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 اواب گزدریاجلسهادبی د اپارگ وهاهایاتخصص
هدایااردبطی اشوردیافکد  کاغی عامداشه س ا 

دس ا اآذربالجا اش ی 
افنو   جلسه دبیران کارگروه های تخصصی و رابطین شوررای د  

هو   تییوین ویواو  و    بوا  غیرعامل شهرسواان هوای اسواان    
هووا و شهرسوواان مامرروووه هووای شوورراهای د افنوو  غیرعاموول 

.ش تشکیل کارگروه های تخصصی 
لسه اون جآذرباوجان شرقی در م ورکل د افن  غیرعامل اساان 

در حورزه هوای   اداره کول  شاخص اون ای از اق امات به چکی ه 
.اشاره کردن 97سال در غیرعامل مخال  د افن  

1397اسفند ماه  –سی امشماره نشریه 

  کفکدآموزش پارگاهب گزدری
 دلغکلبیمارس ا درزلس  

طادددرهادولی اپ ف دنسامل افکد  کاپالبکیاتوس
 ادسدد انکدریاآذربالجداااپدافکد  کاغی عامدا

ب گزدراشکاشد ی ا

دراخصوصدا اواآسیباهایاموجودادراجامعدهااهکلکدتات
ورامورداشبکهاهایادج ماع ابهاجودنا اوانوجودنا ابطدا

.شودمس قیماواغی مس قیماآموزشادددها

https://www.ostan-as.gov.ir/link.aspx?&Type=1&ID=223


، ای پدافند غیر عامل مثل مصونیت ساای  رارا  اننااس اسات    
ایا  منناایا ایا  اسات کا  و او       . دروس ما را مصوس می کند

هام  و ضرب و یور  هم رکشد و یحمتی دشم  تهاجمی رکند 
اثر  نخواهد کرد ای  پدافند غیر عامال نتیها  اا ایا    رزند، 
ربینید چقدر مهم است ک  ما ایا  حا ات را رارا  کال     . است

در دسااتهاک هااا  مختوااد روجااود  و جامناا  پیکاارک کشااور 
یم، کار  کنیم ک  مصونیت در خودماس روجود ریاور. ریاوریم

ای  را پدافند غیر عامل تحقا  پیادا میکناد، رناا رار ایا  ایا        
.منئو  رنیار مهمی است ک  راینتی راک ریفتدمنئو ، 
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ددنشاهایاش ی اباادتحادلهادنجم آذربالجا ادس ا افکد  کاغی عامدامکل اپداجلسها
شکب گزدراآموزیا

جلسه م ور کل د افن  غیرعامل با اتحادوه انجمن های دانش آمرزی با حضرر محم زاده رئیس انجمن های دانوش آمورزی در  
.محل اداره کل تیلیغات اسالمی اساان برگزار ش 

اخبار پدافند غیرعامل

1397اسفند ماه –شماره سی ام نشریه داخلی اداره کل پدافند غیرعامل استان آذربایجان شرقی 

4

ای جلسه کرومی م ور کل د افن  غیرعامل ضمن تشروح د افن  غیرعامل به تاروخچوه  اهو ا   کارکردهوا و حورزه هو     ندر او
ا بوه  ما در م ارس نیازمن  حضرر روانشناسان و م دکاران اجاماعی هسوایم تو  : افزودن اشاره کردن  و غیرعاملد افن مخال  

. ب هن مسائل تربیای و سراالت و ابهامات جرانان و نرجرانان داسخ کارشناسی 
ارلی و ما باو  عزت نفس و اعاماد به نفس دانش آمرزان را باال بیروم و مهارت های زنو گی و خوردکن  هکاوشان ایهار داشان  

نه کردن ارتیاط خانراده ها با م ارس و معلمان باو  بیشار شرد و فرهنگ سازی و نهادوو دهیمخرد م وروای را به آنان آمرزش 
.درمیان مردم و خانراده ها باوسای ترسط دانش آمرزان انجام گیردغیرعامل د افن میاحث 

عامددااجلسهادبی د اپارگ وهاهایاتخصص اواردبطی اشدوردیافکد  دکاغی ااب گزدریا
شه س ا اهایادس ا اآذربالجا اش ی 

ز چکیو ه ای ا اوون جلسوه بوه    م ورکل د افن  غیرعامل در 
اق امات شاخص در حرزه د افن  غیرعامل اسواان در سوال   

یاوی  شویم اوشان تشکیل قرارگاه د افنو   . اشاره کردن 97
اتمام قروب الرقرع طرح جامع مطالعوات د افنو  غیرعامول    

رزماوووش  اجرای های اجراویدساگاه سطوح بنو ی انجام 

درابیمارس ا ادلغکل زلس  پارگاهاآموزش افکد  کاب گزدریا
هار ساعه  طی هماهنگی های بعمل آم ه با سازمان د افن  غیرعامل کشرر  کارگاه آمرزشی تخصصی د افن  زوسای به م ت چ

ارگروه با حضرر م وران اورژانس بیمارساان ها و رابطین د افن  غیرعامل دساگاه های اجراوی و اعضوای قرارگواه زوسوای و کو    
.به اشه  سالمه و بیرلرژوک در محل سالن اجاماعات بیمارساان الغ ور برگزار ش 

ی  بر اهمیه و در اون کارگاه آمرزشی  علیرضا کرومی م ور کل د افن  غیرعامل و دبیر قرارگاه د افن  زوسای اساان ضمن تاک
ضرورت د افن  غیر عامل و اق امات انجام ش ه در حرزه های مخال  آن  به نقش و جاوگاه وووهه آمورزش در نیول بوه اهو ا       

.د افن  غیرعامل اشاره کردن 
رائوه  به عنران مو رس حورزه د افنو  زوسوای ضومن ا     ( ع)اون کارگاه آمرزشی  دکار ابراهیمی دانشیار دانشگاه امام حسین در 

. درداخانترضیحات در خصرص میانی د افن  زوسای  به تشروح ته و ات نرون در اون حرزه 

روو،   انجام مانررها و رزماوش های شهرساانی و دساگاهی مخال  در مرضرعات قطعی برق  اطفاء حسطح اساان و زوسای در 
رح جوامع  تیروز و انجام فاز ابا اوی مطالعات طو غیرعامل کالنشهر د افن  جامع ام اد و نجات و تروروسای  انعقاد قرارداد طرح 

شهر ج و  سهن  و برگزاری دوره های آمرزشی و تخصصی و انجام بازدو ها را از اهم اق امات اداره کل در سوال جواری بیوان    
.نمردن 
هرساان کرومی در ارتیاط با اناظارات اداره کل د افن  غیرعامل از کارگروه های تخصصی و شررای د افن  غیرعامل شمهن س 

.ش ن ها خراساار برگزاری منظم جلسات کارگروه ها و شرراهای د افن  غیرعامل شهرساان ها 
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چکیکهامقاالتاعلم 

بوه کوار   ه   اصلی اون نرشاار ت وون راهنمای طراحی شهری برای مکانیابی دناهگاه های زورزمینی شهری بر اساس معیارهای
رناگاه هوا  سوک امروزه د افن  غیرعامل در کنار د افن  عامل وکی از سامانه های تامین امنیوه  . رفاه در د افن  غیرعامل می باش 

یرعامل دناهگاه های زورزمینی به عنران وکی از مصادو، عم ه ی د افن  غ. اسه که مررد ترجه دسه ان رکاران شهری می باش 
دناهگاه های زورزمینی زمانی اهمیه خرد را بیشار نشان می دهنو  کوه سواخاارهای زوور سوطحی چورن       . از جمله ی آن هاسه

عرو  خطرط مارو و فضاهاوی چرن زور زمین فروشگاه ها و مراکز خرو  به عنران عناصر مرجرد شهری در ساخاار فضاوی شهر ت
اهگواه هوای   اون دهوهش بر اساس معیارهای د افن  غیرعامل تالش می کن  تا به مکوان ووابی مطلورب دن   بنابراون . ش ه باشن 

اساس ه   آن تحلیلی اسه و بر-اون دهوهش ترصیفیروش . زورزمینی بر روی اوساگاه های مارو در مرکز شهر تیروز بپردازد
گزونه های به کار رفاه در اولروه بن ی و وزن دهی معیارها تکنیک دلفی و در اولروه بن یروش . اسهوک تحقی، کاربردی 

اصورل د افنو      از معیار اصولی 5اون اساس بر . اسهAHPتکنیک اناخابی جهه اساقرار مکان های مطلرپ برای دناهگاه ها 
زوور  25کالی ی و معیار عملکوردی و مجمورع  طییعی  معیار -محیطیغیرعامل  وعنی معیار دسارسی  معیار جمعیای  معیار 

2و 1معیار ت وون ش  و در نهاوه دس از مقاوسه اوساگاه ها به عنران محل دناهگاه ها بور روی اوسواگاه هوای مرکوزی خوط      
در . ماروی تیروز اناخاب ش 2به عنران اوساگاه مطلرب جهه اساقرار دناهگاه بر روی خط 6شماره ی   اوساگاه ماروی تیروز

.نهاوه راهنمای طراحی شهری جهه اساقرار مطلرب دناهگاه ها در کنار ساخاارهای زورسطحی ت وون ش 
طر زاده   اکیر عی اهلل کایمیحاجی فرشاه : روسن گانن

(46تا 35از -صفحه ) ISC (12)(/وزارت علرم)ترووجی -علمی35شماره -1397داویز 

اغلب دهوهش ها در زمینة کاهش خسارت های ناشی از زلزله  حرل محرر روش های ساخه وساز واح های سواخامانی بورای   
زتورون شوهرهای   فرهنگی تیروز  وکی از زلزلوه خی -با ترجه به اونکه شهر تاروخی. افزاوش مقاومه بنا در برابر زلزله برده اسه

اوران محسرب می شرد  اون مقاله با ترجه به داده ها و نقشه های وضع مرجرد اون شهر و اسافاده از داده های طرح جوامع و  
ی ترسعة تفصیلی آن  به ووهه کاربری اراضی شهری  به نقش راهیردی و ضرورت اوجاد کاربری های چن منظرره در آون ه نگر

ه همچنین نقش د افن  غیر عامل در شهر را در بعضی از حرزه های راهیوردی برنامو  . شهری در اون شهر زلزله خیز می دردازد
  ضرورت درنهاوه. مطالعه می کن ... روزی کاربری اراضی شهری  مانن  بررسی های طییعی و اساقرار کاربری اراضی شهری و

ج سپس بوا ترجوه بوه ناواو    . اوجاد و ترجه به کاربری های چن منظرره در طرح های ترسعه و عمران شهری را بررسی می کن 
GIS  ای و زلزلوه خیوزی شوهر تیرووز  محو وده هوا و منواط، دار       ( صنعای-ارتیاطی  اقاصادی)با تأکی  بر مرقعیه راهیردی

امول   درنهاوه  با ترجه به ضرابط و مالحظه های د افنو  غیور ع  . داانسیل اوجاد کاربری های چن منظرره را مشخص می سازد
ی شوهر و  الگروی بهینه در برنامه روزی کاربری اراضی شهری به دسه می ده  که حاصل آن  امنیای داو ار بورای ترسوعة آتو   

. امنیه ساکنان آن اسه
محم رضا کرمی فر  محم رئر  حی ری شفاعای  آرزو ملکی  کیرمرث دررمحم ی  محم رضا : روسن گانن

2شماره 47های جغرافیای انسانی دوره دهوهش 1394تابساان 

:  پدافند غیرعامل و ضرورت ایجاد کاربری های چند منظوره
شهر تبریزجدید  درآینده نگری توسعه و امنیت پایدارشهری با تأکید بر زلزله خیزیرویکردی 

زیرزمینیهای پناهگاه اولویت بندی ایستگاه های مترو شهری به عنوان 
:غیرعاملپدافند و مالحظات اصول براساس 

تبریزمتروی 1و 2ایستگاه مرکزی خط 6: موردیمطالعه 
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مطالباعلم 
رادیواکتیوو مقابله با پرتوهای آشنایی 

اسیسات اما وقای اشکالی در ت. انرژی هساه ای به طرر کلی برای سالمه انسان اومن و غیر زوان آور تشخیص داده ش ه اسه
ای وک شرد و حها انسانهساه ای رخ ده   می تران  مرجب گسارش اناشار درترهای رادوراکایر و به مخاطره افاادن سالمه 

.تی ول کن "چرنربیل"نیروگاه هساه ای مارسط را به نامی مشهرر و به وادمان نی مثل 

یمای ژادن با اون حال  انفجار در نیروگاه هساه ای چرنربیل روسیه تفاوت های زوادی با حرادث اخیر نیروگاه هساه ای فرکرش
ه تمام کارشناسان معاق ن  که اون دو حادثه بوه هویو وجوه دارای وضوعی    . دارد که در اثر زمین لرزه دچار مشکل ش ه اسه

.مشابه نیسان 

در راکاررهوای نیروگواه فرکرشویمای   کوه  هی روژنی انفجارهای 
نفور شو  و صو مات    11شماره وک رخ داد  باعث مجروح ش ن 
ال نگرانوی از احامو  له امسزوادی به اون راکاررها وارد کرد و اون 

اک را ذوب ش ن اون راکاررها و اناشار درترهای رادوراکایر خطرن
ایر در آزماوش کنارل درترهای رادوراکنایجه .اسهافزاوش داده 

  ردن بما وفرکرشینیروگاه را  واطنفر که در نراحی 160از بیش

ی از نفر از خ مه وک بالگرد آمروکاوی که در حال ام ادرسانی در آن نراحی بردنو  نیوز بوا سوطح دوائین     17ش  و مثیه اعالم 
.اسوه ه نش ه درترهای رادوراکایر آلرده ش ه ان   اما دس از شساشری ب نشان با آب و صابرن دوگر نشانه ای از آلردگی مشاه 

داوین اسوه  اموا   برنر  رئیس مرکز تحقیقات رادورلرژوکی دانشگاه کلمییا معاق  اسه که سطح تشعشات در حال حاضردورو  
.به سطح بحرانی خراه  رسی 48تا 24دس از 

نرع اکنرن که عمرم مردم از اون که چه اتفاقی در نیروگاه ژادن رخ خراه  داد  دچار اضطراب ش ه ان  و به همین خاطر بررسی
ی درترهاوی که هر روز مردم با آن در ارتیاط هسان  و خطری که درترگیری بیش از ح  اوجاد خراهو  کورد  از اهمیوه شواوان    

بور ضو    من نگران اون هسام که افکوار عمورمی  : دکار جیمز ترال  رئیس دانشک ه رادورلرژی آمروکا می گرو .برخرردار اسه
.انرژی هساه ای تحروک شرد و بار دوگر شاه  رکرد اون منیع انرژی در جهان باشیم

مه انسان اگر نگاهی واقع بینانه به انرژی هساه ای داشاه باشیم مارجه خراهیم ش  که دیام های آن برای سال: وی می افزاو 
.بسیار کمار از هر نرع انرژی ترلی  ش ه از منابع فسیلی اسه

.آالون ه ها و درترگیری درترهای هساه ای نامرئی اسه و نمی تران آن را بر وا مزه و وا حای لمس کرد

یزه کوردن  ابا اوی وجرد دارد که در حقیقه به نرری گفاه می شرد که دارای انرژی الزم برای ورنرل"درتر ورن ساز"چهار نرع 
  قوادر بوه   نسیاا سنگین هسان  و زمانی که دخش می شورن "آلفا"ذرات . اتم اسه و آن را به ذرات شارژ ش ه تی ول می کن 

موی تراننو    "ابا"درترهای . نفرذ در درسه انسان وا لیاس نیسان   اما اگر به نحر دوگری وارد ب ن شرن   خطرساز خراهن  ش 
نیوز نررهوای نوامرئی   "اکوس "و "گاموا "اشعه هوای  . مرجب ص مات درسای شرن  و از لحاظ داخلی نیز برای ب ن زوان دارن 

.ر هسوان  درانرژی ای هسان  که می ترانن  به بافه های سلرلی آسیب برسوانن  و بویش از سواور تشعشوات بورای بو ن مضو       
نرژی جذب شو ه  درترگیری به ا.ان ازه گیری میزان دقی، درترهاوی که تاکنرن به ب ن وک انسان تابی ه ش ه  غیرممکن اسه

د  گفاه می ترسط ب ن از تابش مراد رادوراکایر وا همان درترهای درانرژی نامرئی نرر که مرجب واکنش های شیمیاوی می گرد
.شرد

ها نی   آندر دساانشان می بی"شمارشگر مرلر"وقای افرادی را در درشش ورنیفررم های مخصرص با دساگاه های مرسرم به 
.در حقیقه مشغرل ان ازه گیری آالون ه های رادوراکایر در محیط می باشن 

درترهاوی کوه  تحقیقاتی که از سری شررای ملی محافظه درتری آمروکا به انجام رسی  حاکی از آن برد که تقرویا نیمی از کل
.وارد ب ن مردم آمروکا می شرن  از طرو، آزماوشات دزشکی مثل سی تی اسکن و وا شیمی درمانی رخ می ده 

1397اسفند ماه –شماره سی ام نشریه داخلی اداره کل پدافند غیرعامل استان آذربایجان شرقی 
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.دقیقه نخسه یاهر شرن 10بیماری اسه که ممکن اسه حای در اون عالئم اولیه 

گلیورل  اثرات طرالنی م ت بیماری های ناشی از تابش اشعه در مغز اساخران ها رخ می ده  که با تزرو، نرعی دروتئین و ووا 
.های قرمز و وا دالکه های خرنی قابل درمان اسه

بوه نورع   با اون حال  زمانی که احامال آسیب دو گی اعضای داخلی ب ن در اثر درترگیری از اشعه وجرد داشواه باشو   بسواه   
.اشعه  درمان ماناسب صررت می گیرد

ز کوه بورای انسوان خطرنواک اسوه وکوی ا      "رادور وو  "وا "و  رادوراکایر"خطرات ناشی از حرادث در نیروگاه های هساه ای 
.محصرالت جانیی واکنش های شیمیاوی مرتیط با اورانیرم در نیروگاه هساه ای فرکرشیمای ژادن اسه

ار دارن  موی  اسه  افرادی که در معرض خطر تشعشات اون نیروگاه قر"و  رادوراکایر"چرن غ ه تیروئی  ب ن مساع  دروافه 
حفظ "ادوراکایرو  ر"مصر  کنن   چرن حاوی ترکییات داو ار و  اسه و تیروئی  را از آسیب ناشی از "و ات دااسیرم"ترانن  
.بوین موردم نوراحی اطورا  نیروگواه فرکرشویما دخوش موی کنو          "وو ات دااسویرم  "حاضور  دوله ژادون در حوال   . می کن 

س از مصور   در فضا دخش ش  و برخی از دزشکان معاق ن  کوه دو  "و  رادوراکایر"در حادثه انفجار نیروگاه چرنربیل روسیه  
گرفه  دس علرفه آلرده به اون ماده ترسط گاوها  به انسان ها نیز مناقل ش  و چرن مقابله ای با ورود اون ماده به ب ن صررت ن

.از م تی مرجب بروز سرطان در افراد گشه

آمروکا رخ داد که با وجرد ذوب ش ن راکاررهای "تری ماول"در شدیسال 32اما حادثه انفجار نیروگاه هساه ای دوگری نیز 
اطورا   هساه ای اون نیروگاه و خروج بخشی از سرخه  فاجعه ای شکل نگرفه و هیو نشانه ای از اباال به سرطان در نوراحی 

.آن نیز مشاه ه نش 

درترهای دوگری نیز هر روز از طرو، نرر خررشی   ساارگان و خواک اما 
هوزار  3انسان به طرر مارسط سواالنه  هر . شردبه ب ن انسان مناقل می 

اشی از وک برای مثال درتر دروافای ن. میکروسیررت درتر دروافه می کن 
هوزار میکروسویررت   3بار قرار گرفان زور دساگاه سی تی اسکن معادل 
.انجام اسه که الیاه فقط برای چن  دقیقه به طرل می 

ازکمارییدرترگیرباشیم دورتردرترتابشمرکزازکهق رهربنابراون
ازناشیبیماری.کردخراهیمدروافهگامامانن آورزوانهایاشعه
عالئم  باشبیشارشخصدرترگیریق رهرکلیطرربهاشعهتابش
الهح.کردخراه بروزش و تروترسروعاشعهتابشازناشیبیماری
ازخرناروفشافهونفسگیوتنوگیوخسا ردردوس فراغواساوتهرع

ادامه
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سویلی و  به اون ترتیب شکی نیسه که تموامی منوابع فسویلی و غیور ف    
  هساه ای با تمام مزاوا و امکاناتی که در اخایوار بشور قورار موی دهنو      
نها همراره مخاطراتی را نیز برای بشر به همراه دارن  که ش ت و ضع  آ

.معمرالً در شراوط اضطراری بروز می کن 

کدرشندس امری   -مارااا مقنی فرسدای : گراآوری
قیکل پدافند غیرعدمل استدنداری آذربدیجدن شراااره 
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مطالباعلم 
مقابله با حمالت سایبریاقدامات 

ا را مو وروه نمورده و بو   کسوب  و کوار   روسوک هوای   ( مقابله و تورمیم مانیارر  ارزوابی  )امنیه ساویری در طرل چرخه ی کامل 
رساخه هوا و  شناساوی حمالت و اق امات کالهیردارانه  با جراوم ساویری مقابله می کن  و در نایجه امنیه را روی دلافرم ها  زو

. گردددر ادامه کارهاوی که باو  برای دیشگیری از حمالت ساویری انجام شرد  بیان می. شیکه های خ مات افزاوش می ده 

 هوا  اق امات اولیه و روش هاوی وجرد دارن  که انجام  دادن آن بسیار آسان برده و می ترانن  امنیه ساویری را در داخل سوازمان 

ووا  )ITدر  نیازی به هزونه های هنگفه کسب  و کاریها  تلفن های مرباول  تیله ها و اطالعات PCبرای اومن سازی . بهیرد دهن 
:کارهاوی که برای دیشگیری از حمالت ساویری باو  انجام گردد به شرح زور اسه. نیسه( افراد ماخصص

فیشگی یا. :دزاحمالتاسالب یاباافش یبا اگی یادزادددهاها1

.خیروابرگردان راآنمی ترانآوابرود دسهازحیاتیاطالعاتاگرکهباش داشاهنظردرهمرارهباو کاربر•

باج افزارواوفیزوکیآسیب هایدوگروآتش سرزیسرقه جملهازرااطالعاتبرایحرادثبروزازناشیمشکالتامراون•
.می بردبینازرا

. باشن می…ومخاطییندیام ها عکس ها آرشیر ها شاملکهکن  مشخصرادشاییان گیریمراردترتیبباو کاربر•

محلازدوربه)مافاوتمکانیدرداده هاحاله اوندرداد قرارم نظرهمCloudدرراداده هاازدشاییان گیریمی تران•
.نماو دروافهجاویهرازراداده هااونکهبردخراه یرفیهاوندارایکاربرهمچنینومی گیرن قرار(ابزارهاوکار

فیشگی یا. :دزاحمالتاسالب یاشامداحفاظتادزاتبلتاهااواگوش اهایاموبالد2

قرارهاسافادمرردخانهازبیروندرمعمرالزورادارن  نیازمحافظهبهدسکااپتجهیزاتازبیشتیله هاولپ تاپ ها•
.می گیرن 

.گرددفعالقابل حمل دساگاه هایبرایاثرانگشهمانن فردبهمنحصرفاکارریباهروهاحرازوارمزعیررواPINباو •

وکردهابیمکان وراآن هابارانش ندزدو هزماندرکهشرن دیکربن ینحریبهباو تیلهومرباولمانن تجهیزاتی•
.کردقفلواوبردبینازدورراهازراآن هااطالعات

.نمرداسافادههاVPNواعمرمیWi-FiهایHotspotازنیاو حساس اطالعاتارسالهنگامدر•

.کردتعروضراآنباو نمی شرد بروزرسانیسازن گانترسطکاربر دساگاهاگر•

مقابلها. :بکد زدرهابااحمالتا3

( نرم افزارهای مخرب شامل وووروس هوا  )می تران با انجام روش هاوی بسیار ساده از سازمان خرد  در مقابل آسیب های ب افزارها 
.محافظه نمرد

هایدذوریآسیبمی ترانمی گردد فراهومسازن ه هاترسطکهنرم افوزاریبروزرسوانی هایآخورونسوروعاعموالبا•
زاباو امانمرد اسافادهآنای ووروسنرم افزارازسیسام هاتمامیرویباو .کرداصالحرانرم افزارهاوسخه افزارها
.گردداسافادهش هتاوی نرم افزارهای

واشرد غیرفعالدررتوگرددکناورلباو USBفلوش هایوحافظهکارتمانن قابل حمل رسانه هایبهدسارسی•
.گرددمح ودمهمداده هایبهدسارسی

1397اسفند ماه –شماره سی ام نشریه داخلی اداره کل پدافند غیرعامل استان آذربایجان شرقی 
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مطالباعلم 
چک لیست مقابله با حمالت سایبری

.ردشمحافظهاونارنهوشیکهبینفاصلح تاگرددروشنباو دارد وجردعامل هاسیساماکثردرکهفاوروال•

Cloudوااومیلازقابل حمل رسانه هایجایبهکهشردترصیهکارمن انبهباو • Storageن هن اجازهوکنن اسافاده
.دهن تغییرراتنظیماتافراد

کهوگریدهایدساگاهواراوانه هاوگرددنصبخردکارطرربهبروزرسانی هاتاشرن فعالباوسایبروزرسانیتنظیمات•
.شرن گذاشاهکناراسه دادهحاویامانیسهاسافادهمررد

.شردعالفمخرب ساوه هایکردنبلرکهبرایوبفیلارونگوگرددثیهمهمخ ماتارائه کنن گانتلفنشمارهباو •

جلوگی یا. Phishingدزاحمالتا4

رایبانکاطالعاتمانن حساسیداده هایدروافهدرخراسهاومیل هاوی ارسالباکالهیردارافراد فیشینگحمالتدر•
نیازرادافآمرزشبرعالوهبنابراون.باشن مخربواجعلیساوه هایلینگحاویاومیل هااوناسهممکنکهمی کنن  
جلریامراون.نشرن اومیل هاویواساوه هاچنینواردکارکنانکهشردحاصلاطمینانم وروای اق اماتباتااسه
.می گیردرافیشینگحمالتمخرباثرات

ینک هاویلواومیل هابامراجههدرباوسای.اسهمعایرارسال کنن هفرداومیلآدرسکهشردحاصلاطمینانباو همراره•
.بردهرشیار می دهن راغیرمعقرلامریدیشنهادوادهن انجامکاریبالفاصلهمی خراهن کاربرازکه

Applicationطرو،ازوشرددادهعاملسیسامرویش ناجرااجازه یاعامادمرردنرم افزارهایبهباو تنها• White

listingگرددجلرگیریدوگرنرم افزارهایاجرایاز.

تحمالازبخشیعنرانبهمرورگرها دراخیرآسیب دذوری های.نماو بروزرسانیراخردوبمرورگرمرتیاًباو کاربر•
.اسهگرفاهقراراسافادهمرردفیشینگ

عاتاطال «مالیاخطار»مانن حساسیوکنن هتحروکعیارت هایازاسافادهباکهناشناساومیل هایبهنیاو هرگز•
.دادداسخمی کنن  درخراسهراکاربرشخصی

به ها. دطالعاتب د ادزارمزاعبوراب دیادلم اسازیا5

اگر از رمز های عیرر به دقه اسافاده شرد  می تران  تا ح  زوادی از دسارسی افراد غیرمجواز بوه دسواگاه هوا و داده هوای موا       
.جلرگیری کن 

منارمزنگاریهایدروتکلوهامکانیزمازحساساطالعاتاناقالوسازیذخیرهبرایکهگرددحاصلاطمینانباو •
.گردداسافاده

.داردوجردفاوروالیاونارنهوPCهربینکهش مطمئنوگرددحذ هاPCبرایم وروایدسارسیسطحباو •

هروهاحرازازاومیل وحسابم وروهساوه هایمانن حیاتیساوه هایبرایگردد بررسیم اومطرربهباو عیرررمز•
.هسان فردبهمنحصرعیرررمزهایتمامکهگرددحاصلاطمینانوشرداسافادهدومرحله ای

.وابن تغییرباو برداریبهرهازدیششیکه دراسافادهمرردتجهیزاتدیش فرضعیرررمز•

Passwordافزارهاینرمازمی ترانکم اهمیهحساب هایووب ساوه هابرایتنها• Managerنمرداسافاده.

1397اسفند ماه –شماره سی ام نشریه داخلی اداره کل پدافند غیرعامل استان آذربایجان شرقی 

مسئول پدافند سدیبری-علی ابراهیمی: گراآوری
کل پدافند غیرعدمل استدنداری آذربدیجدن شرقیاااره 
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اطالع رسانی همایش ها
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.و شهرسازی بردمعماری ملی د افن  کالی ی با محرروه رشاه های مهن سی عمران  کنفرانس 
آشوناوی بوا   اصلی از برگزاری اون کنفورانس را ه   مهن س راساگر سردرسه معاونه سیاسی  امنیای و اجاماعی اساان اری 

یوه  آخرون وافاه های علمی در حرزه د افن  کالی ی و حساس سازی م وران و دسه ان رکاران حرزه فنی و مهن سی به اهم
.مرضرع د افن  غیرعامل عنران کرد

ی از مساول مهم دکار محم رضا دررمحم ی اساان ار آذرباوجان شرقی در اون کنفرانس  با بیان اونکه تامین اومنی و امنیه وک
با ترجه : فزودوی ا. در تعالیم دونی هم بحث بل  امن مررد تاکی  قرار گرفاه اسه: اساراتهوک و حکمرانی خرب می باش  گفه

فنی و رزه ح)شهری انسان ساز روز به روز بیشار می شرد  بر آمادگی الزم مسرلین و م وران و به اونکه تع اد حرادث طییعی 
طه که جای اساان ار آذرباوجان شرقی در ادامه سخنان خرد با بیان اون نق. برای مقابله و م وروه حرادث تاکی  کرد( مهن سی

ز در بررسی بحران ها باوو  علول بورو   . تاس  اسه که بیشار حرادث و بحران ها در کالن شهرهای جهان سرم روی داده اسه
غیرعامل دررمحم ی با اشاره به اهمیه د افن . بحران مطالعه و بررسی ش ه و ت ابیر الزم برای مقابله با آن اتخاذ و اجرا شرد

ن  کالی ی د اف. تجربه دفاع مق س و تحروم ها عزم ما را برای مقابله با بحران ها ص  چن ان کرده اسه: در دنیای کنرنی گفه
ا  اولرووه  مامرروه د افن  غیرعامل  شناساوی و طیقه بن ی زورسواخه هو  . وکی از ابعاد هشه گانه د افن  غیرعامل می باش 

افنو   در ادامه رئویس شوررای د   . بن ی مراکز حساس و تهیه طرح های ترسعه عمران با تاکی  بر حرزه د افن  غیرعامل اسه
: غیرعامل اساان ترصیه های مهمی برای م وران و دسه ان رکاران م وروه شهری داشان  که عیارتن  از

از سو در مکان وابی طرح های ترسعه شهری از ساخه و ساز در حرالی گسل زلزله ترسط مارلیان ص ور مجرز ساخه و •
. کالن شهر تیروز درهیز شرد( هر نرع مساح ثات)

عماری عمران  ممهن سی )کالی ی اولین کنفرانس ملی د افن  
ترسووط اداره کوول 1397اسووفن  19در توواروخ ( و شهرسووازی

د افن  غیرعامل اساان بوا همکواری مجموع مهن سوان جوران       
گاه و مراکز فنی و علمی اساان در تاالر وح ت دانشدانشگاه ها 

. تیروز برگزار ش 
احکام اسنر  اتخاذ ت ابیری برای ته و  های ضرورت شناساوی 

بوا  مقابلوه  در سازه هوای شوهری اعوم از عمورمی و خصرصوی      
و گذر از طراحی سونای بوه سواخه شوهرهای     ج و  ته و ات 

روزهوکودر هماوش بررسی الکارونیکی از جمله محررهای مررد 

ه واح های ترلی ی و انیار مراد شیمیاوی واقع در مح ود•
ده شهرها  خطری بالقره برای امنیه شهر و شهرون ان بر

و تاکی  ش  ترسط سوازمان هوای مسوئرل و شوهرداران     
. اق امات الزم برای جابجاوی آنها به عمل آورن 

در احوو اث مجامووع هووای خوو ماتی  رفوواهی  درمووانی   •
کی در مرکز شهر نیوز باوسوای بوارترافی   ... آمرزشگاهی و 

منطقووه و تسووهیل خوو مات اموو اد و نجووات و تخلیووه    
.اضطراری م نظر قرار گیرد
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انشگاهی اسوه   معاون فنی سازمان د افن  غیرعامل کشرر نیز با تاکی  بر اون که الزمه مقابله با ته و ات نرون  کار علمی و د
ابله بوا اوون   با ترجه به اسافاده دشمن از تکنرلرژی های نر در ته و ات خرد علیه ساور کشررها  ضروری اسه تا نرع مق: گفه

شوگاه هوا    ص راله درربرات با اشوواره به رواج دانوش د افنو  غیرعاموول در دان   . ته و ات نیز ماناسب با دانش فونووی روز باش 
. ته و ات امروز با طراحی های دوران هشه سال دفاع مق س بسیار مافاوت اسه: ایهار داشه

اره آن ته و ات امروزی در قالب ته و ات زوسای  ساویری  شیمیاوی و کالی ی بوه خوربی دسواه بنو ی شو ه  و دامنوه گسو       
منوی  د افنو  کالیو ی بوه او   . مشخص می باشن  و شناخه ته و های کالی ی بر عه ه خانراده فنوی مهن سوی کشورر اسوه    

ها را باو  طرری طراحی کنن  کوه در مراقوع   طراحان  شهر و ساخامان. ها و مساح ثات زور بناوی کشرر اشاره داردساخامان
تورون  ین حادثه امکان اسافاده چن  منظرره  تخلیه با آساوش خاطر و ب ون اتال  وقه میسر برده و خسارات احامالی در دواو 

د افنو   سوازمان : درربرات با تاکی  بر لزوم شناساوی نقاط آسیب دذور بوه وووهه در امواکن دارای ثقول افوزود     . ممکن باش ح  
د و شناساوی و دساه بن ی ته و های مخاص آن مناط، می دورداز با ه   غیرعامل به تهیه طرح های جامع اساان ها و شهرها 
.نیاو  برنامه روزی را برای زمان حادثه نگه داشه

سه اون ماده قانرن مشخص کرده ا: قانرن الحاق برخی مراد به قانرن تنظیم مقررات مالی دوله گفه23با اشاره به ماده وی 
نجام  ش ه و که برای هر گرنه ساخه  و ساز  باو  مطالعه فنی  مهن سی  ترجیهی  اقاصادی  زوسه محیطی و د افن غیرعامل ا

.از تران ماخصصان اون امر اسافاده شرد
  اسه  ایهوار  کروم حسین زاده دلیر از دوگر سخنرانان اون کنفرانس با بیان اونکه امروز  عصر شهرهای الکارونیک و هرشمن

ز اسااد معمواری و شهرسوازی دانشوگاه تیرووز بوا اناقواد ا      . داساان جهان سرم و شهرهای ما با همه اونها مافاوت اسه: داشه
هزار نفر ن اشوه در زلزلوه   100زمانی که تیروز بیش از : ساخه و ساز واح های مسکرنی روی گسل شمال شرق تیروز گفه

ای آتوی  الزم اسه که در ترسعه شهری به مسئله زلزله و گسل ها ترجه شرد تا برای نسل هو . هزار نفر کشاه ش ن 40تیروز 
. شهری اومن و داو ار به وادگار بگذاروم

ظرات ماخصصان دکار حام  بیای دبیر علمی کنفرانس د افن  کالی ی نیز ه   از برگزاری اون کنفرانس را جمع بن ی آرا و ن
. می اسوه اون کنفرانس با تیادل ان وشه ها به دنیال بهره من ی از آخرون دسااوردهای عل: و م وران شهری اعالم کرد و گفه

وی . هوجرد خطر همیشه با زن گی انسان ها عجین اسه  بنابراون داشان تمهی ات الزم برای مقابله با خطورات ضوروری اسو   
ت بع  از بررسی و داوری مقاال. مقاله به دبیرخانه کنفرانس ارسال ش 300در مهله فراخران مقاله برای کنفرانس تع اد : افزود
.مقاله هم به مرحله ثیه نهاوی رسی 120مقاله دذورش ش ه و از میان آنها تع اد 200تع اد 

 افن  کالی ی مهن س کرومی م ور کل د افن  غیرعامل در حاشیه اون کنفرانس با بیان اونکه مق مات اجرای کنفرانس ملی د
بع  از اخذ مجرز نماوه در داوگاه اسانادی علرم جهوان اسوالم و مرافقوه دانشوگاه هوای      : شروع ش ه برد  افزود1396از سال 

محورر  13اساان مینی بر همکاری  با برنامه روزی و زمان بن ی  با تشکیل دبیرخانه و کمیاه های علمی  فراخوران مقالوه در  
معماری و ترسوعه  مهن سی -3سازه  زلزله و بهسازی لرزه ایمهن سی -2مهن سی عمران و ترسعه داو ار -1: شامل)اصلی 
مهن سوی  -6حمل و نقل و زورسواخه هوای شوهری    ترافیک  مهن سی -5برنامه روزی  م وروه و طراحی شهری -4داو ار 

مرمه -9منظر شهری داو ار و ترسعه -8مهن سی شهرسازی وترسعه شهری داو ار -7محیط زوسه و محیط زوسه شهری 
روسک و بحران و راه کار هوای اوجواد   م وروه -11جامعه شناسی و روانشناسی شهری فرهنگ  -10بافه ها و آثار تاروخی 

227بوا  (   اقاصواد و کوارآفرونی در دوروژه   م وروه-13م وروه جهانگردی و ترسعه داو ار شهری -12بحرانم وروه جامع 
. مرضرع  ترسط دبیرخانه اجراوی کنفرانس انجام ش 

رئیس گروه طرح و اجرا و مسئول پدافند کدلبدی -احد مدهری
اااره کل پدافند غیرعدمل استدنداری آذربدیجدن شرقی
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معرفی کتاب

ترسط انجمن علمی د افنو  غیرعامول   97در مهر ماه سال "آنچ  شارااران بدید از پدافند غیرعدمل بدانند"کااب 
.کشرر مناشر ش ه اسه

 وون ه   اصلی اون کااب  بررسی عمرمی داراوی ها  ته و ات و آسیب دذوری های شهر از دو گاه د افن  غیرعامول  تو  
ه شهر و در نهاوه  ارائه راهکارهاوی بورای کواهش خطردوذوری در سو    ( روسک)چارچربی برای ارزوابی میزان خطردذوری 

.حرزه م وروه شهری  شهرسازی و زورساخه شهری می باش 
.فصل تالی  ش ه اسه6اون کااب در 
می باش  و در آن به مق مه  تعارو   اصوطالحات  تاروخچوه تهواجم نظوامی بوه شوهرها  د افنو        "کلیات"فصل اول آن  

.درداخاه ش ه اسهغیرعامل شهری  نقش عرامل دفاعی در شهرسازی  چرخه اق امات د افن  غیرعامل و ترسعه شهری 
بن ی می باش  و در اون فصل  دس از مق مه  به معرفی داراوی های شهر  طیقه"ارزیدبی اارایی هدی شار"فصل دوم  
.درداخاه ان آن ها و ارزوابی داراوی ها 

 وو ات  می باش  و در آن دس از مق مه  انراع ته و  و روش ارزوابی ته"ارزیدبی تادیدات شار"فصل سرم اون کااب  
..معرفی ش ه اسهشهر 

  می باش  و در آن  دس از مق مه  بوه مفهورم آسویب دوذوری شوهری     "ارزیدبی آسیب پذیری شار"فصل چهارم آن  
ب دذوری دو گاه های تحلیل آسیب دذوری در نراحی شهری  بررسی سطرح آسیب دذوری  عرامل فزاون ه و کاهن ه آسی

.ش ه اسهشهرها و روش ارزوابی آسیب دذوری شهر اشاره 
وسک اسه و در آن  دس از مق مه ای  مفهرم روسک در شهر  ارزوابی ر"ارزیدبی ریسک شار"فصل دنجم اون کااب  

.قرار گرفاه اسهمررد بررسی شهر های شهر و کنارل روسک 
وه می باش  و در آن راهکارهوای مو ور  "راهکدرهدی پدافند شاری"فصل آخر اون کااب  وعنی فصل ششم  با عنران 

.وررسی ش ه اسهشهری  راهکارهای شهرسازی و راهکارهای زورساخه شهری 

1397اسفند ماه –شماره سی ام نشریه داخلی اداره کل پدافند غیرعامل استان آذربایجان شرقی 

کدرشندس امری -مرتضی محمدی: تای  کننده
کل پدافند غیرعدمل استدنداری آذربدیجدن شرقیاااره 



طرح های کسر خدمت سربازی

مرکوز  مطالعات د افنو  غیرعامول کشورر و   مرکز )به اطالع می رسان  که سازمان د افن  غیرعامل کشرر 
بورای دانوش آمرخاگوان و فوارغ الاحصویالن مقواطع      ( مطالعات فنی و مهن سوی داوو اری ملوی کشورر    

( ربازیخ مه سو جاوگزون )کارشناسی ارش  و دکاری طرح هاوی برای کسر خ مه  سربازی و نخیگی 
ه اداره عالقمن ان می ترانن  عالوه بر مراجعه به وب ساوه های مربرطه با مراجعه بو . در نظر گرفاه اسه

.  کل د افن  غیرعامل اساان اری آذرباوجان شرقی از رون  ثیه نام مطلع شرن 

وب سدیت مرکز مطدلعدت فنی و ماندسی پدیداری ملی کشور                              :http://mafpa.ir/
 کشوروب سدیت مرکز مطدلعدت پدافند غیرعدمل                                           :http://www.pdrc.ir

رولکددهایامهماخب یع اول ا

برای مشاهده متن خبر بر روی لینک آن کلیک کنید
ر ش  اولین کنفرانس ملی د افن  کالی ی ترسط اداره کل د افن  غیرعامل اساان اری آذرباوجان شرقی برگزا

اوجان برگزاری جلسه م ور کل د افن  غیرعامل اساان آذرب
شرقی با اتحادوه انجمن های دانش آمرزی 

جلسه دبیران کارگروه های تخصصی و رابطین شررای
ی د افن  غیرعامل شهرساان های اساان آذرباوجان شرق

تشکیل ش  

برگزاری کارگاه آمرزشی د افن  زوسای 
رقی از تق ور م ورکل د افن  غیرعامل اساان آذرباوجان ش

آبان 13دبیران دبیرساان نمرنه دولای 

سالتاهایام تبطاباافکد  کاغی عامد

http://www.paydarymelli.ir وب سدیت پدیداری ملی

http://www.pdrc.ir مطدلعدت پدافند غیرعدملمرکز

http://ostan-as.gov.ir/?PageID=42 پدافند غیرعدمل–استدنداری آذربدیجدن شرقی 

http://www.cyberpolice.ir/ پلیس فتد

http://mafpa.ir/ مرکز مطدلعدت فنی و ماندسی پدیداری ملی

hamayesh.iau-maragheh.ac.ir/cp2018 سدیت اومین کنفرانس ملی پدافند سدیبری
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http://mafpa.ir/
http://www.pdrc.ir/
https://paydarymelli.ir/fa/news/45626/اولین-کنفرانس-ملی-پدافند-کالبدی-توسط-اداره-کل-پدافند-غیرعامل-استانداری-آذربایجان-شرقی-برگزار-شد
https://paydarymelli.ir/fa/news/45304/برگزاری-جلسه-مدیر-کل-پدافندغیرعامل-استان-آذربایجان-شرقی-با-اتحادیه-انجمن-های-دانش-آموزی
https://paydarymelli.ir/fa/news/45391/جلسه-دبیران-کارگروه-های-تخصصی-و-رابطین-شورای-پدافند-غیرعامل-شهرستان-های-استان-آذربایجان-شرقی-تشکیل-شد
https://paydarymelli.ir/fa/news/45745/برگزاری-کارگاه-آموزشی-پدافند-زیستی
https://paydarymelli.ir/fa/news/45647/تقدیر-مدیرکل-پدافند-غیرعامل-استان-آذربایجان-شرقی-از-دبیران-دبیرستان-نمونه-دولتی-13-آبان
http://www.paydarymelli.ir/
http://www.pdrc.ir/
http://ostan-as.gov.ir/?PageID=42
http://www.cyberpolice.ir/
http://mafpa.ir/
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjz8PGiwOXgAhVloosKHZSDBa8QFjACegQICBAB&url=http://hamayesh.iau-maragheh.ac.ir/cp2018/&usg=AOvVaw0tLoFfC0x18MkQXfEC9OxE

