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 دستورالعمل اجرایی

باتوجه به اهميت پدافند غير عامل در زيرساختهاي كشور در مقابله باا تهديادا، د دنامر باراي باره  زدد تاااده ادار  مارد          مقدمه :

وايجاد نارضايتي عمومي به دنباه آد است كه زير ساخت ها وتاسيسا، حياتي و ضروري كشور را فلج و فاقد كارايي الز  نمايد. در ايار  

ياي ادار  مرد  بر ه  منطبق ميشود ياني در هماد جا كه مرد  زندگي مي كنند دنامر نياردر حااه ضاربه     حالت جغرافياي جنگ وجغراف

زدد به زير ساخت ها است . بنابراير افرايش بازداندگي و كاهش آسيب پذيري و تداو  كاركردهاي اساسي از اهداف اصلي دستگا  هااي  

 تهديدا، مي باند.اجرايي با رويکرد پدافند غير عامل در  مواجهه با 

 ماده یكم /هدف : 
انجا  دفاع غيرعامل د ايجاد و فااه سازي ساختار پدافند غيار عامال و نهاديناه ساازي آد در ساطگ دساتگاههاي اجراياي اساتاد و         

بار  پاذيري باا بکاارگيري یرفيات هااي اساتاني دساتگاههاي اجراياي در برا        نهرستاد به منظور افرايش ايمني د پايداري و كاهش آسايب 

 تهديدا، و اقداما، نظامي و نوير دنمر.

 ماده دوم /منظور :
 برآورد تهديدا، عليه مراكرد تأسيسا،  زير ساختهاي دستگا  هاي اجرايي مستقر در محدود  استاد .  .1

 د.هاي مختلف دستگا  هاي اجرايي استا هاي ناني از تهديدا، و اقداما، نظامي و نوير دنمر در حوز  پذيري نناسايي آسيب .2

 هاي مختلف. نناسايي مراكر با طبقه بندي حياتيد حساس و  مه  دستگا  هاي اجرايي استاد در حوز  .3

 هاي مختلف دستگا  هاي اجرايي استاد. پذيري و صدما، بر نيروي انسانيد تجهيرا،د تأسيسا، مه  در حوز  كاهش آسيب .4

   و نوير دنمر ظاميهاي ملي و استاني در كشور در برابر تهديدا، ن حفایت از سرمايه .5

 افرايش آستانه تاب آوري و مقاومت دستگا  هاي اجرايي در برابر تهديدا،   .6

 ادار  امور دستگا  هاي اجرايي استاد و نهرستاد به صور، خود اتکاء در نرايط تهاج  خارجي به كشور .7

 ماده سوم :

 الف/ ماموریت :
تهديد دكاهش آسيب پذيريها و پايدار نمودد دستگا  اجرايايد   كميته پدافند غير عامل دستگا  اجرايي مأموريت دارد به منظور برآورد

تداو  چرخه خدما، ضروري و ارتقاء تحمل و تاب آوري دستگا  اجراياي د حفایات از جااد مارد   و مناابا انساانيد تاأمير نيازهااي         

راناي ناناي از تهديادا، نظاامي دنامر      ضروري و مورد نياز مرد  و استفاد  از كليه امکانا، دستگا  اجرايي و بسيج منابا در نرايط بح

 اقداما، زير را انجا  دهد:

 سازماندهي و ايجاد ساز وكار الز  در پدافند غير عامل و دفاع غير نظامي مورد نياز دستگا  اجرايي استاد. .1

ر حاوز  پدافناد   ها و مخاطرا، در سطگ دستگا  اجرايي اساتاد د افراييبرآورد تهديدا، و اقداما، دنمرد نقاط آسيب پذير د ه  .2

 غير عامل

 طبقه بندي و اولويت بندي مراكر و زيرساخت هاي دستگا  اجرايي استاد .3

د  ارتباطاا، و   اناریي خدما، اساسي دستگا  اجرايي )با استمرار كاركرد در حوز  هااي فنااوري اطاعاا، د     ارائه  تداو  چرخه .4

بد بار،د اناریي   ) ناادد غاذاد آ   مرتبط با ویايف دساتگا  اجراياي   هاي ضروري مرد  استحکاما، زير ساختي( و تامير نيازمندي
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اضطراريد سامت و بهدانت و درماد د تامير جاد پنا  امر براي مرد ( در نرايط تهديد نظامي دنمر براي كوتاا  ماد،د ميااد    

 مد،د بلند مد،

ارتقاء فرهنگ عمومي مرد  و كاركناد با اجراي آموزناهاي عماومي و تخییاي و اقاداما، فرهنگاي و تمارير و رزماايش در          .5

 ادگي و پايداري در حوز  هاي مختلف در برابر تهديدا، نظامي و نوير دنمر.خیوص ارتقا آم

 تهيه طرحهاي پدافند غير عامل د اجرا و نظار، بر آد در مراكر و زير ساختهاي دستگا  اجرايي استاد. .6

عماوميد دولتاي و   باا بکاارگيري و بسايج امکاناا، و مناابا       ا، دنامر تهديد ها وادار   كاركناد و مرد  به منظور مقابله با بحران .7

 مردمي.

 ارتقا آستانه پايداري و تاب آوري دستگا  اجرايي استاد در برابر تهديدا، از طريق بکارگيري اصوه پدافند غير عامل .8

 آمادگي دفاع غير نظامي و پدافند غير عامل در دستگا  اجرايي استاد با برگراري آموزش د تمرير و رزمايشهاي دور  اي. .9

 دافند غیرعامل دستگاه اجرایی استان:ب / وظایف کمیته  پ
 بندي آنها استاد در برابر تهديد و طبقهدستگا  اجرايي  ريپذ بيليست نقاط آس بيو تیو يبررس .1

 ها و مراكر و تاسيسا، در سطگ استاد و نهرستانها بندي زيرساخت نناسايي و طبقه .2

 استاددستگا  اجرايي اولويت بندي مراكر  حساس و مه   .3

 و ...( يتيامن دا،يتهد دخارجي دا،ياستاد )تهددستگا  اجرايي تهديدا،  راديو برآورد نوع و م يينناسا .4

 تدوير برنامه اجرايي پدافند غيرعامل دستگا  اجرايي در حوز  هاي مختلف و نظار، بر حسر اجراي آنها. .5

اخذ تاييديه از ادار  كل پدافند غيار   هاي پدافند غيرعامل پروی  هاي مه  استاني بر اساس تقد  تايير ند  و طرحپيوستها و تهيه   .6

 عامل استاد و سازماد يا وزارتخانه مركري

 آموزش و فرهنگ سازي و نهادينه سازي موضوع پدافند غير عامل در سطگ دستگا  اجرايي استاد و نهرستاد .7

 هاي پدافند غيرعامل میوب استاني و ملي . طرح ريريد برنامه ريري و نظار، بر اجراي طرح .8

 هاي مورد نياز تامير و تخیيص اعتبارا، استاني و ملي پدافند غير عامل و ساير پشتيباني پيگيري .9

 در دستگا  اجرايي باالدست / وزارتخانهو سازماد ها و راهبردهاي كاد نوراي پدافند غيرعامل استاد اجراي سياست .11

 در اجرا و نظار، بر طرحهاي دستگا  اجرايي باالدست / وزارتخانهو سازماد هماهنگي با ادار  كل پدافند غيرعامل استاد .11

 هاي پدافند غيرعامل دستگا  اجرايي. ححفایت و امنيت طر .12

 هاي پدافند غيرعامل دستگا  اجرايي استاد و ارائه براي تیويب برآورد اعتبار مورد نياز طرح .13

 هاي پدافند غيرعامل به به ادار  كل پدافند غير عامل استاد ارائه گرارش عملکرد مربوط به طرح .14

 يري میوبا،تشکيل جلسا، پدافند غيرعامل دستگا  اجرايي و پيگ .15

 ايهاي دفاعي دستگا  اجرايي استاد با آموزشد تمرير و رزمايش دور پايش آمادگي .16

 استفاد  از یرفيتها و قابليت هاي بسيج براي مديريت و كنتره بحراد ناني از جنگ در استاد. .17

   سازماندهي مناسب دستگا  هاي نهرستاني و مديريت صحنه عملياتهاي امداد رساني و خدما، رساني .18

 تامير ارتباطا، ضروري دستگا  اجرايي استاد با تقد  برقراري ارتباط بير مديريت ارند استاد   .19

 پيگيري اجراي مواد قانوني پدافند غير عامل و آيير نامه ها و دستور الاملهاي مربوطه   .21
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 ج/ وظایف دبیرخانه/ اداره  پدافند غیرعامل دستگاه اجرایی 
 پيشنهادي كميته هاي  تخییي دستگا  اجرايي استادهاي  ها و برنامه تلفيق طرح .1

 هاي پدافند غيرعامل دستگا  اجرايي استاد   ها و برنامه امکاد سنجي اجرايي طرح .2

تهيه و تدوير طرحها و تنظي  پيشنهادهاي الز  براي ارايه به كميته پدافند غير عامل دستگا  اجرايي و  دبيرخانه پدافناد غيار    .3

 عامل استاد

 امه اجرايي ساليانه پدافند غير عامل دستگا  اجرايي و ارايه به دبيرخانه پدافند غير عامل استادتدوير برن .4

 هاي پدافند غيرعامل دستگا  اجرايي و پيگيري تخیيص و جذب آد پيش بيني اعتبار ساليانه براي طرح .5

 ير عامل استادبررسي و آماد  نمودد طرحهاي دفاعي دستگا  اجرايي براي ارايه در نوراي پدافند غ .6

 تنظي  دستور جلسه و اولويت بندي موضوعا، براي طرح در جلسه كميته پدافند غيرعامل دستگا  اجرايي .7

 اباغ و پيگيري میوبا، كميته پدافند غ ع دستگا  و نوراي پدافند غيرعامل استاد .8

 

 هاي پدافند غیرعامل استانی : د / فرآیند تهیه و تدوین و تائید طرح
 هاي اجرايي استاده و برآورد طرح ها در دستگا مطالاهد تهي .1

 يررسي و تائيد اوليه در كارگرو   تخییي مربوط و پيشنهاد به دبيرخانه استاد .2

 ارائه طرح و برآورد آد به نوراي پدافند غيرعامل استاد .3

عامال اساتاد باراي     تائيد طرح توسط نوراي استاد و ارساه به سازماد پدافند غير عامل كشور توساط ناوراي پدافناد غيار     .4

 تیويب و اباغ

 هاي استاني توسط مديركل پدافند غير عامل استاد)دبيرخانه(پيگيري تیويب طرح .5

 اباغ طرح به دستگا  مجري توسط مديركل پدافند غير عامل استاد. .6

 تخیيص منابا طرح توسط دستگا  مجري از طريق مبادي ذيربط. .7

 اجراي طرح توسط دستگاههاي استاني .8

 رارش پيشرفت كار و موانا و مشکا، احتمالي توسط دستگا  به دبيرخانه استادارائه گ .9

 هاي پ غ ع توسط ادار  كل پدافند غير عامل استاد نظار، بر حسر اجراي طرح .11
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 فرآیند تهیه و تدوین برنامه های پدافند غیر عامل
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 / اعضاي کمیته پدافند غیر عامل دستگاه اجرایی استان به شرح زیر می باشند ماده چهارم
 مدير كل / رئيس )باالترير مقا  ( دستگا  اجرايي استاد به عنواد رئيس كميته و مسئوه پدافند غير عامل دستگا  اجرايي .1

 مااونير دستگا  اجرايي استاد   .2

 ه عنواد دبير كميتهمدير / كارنناس پدافند غير عامل دستگا  اجرايي ب .3

 مديراد دستگا  اجرايي نهرستاد .4

 مدير حراست دستگا  اجرايي استاد   .5

 ساير مديراد بنا به نياز .6

 ماده پنجم : فرآیند و اقدامات پدافند غیرعامل هر دستگاه اجرایی  استان به شرح زیر می باشد.
 ييمارفي و انتیاب مدير / كارنناس يا رابط پدافند غيرعامل دستگا  اجرا .1

 تايير و انتیاب دبيرو اعضاي كميته ي پدافند غيرعامل دستگا  اجرايي توسط مدير كل / رئيس .2

 را  اندازي دبيرخانه پدافند غ ع دستگا    .3

 مارفي مسئولير كميته هاي  تخییي دستگا  اجرايي و انتیاب آناد .4

 تدوير آئير نامه اجرايي به منظور برقراري جلسا، و انجا  ویايف هر كميته .5

بندي تاسيسا،د تجهيرا، و... دستگا  اجرايي مطابق ویايف آد دساتگا  و ارائاه باه دبيرخاناه پدافناد غيار        برآورد تهديدا، و طبقه .6

 عامل استانداري

ياربط و ارائاه باه دبيرخاناه پدافناد غيار عامال        ذتوسط دستگا   تهديدا، انساد ساختهاي ناني از  طراحي الگوي مديريت بحراد .7

 استانداري

دساتگا   امير چرخه استمرار كاركرد و ارائه خدما، به  مرد  در زماد بحراد ناني از تهاج  دنمر توسط طراحي الگوي چگونگي ت .8

 به دبيرخانه پدافند غير عامل استاد

 هاي ارائه ند  به دبيرخانه استاد. تشکيل جلسا، كميته پدافند غيرعامل دستگا  اجرايي و بررسي و تائيد برآورد و طرح .9

 به دبيرخانه پدافند غير عامل استاد   ردهاد پروی  ها و گرارنا، ها و برآو ارساه طرح .11

ارساه پيشنهاد طبقه بندي و ثقل بندي پروی  هاد طرح هاي تملک دارائيها دمراكر و زير ساختهاي دستگا  اجرايي به ادار  كل پدافناد   .11

 غير عامل استاد به منظور تیويب نهايي و اباغ آد

مربوطاه در مركار همااهنگي    / وزارتخاناه  ها و برآوردها بايستي با ساازمانها  قبل از ارساه طرح اجرايياي هريک از دستگاهه: 1تبصره 

 مشي كاد مربوط به موضوعا، را بامل آورند.هاد خط الز  را به منظور دريافت سياست

ازي  اقداما، تخییاي و  سدستورالامل )تخییي و فني( مربوط به حوز  تخییي دستگا  هاي اجرايي به منظور يکساد : 2تبصره 

 فني پدافند غير عامل در استانها بايستي از طريق دستگاههاي مركري ) وزارتخانه هاد سازمانها ( دريافت گردد.

و خیوصاي در  كليه طرح هايي كه منجر به نکل گيري مراكر داراي اهميت در استاد مي نوند اع  از طارح هااي دولتاي     : 3تبصره 

 خیوصي مشموه فرآيند فو، مي باند. يا بخش  استاد و عمومي دستگا  هاي اجرايي
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 مصادیق اقدامات پدافند غیرعامل استان : : 4تبصره 

 اقدامات مدیریتی یا ستادي : نمونه اي ازالف (

 این قبیل اقدامات بیشتر شامل اقدامات مدیریتي است كه بایستي بدون فوت وقت انجام شود. مانند :

 تايير كارنناس و دبير پدافند غير عامل دستگا  اجرايي .1

 تايير مسئولير كميته هاي  تخییي دستگا  اجرايي .2

 تشکيل جلسا، كميته پدافند غيرعامل دستگا  اجرايي.   .3

ايجاد زمينه الز  براي فرهنگ سازيد آموزش و... باه منظاور نهاديناه ساازي اصاوه و ماحظاا، پدافناد غيرعامال در ذا،          .4

 هاي دستگا  اجرايي طرح

 هاد مراكر و نريانهاي دستگا  اجرايي بندي تاسيسا،د زيرساخت نناسايي و طبقه .5

 نناساييد مکاد مناسب جايگرير براي استقرار اضطراري دستگا  اجرايي در نرايط بحراني. .6

 پيش بيني تجهيرا، و امکانا، الز   براي تداو  فااليتهاي ضروري در نرايط بحراد. .7

 ب ( نمونه ایی از اقدامات اجرایی  

 های استان انجام شود. مانند : از اعتبارات استاني یا ملي و پیش بیني شده در طرحاین دسته از اقدامات با استفاده 

بنادي امااكر و تاسيساا، و     هاا و طبقاه   پاذيري  تهيه طرح جاما پدافند غيرعامل دستگا  اجرايي نامل برآورد تهديدا،د آسايب  .1

 ها پذيري كاهش آسيب

 احتمالي دنمرتهيه طرح استمرار كاركرد دستگا  اجرايي در نرايط حمله  .2

در ساه وضاايت   و بروز هرگونه تهديد تهيه طرح ادار  امور مرد  و تامير نيازهاي اساسي آناد در نرايط حمله احتمالي دنمر  .3

  كوتا  مد،د مياد مد،د بلند مد،

 بندي انجا  ند  الرامي نمودد رعايت اصوه مقاو  سازي براي تما  ساخت و سازها به صور، طبقه .4

 ا  طرح هاي در حاه بهر  برداري و جديد االحداثاعماه ماحظا، پدافند غيرعامل در تم .5

 ايجاد فضاي چند منظور  براي بهر  برداري در نرايط عادي و بحراد )پناهگاهها( .6
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