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 انس با قرآن کریم:رهبر انقالب در محفل 

امروز دنیا محتاج قرآن است؛ چه قبول کند و 

  .اعتراف کند و چه اعتراف نکند

 

 !هستند سایبری سالح که ای پیشرفته های ویروس

 سایبری حمالت در شده کشف های ویروس به اشاره با عامل غیر پدافند سازمان رئیس

 این: »افزود و خواند سایبری های سالح را ها ویروس این کشورمان، به گرفته صورت

 خاص جاهای در نشستن و شوندگی پنهان قدرت چون هستند سایبری سالح ها ویروس

 معمولی ویروس یک با که اند مخرب و پذیر دستور همچنین هستند؛ هوشمند و دارند را

 وجود آن در ای پیشرفته های الیحه چه بینیم می آزمایشگاه در ولی نباشد تشخیص قابل اول مرحله در است ممکن. دارد تفاوت

 نیز مانکشور بود؛ خواهد سایبری آن جدی بخش افتد، اتفاق آینده در جنگی اگر: »گفت کشور عامل غیر پدافند سازمان رئیس.«دارد

 ایدب که داریم رو پیش جدی تهدیداتی منظر این از و... است تهدید دارای الذات فی دهد، می سر استقالل ندای سیاسی نظر از که

 !«افتد اتفاق موقع چه و کجا در کرد ریزی برنامه

 ویروس های پیشرفته یا سالح سایبری؟

 
 استانداری آذربایجان شرقی

 اداره کل پدافند غیرعامل

http://paydarymelli.ir/fa/news/21920/%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%AF%D9%86%DB%8C%D8%A7-%D9%85%D8%AD%D8%AA%D8%A7%D8%AC-%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%DA%86%D9%87-%D9%82%D8%A8%D9%88%D9%84-%DA%A9%D9%86%D8%AF-%D9%88-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%81-%DA%A9%D9%86%D8%AF-%D9%88-%DA%86%D9%87-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%81-%D9%86%DA%A9%D9%86%D8%AF
http://paydarymelli.ir/fa/news/21920/%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%AF%D9%86%DB%8C%D8%A7-%D9%85%D8%AD%D8%AA%D8%A7%D8%AC-%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%DA%86%D9%87-%D9%82%D8%A8%D9%88%D9%84-%DA%A9%D9%86%D8%AF-%D9%88-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%81-%DA%A9%D9%86%D8%AF-%D9%88-%DA%86%D9%87-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%81-%D9%86%DA%A9%D9%86%D8%AF
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 ایران گرا که کردیم طراحی نیتروزئوس عنوان تحت سنگینی نظامی حمله که کرد اعالم تایمز نیویورک بودیم شاهد پیش ماه دو»

 این ارانتش از بعد امریکایی مقامات از هیچیک... کنیم می مذاکره میز پای آمدن به مجبور را ایران طراحی این با نپذیرد را مذاکرات

 اینکه جالب و شویم می تهدید سایبری حمله به رسما نشریات در که هستیم کشوری اولین ما بنابراین نکردند؛ تکذیب را آن مقاله،

 «.کنند می ایجاد خود برای را مشروع پاسخ امکان و محکوم سایبری تهاجم به را ما و شویم می متهم دیگران علیه تهدید به

 سایت پایداری ملیوب منبع: 
 

 شمالغرب در 01 کربالی عملیاتی منطقه در 8/2/66 تاریخ در زاده شفیع شهید

 مورد وی خودروی بود، جبهه مقدم خط عازم که حالی در( ماووت عمومی منطقه)

 به و شد نایل خود دیرینه آرزوی به و گرفت قرا دشمن توپ گلوله ترکش اصابت

 .شتافت معشوق دیدار

 به پاسداران سپاه که5 کربالی ،4 کربالی ،0 کربالی ،8 والفجر خیبر، نبردهای در

 رهبری با ملیات،ع منطقه کل آتش پشتیبانی داشت، مستقلی مسئولیت عملیاتی لحاظ

 .گرفت انجام ایشان هدایت و

 خردمندی و نظامی،عقل دانش از زاده شفیع سردار»  -مقدس دفاع پیشکسوتان از و شهید همرزم -جهانسری سردار روایت به

 زمینی نیروی های موشک و سپاه توپخانه دانشکده شد باعث داشت خاصی فرماندهی و مدیریت قدرت. بود برخوردار باالیی بسیار

 .کند گذاری بینان را سپاه

 بارز مدیریت از توپخانه های گروه و لشکر تیپ، سطح در سپاه های رده توپخانه اندازی راه و دشمن از غنیمتی توپهای سازماندهی

 .«است بزرگوار شهید این توانمندی و درایت مدیون  امروزکشور ای توپخانه قدرت. بود شهید این

 : شهید نامه وصیت از ای گوشه

ر جهان من تو باشی، هن کس دگر.» یا من هب جبهه نبرد حق علیه باطل آمده ام ات جان خود را بفروشم. امیدوارم خریدا  «خدا
 «بدنم و جسمم آغشته هب خون رد راه تو باشد، هن راه دیگر.... دلم می خواهد هک رد آخرین لحظه اهی زندگیم، »

ن و خواب د... سالم رب امت شهیدرپور و نموهن هک با حضور همیشگی خود رد همه صحنه اهی حق علیه باطل، اسالم و امام را یاری کرده و قدرت نفس کشی»
 «راحت را از دشمن سلب کرده است.

 
 

 ، به مناسبت سالگرد شهادتششهید شفیع زاده یادی از سردار 
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روز به  01-02: طبق قولی که داده بودیم مبنی بر اینکه بیماری را در عرض گفت در خصوص تب برفکی مدیرکل دامپزشکی استان 

کنترل در خواهیم آورد، امروز می توانم با قاطعیت اعالم کنم که بیماری تب برفکی در آذربایجان شرقی تحت کنترل بوده و وضعیت 

 .عادی است

بهداد در گفتگو با خبرنگار ائل آخرین وضعیت بیماری تب برفکی  امیر حسین

وی در ادامه سخنان خود استفاده به موقع از  .در استان را تشریح کرد

واکسیناسیون، برقراری قرنطینه در کانون های بیماری، برگزاری کالس های 

 .آموزشی و تعطیلی موقت بازارهای خرید و فروش احشام را موثر دانست

مدیر کل دامپزشکی استان آذربایجان شرقی با بیان اینکه واکسن های 

گوسفندان در داخل کشور و در مهاباد توسط شرکت های رازی و روناک تولید 

از ترکیه و با عنوان واکسن وتال در  واکسن های گاوها نیز  :شدند، اظهار کرد

 .از طریق اتحادیه تعاونی دامداران قرار گرفتاختیار ما 

گاو و  266کنون اشاره کرده و گفت:  تا 55این بیماری در سال از  بهداد در بخش دیگری از سخنان خود به میزان تلفات ناشی

 ()منبع: سایت ائل پرس .راس دام بر اثر ابتال به این بیماری تلف شده اند  1423گوسفند و در مجموع  0051

 نستنی های عمومی درباره تب برفکیدا

مبتال  همه نشخوارکنندگان اهلی را بیماری بسیار واگیری است که تقریباً تب برفکی

 ویروس عامل بیماری هفت سروتیپ به نامهای کند.می

A,O,C,SAT1,SAT2,SAT3,Asia1 زایی دارد. مقاومت ویروس در طبیعت و عفونت

همتر های جدید آن و مژنتیکی ویروس و پیدایش تحت تیپآنتیتغییرات شدید آن ،

از همه ، توان بیماریزایی در انواع نشخوارکنندگان اهلی و وحشی و وجود دامهای 

در بقاء عفونت و بیماری در یک جمعیت و منطقه  ناقل و حامل ویروس تب برفکی ،

 .کندهای زیاد میا هزینهتأثیر دارند و کنترل این بیماری را بسیار مشکل و همراه ب

 واگیری و مرگ و میر

 شود. میزان مرگ و میر در دامهای بالغ،است که باعث خسارات اقتصادی قابل توجهی می واگیرترین بیماریهای دامی تب برفکی، از

 .زیاد است دامهای جوان میزان مرگ و میر درکم است. اما به دلیل ایجاد میوکاردیت ،

 راه انتقال

 :یابدبه شرح زیر انتقال می غیرمستقیم و مستقیم بیماری تب برفکی از راههایویروس 

 برفکیدانستنی های عمومی درباره تب 

http://www.vetpars.com/images/tabe barfaki1.jpg
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 ها(تماس مستقیم یا غیرمستقیم )ریزقطره 

 )جانداران ناقل )انسان و مانند آن 

 ،ابزار کار(ناقلین بیجان )وسایل نقلیه 

 ،در دریا(کیلومتر  011کیلومتر در خشکی و  61به ویژه در مناطق استوایی )تا از طریق هوا 

 منبع ویروس

 : منابع ویروس تب برفکی عبارتند از

 قرار دارند دوره کمون دهند یا درهای درمانگاهی بیماری را نشان میدامهای بیماری که نشانه. 

 ، های درمانگاهی(روز پیش از بروز نشانه 4شیر و منی )تا مدفوع و ادرار ،ترشحات تنفسی ، بزاق 

 گوشت و آالیشی که pH  کاهش نیافته باشد 6، به کمتر از آن. 

 ، کنند و دامهای دامهایی که دوره نقاهت پس از بهبود را طی میدامهای ناقل : به ویژه گاو و گاومیش اهلی شددده آسددیایی

تر و در ماه و در گاومیش به مدت طوالنی 01واکسددینه شددده دفع کننده ویروس )ویروس در ناحیه پایینی حلق گاو به مدت 

 .است SAT هایماند(. گاومیش دماغه آفریقا میزبان نگهدارنده اصلی سروتیپماه باقی می 5د به مدت گوسفن

 وقوع

های انفرادی در مناطق عاری از بیماری( گیریخاورمیانه و آمریکای جنوبی )همه بیماری تب برفکی در مناطقی از قاره آسیا، آفریقا،

 .روز متفاوت است 04تا  2ز دوره کمون بیماری تب برفکی ا .بومی است

 پیشگیری و کنترل

ولوژیک زایی شدید آن )ضایعات پاتکنترل بیماری تب برفکی بسیار مشکل است. مقاومت ویروس عامل بیماری در طبیعت و عفونت

تر از همن و مهای جدید آژنتیکی ویروس و پیدایش تحت تیپدر پستان و دست و پا( همراه با عوامل دیگری از جمله تغییرات آنتی

،توان بیماریزایی در انواع نشخوارکنندگان اهلی و وحشی و وجود دامهای ناقل و حامل ویروس تب برفکی )که اغلب متعاقب همه 

شوند( در بقاء عفونت و بیماری در یک جمعیت و منطقه تأثیر دارد و کنترل این بیماری را بسیار مشکل و عفونت طبیعی پدیدار می

 .کندهای زیاد میینههمراه با هز

 مستقیم روش انتقال

مهمترین و اصلی ترین روش انتقال و انتشار بیماری بخصوص در کشورهائی که بیماری به فرم بومی حضور داشته و اپیدمی های منطقه ای و 

وصاً در ی عالئم کلینیکی بیماری ، خصیا وسیع دارند ، انتقال به روش مستقیم یعنی تماس دام آلوده با دام حساس می باشد. دامهای مبتال دارا

می  سمراحل اولیه و فاز تب دار ، ویروس را از طریق انتشار همراه با هوای تنفس به دام در تماس انتقال داده و سبب بروز بیماری در دام حسا

انتقال  –ل از بروز عالئم بالینی بیماری گردند . به لحاظ وجود مقادیر بسیار زیاد ویروس در ترشحات و هوای تنفسی دام های آلوده خصوصاً قب

 .مستقیم از دام آلوده به دام سالم بسرعت و سریع اتفاق می افتد و بعنوان راه انتقال بیماری در گله محسوب می گردد

 پایگاه تحلیلی خبری حکیم مهر، مقاله دانستنی های عمومی در باره تب برفکی، دکتر حمید خانقاهی ابیانه -0 بع: امن

 0015ویروس شناسی دامپزشکی، دکتر احمد شیمی، انتشارات جهاد دانشگاهی، تهران،  -2

  تهیه و تنظیم )گردآوری(: محمدباقر آقایی، کارشناس پدافند غیرعامل
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 بخش دوم : امنیت اطالعات از دیدگاه عملی

کامپیوتر به منظور استفاده از دستاوردها و مزایای فناوری اطالعات و کاربران 

ارتباطات، ملزم به رعایت اصولی خاص و اهتمام جدی به تمامی مؤلفه های تاثیرگذار 

در تداوم ارائه خدمات می باشند. امنیت اطالعات و ایمن سازی شبکه های کامپیوتری 

 را مختص فرد و یا سازمان در نظر گرفت. از جمله این مؤلفه ها بوده و نمی توان آن

وجود ضعف امنیتی در شبکه های کامپیوتری و اطالعاتی، عدم آموزش و توجیه صحیح 

تمامی کاربران صرف نظر از مسئولیت شغلی آنان نسبت به جایگاه و اهمیت امنیت 

اطالعات، عدم وجود دستوالعمل های الزم برای پیشگیری از نقایص امنیتی، عدم 

ود سیاست های مشخص و مدون به منظور برخورد مناسب و به موقع با اشکاالت وج

 امنیتی مسائلی را به دنبال دارد.

 اقدامات امنیتی اولیه: -فصل اول

 بیشترین سیستم های قربانی، سیستم هایی هستند که حداقل یکی از نکات زیر را رعایت نکرده اند.

 امنیت سیستم :

ساده ترین کار اینست که راه های نفوذ به شرکت را مسدود کنید. کامپیوترها را در مکانی  کامپیوترها را تامین کنید.امنیت فیزیکی  -0

 نگهداری کنید که امکان قفل کردن داشته باشد.

 مدر حالت های حسداس و پیچیده از سدیسدتم های امنیتی استفاده کنید. مبال برای ورود به اتاق هایی که کامپیوترهای مه 

دارد از قفل های الکترونیکی اسدتفاده کنید. ورود و خرو  را از طریق دستگاه های کارت خوان و کارت های اعتباری کنترل 

 نمایید و در موارد حساس تر از دستگاه کنترل اثر انگشت، عنبیه چشم استفاده شود.

روس رایگان امنیت را در سطح قابل قبولی فراهم . بسیاری از کاربران گمان می کنند که ضد وییک ضد ویروس قوی نصب کنید -2

می آورد که اشتباه است. به کاربران توصیه می شود که حتما به نصب ضد ویروس های تجاری)غیر رایگان( روی آورند. نسخه های 

 نیمه رایگان نیز باید از به روز رسانی روزانه برخوردار باشند.

ملزومات صحیح کارکردن ضد ویروس ها و ضد هرزنامه ها می توان به شناسه ها و پایگاه  . ازضد ویروس خود را به روز نگه دارید -0

داده های به روز رسانی که به طور مرتب در اختیار این برنامه ها قرار می گیرد اشاره کرد. توصیه مهم اینست که ضد ویروس ها و 

مهمی همچون جلوگیری از انقضای گواهینامه ضد ویروس توجه کنند  ضدهرزنامه ها را باید به روز نگه داشت. کاربران باید به عوامل

 تا مبادا با از کار افتادن ضد ویروس، عرصه برای خودنمایی بدافزارها فراهم شود.

 خالصه کتاب اصول اولیه امنیت اطالعات برای شرکت ها و سازمان های کوچک
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یک اسکن کامل هر روز سیستم خود را اسکن کنید.  -4

اسکنی است که رجیستری ویندوز در زمان راه اندازی 

ل به بررسی فایل های غیرقابسیستم را بررسی کرده و نیز 

اجرا، فایل های بایگانی و فایل هایی با اندازه های متفاوت 

بپردازد. توصیه می شود که به طور منظم سیستم خود را 

اسکن کنید. میزان ترتیب انجام اینکار بستگی به میزان 

 استفاده ای دارد که از کامپیوتر خود می برید.

به روز رسانی کامیوتر از لحاظ امنیتی اهمیت زیادی دارد. این امر باعث می شود که  وز نگه دارید.همیشه کامپیوتر خود را به ر -5

اشکاالتی که به مرور زمان در سیستم عامل کشف می شود عیب یابی و برطرف شده جلوی نفوذ مهاجمانی که از انها برای مقاصد 

 ر به مسیر ذیل روید:مخرب خود استفاده می کنند گرفته شود. برای انجام این کا

Control Panel \ System And Security \ Windows Update 

 کلیک کنید. Turn onدر این مسیر اگر به روز رسانی فعال نبود، روی دکمه 

باالیی برخوردار  تهیه نسخه پشتیبان از اهمیت بسیار از فایل های خود نسخه پشتیبان تهیه کنید و آنها را در جای امن قرار دهید. -6

است. الزم است تا یک برنامه زمان بندی شده برای تهیه نسخه پشتیبان از فایل های خود داشته باشید. برای اینکار می توانید از 

بر روی درایوی که می  My Computerنرم افزارهای مخصوص اینکار و هم از امکانات خود ویندوز استفاده کنید. کافی است در 

را  Backupو سپس گزینه  Toolsبرگه  Propertiesطالعات آن نسخه پشتیبان تهیه کنید راست کلیک کرده، در بخش خواهید از ا

 کلیک کنید.

از ایجاد حساب های کاربری بدون رمز عبور  -1

 خودداری کنید.

رمز عبور نقش باالیی در امنیت سیستم دارد. سعی کنید 

کاراکتر  8از رمز عبوری استفاده کنید که حداقل از 

تشکیل شده و به آسانی قابل حدس زدن  نباشد. بهتر 

است که این کلمه ترکیبی از حروف، اعداد و کاراکترهای 

ر دادن رمز عبور روی حساب خاص باشد. برای قرا

 کاربری به مسیر زیر بروید

Control Panel \ User Account and Family Safety\ User Account 

 کلیک کنید.  Create a Passwordظر را انتخاب کرده بر روی حساب کاربری مورد نو 
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هر چه تعداد حساب های کاربری بیشتر باشد، احتمال اینکه مهاجمان به هدف خود   حساب های کاربری غیرالزم را حذف کنید. -8

شود تا جلوی  ر چه سریع تر حذفبرسند بیشتر است مبال حساب کاربری کارمندانی که بنا به هر دلیلی شرکت را ترک می کنند باید ه

 کنید. Deleteحساب کاربری که استفاده نمی کنید را انتخاب کرده و  به مسیر زیر بروید و سوء استفاده گرفته شود.

Control Panel \ User Account and Family Safety\ User Account\ Manage Accounts 

 غیرفعال است. Remote Desktopمطمئن شوید که  -5

Remote Desktop  امکانی است که سیتم عامل ویندوز در

اختیارتان قرار می دهد تا بتوانید از راه دور به کامپیوتر دیگری 

سیستم خود را  Remote Desktopمتصل شوید. مبال می توانید 

در محل کار فعال کرده، از منزل به آن متصل شوید. عالوه بر 

 نیز بتواند به سیستم نفوذ کند.  این ممکن است یک مهاجم

Control Panel \ All Control Panel Items\ System 

\Remote Setting 

از  Every oneبر روی فایل های سهیم شده به جای  -01

Authenticated Group  .استفاده کنید 

رید. این کار باعث می شود در صورتی که فردی وقتی فایلی را به اشتراک می گذارید، اجازه دسترسی به آن را برای همه آزاد نگذا

بتواند به شبکه نفوذ کند به راحتی به فایل ها و اطالعاتتان دسترسی یابد. برای این کار هنگامیکه فایلی را به اشتراک می گذارید روی 

 گروه مجاز مورد نظر را اضافه کنید. Every oneکلیک کنید و با حذف  Permissionدکمه 

 را فعال کنید.Password Protect گزینه  screen saverدر  -00

ممکن است میز خود را ترک کنید و سیستم روشن بماند در این حالت 

هرکسی می تواند به آسانی و بدون دانستن روش هک به اطالعات 

 Screenدسترسی یابد. برای جلوگیری از این اتفاق بهتر است که در 

Saver گزینه Password Protect .را فعال کنید 

Control Panel \ Appearance and Personalization\ 

Personalization \ on resume\ display logon screen 

 امنیت در شبکه:

ک فایروال یدر صورت اتصال به اینترنت از فایروال استفاده کنید:   -0

ناخواسته جلوگیری می کند. فایروال اینکار را با استفاده از ابزار است که هنگام اتصال به اینترنت از ورود درخواست های مشکوک و 
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قوانین و الگوهایی که از قبل برای آن تعریف شده انجام می دهد و مانند دیواری محکم از ورود مهاجمان به سیستم شما جلوگیری 

 می کند.

Control Panel \ Windows Firewall 

 

بعضی کابران بر این اشتباه پافشاری می کنند که با نصب ضدویروسی که در آن یک برنامه ضد هرزنامه بالدرنگ نصب کنید:  -2

ویژگی ضدهرزنامه تعبیه شده، می توان به خوبی راه هرزنامه و ایمیل های تبلیغاتی را سد کرد .برخی نیز بر این باورند که یک ضد 

ک ضد ویروس برای حفاظت از سیستم کافی است که این باور اشتباهی است. متاسفانه بسیاری از ضد هرزنامه رایگان به همراه ی

هرزنامه های رایگان، هیچ محافظت بالدرنگی ارائه نمی کنند و مانعی واقعی در برابر ایمیل های تبلیغاتی، تروجان ها و مزاحمت های 

مه های رایگان، زمانی از آلودگی سیستم خبر می دهند که رایانه کاربر واقعا هرزنامه ای به شمار نمی روند. همچنین بعضی ضدهرزنا

آلوده شده و بدافزار تمام سیستم را آلوده کرده است. این در صورتی است که در مورد نرم افزارهای تجاری مشابه موضوع متفاوت 

 است و کارایی این نرم افزارها آزموده شده است.

به علت رایج بودن، هدف بسیاری از کدهای مخرب  IEمرورگر  از فایرفاکس یا کروم استفاده کنیم: IEر بهتر است به جای مرورگ -0

و مهاجمان کامپیوتری است. بدافزارهای زیادی وجود دارند که از رخنه های موجود در این نرم افزار استفاده کرده به سیستم نفوذ 

 ر دارد که دائما در حال بهمی کنند. اما دو مرورگر فایرفاکس و کروم کمتر مورد توجه بوده و تیم توسعه دهنده قوی ای پشت آن قرا

 روزرسانی و رفع نقص های امنیتی آنها است.

ل بسیاری از ایمیل های تلیغاتی که برای شما ارسابر روی لینک ها و فایل های ضمیمه شده نامه های الکترونیکی کلیک نکنید.  -4

ه ک ها و دانلود فایل ضمیمه، کامپیوترتان را آلودمی شوند حاوی کدهای مخرب هستند. این کدها می توانند با کلیک کردن بر روی لین

 هبه بدافزار نمایند. تا زمانی که به فرستنده نامه اعتماد پیدا نکرده اید، از کلیک کردن بر روی لینک ها و فایل های ضمیمه شده به نام

 های الکترونیکی خودداری کنید.
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 فصل دوم: اقدامات امنیتی سطح متوسط:

ضیحات فصل گذشته برای یک کاربر خانگی کافی باشد اما برای شرکت ها و سازمان ها به هیچ عنوان کافی گر چه ممکن است تو

 نیست.

 امنیت سیستم :

0- Log in  .خودکار را غیرفعال کنیدLog in  خودکار امکانی است که ویندوز به شما می دهد تا در هنگام نمایش صفحه خوش آمدگویی

ی دارای رمز عبور باشد، رمز پرسیده نشود و مستقیما حساب کاربری ایجاد شده، بارگیری شود. در سیستم، حتی اگر حساب کاربر

 این صورت هر فردی که سیستم را روشن کند به سادگی می تواند به اطالعات دسترسی پیدا کند.

اگر مهاجمی بتواند به سیستمی نفوذ کند، قدرت  قرار ندهید. Administratorبه کاربرانتان قدرت های خاص اعطا نکنید و آنها را  -2

همان کاربر را بدست می آورد. از راه های کاهش تاثیرات 

مخرب نفوذ، اینست که کاربری که آلوده شده، قدرت 

 Administratorکمی دارد و مهم ترین راه اینست که 

می تواند کلیه اطالعات را تغییر  Adminنباشد. یک کاربر

ل ها و تنظیمات مهم از جمله رجیستری داده، به همه فای

داشته  Adminدسترسی داشته باشد. لذا فقط یک کاربر 

  در ویندوز باشید و قدرت دیگر کاربران را محدود کنید.

Control Panel \ User Accounts \ Manage another 

Account  بر روی Create A New Accountید.کلیک و سطح دسترسی را استاندارد قرار ده 

یک مهاجم برای نفوذ  را غیرفعال کنید: Guestکاربر  -0

به سیستم به دو عبارت نام کاربری و رمز عبور نیاز دارد. 

نام پیش فرض است که در اکبر  Guestنام کاربری 

سیستم ها فعال می باشد و رمز عبور قوی ندارد و رخنه 

مناسبی برای نفوذ مهاجم است. برای غیرفعال کردن این 

راست کلیک کرده  My Computerحساب کاربری روی 

 Computer  را انتخاب و در کنسول  Manageو سپس 

Management  در قسمتLocal User And Group  در

و بقیه کاربران غیرفعال  Guestروی کاربر  Users  قسمت

  را تیک بزنید. Account Is Disableدابل کلیک کرده ، 
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را نمی توان حذف کرد. در مقابل باید نام آنرا تغییر داد. قبل از  Administratorکاربر را تغییر دهید.  Administratorنام کاربر  -4

 کنید. Administratorباید یک حساب کاربری با یک اسم دلخواه ایجاد کنید و عضو گروه  Administratorغیرفعال کردن 

 در ویندوز 

Control Panel \ Administrative Tools \ Local Security Policy \ Local Policies \ Security Options 

را انتخاب و حساب  Accounts: Rename administrator accountرفته و گزینه   Policyدر پنجره ای که باز می شود به قسمت 

 کاربری را به نامی که قابل حدس زدن نباشد تغییر دهید. این روش برای هکرهای آماتور کاربرد دارد.

ایجاد کنید و یک رمز عبور بزرگ مبال بیشتر  Adminیک حساب کاربری کم قدرت به نام  مصنوعی بسازید. Administratorیک  -5

مشغول باشند. اینکار به اصطالح نوعی  Userاکتر به آن اختصاص دهید. اینکار باعث می شود تا هکرها به هک کردن این کار 01از 

Honey pot  است. از محاسن اینکار اینست که با فعال کردنAuditing .روی این حساب کاربری، می توان هکر را ردیابی کنید 

 آموزش و پژوهش اداره پدافند غیرعامل استانداری کارشناس –لیدا رسول اهری تهیه و تنظیم: 
 

 چکیده

 تهاجم ونههرگ با بازدارنده و موثر مقابله موقع، به تشخیص انجام، از ممانعت گیری،پیش بازدارندگی، موجب که اقداماتی مجموعه به

 گروه اصم،متخ کشورهای(  سایبری ارتش)  نظامی نیروی از اعم سایبری، متخاصمین توسط سایبری ملی های سرمایه به سایبری

در این  .شود، پدافند سایبری می گویند می سایبری هایتروریسم سایبری و جاسوسان متخاصم، دولتهای پنهان حمایت تحت های

 نوشته با عملیات پدافند غیرعامل در حوزه سایبری به صورت مختصر آشنا خواهیم شد .

 : پدافند غیر عامل، سایبر، جنگ روانیواژگان کلیدی

 مقدمه

 یحوزه در جدید یدامنه یک عنوان به را مجازی یحوزه نظامی، گرانتحلیل. دانندمی نبرد از حوزه پنجمین را مجازی یحوزه برخی

 المللیبین قوانین نداشتن وجود. هاستحوزه سایر از گرفتن فزونی حال در حاضر حال در آن اهمیت که اندشناخته رسمیت به جنگ

 شود. مجازی جنگ وارد دیگر کشور برضد تا دهد اجازه خود به کشوری هر که شده باعث

 طحس در کشور این در اطالعاتی هایتکنولوژی حال، این با دارد را هامحدودیت ترینسخت ایران ارتباطاتی، واردات نظر از آنکه با»

 .«گرددمی محسوب مجازی جنگ یزمینه در کشورها قدرتمندترین از روسیه کنار در ایران و دارند قرار باالیی

 افزایش به رو مخابراتی و ایرایانه هایشبکه قالب در تهدیدها امروزه. دارد را خود خاص قوانین که است فضایی مجازی فضای

 ونقل،حمل مالی، امور و داریبانک خصوصی، و دولتی امکانات جمله از حاضر، حال در کشورها تمامی اقتصاد کلیدی هایبخش. است

 رایب ابزاری مجازی فضای. هستند رایانه به وابسته روزانه عملیات انجام برای همگی دولت، و پرورش و آموزش پزشکی، تولید،

 مقدمه ای بر پدافند سایبری
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 منبع ودنب ناشناخته دلیل به گاهی. ما برضد هم آن و کرد خواهند استفاده آن از دیگران نکنیم استفاده آن از اگر. است ثروت و قدرت

 حمالت محل از آمریکا دولت که دهدمی نشان گذشته سال برآورد. است شده تبدیل جنگ برای آلایده مکانی به مجازی فضای حمله؛

 .است دیده خسارت دالر میلیون 011 جهان، در سایبری

 دارد، اشاره اطالعاتی جنگ به مفهوم این. دارد ایدئولوژیک و سیاسی اهداف با مجازی فضای در هادرگیری به اشاره مجازی جنگ

 جازیم جنگ دقیق تعریف. دارد وجود نظر اختالف واقعی جنگ و جنگ این هایانگیزه مورد در البته که واقعی جنگی مانند به درست

 هایاقدام جهت کشورها سایر هایشبکه و هارایانه در نفوذ منظور به افراد سایر و کشور یک دولت توسط شده انجام هایاقدام» به

 بعق متخصصان و فناوری با کشورهایی.« گیردمی صورت الکترونیکی هایروش راه از روش این که دارد اشاره آسیب و تخریب

 ار خ و داخل در هاییدرگیری موجب کند، فلج را اقتصاد تواندمی جنگ این. هستند مجازی جنگ یبازنده جهانی، یقافله از مانده

 .دهد کاهش را نظامی نیروی وریبهره و گردد کشورها

 ب،آ: »مانند هاساخت زیر در خدشه ایجاد یا و تجارت در وقفه ایجاد کشورها، سایر اطالعات به یابیدست سایبری، یحمله از هدف

 جهان سطح در سایبری حمالت میزان گذشته سال 5 در. دهند افزایش را اقتصادی هایهزینه که نحوی به «…و نقلوحمل برق،

 .است یافته افزایش بسیار

 امروزه. نداداشته دیگریک اطالعات به نفوذ در سعی متخاصم نیروهای که دانندمی «بالکان» جنگ را مجازی جنگ برای شروع ینقطه

 .هاستآن به مرتبط امنیتی افزارهاینرم رشد از ترسریع بسیار ایرایانه هایشبکه رشد

 به جازیم فضای. است نشده تعبیه کشورها ایرایانه هایسیستم در سایبری حمالت از جلوگیری برای کافی هایساخت زیر هنوز

 جاجابه انهروز سایبر فضای در امنیتی کمترین بدون دالر میلیاردها. است شده تبدیل چنینی این جرایمی برای بالقوه مکان یک

 ایبرس حمالت خطر که دارند وجود مجازی فضای در امنیتی کمترین بدون شخصی و دولتی اطالعات ترینمهم از بخشی و شوندمی

 .دهندمی افزایش را

. رددگ پیروز یکم، و بیست قرن اطالعاتی نبرد در تا دارد ایویژه یبرنامه چین که نوشت «اکونومیست» یمجله. م2100 سال در

 در که رنددا مجازی جنگ برای ایویژه یبرنامه شمالی کره و روسیه اسراییل، مانند کشورها سایر که داشت بیان مجله این همچنین

 ما شورک برضد که است وقت خیلی جنگ این گویا. است مجازی نبرد یعرصه در بزرگ قدرت دومین ایران که گفت باید بین این

 خبر که ودب نیفتاده هازبان سر از نطنز اتمی تأسیسات به «نت استاکس» ویروس یحمله بر مبتنی اخبار هنوز. است شده شروع

 .گرفت جای اخبار صدر بر«فلیم» ویروس یحمله به مربوط

 در ویروس این که شودمی بیان آمده دست به اطالعات با اکنون اما است جاسوسی ویروس یک ویروس این که شد بیان ابتدا در

 داد گزارش «تایمز نیویورک. »م2102 سال در. است سایبری جنگ اهداف از یکی کاریخراب. است داشته کاریخراب هدف واقع

اگونی امروزه نیز اخبار گون .است کرده صادر را ایران اتمی تأسیسات به سایبری یحمله دستور متحده ایاالت جمهوررئیس اوباما که

 در مورد حمله سایبری به زیرساخت های اساسی کشورمان به گوش می رسد که مورد اخیر آن هک شدن برخی سایت ها بود.
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 سایبر جنگ از ناشی مختلف تهدیدهای انواع

 ملی؛ امنیت نقض و جاسوسی -0

 افراد، از (شده بندیطبقه اطالعات یا و اختصاصی حساس،) اسرار آوردن دست به منظور به که دارد اشاره عملی به سایبر جاسوسی

 در قانونی غیر برداریبهره هایروش از استفاده با اقتصادی یا سیاسی نظامی، یاستفاده برای دشمنان، و هادولت ها،گروه رقبا،

 .گیرد می صورت رایانه یا و افزارنرم شبکه، اینترنت،

 کاری؛خراب-2

. دارد نام کاریخراب پذیرد،می صورت دشمن تجهیزات در اختالل برای رایانه و ماهواره از استفاده با که نظامی هایفعالیت

 تهدیدها سایر. باشند خطر معرض در مجازی جنگ در است ممکن … و ونقلحمل ارتباطات، سوخت، آب، برق، هایزیرساخت

 .باشد سهام بازار حتی یا و قطارها یبرنامه در اختالل اعتباری، هایکارت اطالعات سرقت شامل تواندمی

 .برق یشبکه -0

 سال در .شوندمی محسوب مجازی جنگ در هاهدف ترینمهم از اینترنت و مجازی فضای به وابستگی دلیل به برق انتقال هایشبکه

 این در برق هایشبکه در افزارینرم نفوذ با تا داشتند قصد روسیه و چین هایدولت که داشت بیان متحده ایاالت دولت. م2115

 داختنان کار از برای برق انتقال هایشبکه به نظامی حمالت نیز مقابل ینقطه در و دیگر سوی از. کنند ایجاد اختالل آن در کشور

 .است مجازی جنگ در توجه مورد موارد از اینترنت

 سایبر جنگ هایانگیزه

 نظامی؛ مقاصد -0

 صورت مجازی فضای یسایه در جنگ این داشتیم، بیان ترپیش که جنگ دیگر رکن 4 خالف بر اینجا در واقعی جنگ مانند درست

 گرفته لهحم جلوی تا هستیم دفاعی و مجازی هاییسالح نیازمند و است نیاز سایبر جنگ فرماندهی مرکز یک به اینجا در. پذیردمی

 .باشیم متقابل یحمله به قادر نیز ما و شود

 نظامی؛ غیر اهداف -2

 یزاتتجه ارتباطی، هایلینک سرور، هایسیستم سازمانی، اطالعات هایسیستم وب، یدهنده سرویس در اختالل از عبارت امر این

 ورتص مالی یا و رقابتی تجاری هایانگیزه کسب برای گاهاً که است تجاری امور و خانگی هایتاپلپ و رومیزی هایرایانه و شبکه

 .است سرگرمی صرفاً دلیل به کاریخراب نیز گاهی و پذیردمی

 .شخصی اهداف -0

 هارسانه توجه جلب برای حمالت از بسیاری. گیردمی صورت شخصی اهداف برای سایبر حمالت درصد51 از بیش که کرد باور باید

 روبهرو اشامنیتی افزارهاینرم توسط سایبر حمالت نوع این از جنبه هامیلیون با روزانه گوید،می( McAfee) شرکت. شودمی انجام

 .شودمی
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 مجازی جنگ از هایینمونه

 افتهی سازمان سایبری حمالت مورد که کرد اعالم صهیونیستی دولت اسراییل، و اهللحزب جنگ جریان در. م2116 سال در 

 .است گرفته قرار روسیه و خاورمیانه کشورهای طرف از

 هابانک ها،رسانه گویا حمله این هدف. داد خود به سایبری یحمله از خبر که بود «استونی» کشور بار این. م2111 سال در 

 .گرفتند قرار حمله مورد روسیه در سروری سوی از که بودند استونی کشور هایوزارتخانه و

 افتاد کار از سایبری یحمله یک جریان در «قزاقستان» کشور انتخابات تارنمای ،.م2111 سال در. 

 مورد جنوبی اوستیای در هادرگیری جریان در آذربایجان و گرجسدتان روسدیه، کشدورهای هایسدایت ،.م2118 سدال در 

 .گرفتند قرار هکرها یحمله

 جنوبی کره و متحده ایاالت کشور دو مالی تارنماهای و ایرسانه دولتی، هایبخش به ایگسترده حمالت ،.م2115 سال در 

 کمال با که داد نشان تحقیق یک داشدتند نظر شدمالی کره سدوی از حمله اندازیراه به همه که حالی در. پذیرفت صدورت

 .است بوده بریتانیا در ناشناخته سرور یک از حمله تعجب

 چندین دفتر هند، علوم ملی بنیاد هند، موشکی سازمان تارنماهای هند، سدایبری یحمله به پاسدخ در ،.م2101 می ماه در 

 .گرفتند قرار پاکستانی هکرهای یحمله مورد … و حزب

 از یکی ویروس این. گرفت قرار هجوم مورد نت استاکس ویروس توسط کشورمان اتمی تأسیسات ،.م2101 سدپتامبر در 

 .گشود سایبری هایمبارزه در را جدیدی برگ و بود ایرایانه هایویروس ترینپیشرفته

 گیردمی قرار سایبری یحمله 0111 از بیش هدف ماه، هر در که کرد اعالم انگلیس دولت دوباره. م2101 سال در. 

 ارتباطاتی شدرکت تارنمای. م2100 یژوئیه در (SK )و الکترونیک هایپست تلفن، شماره اطالعات و شدد هک جنوبی کره 

 .شد دزدیده نفر میلیون 05 منزل آدرس

 از ایران سوی از سدایبری یحمله یک در را خود جاسدوسدی هواپیمای کنترل که پذیرفت آمریکا دولت ،.م2100 اکتبر در 

 .است داده دست

 گویا. اسددت کرده هک را آمریکا و چین بین اقتصددادی یدوجانبه کمیسددیون اطالعات هند که شددد بیان. م2102 سددال در 

 .است بوده دوجانبه کمیسیون اعضای بین الکترونیک هایپست تبادالت شامل شده هک اطالعات

 گران اربسی حمالت این برابر در دفاع ولی شده تمام ارزان مهاجم برای سایبری حمالت که است این بین، این در مسئله ترینمهم

 .شودمی تمام

 پیامدهای جنگ سایبری

 ملی امنیت بارفاجعه تهدید یا حاکمیتی نظام براندازی 

 نزدیک آینده در فیزیکی جنگ شروع تسهیل و سازیزمینه یا فیزیکی جنگ همزمان آغاز 

 المللی بین سطح در کشور وجهه به بارفاجعه صدمه یا تخریب  

 کشور اقتصادی و سیاسی روابط به بارفاجعه صدمه یا تخریب 

 ( ولوژیکبی یا شیمیایی ای، هسته آلودگی ایجاد طریق از) عمومی ایمنی و سالمت برای گسترده مخاطره یا انسانی تلفات 
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  داخلی شورش و ومر  هر 

 کشور امور اداره در گسترده اختالل 

 قومی و ملی دینی، باورهای یا عمومی اطمینان(  به گسترده صدمه یا)  تخریب 

 ملی اقتصاد(  در گسترده اختالل یا)  به شدید خسارت 

 سایبری ملی هایسرمایه عملکرد در گسترده اختالل یا تخریب 

 

 کشور سایبری پدافند نظام راهبردهای

 سایبری حمالت و تهدیدات مقابل در کشور حساس و حیاتی های زیرساخت سازی مصون 

 سایبری پدافند نیاز مورد های نظام توسعه و ایجاد 

 سایبری پدافند حوزه انسانی منابع کیفی و کمی ارتقاء 

 سایبری پدافند حوزه در سازی فرهنگ و بومی مهارتهای و دانش آگاهی، سطح ارتقاء 

 سایبری پدافند روزآمد محصوالت و خدمات توسعه و بومی صنعت تقویت 

 نتیجه گیری

 ویتمعن اخالق، برای مخرب عامل عنوان به را مجازی جنگ که باشد هایشانگ هایهمکاری سازمان المللیبین سازمان اولین شاید
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 برای المللیبین هایشاخص تدوین پیشنهاد عضو کشورهای. م2100 سپتامبر در. است کرده تعریف مهاجمان سوی از فرهنگ و

 کردروی. نگردید حمایت غربی کشورهای سوی از طرح این. دادند ارائه ملل سازمان کل دبیر به را اطالعاتی امنیت جامع سند یک

 .بود متمرکز اقتصادی هایجنبه بر بیشتر غربی کشورهای

 در نهمچنی هاییابهام جنگ این. دارد بستگی گرفته قرار حمله مورد دفاعی سیستم ضعف به زیادی حد تا مجازی فضای در جنگ

 املع ترینمهم عنوان به ایرایانه هایشبکه که گونههمان. کندمی آغاز را حمله کسی چه واقع به که دارد کننده حمله شخص مورد

 از. انددهش تبدیل نیز بالقوه تهدیدهای برای مأمنی به هاآن همچنین اند،شده تبدیل کشورها نظامی حتی و اقتصادی قدرت برای

 .شود گرفته نظر در فیزیکی نظامی حمالت برای کمک یک عنوان به تواندمی مجازی فضای طرفی

 داشته ضعیفی دفاعی سیستم کشور یک در هم خانگی یرایانه یک اگر. هستند متصل هم به هاشبکه که است این بزرگ مشکل

 هایهرایان از استفاده میزان امروزه. کرد پیدا دسترسی هم کشور آن هایرایانه سایر به بتوان رایانه این راه از است ممکن باشد،

 تواندمی ببم یک که خسارتی میزان. است بینیپیش قابل چیز همه واقعی جنگ در. است پیشرفت حال در زیادی سرعت با شخصی

 .نیست بینیپیش قابل خسارتی هیچ مجازی جنگ در اما جانی، و مالی احتمالی هایخسارت و کند وارد

با مطالعات انجام شده می توان نتیجه گرفت که دفاع سایبری یکی از حوزه ها و شاخه های مهم و اصلی پدافند غیرعامل است که 

اثیر ت می باید در سطح کشور نهادینه شود. توسعه علوم رایانه و فناوری اطالعات و ارتباطات تمامی علوم موجود در جهان را تحت

قرار داده است. همچنین هر جامعه ای برای جلوگیری از عقب ماندگی علمی و تکنولوژیک به ناچار باید با پیشرفت علوم و فناوری 

همگام و همراه باشد. فیلترینگ یکی از راهکارهای دفاع سایبری است که هزینه های مالی بسیاری را برای اجرا نیاز دارد. با توجه به 

فرهنگی و تهدیدات نرم دشمنان در زمینه های مختلف اجتماعی، فرهنگی، اخالقی، سیاسی، علمی و تعداد بسیار زیاد آکا  حمالت 

کاربران ایرانی در اینترنت پیشنهاد می گردد در راستای تاثیرگذاری بیشتر و کاهش هزینه های فیلترینگ و کنترل دسترسی برای 

ماعی آن، با هدایت منابع و امکانات موجود در جهت افزایش سطح آگاهی و بلوغ فکری مقابله با تهدیدات سایبری و آفندهای اجت

کاربران و فرهنگ سازی پایه های دفاع اجتماعی سایبری مستحکم شود. همچنین پیشنهاد می گردد مدلی کاربردی از سطوح مختلف 

 هدیدات نرم تهیه و به اجرا گذاشته شود.کاربری اینترنت توسط کاربران جهت کنترل دسترسی و فرهنگ سازی در مقابل ت

 منابع

 (اخالق درفناوری اطالعات و آسدب شدناسدی اخالق ارتباطات، فصلنامه علمی پژوهشی اخالق در 0088پورتفدی، بهزاد .)

 2و0علوم و فناوری اطالعات، سال چهارم، شماره 

  0086پژوهش های مجلس شورای اسالمی، خرداد ماه دفتر مطالعات ارتباطات و فناوری های نوین، تاملی بر فیلترینگ، مرکز 

 (نقش فناوری های نوین ارتباطی در عملیات روانی، فصلنامه عملیات روانی، شماره 0081سوری، جواد .)02 

 فارس استانداری غیرعامل پدافند کل سایبری، اداره حوزه در عامل غیر جزوه آموزشی پدافند 

 سایبری دفاع و الکترونیک جنگ پژوهشکده و دانشکده( ع)حسین امام جامع دانشگاهسایبری،  و الکترونیکی پدافند مجله 

 تهیه و تنظیم )گردآوری(: حمیده صبری فتح آباد، دبیر آموزش و پرورش مدرسه عرفان ممقان
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 0محمودرضا میرلطفی      2 زهرا زابلی     0علی خدادادنویسندگان : 

 چکیده

در عصر حاضر، مدرسه از مهم ترین نهادهای اجتماعی، تربیتی، آموزشی و اصلی ترین رکن تعلیم و تربیت است. از آنجا که تربیت 

تماعی، کشف استعداد ها، هدایت، رشد متوازن روحی، معنوی و صحیح دانش آموزان در ابعاد دینی، اخالقی، علمی، آموزشی، اج

جسمانی آنان نیاز به فضاهای آموزشی مناسب دارد بنابراین ایجاد امنیت و ایمن سازی مدارس موجود، به دلیل تنوع در کیفیت ساخت 

افزایش امنیت روانی دانش آموزان  بناهای آموزشی و استقرار در کلیه شهرها و روستاهای کشور ضروری می باشد که این امر باعث

و خانواده ها خواهد شد. از آنجائی که دانش آموزان به دلیل خصوصیات جسمانی و عادات ویژه رفتاری، بیشتر از بزرگساالن در 

 .معرض خطرات محیطی هستند، پرداختن به مسئله پدافند غیر عامل، نقش مؤثری در سالمت دانش آموزان دارد

 افند غیر عامل، ایمن سازی مدارسپد: هاکلیدواژه

 مقدمه

امروزه مدرسه، از مهم ترین نهادهای اجتماعی، تربیتی و آموزشی، و اصلی ترین رکن تعلیم و تربیت است، که به منظور تربیت صحیح 

معنوی و جسمانی دانش آموزان در ابعاد دینی، اخالقی، علمی ، آموزشی، اجتماعی کشف استعدادها و هدایت و رشد متوازن روحی و 

مدارس کشور در مقاطع مختلف تحصیلی با جمعیت چندین میلیونی با پراکندگی و . آنان، نیاز به فضاهای آموزشی مناسب دارد

 میلیونها آنکه ضمن بوده گستردگی در تمام نقاط شهرها و روستاها از نظر ساخت و ساز دارای تفاوت در کیفیت ابنیه و تاسیسات 

ا زندگی تمام خانواده ها در ارتباط می باشند، ایجاد مدرسه امن جدید و ایمن سازی مدارس موجود ، سبب ایجاد ب هروزان آموز دانش

امنیت روانی خانواده و دانش آموزان گردیده و در شرایط تهدید عالوه بر بهره برداری دانش آموزان می تواند به عنوان کانون امن 

 .می باشد عامل غیر پدافند دادن قرار ین رو مهمترین استراتژی ایمن مدارس در اولویت از ا محله مورد استفاده قرار گیرد.

 توان می آن اجرای با و نبوده خاصی افزار جنگ کارگیری به مستلزم که شود می اطالق اقداماتی مجموعه به عامل غیر دفاع واقع در

 خسارت ینا میزان یا و نمود جلوگیری انسانی تلفات و نظامی غیر و نظامی حیاتی تأسیسات تجهیزاتی، مالی، خسارات شدن وارد از

 ارخداداه میان در گروه پذیرترین آسیب مدارس در ها بچه عمومی های مکان تمام میان در. داد کاهش ممکن حداقل به را تلفات و ها

 سازه ودنب نامناسب. است برخوردار زیادی اهمیت از نیز آنها گیری قرار محل ساختمانها، پذیری آسیب بر عالوه. باشند می فجایع و

 گردد. حادثه یک در جدی خطرات به منجر تواند می ها سازه ایمنی معیارهای فقدان و ها

 عامل غیر پدافند مالحظات بررسی  در شده گرفته نظر در ضوابط و . معیارها1

                                                      
 کارشناس ارشد برنامه ریزی شهری دانشگاه سمنان1 

 دانشجوی کارشناسی ارشد برنامه ریزی روستایی دانشگاه زابل2 

 استادیار گروه جغرافیای برنامه ریزی روستایی دانشگاه زابل3 

 دافند غیرعامل و ایمن سازی در ساختمان مدارسپبکارگیری 

http://www.civilica.com/modules.php?name=PaperSearch&queryWf=%D8%B9%D9%84%DB%8C&queryWr=%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AF&simoradv=ADV&period=all&ConfereceRes=1&JournalRes=1
http://www.civilica.com/modules.php?name=PaperSearch&queryWf=%D8%B9%D9%84%DB%8C&queryWr=%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AF&simoradv=ADV&period=all&ConfereceRes=1&JournalRes=1
http://www.civilica.com/modules.php?name=PaperSearch&queryWf=%D8%B2%D9%87%D8%B1%D8%A7&queryWr=%D8%B2%D8%A7%D8%A8%D9%84%DB%8C&simoradv=ADV&period=all&ConfereceRes=1&JournalRes=1
http://www.civilica.com/modules.php?name=PaperSearch&queryWf=%D8%B2%D9%87%D8%B1%D8%A7&queryWr=%D8%B2%D8%A7%D8%A8%D9%84%DB%8C&simoradv=ADV&period=all&ConfereceRes=1&JournalRes=1
http://www.civilica.com/modules.php?name=PaperSearch&queryWf=%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF%D8%B1%D8%B6%D8%A7&queryWr=%D9%85%DB%8C%D8%B1%D9%84%D8%B7%D9%81%DB%8C&simoradv=ADV&period=all&ConfereceRes=1&JournalRes=1
http://www.civilica.com/modules.php?name=PaperSearch&queryWf=%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF%D8%B1%D8%B6%D8%A7&queryWr=%D9%85%DB%8C%D8%B1%D9%84%D8%B7%D9%81%DB%8C&simoradv=ADV&period=all&ConfereceRes=1&JournalRes=1
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 عامل غیر پدافند امور  در نظام کلی های سیاست. الف

معظم رهبری و فرماندهی کل قوا به سیاست های کلی نظام در امور پدافند غیر عامل را ابالغ فرمودند که برخی از مفاد اخیراً مقام 

 :مورد کاربرد در این بخش بشرح ذیل می باشد

هادهای یت نها و مدیرپیش بینی سازوکار الزم برای تهیه طرحهای مشترک ایمن سازی و ایجاد هماهنگی در سایر طرحها و برنامه . 0

 ها...افزایی و کاهش هزینهمسئول،در دو حوزه پدافند غیرعامل و حوادث غیرمترقبه در جهت هم

فرهنگ سازی و آموزش عمومی در زمینه به کارگیری اصول و ضوابط پدافند غیرعامل در بخش دولتی و غیردولتی، پیش بینی مواد . 2

 ...ر زمینه پدافند غیرعامل ودرسی در سطوح مختلف آموزشی و توسعه تحقیقات د

 ب. توصیه های مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن در امور پدافند غیر عامل

مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن بعنوان مرجع تأیید فناوری های نوین ساختمانی وضوابط و مقررات ملی ساختمان در خصوص 

 :ستامور پدافند غیر عامل موارد ذیل را مورد تأکید قرار داده ا

 مقررات ملی ساختمان 20پیش نویس مبحث  -0

 (.پذیری آسیب و تهدیدات ها،  گام های موثر در فرایند طراحی دفاع غیر عامل) ارزیابی ارزش، دارایی -2

 اهداف پدافند غیر عامل در مدارس. 2

 ایجاد امنیت در برابر تهدیدات 

 (مالی خسارات و جانی تلفات) پذیری آسیب کردن کم و بحران شرایط در پایداری 

 تهدید هنگام در آموزان دانش روانی جسمی آرامش وتأمین مدرسه در حاضر افراد جان حفظ 

 خطر نوع هر با مقابله برای آمادگی حفظ و آموزان دانش شخصیت و رشد جهت در مدرسه عملکرد بهبود. 

 . راهکارهای اساسی برای ایجاد مدارس امن:3

 آگاهی افزایش  -0 -0

کارشناسان معتقدند که اهمیت آموزش، دانش و آگاهی، در توانمندسازی جامعه همسنگ و همتراز در بسیاری از موارد ارزش آن بیش 

. از این رو ساخت و نگهداری محیطی ایمن یعنی به "باشداز قابلیت واکنش و بازتوانی رضایت بخش درحوادث شدید طبیعی می

نیم تواکاری می خاطرات، تاثیرات بالقوه مخرب آنها و دانستن اینکه در بروز مخاطرات چهاشتراک گذاشتن اطالعات در خصوص م

های موجود و دانش الزم، قادر است اقدامات ساده و موثری برای ساخت  انجام دهیم، اهمیت دارد. یک جامعه به کمک تخصص

آموزش و انجام مانورهای دوره ای جهت حفظ آمادگی و ارزیابی هایی با ایمنی بیشتر برای مدارس، انجام دهد و استمرار در ساختمان

 .آموزشها ضروری می باشد

 ترویج حس مالکیت  -2 -0
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این مسئله کند وکنند، ایمنی ساختمان را تضمین میهایی که از ساختمان استفاده و نگهداری میترویج حس مالکیت در افراد و گروه

اده است، استمرار خواهد داشت. برای ایجاد حس مالکیت در افراد، باید به آنها نقش در تمام سنواتی که ساختمان مورد استف

یرد که گگیری فعال در ارزیابی، طراحی، اجرا، نظارت و ارزیابی اولیه ساختمان، محول گردد. همکاری مستمر زمانی شکل میتصمیم

نیازهای خود را در حال برآورده شدن ببینند، حفظ و نگهداری  مشارکت همه ذینفعان منجر به سود متقابل شود، و تمام افراد دخیل ،

 .ای ایمن محقق خواهد شد از مدرسه و متعاقب آن داشتن مدرسه

 به حداقل رساندن هزینه ها و به حداکبر رساندن منابع -ترویج نوآوری -0-0

ی ها. ترویج نوآورها، منابع و قابلیتاز محدودیت ایحلی نو برای حل یک مشکل، باتوجه به مجموعهنوآوری یعنی فرایند ابداع راه

 در ایمن توان آن کار را انجام داد. نوآوری های گوناگونی که مییعنی تغییر نگرش کلی از تمرکز بر چگونگی انجام یک کار، به راه

یش کارآئی سازه در برابر وقوع ها شده و استفاده از مصالح مقاوم و سبک در سازه ها موجب افزا سازی مدارس سبب کاهش هزینه

 هایای از افراد در فعالیتسازی مدارس می توان به دارا بودن زنجیره گستردهبحرانها می باشد. از راههای ترویج نوآوری در ایمن

ی لترین پیشنهادات عمجوی فعاالنه در کسب دانش جدید و اشتراک گذاشتن آن و تشویق به بیان جزئیوجست  -طراحی مدارس

 .اشاره نمود

 ترغیب و تشویق جامعه توسط رهبران -0-4

انداز جدید و ایجاد انگیزه در تغییر رهبران راهبردهائی را ارائه کرده و با حضورشان در یک اجتماع یا در دولت، به بررسی دقیق چشم

ودهرچند ش، اغلب توسط رهبران تعریف میت مدرسه(اجتماعا در) اصول از بسیاری. کنندمی کمک متقابل،  و رفتارهای اجتماعی ارزش

که همیشه این افراد از متخصصان فنی یا کسانیکه نقش رهبری رسمی را ایفا می کنند، نیستند. بعبارت دیگر منظور از رهبران کسانی 

سازی مدارس گردند.  ایمنتوانند منشاء بسیاری از تغییرات به ویژه در  توانند با نفوذشان )گفتاری،کالمی و رفتاری( میهستند که می

  :برخی راههای ترغیب جامعه توسط رهبران عبارتند از

 جستجوی افراد مورد احترامی که قادرند برای تغییر، انگیزه ایجاد کنند 

 سازی مدارس تالش در جهت ایجاد درکی مشترک در لزوم ایمن 

 ریزی برای تغییرایجاد شناخت مشترک جهت برنامه 

 کنند.سازی مدارس تالش می در راستای ایمن حمایت از افرادی که 

 ارزیابی روند و بهبود عملکرد -0-5

، سازی مدارساندرکاران ایمنهای مرتبط و نیز همه دستمند، از اقدامات انجام شده توسط همه دستگاهطرف و نظامیک ارزیابی بی

امعه شود و با سایرین )از جآوری میطرفانه و شفاف جمعبیکند. اطالعات به صورت به پیشرفت کار و افزایش پاسخگویی کمک می

ه های ساخت مدارس ایمن در آینده، استفاده کردشود تا از آن برای برنامهمللی(، به اشتراک گذاشته میالبین و ملی تا  محلی گرفته

 .ندرکاران قرار بگیرداو از ارزیابی صورت گرفته نقاط قوت و ضعف اقدامات استخرا  شده و مورد استفاده دست
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 مقاوم سازیی و تضمین کیفیت -0-6

پوشی پایبندی به اصول فنی دقیق در طراحی و اجرای سازه ها، که موجب ایمنی بیشتر آنها می گردد، ضروری است. عدم توجه یا چشم

کارگیری مهندسان دارای توجه کافی در بهداشتن  .بیاندازد مخاطره به  تواند ، ایمنی آتی افراد را درمدرسهمی درنگاز این اصول، بی

طور توجه کافی به تمام اصول مربوط به طراحی/مهندسی، استفاده از منابع و مصالح مناسب سازی، و همینصالحیت و آگاه به مقاوم

 .به تضمین ایمنی مورد نظر ساختمان کمک خواهد کرد

 مداوم ارزشیابی و پایش -0-1

ساکنین آن، تابع عوامل بسیاری است.اثرات ناشی از مخاطرات بشدت تحت تاثیر آگاهی ما از احتمال خطر برای یک مدرسه و 

باشد. از آنجایی که این عوامل همگی پویا هستند، ریسک موجود در اجتماع مدرسه مخاطرات و نیز توانایی ما در کاهش اثرات آنها می

موجود در مدرسه، همچنین  پایش مستمر مخاطرات و ریسک یعنی تالش مداوم و ای ایمن، نیز پویا است. ایجاد مدرسه

 نگهداری،حفظ ایمنی ساختمان و آموختن طرق جدید برای کاهش اثرات مخاطرات.

 چالش ها و مشکالت در زمینه ایمنی مدارس. 4

   در اجرای طرحهای ایمن سازی مدارس برخی چالشها و مشکالت وجود داشته که اهم آن عبارتند از :

شخص نبودن مسئولیت اجرای طرح ایمن سازی چون سازمان نوسازی مدارس وظیفه نگهداری نداشته و در صورتی که از م -4-0

 سوی خیرین یا مردم مقاوم سازی شود اجرای اصولی و کامل طرح با اعمال سلیقه همراه خواهد بود. 

موزش و پرورش و سازمان توسعه، و نوسازی مدارس پیشنهاد می گردد کلیه لوازم و تجهیزات خریداری شده توسط سازمان آ -4-2

 1به همراه تجهیزات تببیت)فیکسینگ( تهیه شوند حتی می توان این قید را در مناقصات خرید در  نمود

در دستورالعمل ایمن سازی دهمین مانور، نصب پارچه یا پرده کرکره جلو پنجره ها بدالیلی از جمله کم شدن نور ، احتمال  -4-0

زی ، هزینه باالی خرید و تعمیرات پرده ، پیشنهاد می گردد بر روی شیشه ها بر چسب شفاف به صورت تمام سطح شیشه آتش سو

 1یا به صورت نوارهای موازی فاصله دار نصب گردد

پیگیری تأمین اعتبار از سوی مدیران مدارس ویا اولیاء به دلیل مشکالت خاص خود و تالش جهت کاهش هزینه، امکان -4-4

 .اجرا شدن طرح بصورت ناقص می گردددستیابی به نتایج طرح بصورت فنی وایمن سازی میسر نبوده وموجب 

 چشم انداز مدرسه امن. 5

 :باشند زیر های ویژگی دارای بایستی می  ساله کشور مدارس امن ،با مالحظات پدافند غیر عامل 21در سند چشم انداز 

  یکی از کانون های ثقل محلهاستقرار در موقعیت مناسب به عنوان 

 محیطی شرایط و بحران وقوع پتانسیل به توجه و فنی اصول رعایت با  مقاوم سازه احداث  

 محله به رسانی خدمات قابلیت با منظوره چند پناهگاه دارای  
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 استمرار فعالیت آموزشی و نیز اسکان اضطراری جمعیت در شرایط بحران قابلیت دارای 

 بحران شرایط برای دیده آموزش و آماده کارکنان و معلمین و آموزان دانش دارای 

 یا برای جمعیت تحت پوشش در شرایط بحرانمه و نیاز مورد زیرساختهای و خدمات دارای 

 اصول اختصاصی پدافند غیر عامل در ساختمانهای آموزشی. 1

  و فضای باز فضای سبزمتری و نزدیکی به مراکز درمانی  0111عدم وجود مراکز حیاتی و حساس تا شعاع 

 طبقات تمامی در امن اتاق داشتن و سازه مناسب استحکام 

 طبقه. چهار: دبیرستان طبقه، سه: راهنمایی طبقه، دو: ابتدایی مدارس در طبقات حداکبر 

 کالس چیدمان در اضطراری خرو  برای کافی فاصله وجود و ها خروجی به وآسان سریع دسترسی و بودن خوانا  

 بنا داخل به ها شیشه پرتاب و ریزش مقابل در امنیت 

 دقیقه 0 حداکبر در نشانی آتش همچون حیاتی خدمات به دسترسی امکان و آتش فوری مهار امکان 

 ( متر 21 حداقل) آن از مناسبی شعاع با مدرسه از بیرون در ها پناهگاه خروجی تعبیه 

 (دقیقه 51حداکبر)محدود زمانی فاصله یک در امن نقاط به کلیدی افراد و امکانات،اسناد کلیه انتقال امکان 

 ضطراریا بیمارستان یا موقت اسکان به آموزشی از ها ساختمان این کاربری سریع تغییر امکان 

 راهکارها

 .فرم ساختاری مدارس نرم و منعطف بوده و گوشه های تند در فرم کلی آن نباشد 

 باشد خانواده به آموزان دانش رساندن و موقت ولی ایمن پناه هدف مدارس در کاربران، سن به توجه با. 

 نماید فراهم خطرناک یا طلب فرصت افراد و گران غارت برای را فرصتی هیچگونه نباید محیط طرح. 

 باشد نداشته وجود سطح اختالف حیاط با بنا اصلی های خروجی بین. 

  باشد ممکن پنجره ازطریق دوم و اول همکف، طبقات در ها کالس از اضطراری خرو. 

 باشد استاندارد اندازه از تر وسیع اضطراری خرو  تسهیل برای فرار پله ابعاد. 

 باشند افراد سقوط خطر برابرر در محفوظ کامال و سراسری قاب دارای مدارس در فرار پله. 

 باشد سرسره مدل اضطراری تخلیه تسریع برای ها نرده طرح و نباشد لغزنده حرکتی مسیرهای کف. 

 باشد(  اضطراری برق)  انرژی و سوخت جایگزین منابع دارای. 

 تعیین شود  فعالیت او  زمان در جمعیت تعداد طبقات، تعداد بنا، سطح متناسب باید ساختمان خروجی تعداد 

 پیشنهادها و توصیه ها. 7

 :گردد می پیشنهاد زیر موارد امن، مدارس ایجاد ی حوزه در عامل غیر  جهت تحقق اهداف عالیه دفاع

 مدارس طراحی در عامل غیر پدافند مالحظات العمل دستور تهیه 

 پرورش و آموزش امکانات بسیج و آموزی دانش بسیج مشارکت با مدارس، سازی ایمن نهضت ایجاد 

 جدید مدارس احداث در عامل غیر دفاع مالحظات اعمال شدن الزامی 

 پرورش و آموزش وزارت در عامل غیر پدافند فنی دفاتر ایجاد  
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 های مورد نیاز. طراحی و مطالعه جهت مهندسین بسیج توان از گیری بهره 

 (والدین و آموزان دانش -مسئولین)  آموزشی نظام اصلی رکان بین در جویانه مشارکت حس ایجاد 

 منابع

  ،ساختمان مدارس، سومین ، بکارگیری پدافند غیرعامل و ایمن سازی در 0050خداداد, علی؛ زهرا زابلی و محمودرضا میرلطفی

 همایش مدیریت بحران در صنعت ساختمان، مشهد،

 http://www.civilica.com/Paper-CMCILFUS03-CMCILFUS03_033.html 
 

 «برای مشاهده متن کامل خبرها روی آنها کلیک کنید»

  از سایت های دولتی دستگیر شد هکر تعدادی   نقشه « آلمان»وضعیت تولید محصوالت تراریخته در+ 

  و اسرائیل از ایران ترس مشترک عربستان  وهای هوشمند میتسوبیشی هک شدندخودر 

 سی: ورود ایران و عربستان به یک جنگ سایبری بیبی

 تمام عیار 

 تایمز:فایننشال

  قدرت برتر سایبری دنیاست  1ایران در جمع 

  نهادهای دولتی مقصر حمالت اخیر سایبری هستند   مزایا و معایب دنیای سایبری را برای کودکان بازگو کنید 
 

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

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

 پورتال پدافند غیرعامل استانداری آذربایجان شرقی http://padafand.eaz.gov.ir/ 

  دفتر پدافند غیرعامل –استانداری آذربایجان شرقی http://ostan-as.gov.ir/?PageID=42 
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 صاحب امتیاز: اداره کل پدافند غیرعامل استانداری آذربایجان شرقی

 جهانسری احمد مدیر مسئول: سردار

 سردبیر: محمد بامدادی

 دبیر تحریریه: رامین زارعی

 140-00006215شماره تماس : 
 

 

 عناوین رویدادهای مهم خبری

 سایت های مرتبط با پدافند غیرعامل
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