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 استانداری آذربایجان شرقی

 اداره کل پدافند غیرعامل

 ویژه نامه هفته پدافند غیرعامل 

 1397آبان ماه 

در هر شرایطی باید بنیه دفاعی کشور در بهترین 

وضعیت باشد. مردم در طول سال هاا  نناو و   

مبارزه، ابعاد کینه و قساوت و عاداوت دشاانا    

خدا و خود را لاس کرده اند. باید خطر تهاان   

شیوه ها و شکل ها  مختلا  را  نهانخوارا  در 

 بدانند. ند  تر

 امام خمینی )ره( حضرت بیاانت
 

اگرمدریان کشور اهمیت این مسئله را ردک 
فند غیرعامل هب طور شایسته توسعه پیدا  نکنند و پدا

رد معرض تهدیداهی بعضاً غیر نکند، کشور 
جبران قرارخواهدگرفت،بنارباین اقبل 

اهی  اهی مختلف کشور هچ بخش مسئوالن بخش
فند  بخشنظامی و هچ  اهی غیرنظامی،باید با پدا

کاری کامل و الزم انجام دهند  .غیرعامل هم
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 97سال  پااادافند غیرعاملنکوداشت عنااااوین روز ها  هفته 

 عناوین روز تاریخ روز ردی 

 8/8/1397 سه شنبه 1
مصون سازی کشور با تفکر بسیجی و روحیه جهادی در سایه حماسهه  

 حسینی

 حفظ سرمایه های ملی در برابر تهدیدات با خودباوری و اقتدار علمی 9/8/1397 چهارشنبه 2

 افزایش بازدارندگی و تقویت پایداری ملی با حماسه حسینی 10/8/1397 پنجشنبه 3

 کشور با مشارکت مردمیحفظ سرمایه های  11/8/1397 جمعه 4

 جامعه سالم، آماده در برابر تهدیدات نوین 12/8/1397 شنبه 5

 استحکام بخشی و صیانت از زیرساخت های کشور 13/8/1397 یکشنبه 6

 پدافند غیرعامل، افزایش بازدارندگی در سایه حماسه حسینی 14/8/1397 دوشنبه 7
 

 
 

استا  فعالیت ها و برنامه ها  پدافند غیرعامل 

 در سال نار  بایستی تداوم یابند.
 دکتر خدابخش 

ر   شرقی آرذبایجاناستاندا
 علیرضا کریمی

فند غیرعامل استان   مدریکل پدا

مقابله با تهدیدها، تقویت زیرساخت ها و حفظ تواز  

سیست  دستگاه ها  انرایی، خدمات رسا  و نهادها 

 .مهاترین کارکرد پدافندغیرعامل است
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 انرایی و استا  ها وظای  کایته پدافند غیرعامل دستگاه ها 
 

 .مسئولیت پدافند غیرعامل در دستگاه های اجرایی به عهده رییس دستگاه اجرایی می باشد 

 .مسئولیت پدافند غیرعامل در استان ها به عهده استانداران می باشد 

 کمیته پدافند تگاه و استانداران می توانند یکی از معاونین خود را با اختیارات کافی به عنوان رییس رییس دس

 غیرعامل دستگاه منصوب و به سازمان معرفی نمایند.

 بررسی و پیشنهاد سطح بندی و اولویت بندی  مراکز و تاسیسات موجود و توسعه ای دستگاه اجرایی 

 ،راهبری و اجرای طرح ها و پروژه های پدافند غیرعامل در چارچوب نظام فنی و اجرایی  برنامه ریزی عملیاتی

 غیرعاملپدافند 

 تهیه اسناد راهبردی، برنامه ها، موافقت نامه طرح ها، تامین منابع مالی طرح های پدافند غیرعامل دستگاه اجرایی 

 ایجاد ساختار مناسب جهت انجام ماموریت های پدافند غیرعامل در هماهنگی با سازمان 

 ند غیرعامل در دستگاه اجراییکنترل و نظارت بر اعمال ضوابط و مقررات و دستورالعمل های ابالغی پداف 

  تهیه و تدوین استانداردها، آیین نامه ها و دستورالعمل های فنی و اجرایی دستگاه و نهادینه سازی آن ها در ذات

 طرح های توسعه و کالبدی

  سازی دستگاه اجرایی و استان جهت اداره امور مردم و تامین نیازهای ضروی در شرایط بحرانآماده 

  د غیرعامل مرتبط با دستگاه اجرایینفهای تخصصی در زمینه موضوعات پدا و پژوهش هاانجام آموزش 

  ارائه گزارش اقدامات، وقایع و حوادث ناشی از بحران های طبیعی و غیرطبیعی و تهدیدات متوجه دستگاه اجرایی

 به سازمان

 وظایف عملیاتی:

 مقابله با تهدیدات نوین دشمنسازماندهی، طرح ریزی، هدایت و راهبری عملیات پدافندی  -

هدایت و راهبری مقابله با تهدیدات نوین ) سایبری، زیستی، پرتوی، شیمیایی، اقتصادی ( با تشکیل و  -

 قرارگاه پدافند غیرعامل در موضوعات مرتبط با تهدید سازماندهی

 بر تهدیدات نوینهدایت و راهبری، مدیریت و کنترل سامانه های مرتبط با پدافند غیرعامل کشور در برا -

 ارتقا آمادگی دستگاه های  اجرایی برای تدوام چرخه تولید و خدمات در مقابله با انواع تهدیدات -

 بکارگیری ظرفیت ها و منابع کشور در حوزه های مختلف برای انجام تمهیدات الزم پدافند غیرعامل -

کمک، اداره و هدایت مردم  فرهنگ سازی و آماده سازی دستگاه های اجرایی و استان های کشور برای -

 در شرایط بحرانی
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مات اداره  فند غیرعامل رد سال کل  اهم اقدا  97پدا
 ردیف عنوان  شرح

  تشکیل قرارگاه شیمیایی استان به منظور جلوگیری از تهدیدات فعالیت های مرتبط با مواد

 شیمیایی و آمادگی برای مقابله
 1 تشکیل قرارگاه پدافند شیمیایی استان

 2 ها تشکیل شورای پدافند غیرعامل استان و شهرستان اتخاذ تصمیمات اجرایی برای رفع مشکالت استانی و شهرستانی در حوزه پدافند غیرعامل 

  هم اندیشی و آسیب شناسی تهدیدات حوزه های مختلف و ارائه گزارش به شورای پدافند

 غیرعامل استان

تشکیل کارگروه های تخصصی شورای پدافند 

 غیرعامل استان
3 

  برگزاری جلسات قرارگاه های سایبری و زیستی برای مدیریت و کنترل حوادث و تهدیدات

 ها پیگیری اجرای مصوبات آنو 
  تشکیل جلسات قرارگاه های سایبری و زیستی

 4 برگزاری رزمایش زیستی)تبریز، مرند و سراب( های مسئول در رزمایش و شناسایی کاستی هاارزیابی آمادگی و هماهنگی دستگاه 

  پذیری ها و نقاط بازدیدهای امنیتی از زیرساختهای سایبری استان به منظور احصاء آسیب

   ها کارهای پیشنهادی برای رفع آنضعف و ارائه راه
 5 بازدید سایبری دستگاه های اجرایی استان

  6 بازدید کالبدی غیرعاملدر جهت ارتقای ایمنی اماکن حیاتی، حساس و مهم و رعایت الزامات پدافند 

 7 ثقل بندی مراکز مهم حیاتی، حساس و مهم استان ارسالی از سازمان پدافند غیرعامل ا دستورالعمل عمومی اماکن ثقلمطابق ب 

 8 طرح جامع پدافند غیرعامل استان درصدی  90استان با پیشرفت  غیرعامل پدافند جامع طرح تکمیل پیگیری 

 جهتت  در اجرایتی  هتای  دستتگاه  به آن ارسال و استان غیرعامل پدافند ماهنامه انتشار 

 ها سازمان و ادارات در غیرعامل مباحث پدافند سازی فرهنگ و آموزش
 9 ترونیکی پدافند غیرعاملکانتشار ماهنامه ال

   هتای مختلتف در ستطو شتورای اداری، متدیران و       آموزش پدافند غیرعامتل در حتوزه

 آموزش و پرورش اداره کل کارشناسان دستگاه های اجرایی استان و شهرستان ها و
 10 پدافند غیرعامل یهای آموزش دورهکارگاه ها و 

 فرهنگ سازی و نهادینه سازی پدافند غیرعامل 

  آتیاز جمله برنامه ریزی برگزاری کنفرانس ملی پدافند کالبدی در ماه های 

ها در حوزه های مختلف همکاری در برگزاری همایش

 پدافند غیرعامل
11 

 های مشابه مانند مدیریت  ایجاد هماهنگی و هم افزایی با سایر نهادها و ادارات با ماموریت

 بحران، مرکز افتا و ...
 12 هماهنگی و هم افزایی با سایر دستگاه ها

 ای پروژه های مهم در استتان ماننتد متترو    پیگیری تهیه پیوست پدافند غیرعامل در اجر

 تخت خوابی در دست احداث )در دست اقدام( 1000)اقدام شده( و بیمارستان 

پیگیری پیوست پدافند غیرعامل پروژه های مهم 

 استان
13 

     ارسال آیین نامه ها، دستورالعمل ها و محتوای آموزشی مربوط به حتوزه هتای هشتتگانه

 ه ها و دستگاه های اجراییپدافند غیرعامل به کارگرو

ارسال آیین نامه ها، دستورالعمل ها و محتوای 

 آموزشی
14 

  همایش های تخصصی زیستی، سایبری، فرهنگی اجتماعی و ... به منظتور ارتقتاء   برگزاری

 سطو علمی کارشناسان و مدیران
 15 همایش های تخصصیبرگزاری 

  استان با نماینده ولی فقیه در استتان   دافند غیرعاملپ و متولیان روسای کارگروه هادیدار

و نشست مدیرکل پدافند غیرعامل استان با  و امام جمعه کالنشهر تبریز آذربایجان شرقی

  استاننماینده مجلس خبرگان رهبری 

 16 با مسئولین استانینشست 
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 سایبااار اادافند پ
 

 

 

 

 مقابله موقع، به تشخیص انجام، از ممانعت گیری،پیش بازدارندگی، موجب که گفته می شود اقداماتی مجموعهبه  ایبر :پدافند س

 کشورهای سایبری ارتش از اعم سایبری، متخاصمین توسط سایبری ملی های سرمایه به سایبری تهاجم هرگونه با بازدارنده و موثر

 .شود می متخاصم های دولت پنهان حمایت تحت های گروه یا و متخاصم

 هاها  سایبر  سازما ها  امنیتی زیرساخت نیازمند 

های دیگهری   هستند. با این حال در عمل بهتر است نیازمندیپذیری  محور محرمانگی، تمامیت )صحت( و دسترس 3عامل امنیت حول 

 ها قرار داد. در ادامه به بررسی این موارد پرداخته شده است. را نیز به طور صریح در کنار این

 ( محرمانگیConfidentiality) 

از جانب ماله  آن اطالعهات   عبارتست از حفاظت از اطالعات در مقابل خوانده شدن یا نسخه برداری توسط اشخاصی که  محرمانگی

های منفهرد کهه    گیرد، بلکه حفاظت از داده مجوز دسترسی به آن را ندارند. این بُعد امنیت نه تنها حفاظت کلی از اطالعات را در بر می

یهز شهامل   ممکن است به خودی خود آسیبی در پی نداشته باشند ولی از طریق تعدادی از آنها بتوان به اطالعات محرمانه پی بهرد را ن 

 شود. می

 صحت ( و تاامیتIntegrity) 

ها( در مقابل هرگونه حذف و تغییهر غیرمجهاز یها توسهط افهراد       صحت یا تمامیت عبارتست از محافظت از اطالعات )من جمله برنامه

 غیرمجاز.

 دسترس (  پذیرAvailability) 

ها در دسترس افراد مجهاز بها کیفیهت     های کاربردی و داده برنامهها،  عبارتست از این که منابع سیستم مانند سرویس پذیری دسترس

حفاظهت   ،ای که بدون احراز هویت تنزل پیدا نکنند و تخریب نشوند های خدماتی به گونه قابل قبول باشند. برای این کار باید از برنامه

توانهد بهه انهدازه زمهانی کهه       ترس نباشند نتیجه میها در دس کرد. اگر هنگامی که ی  کاربر مجاز به اطالعات نیاز دارد سیستم و داده

 اطالعات از روی سیستم حذف شده اند ناخوشایند باشد.
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 (  ثبات و سازگارConsistency) 

کند. اگر نرم افزار یا  ای که مورد انتظار کاربران است رفتار می ثبات و سازگاری عبارتست از حصول اطمینان از این که سیستم به گونه

مشهکالت زیهادی ممکهن     –خصوصاً بعد از ی  ارتقاء یا رفع اشهکال   –ای بسیار متفاوت از قبل عمل کند  افزار ناگهان به گونهسخت 

 ها و نرم افزارهایی که مورد استفاده قرار دارند نامید. توان اطمینان از صحت داده است رخ دهد. این گونه امنیت را می

 کنترل دسترسی 

مند کردن دسترسی به سیستم. اگر افراد )یا نرم افزارهایی( ناشناخته و غیر مجاز در سیستم وجهود داشهته    هکنترل عبارتست از ضابط

گیر و پرهزینه باشد. شهاید راهبهر سیسهتم      تواند بسیار وقت توانند دردسرهای زیادی بیافرینند.  جبران چنین مشکالتی می باشند می

 ه اندازی کند.مجبور شود سیستم خود را از ابتدا نصب و را

 بازبینی 

به همان میزان که باید نگران دسترسی افراد غیر مجاز به سیستم بود، باید به امکان وقوع اشتباهات یا انجام اعمال بدخواهانه توسط 

تنهها راه  کاربران مجاز نیز توجه کرد. در چنین شرایطی باید آنچه که انجام شده، فرد انجام دهنده و تأثیرات آن را مشهخص نمهود.   

توانهد افهراد و    ها در سیستم است که مهی  های غیر قابل مخدوش از فعالیت مطمئن برای دستیابی به این نتایج، داشتن سوابق و ثبت

عملکرد آنها را شناسایی کند. در برخی از نرم افزارهای بسیار حساس، شیوه بازبینی ممکن است آنقدر گسترده باشد که بتواند بعد از 

 ت سیستم به ی  حالت جدید، اجازه بازگشت به وضعیت اولیه را نیز بدهد.تنظیم وضعی

 ها  مختل  سازما   امنیتی ها  تفاوت نیازمند

دلیهل  ه نگرند. این اختالف ب های مختلف به هر ی  با درجه اهمیت متفاوتی می اگر چه کلیه این وجوه امنیتی اهمیت دارند، اما سازمان

های خود را بر حسب  آن مالحظهات تعیهین    ها و سیاست مالحظات امنیتی خاص خود را دارد و باید اولویتاین است که هر سازمان 

 محیط بانکی -1 عنوان مثال:ه کند. ب

ههای   اطالعات طبقه بندی شده است، محرمانگی در اولین درجه اهمیت قرار دارد و در دسترس بودن در درجه آخر. در برخی از محیط

ه شده ممکن است مقامات رسمی ترجیح دهند که ی  ساختمان را منفجر کنند تا اجازه نهداده باشهند اطالعهات به     بسیار طبقه بندی

 دست مهاجمین بیفتد.

 محیط دانشگاهی  -2

هها هسهتند. حصهول اطمینهان از در دسهترس بهودن        ترین نیازمندی در چنین محیطی، یکپارچگی و در دسترس بودن اطالعات مهم

تر از این است که راهبران بتواننهد زمهان اسهتفاده دانشهجویان از      که دانشجویان به آنها نیاز دارند به مراتب مهم اطالعات در زمانی

 های کاربری خود را تشخیص دهند. حساب

 نکته پایانی

 های خود را تعریف کند.  بطور کلی ی  راهبر امنیت باید نیازهای محیط عملیاتی و کاربران را بشناسد و سپس بر مبنای آن روال
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 پاادافند زیساااتی

 

 

 

 

ای از اقدامات شامل رصد و پایش تهدیدات زیستی، هشدار سریع، آشکارسازی و تشخیص، تریاژ، تخلیه و  جموعهم: پدافند زیستی

درمان، بهداشت و پیشگیری، قرنطینه و محدودسازی، بازیابی و حذف منابع آلوده، بازتوانی و بازسازی، مدیریت افکار عمومی و ... 

 هدیدات زیستی و کاهش آثار ناشی از آن می گردد.است که موجب حفاظت از سرمایه های ملی در برابر ت

 )ع( استا  آذربایجا  شرقی گزارشی از برگزار  رزمایش زیستی ثامن االئاه

لزوم طراحی رزمایش های مختلف با کاربردهای متنوع  ه منافع ملی جمهوری اسالمی ایران،با توجه به وجود تهدیدات متنوع بر علی

 در عرصه های جنگ سخت و جنگ نرم را متصور می نماید.

های نظامی کشور ما و به دالیل گوناگون ی با توجه به اینکه دشمنان قسم خورده نظام مقدس جمهوری اسالمی با شناخت توانمند

امکان اقداماتی غیر از ابعاد  ویی با این نظام و ملت را ندارند،جسارت رویار ،زینه های انسانی و مادی برای خوداز جمله تحمیل ه

. این اقدامات می تواند به صورت مستقیم و یا غیر مستقیم از طریق گروه های تروریستی و ... صورت گیرد. متصور استنظامی را 

 های متنوع گریز ناپذیر می نماید. لذا برای مقابله با این تهدیدات لزوم طراحی رزمایش های مختلف در زمینه

برخورد با بحران های مختلف بایستی  ایجاد شرایط عینی بحران بوده و اقداماتی که در ،الزم به ذکر است که برگزاری رزمایش

 به صورت عملیاتی اجرا می گردد. صورت گیرد

می باشد ایده برگزاری رزمایش زیستی در سال غذایی کشور  با عنایت به اینکه استان آذربایجان شرقی یکی از قطب های مواد

آغاز شد. در این راستا طرح اولیه سناریو و طرح رزمایش با مشارکت دانشگاه  1395مطرح و اقدامات مقدماتی آن از سال  1394

اوایل  زم،رسال شد که پس از بررسی های العلوم پزشکی و سپاه استان طراحی و برای تصویب به سازمان پدافند غیرعامل کشور ا

 برای اجرا به استانداری اذربایجان شرقی ابالغ شد. 1396سال 

زمایش صورت گرفت لکن بنا به دالیلی اجرای آن در سال مذکور فراهم برای اجرای ر 1396زیادی که در سال  علی رغم اقدامات

ستانداری اجرای رزمایش در این سال جزو دنبال تغییر مدیریت اداره کل پدافند غیرعامل اه و ب 1397نگردید تا اینکه در سال 

ماه سال جاری  اولویت های اداره کل قرار گرفته و با اخذ ابالغ مجدد از سازمان پدافند غیرعامل کشور مقدمات اجرایی آن از خرداد

 آغاز شد.

شهرستان تبریز، مرند و وب مقرر شد در سه برابر طرح رزمایش مص ثامن االئمه)ع( نامگذاری شده بود،این رزمایش که به نام 

رزمایش در کل کشور  9ایده ای نو که برای اولین بار در کشور اجرایی می گردید. بدین معنی که تاکنون تعداد  سراب برگزار شود،
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 پذیری آسیب کاهش به منجر که مهندسی و فنی های طرح بر موثر غیرمستقیم و مستقیم اقدامات مجموعه پدافند کالبد :

 .شود می ها زیرساخت

 اهداف پدافند کالبدی سازمان پدافند غیرعامل

 مطالعه و طراحی مجدد و بازمهندسی نظام فنی و مهندسی پدافند کالبدی -1

 سازماندهی قرارگاه بنیادین پدافند کالبدی -2

 تهیه نظامات و آئین نامه های تخصصی فنی و مهندسی پدافند کالبدی -3

 پدافند کالبدی کشوررار و راهبری نظام آموزشی تخصصی استقطراحی و  -4

 طراحی و بازمهندسی نظام تهدیدشناسی تخصصی پدافند کالبدی -5

 تولید جهاد بومی سازی آئین نامه های فنی و مهندسی پدافند کالبدی -6

 طراحی نظام تولید امنیت و حفاظت در طرح های دارای اهمیت پدافند کالبدی -7

 بی به نظام تولید دانش روزآمد و پایدار مهندسی و فنیدستیا -8

 طراحی نظام تهدید شناسی تخصصی -9

 تربیت منابع انسانی متخصص در پدافند کالبدی کشور -10

آذربایجان شرقی در قالب در حوزه پدافند غیرعامل برگزار شده بود که در ابعاد استانی بود. لکن مقرر شده بود رزمایش استان 

 که تبعات بسیار مثبتی برای استان دارد برگزار شود. رستانی،شه

بار مسئولیت اجرای  گی های برجسته برگزاری شهرستانی رزمایش این است که مدیریت و امکانات شهرستان ها زیریکی از ویژ

 و براساس آن کلیه توانمندی های شهرستانی برای مقابله با بحران ها مح  می خورد. رودرزمایش می 

رزمایش زیستی استان با موضوع  رایی رزمایش در سه شهرستان مزبور،در نهایت پس از آموزش های الزم به کلیه عوامل اج

شیرهای آلوده در دوم آبانماه جاری با موفقیت اجرا و نتایج ملموس زیادی داشت که نتایج آن به مرور زمان مشخص و اعالم خواهد 

 شد.

در سطح عالی زیستی پدفند گانه قرارگاه  8کارگروه های تخصصی با هماهنگی این رزمایش  زمایش،ابر اعالم اولیه ارزیابان ربر

 برگزار شد. امید است شاهد برکات آن برای استان و کل کشور باشیم.

 پاادافند کالباااد 
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 تهديدات کالبدی

هر نشانه یا اتفاقی که عوامل تهدید سخت، نیمه سخت و نرم، به آسیب رسانی به زیرساخت های کالبدی کشور منجر شود، 

 تهدید کالبدی نامیده می شود. این تهدیدات از نظر ماهیت به سه دسته تقسیم بندی می شوند: 

 تنظامی: که شامل کلیه تهدیدات هوایی، زمینی، دریایی، تروریستی و امنی

 که شامل کلیه تهدیدات از قبیل: زلزله، سیل، طوفان و ... طبیعی:

 شامل کلیه تهدیدات ناشی از حوادث خسارت بار صنعتی از قبیل: نشت شیمیایی کارخانجات، نشت هسته ای و ...  صنعتی:

 حوزه پدافند کالبدی ماموريت های

ها با  سطح استان و شهرستان های تابعه و به روز رسانی آنشناسایی و طبقه بندی زیرساخت ها، مراکز و تاسیسات در  -1

 توجه به پویا بودن تهدیدات )طرح جامع پدافند غیرعامل استان(

 اولویت بندی مراکز حیاتی، حساس و مهم استان -2

 رصد و پایش علم روز دنیا در ارتباط با پدافند غیرعامل -3

 تقسی  بند  مراکز و اماکن

که در صورت انهدام کل یا قسمتی از آن ها، موجب بروز بحران، آسیب و صدمات جدی و مخاطره آمیز در  مراکز حیاتی: مراکزی

نظام سیاسی، هدایت، کنترل و فرماندهی، تولیدی و اقتصادی، پشتیبانی، ارتباطی و مواصالتی، اجتماعی و یا دفاعی با سطح 

 تأثیرگذاری سراسری در کشور گردد.

در صورت انهدام کل یا قسمتی از آن ها، موجب بروز بحران، آسیب و صدمات قابل توجه در نظام  مراکز حساس: مراکزی که

سیاسی، هدایت، کنترل و فرماندهی، تولیدی و اقتصادی، پشتیبانی، ارتباطی و مواصالتی، اجتماعی و یا دفاعی با سطح 

 تأثیرگذاری منطقه ای در کشور گردد.

نهدام کل یا قسمتی از آن ها، موجب بروز آسیب و صدمات محدود در نظام سیاسی، هدایت، مراکز مهم: مراکزی که در صورت ا

کنترل و فرماندهی، تولیدی و اقتصادی، پشتیبانی، ارتباطی و مواصالتی، اجتماعی و یا دفاعی با سطح تأثیرگذاری محلی در 

 کشور گردد.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :ند غیرعامل در حوزه آموزشتشرح برنامه های کلی پداف

 برگزاری دوره های آموزشی پدافند غیرعاملالف( 

انجمن اولیاء و مربیان و دانش آموزان تمامی مقاطع تحصیلی در  برای: برگزاری دوره های آموزشی پدافند غیرعامل ( مدارس استان1

 تدبیر و امیداداره کل پدافند غیرعامل در دولت آموزشی اه  اقدامات 
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 شرکت کننده.  22500دوره کارگاهی با بیش از  152ها و نواحی پنج گانه آموزش و پرورش تبریز در قالب  شهرستان

های آموزش اصول و مبانی و مباحث تخصصی پدافنهد غیرعامهل بهرای مهدیران، معهاونین،       : برگزاری کارگاههای اجرایی ( دستگاه2

 شرکت کننده.    6200جلسه و  16های اجرایی به تعداد  کارکنان دستگاه

نسخه، سی دی های آموزشهی   5000تهیه، تولید و توزیع محصوالت فرهنگی، تبلیغی و تخصصی )تهیه و توزیع بروشور به تعداد ( 3

 های اجرایی استان  عدد جهت نصب در میادین اصلی شهرها و دستگاه 250حلقه(، بنر به تعداد  3000به تعداد 

، کهارگروه  جلد کتاب پدافند غیرعامل و تهدیدات بیولوژی   برای  توزیع در جلسات شورای پدافند غیر عامل 1000( تهیه و توزیع  4

 ها و شهرستان ها

( برگزاری مسابقات فرهنگی و هنری در حوزه هشت گانه پدافند غیرعامل )عکاسی، نقاشی، کاریکاتور، مقاله نویسی، انشاء و ...( در 5

 ها ین برگزاری نمایشگاهسطح مدارس استان و نیز ح

 ( تجلیل از برگزیدگان، برترین ها و فعاالن پدافند غیرعامل در حوزه های تخصصی6

 ها و  همایش های تخصصی زیستی، سایبری، کالبدی، مردم محور و ...  برگزاری کارگاه( 7

      

 ارتقاء باور عمومی و تقویت عزم و اقتدار ملیمنظور ه سازی پدافند غیر عامل برای آحاد مردم ب آموزش و فرهنگبرنامه های ( ب

 ( انجام تبلیغات محیطی در سطح شهرها، ادارات و دستگاه های اجرایی1

 ( انجام مصاحبه های مطبوعاتی و رادیو تلویزیونی با نخبگان و صاحب نظران علمی در حوزه تخصصی پدافند غیرعامل2

سهازی و اطهالع    در راسهتای آگهاه   و سیما، مطبوعات، نشریات، تلویزیونهای شهری و ...( ( استفاده از ظرفیت رسانه ها )مراکز صدا3

 رسانی.

در  ، تشویق و هدایت دانشجویان و محققین جهت ارائه مقاله و پروژه های تحقیقاتی در حوزهای مختلف پدافند غیرعامهل ( حمایت 4

 های پدافند غیرعامل و ...  حین برگزاری نمایشگاه

 12000بهال  بهر    )تلنگر( آسیب های اجتماعیدانشگاه تبریز با عنوان  -2محل برگزاری نماز جمعه  -1) های عمومی  برگزاری نمایشگاه(  5

  ها (. پارک شمیم پایداری به مناسبت هفته دفاع مقدس و ... ( و تخصصی ) با مسئولیت و مشارکت کارگروه -3 روز  5نفر بازدید کننده در طول 

 ها  مرتبط با پدافند غیرعاملسایت 
 

 

 

 احب امتیاز: اداره کل پدافند غیرعامل استانداری آذربایجان شرقیص

 علیرضا کریمیمدیر مسئول: 

 باقر آقاییسردبیر: محمد

 مهرداد مقنی فرسادیدبیر تحریریه: 

 041-35291330شماره تماس : 

 

 

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

 مرکز مطالعات پدافند غیر عامل http://www.pdrc.ir 

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

 پلیس فتا http://www.cyberpolice.ir/ 

http://www.paydarymelli.ir/
http://www.pdrc.ir/
http://www.pdrc.ir/
http://www.pdrc.ir/
http://ostan-as.gov.ir/?PageID=42
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 علیرضا کریمی

 مدیرکل پدافند غیرعامل

35291318-041 

 کارشناسان اداره کل پدافند غیرعامل

 محمدباقر آقایی

معاون اداره کل پدافند 

 غیرعامل

 

35291317-041 

 

 سیدحسن موسوی 

امور اداری و مسئول 

شورای پدافند امور 

 لغیرعام

35291353-041 

 

 رحیم قدیمی

 مسئول پدافند زیستی

 

 

35291253-041 

 

 احد ماهری

 مسئول پدافند کالبدی

 

 

35291309-041 

 

 شمسعلی محمودیان

 امورمسئول 

 شهرستان ها 

 

35291315-041 

 

 حمیدغفارلو

آموزش و مسئول 

 پژوهش

 

35291399-041 

 

 علی ابراهیمی

 پدافند سایبریمسئول 

 

 

35291355-041 

 

 محمدعلی سلیمانی فر 

ور امکارشناس 

 شهرستان ها

 

35291433-041 

 

 مهرداد مقنی فرسادی

کارشناس پدافند 

 سایبری

 

35291356-041 

 

 مرتضی محمدی

کارشناس پدافند 

 کالبدی

 

35291318-041 

 

سید هادی سید 

 علیزاده فضلی

کارشناس پدافند 

 کالبدی

35291354-041 

 

 رسول اهریلیدا 

پدافند کارشناس 

 سایبری

 

35291333-041 

 


