزاماتترسیموایراناسالمیجمهوریچشم انداز

نیتی،اممالحظاتشاملسرزمینیآمایشمصوباصولبرمبتنیوکشورمدت

...وسرزمینیکپارچگیووحدتاقتصادی،بازدهیکارایی،دفاعی،

استراتژي پدافند غير عامل.ppt#4. اسلاید 4


وستزیمحیطازحفاظتدفاعی،وامنیتیمالحظاترعایت:13بند«1»ماده

درویژهبهفعالیتوجمعیتاستقراردرفرهنگیمیراثازحراست

توسعهتسریعیاونمودنمحدودشدهیادمالحظاتبهتوجهکهمحدوده هایی

.استالزامیآنهادر

لقبیازغیرعامل،پدافندالگویوایمنیاصولرعایت:15بند«1»ماده

پهنهدربمناسپراکندگیطبیعی،عوارضوجغرافیاییشرایطازاستفاده

انتخابوبهمترقغیروطبیعیسوانحلحاظبهامنهایعرصهانتخابسرزمین،

درپذیرییبآسکاهشراستایدرهافعالیتوجمعیتاستقراردربهینهمقیاس

.دفاعیمناسبپوششازمندیبهرهوتهدیداتبرابر

:ضوابط ملی آمایش سرزمین 

استراتژي پدافند غير عامل.ppt#4. اسلاید 4


( :نمایندگان ویژه رییس جمهور)کارگروه پدافند غیرعامل 

مورخ29086شمارهبهجمهوریمحترمریاستابالغیهطی

اختیاراتبااساسیقانون127اصلراستایدر87/2/30

قانون121مادهوعاملغیرپدافنداموردروزیرانهیات

.گردیدتشکیلتوسعهچهارمبرنامه

استراتژي پدافند غير عامل.ppt#4. اسلاید 4


مسلحنیروهایکلستادرییس-

جمهوررییسراهبردینظارتوریزیبرنامهمعاون-

مسلحنیروهایپشتیبانیودفاعوزیر-

نیرووزیر-

کشوروزیر-

فناوریوتحقیقاتعلوم،وزیر-

جاللیغالمرضادکتر:کمیتهدبیر-

( :نمایندگان ویژه رییس جمهور)اعضای کارگروه پدافند غیرعامل 

استراتژي پدافند غير عامل.ppt#4. اسلاید 4


:وظایف کمیته دایمی پدافند غیرعامل

غیرعاملپدافندهایمشیخطوسیاستهاتصویب-

صخصودرآگاهیارتقایمنظوربهمناسبفرهنگیهایزمینهایجاد-

غیرعاملپدافند

اختصاصیوعمومیهایدستورالعملوضوابطتصویب-

حیاتییانهایشروحساسهایساختمانزیربنایی،تاسیساتمصادیقتعیین-

پیشنهادبراساسپوششتحتمراکزبندیاولویتوبندیسطحتصویب-

مربوطدستگاه

آننیازمورداعتباربرآوردوغیرعاملپدافندطرحهایتصویب-

طرحهااجرایازارزیابینتایجتاییدوبررسی-

اجراییدستگاههایدرالزمهماهنگیایجاد-

...و-

استراتژي پدافند غير عامل.ppt#4. اسلاید 4


:وظایف دبیرخانه کمیته پدافند غیرعامل

دایمیتهکمیبهارایهمنظوربههامشیخطوسیاستهانویسپیشتهیه-

دایمیمیتهکجلساتدستورتنظیموپیشنهادیهایدستورالعملبررسی-

دایمیکمیتهجلساتدرطرحجهتموضوعاتاولویتتنظیم-

مشمولهایاهدستگبهدایمیکمیتهمصوبهایدستورالعملوضوابطابالغ-

استراتژي پدافند غير عامل.ppt#4. اسلاید 4


:وظایف کمیته پدافند غیرعامل دستگاه

کشور،توسعهچهارمبرنامهقانون121ماده11بنداجرایینامهآیین7ماده

ربوطمدستگاهمراکزبندیاولویتوبندیسطحپیشنهادوبررسی-

ایمنهدفباموجودمراکزغیرعاملپدافندطرحاجرایوتهیهپیگیری-

کشورحساسوحیاتیمراکزسازی

گاهدستطرحهایدرغیرعاملپدافندمقرراتوضوابطاعمالبرنظارت-

رعاملغیپدافندزمینهدرعمومیوتخصصیهایآموزشوهاپژوهشانجام-

دستگاهتخصصیموضوعاتبامرتبط

استراتژي پدافند غير عامل.ppt#4. اسلاید 4


:قانون برنامه چهارم توسعه32ماده یك آیین نامه اجرایی ماده “ و”بند 

مراکزیریگشکلبهمنجرکهجدیدیطرحهایکلیهنامه،آییناینبراساس

دافندپتوجیهیمطالعاتدارایبایستیشد،خواهندمهموحساسحیاتی،

.باشندغیرعامل

محیطی،تزیساقتصادی،فنی،توجیهیمطالعاتمنظور:توجیهیمطالعات-

برنامه121ماده11بندموضوعطرحهایغیرعاملپدافندوطرحاجتماعی

.دشوتهیهشدهصالحیتتاییدمشاورتوسطکهاستتوسعهچهارم

استراتژي پدافند غير عامل.ppt#4. اسلاید 4


:84قانون بودجه سال 17تبصره “ پ”آیین نامه اجرایی بند 

اقتصادی،توسعهچهارمبرنامهقانون121ماده11بندمفادتحققمنظوربه

اعتباراتاز(%1)درصدیكایراناسالمیجمهوریفرهنگیواجتماعی

منظورهبذیربطاجراییهایدستگاهازیكهرایسرمایههایداراییتملك

راساسبتایابدمیاختصاصدستگاههمانغیرعاملپدافندطرحهایاجرای

.شودهزینهغیرعاملپدافنددایمیکمیتهمصوبسیاستهای

استراتژي پدافند غير عامل.ppt#4. اسلاید 4


سیاست های کلی ابالغی 

توسط مقام معظم رهبری

(89/11/29)در بخش پدافند غیر عامل 

.  مقام معظم رهبری سیاست های کلی نظام پدافند غیر عامل را ابالغ فرموند

است مقام معظم در این سیاست های ابالغی که به عنوان راهنما ی دستگاههای اجرایی ،  تقنینی و نظارتی

ن سیاست ها پیش نویس ای. رهبری خط مشی و جهت گیری نظام را در بخش های مذکور تعیین فرمودند

 .در مجمع تشخیص مصلحت نظام تهیه و به محضر معظم له تقدیم شده بود"قبال

http://www.maslehat.ir/contentstopless.aspx?p=85db4732-5879-4721-abd6-9b601c1a08e0
http://www.maslehat.ir/contentstopless.aspx?p=85db4732-5879-4721-abd6-9b601c1a08e0
http://www.maslehat.ir/contentstopless.aspx?p=85db4732-5879-4721-abd6-9b601c1a08e0


سیاست های کلی پدافند غیرعامل

ه موجب تأکید بر پدافند غیرعامل که عبارت است از مجموعه اقدامات غیرمسلحانه ک-1

یداری ملی و افزایش بازدارندگی، کاهش آسیب پذیری، تداوم فعالیت های ضروری، ارتقاء پا

.در مقابل تهدیدات و اقدامات نظامی دشمن می گرددتسهیل مدیریت بحران

ه سازی یا رعایت اصول و ضوابط پدافند غیرعامل از قبیل انتخاب عرصه ایمن، پراکند-2

سبت به مراکز تجمیع حسب مورد، حساسیت زدایی، اختفاء، استتار، فریب دشمن و ایمن سازی ن

.ده کشورهای آمایش سرزمینی و طرح های توسعه آینجمعیتی و حائز اهمیت بویژه در طرح

وزآمدکردن طبقه بندی مراکز، اماکن و تاسیسات حائز اهمیت به حیاتی، حساس و مهم و ر-3

.آن در صورت لزوم

در مورد مراکز، ( فایده–با رعایت اصل هزینه)تهیه و اجرای طرح های پدافند غیرعامل -4

اولویت موجود و در دست اجراء بر اساس( نظامی و غیرنظامی)اماکن و تاسیسات حائز اهمیت 

.بندی و امکانات حداکثر تا پایان برنامه ششم و تامین اعتبار مورد نیاز



سیاست های کلی پدافند غیرعامل

ی، میکروبی و تهیه طرح جامع پدافند غیرعامل در برابر سالحهای غیرمتعارف نظیر هسته ا-5

.شیمیایی

تی در جهت دو یا چندمنظوره کردن مستحدثات، تاسیسات و شبکه های ارتباطی و مواصال-6

.بهره گیری پدافندی از طرح های عمرانی و بویژه در مناطق مرزی و حساس کشور

یرعامل در فرهنگ سازی و آموزش عمومی در زمینه به کارگیری اصول و ضوابط پدافند غ-7

وسعه تحقیقات بینی مواد درسی در سطوح مختلف آموزشی و تبخش دولتی و غیردولتی، پیش

.در زمینه پدافند غیرعامل

.رعایت طبقه بندی اطالعات طرح های پدافند غیرعامل-8

تاسیسات از شهرها ممانعت از ایجاد تاسیسات پرخطر در مراکز جمعیتی و بیرون بردن اینگونه-9

است و ممانعت از و پیش بینی تمهیدات ایمنی برای آن دسته از تاسیساتی که وجود آنها الزامی

.ایجاد مراکز جمعیتی در اطراف تاسیسات پرخطر با تعیین حریم الزم



دافند حمایت الزم از توسعه فناوری و صنایع مرتبط مورد نیاز کشور در پ-10
.غیرعامل با تاکید بر طراحی و تولید داخلی

افزاری ات نرمبه کارگیری اصول و ضوابط پدافند غیرعامل در مقابله با تهدید-11

های شبکهو الکترونیکی و سایر تهدیدات جدید دشمن به منظور حفظ و صیانت

.ایرسانی، مخابراتی و رایانهاطالع

سازی و ایجاد های مشترک ایمنوکار الزم برای تهیه طرحسازبینیپیش-12

ها و مدیریت نهادهای مسئول، در دو حوزه ها و برنامههماهنگی در سایر طرح

.هاافزایی و کاهش هزینهپدافند غیرعامل و حوادث غیرمترقبه در جهت هم

ریزی و تصویب اصول و ضوابط، ایجاد مرکزی برای تدوین طراحی، برنامه-13

یگیری و استانداردها، معیارها، مقررات و آیین نامه های فنی پدافند غیرعامل و پ
.نظارت بر اعمال آنها

سیاست های کلی پدافند غیرعامل



والسالم     
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..با تشکر از حسن توجه شما


