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معاون امنیت  و اتتاام  ورا   کشو  ار مدیرکل پدافند غیرعامیل اسیتان   تجلیل 
 شری آذ بایجان 

امنيني و اننظامي وزارا کشور از عليرضا کريمي، مديرکل پدافند غيرعامل اسناآ ربربايناآ ،رمي به عاوآ م
 .عنواآ مدير برتر و تال،گر  ر راسنان گتنرش و فرهنگ سازن پدافند غيرعامل  ر کشور تنليل کر 

 

 اخبار پدافند غیرعامل
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حا،يه سومين کنیرانس ملي پدافند غيرعامل و پيشترفت   ر 
سپاسي با امضان حتتين بوالیقتارن   ، لوح پايدار وزارا کشور

معاوآ امنيني و اننظامي وزير کشور و رئتيس کمينته پدافنتد    
غيرعامل اين وزارتخانه توستط ستر ارماللي ريتيس ستازماآ     
پدافنتتد غيرعامتتل کشتتور بتته عليرضتتا کريمتتي متتديرکل      

و از تالش هتان  ، اهدا پدافندغيرعامل اسناآ ربربايناآ ،رمي
 .ون تقدير به عمل رمد

 ماتو  پدافند غیرعامل د  فرودگاه تبریز برگزا  شد

اين مانور با سناريون فرضي مف  کامل برق فرو گا  و همزماآ مف  سيتنص صدور کارا متافر و رت  بتار   
 هان هواپيمايي برگزار ،د و توميداا  ز   ر صورا موامده با ،رايط ب راني اننا  گرفت ،رکت

و  معاونت زيربنايي سازماآ پدافند غيرعامل کشورنمايند  پدافند غير عامل اسناآ ربربايناآ ،رمي، مديرکل 
امران متانور از مملته م تل    مخنلف م ل هان با حضور  ر به همرا  معاونين، فرو گا  هان اسناآ مديرکل 

بتر  مرامرتت پترواز، ا ار  مدندستي     ، ( يتزل رنراتورهتان فرو گتا    )تامين برق اضتفرارن  اسنقرار تنديزاا 
ضتمن  ارتراطاا و ناوبرن، ا ار  مخابراا هواپيمايي و فناورن اطالعاا و هص رنين ترمينتال هتان فرو گتا     

 . ز   ر ،رايط اضفرارن را تشريح کر ندهان  نظارا بر روند امران مانور،  سنورالعمل
،ترمي  استناآ ربرباينتاآ   فرو گا  هتان  ان که پيش از برگزارن مانور تشکيل ،د صیايي مديرکل  رملته 

پدافند غيرعامل به عنواآ يکي از موثرترين، کص هزينه ترين و پايدارترين روش هتان  فتاد  ر   : ابعاآ  ا،ت
 .استمقابل تدديداا هموار  مور  تومه کشورهان مداآ بو   

 ریست مرربات  کمیته سومین جلسه تشکیل 

پدافند غيرعامل اسناندارن  ر سومين ملته کمينته  مديرکل 
مرزباني زيتني اسناآ با تشتريح امتداماا  ،تمناآ بتر عليته      
: نظا  و رحا  ملتت ممدتورن استالمي ايتراآ ا دتار  ا،تنند      

بيوتروريتتص و منتگ   / تروريتتني حوا ث بر سه نود طريعي، 
زيتتتني متتي با،تتد کتته  ر تمتتامي رآ هتتا بايتتتني امتتداماا 

 .پيشگيرانه  ز  از طرف  سنگا  هان بن ربط صورا گير 
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 مقاله علم 
 بخش اول –پدافند غیر عامل درحوزه صنعت  

ريزن ي  منگ، ،ناسايي مترا کتز ثقتل و مدتص و استن کاماا      طرح  يرباز تا کنوآ، مدمنرين ماموريت  ر از 
با  مت  ز  ،ناسايي ،وند و مور  هدف مرار گيرند، کشور متور   مراکز کشور مور  تدامص بو   و رنانچه اين 

تدامص  ر اولين روزهان منگ، طعص ،کتت نظامي را مي رشتد و  ر کوتتا  تترين متدا بته خواستنه هتان        
 .کشور ر تمامي منگ هان مدامص تتليص خواهد ،د

 ر اين مقاله سعي بر رآ است که ،اخص هان رسيب پذيرن صنعت بر اساس باا و ويژگي رآ احصتا  ،تو ،   
با تومه به بررستي هتان   . براين اساس، برخور ارن از ي  تعريف مام  و کامل از رسيب پذيرن مور  نياز است

صورا گرفنه، يکي از کامل ترين اين تعريف ها  ر کناب سامانه هان رسيب پذير بياآ ،د  که مرنتان نظترن   
 .ت قيق مرار گرفنه است

عيب يا کاسني  ر طراحي، امرا، عملکتر  يتا   هر گونه »: ،و  ر اين کناب، رسيب پذيرن اين گونه تعريف مي 
مي کنتد  مديريت سامانه زيرساخت، صنعت يا عناصر رآ است که  ر زماآ بروز خفر يا تدديد، سامانه را ناتواآ 

کناب ردتار گینتار  ر   « .يا اينکه  رفيت رآ را بران  وبار  به  ست رور آ ،رايط ثابت مديد کاهش مي  هد
پتذيرن بته معنتان    رسيب :  هدباب پدافند غيرعامل نيز  ر توضيح میدو  رسيب پذيرن اين گونه توضيح مي 

اين توضيح، امکاآ بروز عيب يا کاسني  ر ردار بختش طراحتي، امترا،    با . ماستبرخور   ،من با نقفه ضعف 
بر اين اساس رسيب پذيرن صنعت  ر  و بخش عملکر  و طراحي  ر ايتن  . عملکر  و مديريت مابل تصور است

 .گير مقاله مور  بررسي مرار مي 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :ابعا  میدو  رسيب پذيرن
با تومه به تعريف ارائه ،د  از رسيب پتذيرن  ر ابنتدان مقالته و متالل عمتل مترار  ا آ رآ  ر ا بيتاا ايتن         
پژوهش بران تعيين و ت ليل رسيب پذيرن هان عا  هر صنعت، مشخصاتي کته  ر متور  همته صتناي  کتص و      

اين معنا که هر صتنعني بته واستفه ن برختور ارن از متاهيني      به . گيربيش صدق مي کنند، بايد مدّ نظر مرار 
فيزيکي مانند هر بنا يا منموعه ن  يگر، مشمول برخور ارن از خصوصياتي امنناب نا پذير است، ماننتد مترار   
گرفنن  ر ي  مومعيت خاص  ر کشور،  ورن يا نز يکي به عناصر پدافند غير عامل  ر حوز  صنعت مخنلتف،  

 ومرترط با پدافند غير عامل بررستي منوآ با متقاله اين رو، اين بخش از از   ...برخور ارن از کالرد و معمارن و

ت
صنع

ک سامان  یا 
ی در ی

ب پذیر
ل بروز آسی

دالی
 

 طراحي

 عملکر 

به  ليل مرابت  
باتي مابل  
 مم  هتنند

به  ليل عد  
ارتراط با  

ا بياا پدافند 
غيرعامل حذف 

 مي گر  

 عملکر 

 امراا

 مديريت

 طراحي

 و بخش کلي   -1،کل 
 رسيب پذيرن  ر صنعت



 ادامه
 ادامه
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کشور، عواملي را که  ر تعيين رسيب پذيرن هان ي  منموعه ن صنعني زيرساخت هان کاهش ريت  امنيني اين  سنه از 
 .کندنقش  ارند، معرفي مي 

 :تشريح میدو  رسيب پذيرن عا  صنعت و ابعا  رآ 
ابعتا   ايتن  . کر با تومه به بررسي هان صورا گرفنه، مي تواآ منره هان رسيب پذيرن عا  صنعت را حول  و م ور بررسي 

انتاني مور  نياز و  ورن يتا نز يکتي بته مراکتز     نيرون ) انتاآ مرارگيرن صنعت با تومه به نود فعاليت، رگونگي  :عرارتند از
فضان مور  نياز رآ  ر پدنه ن سرزمين که هماآ ماهيت رمايشي منموعه ن صنعني را  ر ختو   ار  و  يگترن   و (  ممعيت

ويژگي هان مرترط با کالرد منموعه ها و ويژگي هايي است که تشخيص اين نود منموعه ها را از ستون  ،تمن رستاآ متي     
 .، توضي اا بيشنرن  ر خصوص اين ابعا  ارائه مي ،و 2 ر ا امه ضمن نمايش ابعا  میدو  رسيب پذيرن  ر ،کل . ساز 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :رمايشي صنعتماهيت 
تعاريف منعد ن  ر بار  ن رمايش سرزمين ومو   ار ، اما يکي از نختنين تعاريف اين میدو ، از منشور برنامه ريزن 

 ر کنیترانس ستراآ برنامته ريتزن     1983ستال  مصتوب    Torremolinosمنشورمنفقه ان و فضايي اروپا مشدور به 
منشور، رمايش سرزمين را نوعي از برنامه ريتزن متي  انتد کته سياستت هتان       اين . استمنفق هان اروپا نا،ي ،د  

ا بيتاا  اخلتي    ر . ستاز  امنصا ن، امنماعي، فرهنگي و زيتت م يفي مامعه را  ر مالب  انش مغرافيا مننلي مي 
فضتان حيتاتي کشتور  ر رتارروب سياستت هتان کلتي و         اران اننظا  نيز رمايش سرزمين، سازماندهي هماهنگ و 

م ورن توسعه ن  رازمتدا همته ستونگر امنمتاعي، امنصتا ن، فرهنگتي و کالرتدن  ر رتارروب منفقته بنتدن و           
تقتيماا ماهيت رمايشتي منموعته هتان صتنعني      3 ر ،کل. ،و تصميماا کشورن و ضرورياا  فاعي ناميد  مي 

 .این تقسیمات در بخش بعدی مقال  در شماره آتی نشری  تشریح خواهد شد که است سنه بندن ،د  

 جعفرپورمهدی : نگارنده
کارشناس حراست سازما    

 صنعت، معد  وتجارت

 ماهيت رمايشي  

 مابليت  سنرسي
 تنم  صنعت

 مناورا با مراکز ممعيني
 مناورا با مراکز صنعني
 مناورا با مناب  طريعي

 مولیه هان ماهيت رمايشي صنعت – 3،کل 

رسيب پذيرن  
 صنعت

 ماهيت رمايشي صنعت

 ماهيت کالردن صنعت

 ماهيت ،ناسايي صنعت

ابعا  میدو   -2،کل 
 رسيب پذيرن
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 علم مطالب 
 سواد رسانه  ايارتقاي 

 :  مقدم 
،ايد  ر سالدايي نه رنداآ  ور، اسنیا   کر آ يا اسنیا   نکر آ از ابزارهان  ينينال و ورو  يا عد  ورو  بته  نيتان   
فن رورن،ي  اننخاب بو  اما امروز زندگي  ينينالي بخشي از زندگي همه  ماست و حني اگر بپذيريص کته متي تتوانيص    
سدص تکنولورن  ينينال را  ر زندگي خو  کص يا زيا  کنيص، اما حذف کر آ تکنولورن از زندگي تقريرتا  امکتاآ پتذير    

به همين علت، بتيارن از نظامدان رموز،ي مداآ، افتزايش ستوا   ينينتال را  ر برنامته رمتوزش و پترورش        .نيتت
 .کو کاآ و نومواناآ و نيز  ر برنامه هان رموز،ي  انشگاهي گنناند  اند

با ومو ن که    ها روپاآ  روغگو تا کنوآ  سنگير ،د  اند، باز هص هرروز روپاآ هان  روغگون مديدن پا بته ميتداآ   
 .مي گذارند و مر   بي اطالد را سر کيته مي کنند

با اينکه پليس بارهتا هشتدار    .امروز  ر ميب و کيف هرکتي حدامل رند کارا بانکي و ي  تلین همرا  پيدا مي ،و 
 ا   که به منظور  ريافت پول يا مايز  نيازن به حضور  ر پان  سنگا  خو پر از بانکي نيتت، باز هتص عتد  ان فريتب    

 ليتل  . اين کالهرر اراآ را مي خورند و با  ست خو  سپر   هان بانکي خويش را به حتاب کالهرر اراآ واريز مي کننتد 
تکرار اين نود کالهرر ارن هان ايننرننتي، موبتايلي، تلینتي و متاهوار  ان ريتتت  رترا بتا ومتو  اننشتار سرگذ،تت           

ستوا   . فريب خور گاآ، باز هص هر روز  صدها ،دروند ايراني  ر  ا  اين سو موياآ متي افننتد   لتيلش واضتح استت     
بايد به کو کاآ و نومواناآ از هماآ ر   هان سني پتايين را  و رستص استنیا      . انداز  کافي با  نرفنه استبه  ينينال 

بتران نتتل هتان متتن تتر نيتز رستانه هتان گروهتي و وستايل           . ص يح از فناورن هان اطالعاتي و  ينينال را رموخت
ارتراط ممعي بايد  ست به کار ،وند و با روش هان مذاب و هشدار هند ، به ارتقان سفح سوا   ينينال مر   کمت   

 .کنند
ره بتا امکاناا . بنابراين پيش از ا،اعه و ترويج هر امکاناتي  ر هر مامعه نياز است تا فرهنگ اسنیا   از رآ بکر ،و 

. اما با فقداآ فرهنگ اسنیا   از رآ مضراتش بيشنر از منیعنش ،تد  استت  د   انبو و وسايلي که مدت رفا   ر مامعه 
 ر حال حاضر گتنر گي ،رکه هان مخنلف امنماعي  ر مامعه باعث ،تد ، نظتارا بتر رآ را بتا مشتکالا بيشتنرن       

اين  ر حالي استت کته اننشتار    . موامه کند تا مايي که تشخيص اخرار کذب از وامعيت را  ر رآ بتيار سخت مي کند
اخرار نا رست خصوصا   ر زمينه سالمت، و پيرون کورکورانه از اخرار  روغ، مي تواند خفراا و ختتارا هتان مرتراآ    

 .  رور ناپذيرن به بار 
لذا پيشرفت هان فناورن ارتراطاا و اطالعاا  ر زندگي انتاآ  ها تاثير بتزايي  ا،نه و تغييراا بنيا ين نا،ي از رآ 

يکي  از ضرورا هان عصر مداني ،دآ، نياز به . زندگي فر ن و امنماعي مابل تامل مي با،دآ گوگونا ر عرصه هان 
 .تعليص و تربيني است که فراگيرندگاآ را بران رويارويي با رالش هان غير مابل پيش بيني زندگي رما   مي کند 

 :لغترسان  در 
سوا  رسانه ان صرفا به معني خواندآ و نو،نن نيتت، همچناآ که به میدو  

ستوا    .تشخيص  ا آ خرر از مصاحره يا گزارش از ميزگر  و غير  هص نيتت
رسانه ان به معنان وسيله رسانيدآ و  ر اصفالح علتو  ارتراطتاا امنمتاعي    
مقصو ، وسيله رسانيدآ پيا  از پيا   هند  به پيا  گيرند  استت بنتابراين  ر   
تعريف رسانه بايد بگوييص رسانه منموعته ابتزار و رو،تدايي استت کته بتران       
ارتراط امنماعي و،خصي به کار مي روند و هدف اصلي رآ اننقال پيا  استت  
که اين اننقال پيا   ر مالب هان مخنلف صتورا متي پتذير  بنتابراين نقتش      

پس رسانه وستيله و ابتزار   . )اصلي رسانه و هدف اصلي رندا رساندآ پيا  است
 (.اننقال پيا  است
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 : ایآموزش سواد رسان  هدف 
رموزش سوا  رسانه ان سرب پيدايش عا ا پرسشگرن، ت قيق و پتژوهش، تقويتت مدتارا هتان بيتاني بته منظتور        
برمرارن ارتراطي رگاهانه و منیکرانه با رسانه، و اينا  نگا   ميق و ت ليل مننقدانه نترت به پيا  هان رستانه ان متي   

 :رويکر  اصلي نترت به ريتني رسانه ومو   ار پنج . ،و 
 
 
 
 

 چیست؟رسان  ای سواد 
منموعه ان از مدارا هان مابل يا گيرن است که به توانايي  سنرسي، تنزيته و   (Media Literacy) سوا  رسانه ان

بتران  . ت ليل و اينا  انواد پيا  هان رسانه ان ا،ار   ار  و ي  مدارا ضترورن  ر  نيتان امتروزن بته ،تمار متي رو       
  .حرکت  ر م يط رسانه ان پيچيد  امروز بايد ما ر به  رل بدنر پيا  هان رسانه ان با،يص

افرا ، با سوا  رسانه ان ما ر به کشف پيا  هان پيچيد  ن مومو   ر م نتوان تلويزيتوآ، را يتو، روزنامته هتا، منتالا،       
رآ ها هص رنين مي توانند رسانه هان خو  را اينتا  کتر   و  ر   . کناب ها، ايننرنت و ساير رسانه هان متنقل خواهند ،د

،کل گيرن فرهنگ رسانه ان مشارکت فعا نه  ا،نه با،ند، اين امر سرب مي ،و  مر   از حالت مصرفي خار  ،تد ،  
 .از رسانه ها به صورا هو،مندانه ان بدر  مند ،وند

 :سوا  رسانه ان مي تواند به افرا  مامعه کم  کند تا
 .که رسانه ها مي خواهند ما را به باور رآ برسانند را تشخيص بدهندرنچه  -1
 .دبدهن، اطالعاا غلط و  روغ هان رسانه ان را تشخيص تعصراا -2
 .نندپيا  هان رسانه ان را  رل کاينا  رگونگي ر   و کاز  اسناآ که کنماآ مي ،و  را کشف متمني  -3
 .ندکنرسانه ان را براساس تنربياا خو ، باورها و ارزش هايشاآ ارزيابي پيا  هان  -4
 .رسانه ان خو  را طراحي، اينا  و توزي  کننديا  هان پ -5

افرا  مامعه بايد بر سوا  رستانه  ان  رستت   . به طور کلي سوا  رسانه  ان يکي از مدارا هان مدص زندگي کر آ است 
به انداز  ن سوا  خواندآ، سوا  رياضي و سوا  فناورن تتلط  ا،نه با،ند تا بدانند رگونه از ومت خو  بتران استنیا     

 از رسانه هان مخنلف بدر  مند ،وند
اطالعتاا و ستوا    سوا   »سوا  نيتت، بلکه اگر با  هند  ن  نشاآعصر اطالعاا و رسانه، خواندآ و نو،نن نه تندا  ر 

 . منندي ،و « بيشنر نا،ي از پذيرش اطالعاا گمرا  کنند  و نا رستنا اني  »همرا  نرا،د مي تواند به  «رسانه

 است آرامش برای معبدی و پناهگاه رسان  -2      است سرگرمی برای ای وسیل  رسان  -1

 است سودآور صنعتی رسان  -4 است جها  ب  رو گشوده ای پنجره رسان  -3

   است بخشی آگاهی برای ابزاری رسان  -5

 حمید غفارلو : گردآوری
پدافند غیرعامل اداره کل پدافند غیرعامل کارشناس 

 استانداری آذربایجا  شرقی

با این فنهاوری و نداشهتن اعاعهات    ها  آ ناآشنایی ، این امر دیدگا ویژگی مشترک شمار چشمگیری از آسیب  
 .استکافی دربارة قابلیت ها و امکانات آ  
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 علم مطالب 

 معرفی ده فناوري برتر و جدید
 

از ممله فناورن هايي هتنند که  کامپيوترهان کواننوميهان مرترط با کا،ت وسايل مخنلف  ر مغز و فناورن 
مر   را ،گیت ز   کر   اند؛ اما اين فناورن ها تندا فناورن هايي نيتنند کته ،تگیني رفترين     2017 ر سال 
 فناورن برتر مديدن بپر ازيص کته از نظتر م ققتاآ  انشتگا      10 ر اين مفلب مصد  اريص به معرفي . ،د  اند

MIT   فراگير خواهند ،درمريکا. 
 هوش مصنوعی با قابلیت یادگیري همانند انسان 

 . ر صدر اين ليتت هوش مصنوعي مديدن مرار  ار  که رفنار رآ تقويت ،د  است
مدارا پيدا کند و حني ي  فر   ”Go“ اين مابليت را  ار  که  ر ي  بازن پيچيد  مانند بازن هوش مصنوعي

همچنين هوش مصنوعي اين توانايي را  ار  که خو روهان بدوآ راننتد   . ماهر  ر اين بازن را نيز ،کتت  هد
 .را  ر ترافي  خو روها هدايت کند

سال پتيش بتاز    100اين فناورن بر اساس تقويت ميزاآ يا گيرن اينا  ،د  است و مدمت اين کار به بيش از 
حدو  ي  مرآ پيش روانشناسي به نا  ا وار  ثرونداي ، به گربه ها يا   ا  که رگونه از ي  معرته  . مي گر  

 ر گربه هتا اينتا  ،تد و    ( غذا)اين رفنار ابندا با ي  پا اش . با  ر کلوآ  ار، با روش رزمايش و خفا فرار کنند
 .سپس به ي  رفنار تثريت ،د   ر رآ ها ترديل ،د

 ۳۶۰دوربین هاي 
 رمه تنربه کند و هص اکنوآ  وربتين هتان منتداول هتص از ايتن مابليتت        3۶0بشر مي تواند  نيا را به صورا 

 .برخور ار هتنند
 رمه از  نيان اطراف، هزاراآ   ر هزينه  ا،ت؛ اما هص  3۶0زماني ساخت ي  سيتنص با مابليت اينا  تصوير 

 .  ر ممکن ،د  است 500 رمه با صرف هزينه ان کمنر از  3۶0تصويربر ارن اکنوآ امکاآ 
 رمه بايد به گونه ان با،د که بران افرا  کتل کنند  نرا،تد و مابليتت هتان متالري      3۶0الرنه تصويربر ارن 

 3۶0 ا،نه با،د؛ به عنواآ مثال خررنگاراآ مي توانند بران متنندسازن اخرار، از  وربتين هتان ارزاآ ميمتت    
 رمه، ويرانگترن   3۶0ويديونبا ضرط ي   New York Times  رمه اسنیا   کنند؛ مثال خررنگاراآ روزنامه

 .هان  اعش  ر کشور سوريه را به تصوير کشيدند
 ژن درمانی براي درمان اختالالت موروثی

اين فناورن بران کو کي که  رار اخنالل نقص ايمني بتو  و والتدين او کته منرتور بته استنیا   از ماست  و        
 .مو،اندآ اسراب بازن هان فرزند خو  بو ند، بدنرين فناورن ممکن بو 

 ر ابندا تصور مي ،د که پيوند مغز اسنخواآ بدنرين روش  رماني بران مقابله با بيمارن اين کو ل است؛ امتا  
بعدها م ققاآ  ريافنند که با رآ  رماني و مايگزيني رني که باعث تخريب سيتنص  فتاعي بتدآ ايتن کتو ل     

 .اين روش  رماني بران اين کو ل مواب  ا  و او کامال  رماآ ،د. ،د  بو ، مي توانند او را  رماآ کنند
 سلول های خو شیدی با کا ای  مضاعف

اين سلول هان خور،يدن که اصفالحا سلول هان خور،يدن  اغ ناميد  ،د  اند، مي توانند گرمان خور،يد  
اين پانل ها مي توانند متتايگزين پانل هان فنوولنايي  منداول . را به ا،عه هان منمرکز ،د  نور ترديل کنند

 بتترابتتر،وند و کارايي اين پانل هان مديد، نيز  و ( پانل هايي بران توليد متنقيص برق از انررن خور،يدن)

http://click.ir/1395/09/13/discovering-a-simple-way-for-quantom-computers-structures/
http://click.ir/1396/01/01/ai-set-behind-human-in-reading-lips/
http://click.ir/1394/11/16/samsungs-gear-360-vr-camera-alongside-with-galaxy-s7/
http://click.ir/1394/11/16/samsungs-gear-360-vr-camera-alongside-with-galaxy-s7/
http://click.ir/1394/11/16/samsungs-gear-360-vr-camera-alongside-with-galaxy-s7/
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اسنیا   از اين پانل ها مي تواآ انررن رايگاآ خور،يدن را بخير  کتر  و  ر ،تب از   با . پانل هان مذکور است
 .رآ اسنیا   کر 

 از انواع سلول های انسا عرحی 
رونتد ت قيقتاا  ر رابفته بتا     بته  اين طرح مي تواند ي  مدل مديد پيچيد  از زيتت ،ناسي را ارائه  هتد و  

نتود ستلول منیتاوا  ر بتدآ      300 انشمنداآ تخمين ز   اند که  ر حتدو   .  اروهان مخنلف سرعت برخشد
طترح امکتاآ کشتف    اين . استانتاآ ومو   ار ؛ اما بي تر يد تنود سلول هان بدآ انتاآ، بيش از اين ميزاآ 

 .نود مديدن از سلول ها را فراهص مي کند و روند اننا  رزمايشاا مخنلف  ر مور   اروها را تتري  مي کند
 کامیو  های بدو  راننده و خودرا 

حنما تاکنوآ اخرار زيا ن  ر مور  خو روهان خو راآ خواند  ايد و يتا ،تنيد  ايتد، مالتب استت بدانيتد کته        
کاميوآ هان ريند  نيز به فناورن هدايت خو کار مندز خواهند ،د تا زماني که رانند  هو،يارن  ز  را ندار ، 

 .سيتنص هدايت خو کار، فرماآ کاميوآ را  ر  ست بگير 
همچنين اين فناورن مي تواند بران هدايت گروهي از کاميوآ ها که پشت سر هص حرکت متي کننتد، بته کتار     

 .گرفنه ،و  تا هص  ر مصرف سوخت رآ ها صرفه مويي ،و  و هص مقاومت رآ ها  ر برابر با  کمنر ،و 
 پرداخت وج  با استفاده از فناوری تشخیص چهره

،ما  ر حال حاضر مي توانيد با ي  تلنگر به ساعت هو،مند اپتل وا،، ومته متور  نظتر را  ر فرو،تگا  هتان       
بپر ازيد؛ اما روش پر اخني مديدن با اسنیا   از فناورن تشتخيص ردتر ،   رمريکا  (Starbucks)اسنارباکس 

اين فناورن بران به کارگيرن  ر معامالا و يا ساير امور روزانه، به انتداز  کتافي   . نيز مرار است را  اندازن ،و 
که م روب ترين موتور متننو  ر کشور رين است،  ر حتال   Baidu موتور متننونمتئو آ  . ميق است

 .کار کر آ بر رون سيتنمي هتنند که امکاآ خريد بليط مفار از طريق اسکن ردر  را فراهص مي کند
 کامپیوترهای کوانتومی

نمي تواآ توضيح سا   ان  ر مور  کامپيوترهان کواننومي ارائه  ا ؛ فقط مي تواآ گیت  ر اين کامپيوترهتا از  
ازکامپيوترهان براا کواننو  اسنیا   ،د  است و برخي از م اسراا وامعا  پيچيد  را مي توانند بتيار سري  تر 

 .مديمي اننا   هند
 درما  افراد معلول

 ر ي  رزمايش ي  ميموآ که پان رپش  رار مشکل ،د  بو  و تواآ حرکت ندا،ت، به وسيله  سنگا  هان 
اساستا ايتن  ستنگا     . الکنرونيکي که توسط انتاآ ساخنه ،د  بو ،  رماآ ،د و تواآ حرکني خو  را پيدا کر 

 .کنندپس مي کنند و رسيب وار  ،د  به رآ را برطرف مي بان هان الکنرونيکي سيتنص عصري را 
 بات نت اشیا

باآ نت ها مي توانند به عنواآ بدافزارهايي به کار گرفنته ،توند کته کننترل     . اين فناورن، فناورن خوبي نيتت
وبکص ها،  وربين هان امنيني و ساير  سنگا  هان منصل به ايننرنت را  ر  ست مي گيرند و با اين کتار باعتث   

نت ها با اسنیا   از ي  نر  افزار مي تواننتد باعتث اختنالل بيشتنر و     باا  .اينا  اخنالل  ر ايننرنت مي ،وند
 .بيشنر  ر ،رکه ايننرنت ،وند و تومف فعاليت رآ ها هص کار  ،وارن است

 مهرداد مقنی فرسادی: گردآوری
کارشناس پدافند غیرعامل اداره کل پدافند غیرعامل 

 استانداری آذربایجا  شرقی
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 فراخوان جذب مقاله د  اولین کنفراتس مل  پدافند کالبدی

http://ncpd.ir/fa/ 
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 97/10/27: آخرین مهلت ارسال مقاالت
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 97/10/25: آخرین مهلت ثبت نام

 97/12/20: تاریخ کنفرانس

http://ncpd.ir/fa/
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 معرفی کتاب

موضتود پنتا  گتا  هتان     بتا   "گتاهي مراني طراحي و ساخت فضاهان امتن پنتا    "کناب 
عمومي، طرح و ساخنماآ توسط مدندسين گرامي، رماياآ سيد موا  ها،مي فشارکي و 

توسط اننشتاراا نخرته ستازاآ  ر     1390مدندس م تن مراباغي تاليف ،د  و  ر سال 
 .است،د  تدراآ مننشر 

 :مقدمه
لزو  پر اخنن به مقوله فضاهان امن پنا  گتاهي و تتدوين ضتوابط، مقترراا و الگوهتان      
طراحي پنا  گا  ها، با تومه به ضترورا  ر نظتر گترفنن امتداماا پدافنتد غيرعامتل  ر       
طراحي و ساخت مراکز و تاسيتاا حياتي و حتاس کشور و حیا ت از متاآ متر    ر   

کنتاب بتا  ر نظتر گترفنن نيتاز       ر اين . صورا بروز منگ و ب راآ، امنناب ناپذير است
مذکور سعي ،د  استت بتران  ستت انتدرکاراآ، برنامته ريتزاآ، طراحتاآ و ستازندگاآ         
فضاهان امن پنا  گاهي، منر  نترنا مامعي تديه گر   تا  ر برنامه ريتزن هتان مربتوط    

 .به طراحي و ساخت اين فضاها مور  اسنیا   مرار گير 
 :فهرست مطالب

 تاريخچه ساخت فضاهان پنا  گاهي: فصل اول
 ،ناخت انواد تدديدها و ن و  عمل به رآ: فصل  و 
 تعريف پنا  گا  و طرقه بندن فضاهان پنا  گاهي: فصل سو 

 ويژگي هان عمومي پنا  گا  ها: فصل ردار 
 پنا  گا  هان عمومي با مابليت حیا ت  ر برابر تدديدهان غيرمنعارف: فصل پننص
 ضوابط تاسيتاتي پنا  گا  ها: فصل ،شص
 بررسي برنامه هان پنا  گا  سازن ساير کشورهان مداآ: فصل هینص
 اسنیا   از امکاناا ،درن به عنواآ پنا  گا : فصل هشنص
 پنا  گا  هان پيش ساخنه: فصل ندص
 ساخت پنا  گا  هان اضفرارن با امکاناا م دو : فصل  هص

 :خالصه کتاب
 ر فصل اول اين کناب، ضمن نگا  مخنصتر بته ن تو  ،تکل گيترن و تکامتل معمتارن        
 فاعي،   يل و ريشه هان تاريخي ،کل گرفنن پنا  گا  ها به صورا امروزن رآ تريين 

 ر فصتل ستو ،   . انواد تدديدها مور  بررسي مرار گرفنته استت   و ،  ر فصل . ،د  است
ضمن تشريح مراني و پايه هان طرقه بندن پنتا  گتا  هتا، بته تعريتف ستفوح مخنلتف        

 ر فصتل ردتار ، ويژگتي هتا،     . حیا ت  ر انواد فضاهان پنا  گاهي پر اخنه ،د  است
 ر فصتل  . ضوابط و روش هان طراحي و ساخت فضاهان پنا  گاهي تريتين ،تد  استت   

پننص، را  کارهان خاص  فاد  ر برابر ايتن تدديتدهان غيرمنعتارف و متوار ن کته  ز       
است طراح مدت ايمن سازن فضان پنا  گا   ر برابر اين تدديدها منظور نمايد، تشتريح  

 ر فصل .  ر فصل ،شص، به ضوابط تاسيتاتي پنا  گا  ها پر اخنه ،د  است. ،د  است
. هینص، به برنامه هان پنا  گا  سازن  ر تعدا ن از کشورهان مداآ پر اخنه ،د  استت 
 ر فصل هشنص، ن و  اسنیا   از امکاناا ،درن و تاسيتاا زيربنايي بته عنتواآ فضتان    

 ر فصل ندص به انواد پنا  گا  هان پيش ساخنه پر اخنه ،تد  و  . امن بررسي ،د  است
مشخصاا کلي رندا مور  بررسي مرار گرفنه است و نداينا  ر فصل  هص، بته روش هتان   
ساخت پنا  گا  هان اضفرارن با امکاناا م دو  پر اخنه ،د  و روش هان ساخت رندتا  

 .ارائه گر يد  است
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 طرح های کسر خدمت سربازی

مفالعاا پدافنتد غيرعامتل کشتور و مرکتز     مرکز )به اطالد مي رساند که سازماآ پدافند غيرعامل کشور 
بتران  انتش رموخنگتاآ و فتارغ الن صتيالآ مقتاط        ( مفالعاا فني و مدندستي پايتدارن ملتي کشتور    

( خدمت ستربازن مايگزين )کار،ناسي ار،د و  کنرن طرح هايي بران کتر خدمت  سربازن و نخرگي 
عالممنداآ مي توانند عالو  بر مرامعه به وب سايت هان مربوطه با مرامعه بته ا ار   .  ر نظر گرفنه است

 .  کل پدافند غيرعامل اسناندارن ربربايناآ ،رمي از روند ثرت نا  مفل  ،وند
 
وب سایت مرکز مطالعات فنی و مهندسی پایداری ملی کشور                              :http://mafpa.ir/    
 کشوروب سایت مرکز مطالعات پدافند غیرعامل                                           :http://www.pdrc.ir       

  ویدادهای مهم خبریعناوین 
 

 «برای مشاهده متن کامل خبرها روی آنها کلیک کنید»
 

 تشکیل سومین جلس  کمیت  مرزبانی زیستی استا  آذربایجا  شرقی 
 

انجام موفق تمرین کامل عرح اضطراری در فرودگاه  
 تبریز 

  

برگزاری نشست کارگروه فرهنگی، اجتماعی و 
 آموزشی پدافند غیرعامل استا  آذربایجا  شرقی 

تجلیل معاو  امنیتی و انتظامی وزارت کشور از 
 مدیرکل پدافند غیرعامل استا  آذربایجا  شرقی 

بازدید مدیر کل پدافند غیرعامل استا  آذربایجا  
شرقی از شرکت پشتیبانی امور دام جهاد کشاورزی 

 استا  
 

/ مانور پدافند غیرعامل در فرودگاه تبریز برگزار شد
تاب آوری سیستم های فرودگاه تبریز در زما  قطع 

 برق محک خورد 

 
برگزاری مانور مواجه  با آتش سوزی در شهرستا  
میان  و مانور مهار حادث  برخورد بیل مکانیکی با 

 پوندی گاز در مرند  250شبک  
 

پدافند غیرعامل رکن اساسی مقابل  با تهدیدات 
 دشمن است 

برگزاری دوره آموزشی پدافند غیرعامل در 
 دادگستری تبریز 

 سایت های مرتبط با پدافند غیرعامل

http://www.paydarymelli.ir وب سایت پایداری ملی 

http://www.pdrc.ir مطالعات پدافند غیرعامل مرکز 

42as.gov.ir/?PageID=-http://ostan  پدافند غیرعامل –استانداری آذربایجا  شرقی 

http://www.cyberpolice.ir/ پلیس فتا 

http://mafpa.ir/ مرکز مطالعات فنی و مهندسی پایداری ملی 

0&p=1http://www.ncpd.ir/fa/?id= سایت اولین کنفرانس ملی پدافند کالبدی 

http://mafpa.ir/
http://www.pdrc.ir/
https://paydarymelli.ir/fa/news/42250/تشکیل-سومین-جلسه-کمیته-مرزبانی-زیستی-استان-آذربایجان-شرقی
https://paydarymelli.ir/fa/news/41717/انجام-موفق-تمرین-کامل-طرح-اضطراری-در-فرودگاه-تبریز
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https://paydarymelli.ir/fa/news/41298/تجلیل-معاون-امنیتی-و-انتظامی-وزارت-کشور-از-مدیرکل-پدافند-غیرعامل-استان-آذربایجان-شرقی
https://paydarymelli.ir/fa/news/41298/تجلیل-معاون-امنیتی-و-انتظامی-وزارت-کشور-از-مدیرکل-پدافند-غیرعامل-استان-آذربایجان-شرقی
https://paydarymelli.ir/fa/news/41529/بازدید-مدیر-کل-پدافند-غیرعامل-استان-آذربایجان-شرقی-از-شرکت-پشتیبانی-امور-دام-جهاد-کشاورزی-استان
https://paydarymelli.ir/fa/news/41529/بازدید-مدیر-کل-پدافند-غیرعامل-استان-آذربایجان-شرقی-از-شرکت-پشتیبانی-امور-دام-جهاد-کشاورزی-استان
https://paydarymelli.ir/fa/news/41529/بازدید-مدیر-کل-پدافند-غیرعامل-استان-آذربایجان-شرقی-از-شرکت-پشتیبانی-امور-دام-جهاد-کشاورزی-استان
https://paydarymelli.ir/fa/news/41108/مانور-پدافند-غيرعامل-در-فرودگاه-تبريز-برگزار-شد-تاب-آوري-سيستم-هاي-فرودگاه-تبريز-در-زمان-قطع-برق-محک-خورد
https://paydarymelli.ir/fa/news/41108/مانور-پدافند-غيرعامل-در-فرودگاه-تبريز-برگزار-شد-تاب-آوري-سيستم-هاي-فرودگاه-تبريز-در-زمان-قطع-برق-محک-خورد
https://paydarymelli.ir/fa/news/41108/مانور-پدافند-غيرعامل-در-فرودگاه-تبريز-برگزار-شد-تاب-آوري-سيستم-هاي-فرودگاه-تبريز-در-زمان-قطع-برق-محک-خورد
https://paydarymelli.ir/fa/news/41108/مانور-پدافند-غيرعامل-در-فرودگاه-تبريز-برگزار-شد-تاب-آوري-سيستم-هاي-فرودگاه-تبريز-در-زمان-قطع-برق-محک-خورد
https://paydarymelli.ir/fa/news/41107/برگزاری-مانور-مواجهه-با-آتش-سوزی-در-شهرستان-میانه-و-مانور-مهار-حادثه-برخورد-بیل-مکانیکی-با-شبکه-250-پوندی-گاز-در-مرند
https://paydarymelli.ir/fa/news/41107/برگزاری-مانور-مواجهه-با-آتش-سوزی-در-شهرستان-میانه-و-مانور-مهار-حادثه-برخورد-بیل-مکانیکی-با-شبکه-250-پوندی-گاز-در-مرند
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https://paydarymelli.ir/fa/news/41107/برگزاری-مانور-مواجهه-با-آتش-سوزی-در-شهرستان-میانه-و-مانور-مهار-حادثه-برخورد-بیل-مکانیکی-با-شبکه-250-پوندی-گاز-در-مرند
https://paydarymelli.ir/fa/news/41107/برگزاری-مانور-مواجهه-با-آتش-سوزی-در-شهرستان-میانه-و-مانور-مهار-حادثه-برخورد-بیل-مکانیکی-با-شبکه-250-پوندی-گاز-در-مرند
https://paydarymelli.ir/fa/news/41107/برگزاری-مانور-مواجهه-با-آتش-سوزی-در-شهرستان-میانه-و-مانور-مهار-حادثه-برخورد-بیل-مکانیکی-با-شبکه-250-پوندی-گاز-در-مرند
https://paydarymelli.ir/fa/news/40951/پدافند-غیرعامل-رکن-اساسی-مقابله-با-تهدیدات-دشمن-است
https://paydarymelli.ir/fa/news/40951/پدافند-غیرعامل-رکن-اساسی-مقابله-با-تهدیدات-دشمن-است
https://paydarymelli.ir/fa/news/40957/برگزاری-دوره-آموزشی-پدافند-غیرعامل-در-دادگستری-تبریز
https://paydarymelli.ir/fa/news/40957/برگزاری-دوره-آموزشی-پدافند-غیرعامل-در-دادگستری-تبریز
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