
 اصول و مبانی پدافند غیرعامل



است اًسبى بذى سبسی هصًَیت هثل غیزػبهل پذافٌذ، 

وطَر پیىزُ درول را حبلت ایي هب وِ است هْن چمذر ببیٌیذ .... .وٌذ هی راهصَى هب اسدرٍى 
 خَدهبى در هصًَیت هب وِ وٌین وبری ... .بیبٍرین بَجَد هختلف ّبی دستگبُ در جبهؼِ ٍ

 بسیبر هسئلِ هسئلِ، ایي بٌببزایي .وٌذ هی پیذا تحمك غیزػبهل پذافٌذ بب ایي بیبٍرین بَجَد
 ....بیفتذ راُ ببیستی وِ است هْوی

..... خبصی همطغ یه بزای ًِ ّویطِ، بزای بَد خَاّذ اصل یه غیزػبهل پذافٌذ بٌببزایي.... 
 (  همبم هؼظن رّبزی)

 در دیذار هسئَلیي سبسهبى پذافٌذ غیزػبهل بب ایطبى : 1391آببًوبُ 

 



سَى تشٍ وِ اًذیطِ ّبی ًظبهی اٍ پس اس لزى ّب ٌَّس هَرد تَجِ  
 :فزهبًذّبى ًظبهی است در هَرد دفبع هی گَیذ

 

فزض بزًیبهذى دضوي ًببیذ گذاضت، بلىِ ببیذ درببرُ سزػت همببلِ  »
بب ٍی اًذیطِ وزد، ّوچٌیي ًببیذ فىز وزد وِ دضوي حولِ ًوی 

 «وٌذ، بلىِ ببیذ در صذد ضىست ًبپذیزًوَدى خَد ببضین



 

 تؼشیف هجوغ تشخیص هصلحت ًظامتشاساس 

 :هَجةاقذام ّای غیشهسلحاًِ ای کِ هجوَػِ 

 افضایش تاصداسًذگی•

 پزیشیآسیة کاّش •

 ضشٍسیفؼالیت ّای تذاٍم •

 هلیپایذاسی استقای •

 تحشاىهذیشیت تسْیل ٍ•

  .هقاتل تْذیذّا ٍ اقذاهات ًظاهی دشوي هی شَددس 

 

 

تعریف پدافند 
 غیرعامل



 دیذُ ًطَین

 اگز دیذُ ضذین ، ضٌبختِ ًطَین

 هَرد ّذف لزارًگیزین اگز ضٌبختِ ضذین

 لزارگزفتین،آسیب ًبیٌین ٍیبحذالل آسیب ببیٌین اگزهَردّذف

 آسیب دیذین، بتَاًین بِ سزػت فؼبلیت ّب را اس سز بگیزین اگز

 مفهوم پدافندغیرعامل



 هَجب سًذُ هبًذى ٍحفظ بمبی ًیزٍی اًسبًی•

هَجب صزفِ جَیی التصبدی ارسی ٍریبلی درحفظ تسلیحبت  •
 ٍتبسیسبت

 حفظ هزاوش حیبتی، حسبس ٍهْن وطَر در بزابزتْبجن دضوي•

 تحویل ّشیٌِ سیبد درجٌگ بِ دضوي•

 اتزات هثبت رٍاًی درجبهؼِ•

 حفظ ًیزٍی ًظبهی بزای ٍاوٌص در سهبى هٌبسب•

 بزٍس جٌگ در آیٌذُ ٍلشٍم آهبدگی دفبػی•

سبدُ تز ٍون ّشیٌِ تز بَدى ٍسْل الَصَل بَدى خَد وفبیی در  •
 دفبع ػبهل ًسبت بِ غیزػبهل

 

 

 اهمیت دفاع غیرعامل



 وبّص لببلیت ضٌبسبیی،ّذف گیزی•
 تملیل آسیب پذیزی خسبرات بِ تبسیسبت،هزاوشبب اّویت ًٍیزٍی اًسبًی•
 حفظ سزهبیِ ّبی والى وطَر•
 حفظ تَاى خَدی جْت اداهِ فؼبلیتْب•
 ایجبدضزایط سخت ٍدضَار بزای دضوي•
 صزفِ جَیی درّشیٌِ ًیزٍی اًسبًی ٍتسلیحبتی•
 افشایص آستبًِ همبٍهت هزدهی•
 تحویل ّشیٌِ بیطتز بِ دضوي•
 ببال بزدى تَاى دفبػی•
 تَسیغ تزٍت، جوؼیت ٍسزهبیِ ّبی هلی بب اهبیص سزسهیي•
 حفظ توبهیت ارضی ٍاهٌیت هلی ٍاستمالل•
 ایجبد آهبدگی السم درضزایط تْذیذات ًبهتمبرى•

 
 

 

 اهداف دفاع غیرعامل



تؼاهل گستشدُ ٍ فشاگيش با ساصهاى ّا ٍ ايجاد ساصٍ کاسّاي هٌاسب دس جْت ايوي ساصي ٍ حفاظت    ·
 .اص تاسيسات صيشبٌايي

ساهاًذّي آهايش سشصهيي هلي ٍ آهايش دفاػي اص هٌظش پذافٌذ غيشػاهل بِ هٌظَس استفادُ    ·  
 .حذاکثشي اص پٌِْ جغشافيايي کشَس

ايفاي ًقش ّذايتي ٍ ًظاستي بش ساصهاى ّا ٍ ًْادّاي کشَسي ٍ لشکشي دس صهيٌِ هطالؼات ٍ    ·  
 .طشاحي فٌي طشح ّاي پذافٌذ غيشػاهل

  .ع.ؽ.پدس ساهاًِ ّا ٍ شيَُ ّاي ػول دس جْت اسصاى ساصي، تٌَع ٍ ابتکاس بکاسگيشي اهکاًات    ·  
 .سشصهيٌي ٍ ػَاسع طبيؼي کشَس ٍ بِ کاّش هخاطشات ٍ خساساتػوق حذاکثشساصي اص استفادُ    ·  
ساهاًذّي هٌاسب استفادُ اص فٌاٍسي ّاي ًَيي بِ هٌظَس کاّش آسيب پزيشي ًاشي اص ٍابستگي ٍ    ·  

 .اهکاى جوغ آٍسي اطالػات تَسط دشوي
 .تَسؼِ ٍ تؼاهل هَثش ٍ ساصًذُ با ًْادّاي سياست گزاس، قاًَى گزاس ٍ اجشايي کشَس   ·  
تَسؼِ ػلوي ٍ تَليذ داًش فٌي ٍ استقاء فٌاٍسي ٍ بشًاهِ جاهغ آهَصشي ٍ ّوچٌيي ، بْيٌِ ساصي    ·  

 .تَليذ طٌؼتي با استفادُ اص تواهي ظشفيت ّا
 .ًْاديٌِ ًوَدى ًظام جاهغ ٍ استفادُ اص اطَل ٍ ضَابط دس طشح ّاي تَسؼِ کشَس   ·  
تَسؼِ فشٌّگي ٍ استقاء باٍس ػوَهي ٍ تقَيت ػضم ٍ اقتذاس هلي ًسبت بِ ايوي ساصي هشاکض حياتي،    ·  

 .حساس ٍ هْن
 پزيشيتَسؼِ فشٌّگ ٍ ًْاديٌِ ساصي باٍس ػوَهي ًسبت بِ تاثيش پذافٌذ غيشػاهل دس کاّش آسيب    ·  

ي پذافٌذ غيشػاهلساّبشدّا  



 ،تْذيذاتبشآٍسد 

تأهيي دفاع غيشػاهل ٍ کاّش آسيب پزيشي  

صيشساختْاي هلي ٍ هشاکض حياتي، حساس ٍ هْن کشَس 

تأکيذ بش ايجاد ػضم هلي ٍ باٍس ػوَهي جاهغ اص با 

طشيق فشٌّگ ساصي، سياستگزاسي، طشح سيضي ٍ 

ِ سيضي ساّبشدي ٍ تذٍيي ضَابط ٍ  بشًاه

دستَسالؼولْاي تخظظي با قابليت ّذايت بخشْاي  

کشَسي ٍ لشکشي بوٌظَس سػايت اطَل پذافٌذ 

 .غيشػاهل ٍ ًظاست بش اجشاي آى

 مأموريت 



 تبثیزات اقذاهبت هتقبثل دفبع غیز ػبهل هَلفِ ّبی اهٌیت هلی

وبّص تلفبت جوؼیت ًظبهی ٍ غیز ًظبهی وطَر بِ ػٌَاى بب ارسش تزیي  حفظ جبى هزدم

 سزهبیِ ّبی یه وطَر

تمَیت تَاى رسهی ٍ دفبػی ًیزٍّبی هسلح ٍ ببالبزدى آستبًِ همبٍهت   حفظ توبهیت ارضی

 وطَر در حفظ سزسهیي ٍ ایجبد ببسدارًذگی

وبّص آسیب پذیزی ٍ خسبرت تبسیسبت ،تجْیشات ٍ ًیزٍی اًسبًی  حفظ سیستن التصبدی ٍسیبسی

 ...،هزاوش حیبتی ،حسبس ٍهْن التصبدی ،سیبسی ، ارتببطی ، تَلیذی ٍ 

حفظ هزاوش ػوذُ ّذایت ٍ رّبزی سیبسی ، ًظبهی ، اجتوبػی ٍ سیز  حفظ استمالل ٍ حبوویت وطَر

 سبختْبی حیبتی ، حسبس ٍ هْن در بزابز تْذیذات آضىبر ٍ ًْبى دضوٌبى 

 امنیت ملی ودفاع غیرعامل



ق م 212:اسب جَبی تزٍا در یًَبى  

 بطًریکٍ .است بًدٌ پایدار وا َمًارٌ جُان در صلح گذشتٍ، تاریخ سال 3430 اس بیش طًل در
  ضذُ ضٌبختِ بٌبّبی !است شدٌ سپزی شدٌ ثبت جىگ بدين سال 268 فقط مدت ایه طی

  دروبضبى، حصبرسیله هبًٌذ گًَبگَى ّبی ًٍمطِ ّب طزح بب درایزاى پیص سبل3000 اس (جوؼی)گزٍّی،
  ًوًَِ اس ٍ ٍهالیز ّوذاى دربیي تپِ ًَضیجبى داهغبى، حصبر تپِ درگزگبى، تَرًگ درارٍهیِ، حسٌلَ للؼِ
 .دارد ایزاى در غیزػبهل پذافٌذ لذهت اس ًطبى آببد درخزم االفالن فله للؼِ هطَْر ّبی

 دیَار دفبػی چیي

 تاریخچه پدافند غیرعامل



 اصول پدافندغیرعامل

 

 

 

 اًتخبة ػزصِ ایوي درجغزافیبی کطَر

 تؼییي هقیبس ثْیٌِ استقزار جوؼیت ٍفؼبلیت درفضب

 ػولکزدّب هتٌبست ثب تْذیذات پزاکٌذگی درتَسیغ

 ارساى سبسی ٍاثتکبر   کَچک سبسی،

 سبسی سیستن ّبی پطتیجبى هَاسی

 هقبٍم سبسی، استحکبهبت ٍایوي سبسی سبسُ ّب

 هکبًیبثی استقزار ػولکزدّب  

 هذیزیت ثحزاى دفبػی ٍغیزُ دفبػی

 استتبر ًٍبهزئی سبسی

 ثب استفبدُ اس ػَارض سهیي اختفبء

 پَضص درّوِ سهیٌِ ّب

 فزیت، اثتکبر ػول ٍتٌَع درکلیِ اقذاهبت

 حفبظت اطالػبت سیستن ّبی حیبتی  ٍهْن

 تَلیذ سبسُ ّبی دٍهٌظَر



 کطَرّبی پیطزٍ در پذافٌذغیزػبهل

 رٍسیِ

 وزُ ضوبلی

 سَئیس

 اسزائیل

 اهزیىب

 کشورهای پیشزو 



  اَمیت حائس ي جمعیتی مراکس بٍ وسبت سازی ایمه ي غیرعامل پدافىد ضًابط ي اصًل رعایت -1
 .کطًر آیىدٌ تًسعٍ طرحُای ي سرزمیىی آمایص طرحُای در بًیژٌ

  در وظر يتجدید مُم ي حساس حیاتی، بٍ اَمیت حائس يتأسیسات اماکه مراکس، بىدی طبقٍ -2
 لسيم صًرت در بىدی طبقٍ ایه

  ي اماکه مراکس، مًرد در (فایدٌ -َسیىٍ اصل بارعایت)پدافىدغیرعامل طرحُای اجرای ي تُیٍ -3
 .وظامی غیر ي وظامی اَمیت حائس تأسیسات

  ي میکريبی ای، َستٍ وظیر غیرمتعارف سالحُای برابر در غیرعامل پدافىد جامع طرح تُیٍ -4
 ضیمیایی

 ارتباطی َای ضبکٍ ي تأسیسات متحدثات، از برخی کردن مىظًرٌ ديیاچىد -5
 غیرعامل پدافىد ضًابط ي اصًل گیری بکار زمیىٍ در عمًمی آمًزش ي سازی فرَىگ -6
 .غیرعامل پدافىد َای طرح اطالعات بىدی طبقٍ رعایت -7
 جمعیتی مراکس در خطر پر تأسیسات ایجاد از مماوعت -8
 غیرعامل پدافىد با مرتبط صىایع ي فىايری تًسعٍ از الزم حمایت -9

 پذافٌذغيشػاهل حَصُ دس ًظام هظلحت تشخيض هجوغ هظَبات



اطَل ٍ ضَابط هقابلِ با تْذيذات ًشم افضاسي ٍ الکتشًٍيکي ٍسايش تْذيذات جذيذ دشموي بمِ    -10

 ساياًِهٌظَسحفظ ٍطياًت شبکِ ّاي اطالع سساًي، هخابشاتي ٍ 

تؼييي يا ايجاد ًْادي دس دٍلت بشاي تذٍيي، طشاحي، بشًاهِ سيضي ٍ تْيِ ضَابط، استاًذاسدّا  -11 

 .ٍ آييي ًاهِ ّاي پذافٌذ غيشػاهل ٍ پيشٌْاد بِ هشاجغ ريظالح بشاي تظَيب ٍ ًظاست بش اػوال آًْا

 ّن جْت دس غيشػاهل پذافٌذ حَصُ دس هشتشک ّاي طشح تْيِ بشاي الصم کاس ٍ ساص بيٌي پيش -12

 .ّا ّضيٌِ کاّش ٍ افضايي

 پذافٌذغيشػاهل حَصُ دس ًظام هظلحت تشخيض هجوغ هظَبات



تْذيذ شٌاسي پيش دستاًِ ٍ تْذيذ هحَسي 

 استقاي آهادگي دس بشابش ّش تْذيذ 

اٍلَيت دس توشکض بش صيشساخت ّاي ٍيژُ، حياتي ٍ حساس 

اختظاص صيشساخت ّاي هْن ٍ قابل حفاظت دس استاًْا 

 کشَسدسًٍي ساصي هَلفِ ّاي اطلي پذافٌذي 

تأکيذ بش فؼال ساصي پذافٌذ دس بخش خظَطي 

بکاسگيشي ظشفيت ّاي هلي ٍ تخظظي ٍ پشّيض اص هَاصي کاسي 

تأکيذ بش اقذام دس سطَح ساّبشدي با حَصُ تأثيش هلي 

 ٍ هياًيتَسؼِ تفکش ساّبشدي بش پذافٌذ غيشػاهل دس هذيشاى ػالي 

هذيشيت ٍ بکاسگيشي بش هٌابغ هلي، دستگاّي ٍ استاًي 

اقتظادي ساصي اقذاهات ٍ طشح ّاي پذافٌذ غيشػاهل 

 اقتظاد تاکيذ بش حَصُ ّاي هشدهي 

باصهٌْذسي ًظام جاهغ پذافٌذ غيشػاهل ٍ سٍاى ساصي فشآيٌذّا 

 داًش هحَسي ٍ تؼويق ػلوي،  آهَصشي ٍ پژٍّشي 

 غيشػاهلاستقاء ٍ اثش بخشي کيفي اقذاهات پذافٌذ 



 ساسهاى هذیزیت تحزاى ٍ ساسهاى پذافٌذ غیزػاهل

 تفاوت... 

  شباهت... 

 کارآیی... 

 





 الشاهات لاًًَی پذافٌذ غیزػاهل

لاًَى تزًاهِ چْارم تَسؼِ التصادی،  اجتواػی ٍ فزٌّگی کطَر کِ هزتثظ تا اهٌیت ( 121)هادُ ( 11)اس آئیي ًاهِ اجزایی تٌذ ( 1)هادُ ( ب)در ردیف 
 هلی  هی تاضذ تِ تؼزیف پذافٌذ غیزػاهل هی پزداسد ٍ تز اساس ایي لاًَى، دٍلت هَظف است تِ هٌظَر

تمَیت تٌیِ دفاػی کطَر ٍ ارتمای تَاى تاسدارًذگی ًیزٍّای هسلح ٍ حفاظت اس تواهیت ارضی ٍ اهٌیت کطَر ٍ آهادگی در تزاتز تْذیذات ٍ  
 ،حفاظت اس هٌافغ هلی، اًمالب اسالهی ایزاى ٍ هٌاتغ حیاتی کطَر ٍ َّضوٌذساسی سیستوْای دفاػی

 الذاهْای السم را تزای تحمك  
ِ ساسی ٍ تْثَد ساختارّای چاتک ٍ پاسخگَ در دفاع هلی،ارتمای حضَ ِ ّای تٌیِ دفاػی، ارتمای فٌاٍریْای ًَیي ٍ َّضوٌذ، تْیٌ  ر ٍتمَیت هَلف

تِ ... ٍ  َیيسْن ًیزٍّای هزدهی در استمزار اهٌیت ٍ دفاع اس کطَر، ًَساسی ٍ تاسساسی ٍ تْثَد صٌایغ دفاػی تا ًگزش تِ ساهاًِ ٍ فزایٌذّای صٌؼتی ً
 .  ػول آٍرد

 .(اعالع رساًی دٍلت پایگاُ)

تِ  تصَیة هجلس ضَرای اسالهی   1389/10/15در ًِ فصل تذٍیي ٍ در تاریخ1394تا  1390تزًاهِ پٌج سالِ پٌجن تَسؼِ کطَر تزای سال ّای 
آى تِ صَرت هستمین تِ پذافٌذ غیز ػاهل اضارُ ضذُ است ٍ  198فصل ّفتن اس ایي تزًاهِ تِ اهَر دفاػی، اهٌیتی ٍ سیاسی هی پزداسد ٍ در هادُ . رسیذ

 دٍلت را هَظف هی ساسد تِ هٌظَر
ع  کاّص آسیة پذیزی سیزساخت ّا، ارتماء پایذاری هلی، حفاظت اس هزدم ٍ هٌاتغ هلی کطَر ٍ تضویي تذاٍم خذهات ٍ در راستای تکویل چزخِ دفا 

 غیز ًظاهی
 .الذام ّای سیز را اًجام دّذ 

 تذٍیي استاًذاردّای فٌی هَردًیاس پذافٌذ غیزػاهل عی سال اٍل تزًاهِ•
 .تیَلَصی در هزاکش حساس، حیاتی ٍ هْن)ایجاد ساهاًِ پایص، ّطذار ٍ خٌثی ساسی در خصَظ تْذیذات ًَیي •
 ایوي ساسی ٍ حفاظت اس هزاکش حیاتی، حساس ٍ هْن کطَر ٍ تذاٍم فؼالیت اهي ٍ پایذار آًْا•

http://www.dolat.ir/






چزخِ 
اقذاهبت 
پذافٌذ غیز 

 ػبهل

 چزخِ اقذاهبت
پذافٌذ غیز  

 ػبهل



حَسُ ّبی پذافٌذ 
 غیز ػبهل



1370 دفاع مقدس 1377 1383 1386 1393

 طرح جاهغ پ غ ع 
 قرارگاُ خاتن

 کتابطٌاسی تفسیری
 ٍزارت هسکي

 ضَابط کلی پ غ ع 
 ٍزارت ًفت

قاًَى برًاهِ چْارم 
 هجلس

 سیاست ّای کلی ًظام
 تطخیص هصلحت

 سازهاى پ غ ع

 تجربیات دفاع هقذس

 جٌگ اٍل ػراق

 جٌگ کَزٍٍ

 اضغال ػراق ٍ افغاًستاى

 آهَزش، پرٍژُ، داًطگاُ، ّوایص، کتاب، هقالِ، پژٍّص



 چشم انداز پدافند غیرعامل

 
 

 
 ػشم هلی درهسئَلیي ٍهزدم در رػبیت اصَل

 ثزخَردار اس اصَل جبهغ ٍتَسؼِ یبفتِ

 آسیت پذیزی تَاًوٌذ درتبهیي ایوٌی ٍپبیذاری ٍ ثِ حذاقل رسبًذى

 قبدر ثِ حفظ استقالل ٍتوبهیت ارضی

 ثزخَردار اسآهبیص سزسهیٌی

 تَاًوٌذ درتَلیذ داًص ثَهی

 فزٌّگی ٍحقَقی ٍقبًًَی دارای پطتَاًِ

 هذیزیت ثحزاى  در تَاًوٌذ

ٍ.....  





 سطَح پذافٌذغیزػبهل
 

 

 

لَاًیي ٍسیاستْا ٍسٌذ چطن اًذاس-تذاتیزهمام هؼظن رّثزی  ػبلی ٍ راّجزدی سطح 

 سطح ػولیبتی دستَالؼول ّا-ًظاهات اجزایی-آییي ًاهِ ّا

 سطح اجزایی ٍ تبکتیکی ٍارسیاتی ًیزٍّا رسهایص-آهَسش-اهادگی-کیفیت اجزا

 کطَر درگستزُ-هلی فؼبلیت-حیبتی ٍتبسیسبت اهبکي

 هٌطقِ درگستزُ-ای هٌطقِ فؼبلیت-حسبس ٍتبسیسبت اهبکي

 هحلی درگستزُ-هحلی فؼبلیت-هْن ٍتبسیسبت اهبکي

 ... فؼبلیت-حفبظت قبثل ٍتبسیسبت اهبکي

 الوللی ثیي درگستزُ-فزاهلی فؼبلیت-ٍیژُ ٍتبسیسبت اهبکي



 
 اًَاع سیزساخت ّا اس دیذگاُ پذافٌذ غیزػاهل
 

 (Vital Centers)هزاکشحیاتی 
 

 صیشساخت ّا ٍ یا حَصُ ّایی اص صیشساخت ّا ّستٌذ کِ اص کاس افتادى کل یا قسوتی اص آى ّا، هَجة تشٍص تحشاى
 ، آسیة ٍ صذهات جذی ٍ هخاطشُ آهیض دس ًظام سیاسی، دفاػی، فشهاًذّی ٍ کٌتشل، ّذایت اهَس تَلیذی ٍ اقتصادی

 . دس کشَس گشدد سشاسشی، پشتیثاًی، استثاطی، هَاصالتی ٍ اجتواػی تا سطح تاثیشگزاسی 
 

 (Critical Centers)هزاکشحساس 
 صیشساخت ّا ٍ یا حَصُ ّایی اص صیشساخت ّا ّستٌذ کِ اص کاس افتادى کل یا قسوتی اص آى ّا، هَجة تشٍص تحشاى، آسیة

 ٍ صذهات جذی ٍ هخاطشُ آهیض دس تشكیالت ًظاهی ٍ سیاسی، دفاػی، فشهاًذّی ٍ کٌتشل، ّذایت اهَس تَلیذی ٍ 
 . دس کشَس گشددهٌطقِ ای اقتصادی، پشتیثاًی، استثاطی ٍ هَاصالتی، اجتواػی تا سطح تاثیشگزاسی  
 

 (Important Centers)هزاکشهْن 
 صیشساخت ّا ٍ یا حَصُ ّایی اص صیشساخت ّا ّستٌذ کِ اص کاس افتادى کل یا قسوتی اص آى ّا، هَجة تشٍص تحشاى، آسیة

 ٍ صذهات جذی ٍ هخاطشُ آهیض دس ًظام سیاسی، دفاػی، فشهاًذّی ٍ کٌتشل، ّذایت اهَس تَلیذی ٍ اقتصادی،  
 .دس کشَس گشدد هحلیپشتیثاًی، استثاطی ٍ هَاصالتی، اجتواػی تا سطح تاثیشگزاسی 



 تؼشيف تْذيذ

  تْذيذ دس اططالح ػام يؼٌي تشساًذى طشف هقابل جْت جلَگيشي اص حولِ ٍي
 .ٍ يا حظَل بِ يك ّذف اص قبل پيش بيٌي شذُ هي باشذ

صهاًي کِ اص طشف . تْذيذ قبل اص اًجام کاسي اص طشف هقابل طَست هي پزيشد
ِ ّا بِ ػباستي تْذيذ يك  . ي طَست پزيشد تْاجن ًاهيذُ هي شَديهقابل حول
 . هي باشذتْاجن بالقَُ 

 
 آسيب پزيشي  : 
  ػباست است اص ًقظاى، ػيب ٍ يا قابليتي دس سيستن کِ سَء استفادُ اص آى هي

داساي تاثيش ػَاهل . بياًذاصدتَاًذ اهٌيت، ايوٌي ٍ يا پايذاسي آى سا بِ هخاطشُ 
 ػَاهل داخلي –هٌفي اص دسٍى 



 کبّؼ آعیت پذیشی

 ًیزٍی اًغبًی

 تجْیشات

 تبعیغبت

 عزهبیِ

 عبختوبى

 ؽزیبى

 اعٌبد



 رٍش اػوبل پیأهذ تقسین ثٌذی تْذیذثزاسبس

 جٌگ ًظبهی -سخت تْذیذات

-تْذیذات الىتزٍهغٌبطیسی-الذاهبت اطالػبتی ٍاهٌیتی-ًیوِ سخت تْذدات 
 بوب ّبی گزافیتی

 ....رسبًِ ای ٍ–التصبدی  -سیبسی-فزٌّگی- ًزمتْذیذات 
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 :ها جنگ بندی طبقه /تهدیدات شناخت



رٍیکزد ّبی ًَیي 
 تْذیذات



 تْذیذات عخت

ًظزیِ ػولیبت 
 تبثیز هحَر

ثکبر گیزی ّوِ 
هَلفِ ّبی 

 قذرت

توزکش ثز گزُ 
 ّبی اعبعی

حزکت ثِ عوت 
کبّؼ قذرت 

عخت ٍ ثکبرگیزی 
 قذرت ًزم



 هزدم هحَر

جٌگ 
رٍایت ّب 
 ٍ ایذُ ّب

جٌگ 
ضذ 

 اهٌیتی

جٌگ 
جٌگ  ًزم

ثی 
 قبػذُ

جٌگ 
 اقتصبدی



تْذیذات 
 فٌبٍری پبیِ

 پزتَی

 سیغتی

 ؽیویبیی

 عبیجزی

 الکتزٍهغٌبطیظ

 عیگٌبلی

عٌجؼ 
 اسراُ دٍر



 ٍ هزاکش اطالػبتی سیز عبختْب ٍ ؽخصیتْب اطالػبتی

 تجبرت -عیغتن پَلی ٍ ثبًکی  اقتصبدی

 سیز عبختْب – ًخجگبى –هزدم  اهٌیتی
 کؾبٍرسی  –دام  – آة –غذا  ثیَلَصیکی

ؽجکِ ّبی رایبًِ  –عبهبًِ ّبی ثبًکی  عبیجزی
 ای

 ٍ خبرجی دیپلوبعی داخلی عیبعی

 ًْضت تَلیذ ػلن ٍ فٌبٍری ػلن ٍ فٌبٍری

 سیز عبخت ّبی صٌؼتی صٌؼت ٍ اًزصی
 ٍ ًگزػ ّب ػقبیذ –ثبٍرّب  ٍ اجتوبػی فزٌّگی



 گًَِ ضٌبسی تقسین ثٌذی تْذیذ ثزاسبس

 ...ٍ-ضزارت -بزاًذاسی: تْذیذات داخلی 

 ...تجبٍس بب هٌطبء خبرجی بِ وطَر ٍ: تْذیذات خبرجی 

 ...ٍ آتطفطبى-سلشلِ-سیل -طَفبى : طجیؼی 

 ...ٍ درگیزی ٍ جٌگ-بالیبی صٌؼتی: غیزطجیؼی 

 تهدیدات 



 تهدیدات 

 هْوتزیي اّذاف احتوبلی دضوي

 هشاکض فشهاًذّی ٍ تصوین گیشی  اّذاف ًظـاهی ٍ هشاکض پشتیثـاًی

 هٌاتغ ٍهشاکض تَلیذ ٍاًتقال اًشطی صٌـایغ هـادس ٍتأسیسات صیشتٌـائی

 فــشٍدگــاّــْــا ٍ  تـــٌـــادس تأسیسات تأهیي،رخیشُ ٍاًتقـال آب

 هشاکض اطالع سسـاًی ٍهخـاتـشات اًثـاسّای اصـلـی هـَاد حیـاتـی

 ایستگـاّْا ٍ ششیاًْای هَاصـالتی هشاکـض جوؼیتـی  ٍ پٌـاّـگـاّْـا



سطوح 
 تهدید

 ملی

 محلی استانی



 سطوح تهدیدات

 
 

 
 :توشکض سٍي اّذاف حياتي ٍ حساس

 اًْذام سيستوْاي فشهاًذّي 
ِ اي ٍ تَليذ تسليحات استشاتژيك  حولِ بِ هشاکض ّست

 حولِ بِ هشاکض تحقيق ٍ تَسؼِ 
 ايجاد اختالل دس ًظام استباطات  ٍ فشهاًذّي کٌتشل کشَس 

 ػبلی ٍ راّجزدی سطح

 :توشکض سٍي اّذاف خيلي هْن 
ِ اي  هشاکض اقتظادي هٌطق

ِ اي  هشاکض دفاػي هٌطق
ِ اي  هشاکض استباطات هٌطق

 سطح ػولیبتی

 هشاکض ًظاهي
 هشاکض شْشي 

 هشاکض استباطي 
 هشاکض طذا ٍ سيوا

 سطح اجزایی ٍ تبکتیکی



 ساتقِ ٍ هصادیق هشاتِ ٍجَد 
  آسیة پزیشی صیشساخت ّای کشَس دس تشاتش تْذیذ 
 ساّثشدی تَدى اّذاف هَسدًظش 
 هیضاى تأثیشگزاسی تْذیذ تش اهٌیت هلی 
 تَدى اجشای سٌاسیَ تشای کاستشاى  کن خطش 
  اهكاى گشیض اص هَاًغ قاًًَی 
 گستشدُ تَدى اّذاف 
 ِهیضاى خساست ّای اقتصادی ًاشی اص ٍقَع حول 
 هیضاى تأثیشات جاًثی ًاشی اص تْذیذ ًظیش جٌثِ ّای سٍاًی ٍ اجتواػی 
ِقاتلیت پٌْاى تَدى حول 

 تهدیداتشاخص های مزبوط به احتمال وقوع و میزان تأثیزگذاری 



تئَری ٍاردى   

حلقِ  5تئَری 

 1 اعتزاتضیک ٍاردى

2 

3 

4 

5 

 تياجم مًرد کشًر  ثقل مراکز شناسای  ی جنگ یک ریزی  طرح  در وظیفو ترین ميم گًید می وی .کرد ارائو را خًد تئًری  1991 سال در واردن جان سرىنگ
نيا انيدام با کو است

 
 .شد خًاىد تسلیم زمان ترین کًتاه در تياجم مًرد کشًر  ا



 هزاکش ثمل اًذام اًساى همایسِ تا ػٌاٍیي حلمِ ّا

 رّثزی هلی حلمِ اٍل
(National Leadership) 

ٍ سیستن  هغش
 ػصثی

هزاکش اصلی تصوین گیزیْای کالى سیاسی ٍ  رّثزی سیاسی،
 ًظاهی

ٍسارتخاًِ ّا، لزارگاّْای ػوذُ فزهاًذّی، هخاتزات راُ  )
 ...(دٍر ٍ 

 هحصَالت کلیذی دٍم حلمِ
(Key Productions) 

سیستن ّاضوِ ٍ 
 گزدش خَى

ًیزٍگاّْای تزق، پاالیطگاّْا، صٌایغ سٌگیي، هخاسى 
سَخت ، صٌایغ دفاػی، دپَّای هْوات، اًثارّای ػوذُ  

 هَاد غذایی، دارٍیی ٍ ضثکِ آب رساًی

 سیز ساختْا حلمِ سَم
(Infra Structures) 

ریلی ضْزی ٍ راُ آّي، تٌادر، جادُ ّا،  فزٍدگاّْا، خغَط اًذاهْای حزکتی
 پلْا، اتَتاًْا، ضثکِ ّای هخاتزاتی هحلی ٍ هٌغمِ ای

حلمِ 
 چْارم

 هزدهی ٍ ارادُ هلی جوؼیت
( Populations &National Will) 

جوؼیت هزدهی ٍ افزاد ًیزٍّای هسلح کِ تا ػولیات   ، رٍاى ٍ ارادُ رٍح
 .رٍاًی دضوي هَرد ّذف لزار هی گیزًذ

 حلمِ
 پٌجن

 ػولیاتی ًیزٍّای
(Field Force) 

 دفاػی سلَلْای

اػالم خثز راداری، هَاضغ ٍ سایتْای  سیستوْای
سیستْای تَپخاًِ ای ٍ هَضکی پذافٌذ َّایی،  

پایگاّْای َّایی، پایگاّْای هَضکی سهیي تِ سهیي، 
پایگاّْای دریایی ٍ ضٌاٍرّا، هزاکش تؼویزاتی ٍ اًثارّای 

لغؼات یذکی، یگاًْای ػولیاتی، خغَط همذم،  
 ...لزارگاّْای تاکتیکی ٍ 

 مزاحل



 هیشاى کیفی پبیذاری عطح ثٌذی
درصذ هیشاى 

 پبیذاری

 %200 هصَى کبهل ٍیضُ 

 %100 هصَى ٍ آعیت ًبپذیز حیبتی

 % 80تب  70 ٍپبیذار هغتحکن حغبط

 % 50تب  40 پذیزی ایوي ٍ حذاقل آعیت هْن

قبیل 
 حفبظت

 % 30تب  20 پذیزػ آعیت پذیزی ًغجی



 اعتزاتضیغت ّب راّجزدی
ثزًبهِ ریشی 

 راّجزدی
 تَلیذ ثزًبهِ پبیذار

تَعؼِ 
 پبیذار

 هذیزیت اجزایی هذیزاى اجزایی اجزایی
ثْزُ ثزداری 

 ثْیٌِ
کبّؼ 
 تلفبت

 هٌْذعیي ػولیبتی
هٌْذعی ٍ 

 صٌؼتی
تجذیل ثزًبهِ ثِ 

 سیز عبخت
سیز عبخت 

 اهي
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پذافٌذ 
 پشتَي

پذافٌذ هشدم 
 هحَس

پذافٌذػوَهي 
 ٍ آهادگي



چزخه پدافند 

 کالبدی

شناخت و دسته  

پايش و شناخت   بندی سزمايه

 تهديدات

شناخت آسیب  

 پذيزی

 تحلیل ريسک

تهديد و 

سناريوی پايه  

 موثز بز طزح
مهندسی  

مستقیم يا 

 معکوس

کاهش آسیب  

 پذيزی

 مصون ساسی

ارسيابی مجددا 

 تهديدات

بزسو رسانی  

 اقدامات



اصلیکبرکزدّبی   
پذافٌذ عبیجزی   



َّؽوٌذا
ًِ 

 ػویق اثتکبری اًحصبری

الیِ ثِ 
 الیِ

 ای ؽجکِ پیؾگیزاًِ ثَهی

 گغتزػ یبفتِ چبثک ٍ هٌؼطف

قذرت ثبسدارًذگی هَثز 
در ثزاثز تْذیذات 
عبیجزی دؽوي 
هجتٌی ثز ًظبم پذافٌذ 
:عبیجزی  



 تْذیذات سیغتی



ػَاهل جٌگ 
 ثیَلَصیک



 ؽزٍع
رصذ ٍ پبیؼ 

 تْذیذ

ّؾذار دّی ٍ 
 آؽکبر عبسی

 تؾخیص تْذیذ

تصوین ٍ 
 ػولیبت

 اهذاد ًٍجبت

 هغذٍد عبسی

 رفغ آلَدگی

 درهبى

 هصَى عبسی

 چزخِ اقذاهبت
پذافٌذ سیغتی   



رصذ ٍ پبیؼ  ؽزٍع
 تْذیذ

 ّؾذار دّی ٍ آؽکبر عبسی

تؾخیص 
 تْذیذ

تصوین ٍ 
 ػولیبت

 اهذاد ًٍجبت

جبثجبیی ٍ اعکبى 
 جوؼیت

 رفغ آلَدگی

 درهبى ٍ ثْذاؽت

هصًَیت ٍ ایوي عبسی سیزعبخت 
 ّب

ثبستَاًی هٌبثغ آعیت 
 دیذُ

 فزٌّگ ٍ آهَسػ

 چزخِ الذاهات ایجبد آهبدگی
پذافٌذ ضیویایی   



 قرارگاهها و معاونتهای سازمان
قرارگاه اقتصادی 

قرارگاه سایبری 

قرارگاه زیستی 

قرارگاه پرتوی 

قرارگاه شیمیایی 

معاونت صنعت 

معاونت فنی 


