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 مقدمه

ی حال که ضرورت توسعه فرهنگ پدافند غیر عامل در سطح کشور بر همگان روشن و مبرهن استت و ررفیتت هتا

 ،اه هتایتاری رستان دانشتگ تعیین شدهد در راستای تحقق سیاست های ازپیش نبالقوه ملی در سطح کشور می توان

ایتن ین تتدوبتا در برگزاری آموزش های کوتاه مدت باشد ، بر آن شدیم تتا مراکز علمی آموزشی وموسسات همکار 

د غیتر عامتل عرصه آموزش پدافنت را جهت حضور دراین ررفیت ها  بهره برداری بهینه ازنحوه فعالیت و  شیوه نامه

 .فراهم آوریم

و  ز تهدیتداتجامعه و کشور در گرو تفهیم کامل اصول پدافند غیرعامل در اجتماع و آگتاهی دادن اایجاد امنیت در

امین تتی قابلیتت خطرات موجود به جامعه و ارائه راهکارهای مقابله با این تهدیدات می باشد. پدافند غیر عامل یعنت

کته  تهدیتدات، واحتیاطی در برابتر خطترات  امنیت روانی جانی و مالی افراد با پیش بینی اقدامات ایمنی ،امنیتی و

 امری صلح طلبانه، فطری و دفاعی در کل بشریت می باشد. 

 تهدیتدات، بر این اساس گام نخست در پیاده سازی ضوابط پدافند غیرعامل و متعاقبا مصون سازی کشتور در برابتر

 های هدفمند در جامعه می باشد.فرهنگ سازی اصولی و ارائه آموزش

های کلی نظام در موضوع پدافندغیرعامل، فرهنگ سازی و آمتوزش عمتومی در زمینته از آنجا که بر اساس سیاست

بکارگیری اصول و ضوابط پدافندغیرعامل در بخش دولتی و غیردولتی، پیش بینی مواد درستی در ستطوم مختلتف 

، لتذا هدفمنتد ستازی آمتوزش در پدافنتدغیرعامل متی باشتد آموزشی و توسعه تحقیقات از ورایف اصلی ستازمان
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های مختلف مستلزم ایجاد اراده جمعی مسئولین و متخصصان امر بوده و تالشی جمعی و جهتادی را طلت  سازمان

 می نماید.    

        فتاعیدمصون سازی کشور شامل سه الیه ایمنی ، امنیتی و دفاعی است که مسئولیت پدافنتد غیرعامتل در حتوزه 

 آموزش و سازی فرهنگ درخصوص پدافندغیرعامل کشور سازمان آموزشی اهداف به نیل منظور می باشد. علیهذا به

 جهت آنان کارگیریبه و نظران  صاح  و استادان ، مربیان وضعیت ساماندهی نیز و کشور سطح در غیرعامل پدافند

 یهارفیتر به توجه با کشور زمان پدافندغیرعاملدفتر مطالعات و پژوهش های راهبردی سا آموزشی، خدماتۀ ارائ

 ه نمود.تخصصی سازمان، اقدام به تدوین و تصوی  این شیوه نام یهاقرارگاه وها معاونت با ارتباط و موجود

 اهداف

ر، کشتو دانشتگاهی هتایررفیت تمتامیگیتری از ی و کیفتی آمتوزش پدافنتد غیرعامتل بتا بهرهتوستعۀ کم ت الف.

وره های اساتید اصلح و دارای انگیزه جهت تدریس د سطح علمی یمندنمودن و ارتقاها و نظامآموزشسازی همسان

 آموزشی مرتبط.

بتا مل کاسطح آگاهی جامعۀ هدف و آشنایی  یپدافند غیرعامل در سطح کشور و ارتقا یتخصصنمودن  هادینهن ب.

 ز طریق مراکز علمی دارای صالحیت.مفاهیم کلیدی ا

 

 ، به شرم زیر است:در آموزشها گیری از ررفیتهترین اهداف بهرمهم ج.

 غیرعامل؛ پدافند مدتکوتاه یهاآموزش اثربخش مدیریت .1

 ؛هاهای ملی موجود اعم از علمی و اجرایی براساس قابلیتتگیری از ررفیهبهر .2

 ؛های مورد نظرشده و سیستمبراساس راهبردهای تدوین هاتضمین کارکرد آموزش .3

 ؛هاشآموز بیش از پیشوری بهره .4

 ؛خدمات آموزشی برون سپاریمدیریت منابع از طریق  .5

 ؛های غیراستانداردشجلوگیری از ارائۀ آموز .6

 ؛بندی مجریان آموزشی حقیقی و حقوقیبندی و رتبهطبقه .7

 ؛سازی مجریان آموزشی حقیقی و حقوقیهشناسایی و شبک .8

 بندی تخصصی استادان؛و دستهتوانمندسازی  .9

 ،منظور تغییر رفتار فراگیترانبه ،مدت پدافند غیرعامل در سطح کشورهای کوتاهجانبۀ آموزشتوسعۀ همه .10

 ها.آن دانش ارتقای مهارت و کس 
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 منظور

 نظتارت، اجترا، مراحل تمامی در بخشیهای مربوطه و سرعتها و دستگاهمدت سازمانهای کوتاهساماندهی آموزش

 اهتداف بته رستیدن منظتور بته اجرایتی، هایدستگاه سطح در آموزشی دستاوردهای از برداریبهره و مستندسازی

 هدیدشناستی،تبازدارنتدگی، ارتقتای پایتداری ملتی،  مختلتف هایحوزه آموزشی سازمان در هایسیاست در مندرج

نهادینته نمتودن چنین هم  .بحران مدیریت در تسهیل و رسانیخدمت تداوم و فعالیت استمرار پذیری،آسی  کاهش

تهدیتد  فرهنگ پدافند غیر عامل در سطح کشور و ارتقاء سطح آگاهی جامعه هدف و آشنایی بتا مفتاهیم کلیتدی )

 ان ( ازشناسی ، کاهش آسی  پذیری ، استمرار فعالیت و تداوم خدمات رسانی به متردم ، متدیریت در صتحنه بحتر

 طریق مراکز علمی دارای صالحیت .

ازمان پدافنتدغیرعامل در مطابق بتا شترم ورتایف ست های پدافندغیرعاملشی رفتاری آموزشهدفمندسازی و اثربخ

 فرهنگ سازی و آموزش های پدافندغیرعامل

 

 مستندات قانونی

رگیری براساس سیاست های کلی نظام در موضوع پدافند غیر عامل: فرهنگ سازی و آموزش عمومی در زمینته بکتا

موزشی و آبخش دولتی و غیر دولتی ، پیش بینی مواد درسی در سطوم مختلف  اصول و ضوابط پدافند غیر عامل در

متواد ه عنایت ب لذا با توسعه تحقیقات در زمینه پدافند غیر عامل یکی از ورایف سازمان پدافند غیر عامل می باشد.

 :کنانتوانمندسازی کار در راستای فصل نهم قانون مدیریت خدمات کشوریمختلف 
، نظتام منظور ارتقاء سطح کارایی و اثربخشی دستگاههای اجرائیمورف است به مدیریت و برنامه ریزی سازمان  -58ماده )) 

، مهتارت و نگترش ای طراحی نماید کته همتراه بتا متناست  ستاختن دانتشگونهآموزش کارمندان دستگاههای اجرائی را به

ه کتفرآیند آموزش تأمین نماید به نحتوی  مستمر کارمندان درهای الزم را جهت مشارکت کارمندان با شغل موردنظر، انگیزه

در  مربتوطای بین ارتقاء کارمندان و مدیران و آموزش برقرار گردد و از حداقل سرانه ساعت آموزشی براستاس مقتررات رابطه

و نظام آموزش  انوندستگاههای اجرائی مکلفند با رعایت مقررات این ق:  59ماده همچنین عطف به  هر سال برخوردار گردند.

 های آموزشی کارمندان خود را تدوین نمایند.، برنامهکارمندان دولت

های آموزشی متورد نیتاز ختود بتا های آموزشی مصوب برای اجراء دورهتوانند در قال  برنامهجرائی میدستگاههای ا -تبصره 

، اجتراء و توانند کلیه مراحل طراحیدستگاههای مزبور میداد نمایند. همچنین ها و مؤسسات آموزش عالی انعقاد قراردانشگاه

 ها و فعالیتهای آموزشی و پژوهشی خود را به مؤسسات و مراکز آموزشتی و پژوهشتی دولتتی و غیردولتتی کتهارزشیابی دوره

 صالحیت فنی و تخصصی آنها به تأیید سازمان رسیده باشد، واگذار نمایند.

رکنتان دولتت قانونی مذکور، طراحی سرفصل ها و محتوای آموزشی این شیوه نامه جهتت کابه منظور دستیابی به اهداف  لذا

 .قانون مدیریت خدمات کشوری و هماهنگ با سازمان اداری و استخدامی کشور می باشد 59و  58منطبق با مواد 

ختود اقتدام نماینتد.  شتغلیکارمندان مورفند همواره نستبت بته توانمندستازی و افتزایش مهارتهتا و تواناییهتای  - 62ماده 

سنجی مداوم کارمندان خود را که توسط سازمان تهیه و ها و الگوهای الزم برای افزایش توان و تواندستگاههای اجرائی شیوه

 خواهند گذارد. شود به مورد اجراءابالغ می
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سازمان پدافند 
 غیرعامل کشور

از تهدیتدات و  دث غیرطبیعی ناشیبه منظور پیشگیری از وقوع حوا ،96الیحه بودجه سال  12بر اساس بند الحاقی به تبصره 

های حیتاتی حستاس و دارای زیرساخت های دولتی و غیردولتیتمامی دستگاههای اجرایی و شرکت ،پذیریهای موجودآسی 

هتای پدافنتد غیرعامتل و طرم ای خود را برای اجرایهای سرمایهباشند تا یک درصد از اعتبارات تملک داراییمی مکلفمهم 

  .های همان دستگاه با هماهنگی سازمان پدافند غیرعامل کشور هزینه نمایندزیرساختسازی مصون

 اجرای دوره های پدافندغیرعامل ضمن خدمت

ه بم 36973/91/200 شمماره:بته  )سازمان برنامه و بودجته کشتور( طبق ابالغیه قانون مدیریت خدمات کشوری

دروس  بته عنتوان یکتی ازآموزشتی پدافنتدغیرعامل  دورهمی ارگتان هتا و دستتگاهها، به تما  18/9/1391تاريخ: 

  .  جزء دوره های عرضی محسوب شده و در سابقه افراد ضمیمه خواهد شدآموزشی مدیران و کارکنان دولت، 

 

 در حوزه آموزش:  غیرعاملبیانیه ماموريت پدافند

مادگی آقیت بسیج در جهت کس  فرهنگ سازی، آموزش عمومی، تمرین و رزمایش آحاد مردم با بهره گیری از خال

 (30:1392غیرعاملسندراهبردی پدافند 15بند)آرمانی 

 در حوزه آموزش:  غیرعاملچشم انداز پدافند

  در  صونیت ممکنمدارای جامعه امن، پایدار، آموزش دیده، بصیر و آگاه سازماندهی شده، مجهز و آماده با حداکثر

 برابر تهدیدهای مختلف دشمن

 14و10)بندمل بهره مند از منابع انسانی متعهد، متخصص، دانشمند، آموزش دیده در همه حوزه های پدافند غیرعا 

 (34:1392سندراهبردی پدافندغیرعامل

 در حوزه آموزش:  غیرعاملاهداف کالن پدافند

 دستیابی، استقرار و اجرای نظام جامع آموزش تخصصی و تربیت منابع انسانی 

 ای ز خالقیت هار و اجرای نظام جامع آموزش عمومی، رزمایش و تمرین آحاد مردم با بهره گیری ادستیابی، استقر

 (35:1392سندراهبردی پدافندغیرعامل 9و8)بند بسیج در جهت کس  آمادگی آرمانی

 راهبردهای پدافند در حوزه آموزش: 

 وستعه ه بته تهدیتدات نتوین و تتوسعه و تعمیق آموزش های پدافندغیرعامل در سطوم مختلف مخاطبین با توج

ستتندراهبردی 21)بنتتد پتتژوهش و تولیتتد علتتوم و فنتتاوری ههتتای پیشتترفته پدافنتتدی بصتتورت بتتومی و خوداتکتتا 

 (43:1392پدافندغیرعامل
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سازمان پدافند 
 غیرعامل کشور

 غیرعامل سیاست کلی نظام در حوزه آموزش پدافند

یر دولتی، بخش دولتی و غفرهنگ سازی و آموزش عمومی در زمینه بکار گیری اصول و ضوابط پدافند غییرعامل در 

ندراهبردی سبندهفتم )پیش بینی مواد درسی در سطوم مختلف آموزشی و توسعه تحقیقات در زمینه پدافند غیرعامل 

 (47:1392غیرعاملپدافند

 نامهشیوه ۀمحدود

پدافنتد متدت هتای کوتاههای ملی موجود اعتم از علمتی و اجرایتی در آموزشگیری از ررفیتنامه با بهرهاین شیوه

 و نیز ارچهوری بیشتر، مدیریت یکپهها، بهرد آموزشتضمین کارکر ، تخصصی، تربیت مربی(،عمومی ۀغیرعامل )دور

بتا  کته پتس از پتایش توستط ستازمان واستت مدت تدوین شتده کوتاهعرضی های نظارت و کنترل توسعۀ آموزش

 گردد.اجرایی میو تخصص استادان، توان  گیری ازهبهر

 تعاريفو اختصارات 

 شود:می هاتعاریف و اختصارات زیر جایگزین عناوین کامل آن ،نامههدر شیو

 سازمان پدافند غیرعامل کشور  :سازمان

 کشور  غیرعامل ی عملیاتی سازمان پدافندهاقرارگاهکلیه : قرارگاه

  کشور غیرعامل پدافند های سازمانمعاونت کلیه: معاونت

 کشور  مطالعات و پژوهش های راهبردی سازمان پدافندغیرعاملدفتر : مرکز

 : سازمان مدیریت و برنامه ریزی دولتسازمان مديريت

 : سازمان اداریی و استخدامی دولتسازمان اداری

 ط با سازمان پدافند غیرعامل کشورهای مرجع و مرتب: تمامی دانشگاههادانشگاه

 ان : انجمن علمی پدافند غیرعامل ایرانجمن

یس اند و توانتایی تتدرتربیت مربی پدافند غیرعامل را گذرانده ۀتمامی افرادی که دور :استادان )مجريان حقیقی(

 عمومی را دارند. ۀدر حوز

های مورد نیاز در حتوزۀ پدافنتد مند به تدریس در هریک از سرفصلافراد واجدالشرایط که عالقه :اشخاص حقیقی

پروانته )کتارت مربیگتری(  موفق به اختذ ،نامهشده در این شیوهبینیطی مراحل پیشباشند که پس از غیرعامل می

 شوند.می
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سازمان پدافند 
 غیرعامل کشور

که  و...( زشتی،)ازجمله: دانشگاه، انجمن علمی، شرکتها و موسسات آمومراکزی : به تمامی ( مجریان حقوقی)آموزشی مراکز

وده ند اختذ نمتدرحوزه های پدافند غیرعامل فعالیت دارند و مجوز آموزشی دوره های کوتاه مدت را از سازمان پداف

 اند. 

 شتورکسازمان پدافندغیرعامل مجوزی که بر اساس شرایط خاص مندرج در این شیوه نامه توسط  :مجوز آموزشی

  به مجریان حقوقی اعطاء می شود.

 .سازدمی معین را سازمان کار طرز و اعضا شرایط ارکان، اصول، هدف، که است رسمی سندی: اساسنامه

 و حق ایجاد که کنندمی صادر معین موضوعات درمورد دارصالحیت مراجع که است کلی و عام دستوری: نامهآيین

 .باشد قوانین برخالف آنکه مگر است، الزامی آن اجرای و کندمی تکلیف

 .است چیزی از استفاده یا کاری دادنانجام روش و شیوه: دستورالعمل

 : کارگروهی متخصص در امر آموزش و پژوهش متشتکل از نماینتدگان مراکتز معتین کارگروه آموزش و پژوهش

 د.شورتی دارنمسازمان پدافند غیر عامل کشور و وزارت علوم که جلسات نوبه ای معاونتها و قرارگاههای  آموزشی ،
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سازمان پدافند 
 غیرعامل کشور

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  اخذ آموزش: ضوابط: 1ماده

 ؛داشتن تابعیت جمهوری اسالمی ایران .1

 ؛به قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران بودنمعتقد .2

 ؛از خدمات دولتیعدم اعتیاد به مواد مخدر و محکومیت به محرومیت  .3

 ؛هابرخورداربودن اشخاص حقیقی از سالمت و توانایی جسمی و روانی متناس  برای ارائۀ آموزش .4

 ؛انقالب و های عمومیههرگونه محکومیت کیفری در دادگا نداشتن .5

دفتتتر مطالعتتات و پتتژوهش هتتای راهبتتردی ستتازمان و  انجمتتن علمتتی بتتودن اشتتخاص حقیقتتی در عضتتو ترجیحتتاً -1

  ؛ملپدافندغیرعا

 برای دوره های عمومی و تخصصی کاردانیداشتن مدرک تحصیلی حداقل  -2

 داشتن مدرک تحصیلی حداقل کارشناسی ارشد برای دوره  های تربیت مربی -3

 نحوی در حوزه پدافند فعالیت می کنند با کارشناسی امکان حضور دارند به که افرادی یا پدافندی شاغلین: تبصره
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سازمان پدافند 
 غیرعامل کشور

 

  :یوظايف آموزشحیطه : 2ماده

 :معاونتها و قرارگاهها الف.

ط بذیتراههای ی های آموزشی دستگنیازمند ،سازمان پدافند در راستای اهداف آموزشی سازمان معاونتها و قرارگاههای

طترم و نت ات از معاوجرا و تامین اعتبارهای مدنظر، به برنامه ریزی برای انموده و با توجه به اولویت بندی  را دریافت

زشتی دارای و برای اجترای آمتوزش هتا، مراکتز آمو می نماید اقدام یا دستگاه درخواست کننده آموزش برنامه سازمان

 مجوز را انتخاب و بصورت مکتوب به معاونت آموزش اعالم می نمایند.

 . معاونت آموزش:ب

و  وزشتیه های آمنامنطباق کامل با برنیازهای آموزشی معاونتها را دریافت و بعد از ا ،معاونت آموزش و پژوهش سازمان

ظتارت ن متی دهتد. موضوع را به دفتر مطالعتات ارجتاع ،اجرای آموزشهاراهبری و  و انعقاد قرارداد بعد از تایید بمنظور

 با این معاونت می باشد. هاآموزش این راهبردی

 تهیه تقویم آموزشی ساالنه سازمان پدافند .1

 مصوبپیگیری برنامه های آموزشی سازمان منطبق با برنامه  .2

 جمع بندی و گزارش دهی آموزش های برگزار شده سازمان هر سه ماه یکبار .3

 

 :دفتر مطالعاتج. 

 اشد:بد زیر می کلیه امور ستادی و راهبری اجرای آموزشها توسط دفتر مطالعات انجام می پذیرد. این امور شامل موار

  قرارداد های آموزشیپیش نویس تنظیم تهیه و راهبری در  .1

 تمدید و ارتقای مجوزهای آموزشی مراکز آموزشی با تایید ریاست سازمان، ء اعطا .2

 اجرای آموزشها توسط شیوه نامه آموزشیتهیه چارچوب مناس   .3

 برگزاری دوره های مربیگری و تربیت مربیان متخصص در حوزه های پدافندی .4

مربیان و  ،موزش دیدهآاستانهای ها و، سازمانتهامعاون از دوره های برگزار شده، قراردادهای منعقدهتهیه بانک های اطالعاتی ) .5

 ، و...(سطح بندی آنها

 

 :مراکز آموزشید. 

ازمان سمل را از کلیه دانشگاهها، شرکتها، موسسات، انجمنهای علمی، مراکز آموزشی و... که مجوز آموزشی پدافندغیرعا

ه تعیین شتد در زمانپدافند اخذ نموده اند در راستای اهداف، سیاستها و چارچوب معاونتهای تخصصی سازمان پدافند 

 یند.زشی می نمادوره و تایید نارر اقدام به صدور گواهی های آموام به برگزاری آموزشها نموده و بعد از اتمام اقد
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سازمان پدافند 
 غیرعامل کشور

 : اعتبارات آموزشی3ماده

 در نظر گرفته می شود. بار برای دوره های آموزشی پدافندغیرعاملنوع اعتسه  

 .ندکاستفاده می پدافند غیرعامل از بودجه های ستادی خود  اتی که سازمان پدافند برای آموزشاعتبار الف:

 اعتباراتی که هر دستگاه برای گذراندن دوره های آموزشی مورفی کارکنان دولت، در نظر می گیرد.  ب:

 د.درصد از تملک دارایی های وزارتخانه ها برای پدافندغیرعامل صرف می شو1اعتباراتی که با قانون  ج:
 

 الف:نمودار                          (یسازمانبرون نمودار  آموزش )اعتبارات 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نمودار )ب(

 

 

 

 

 

 

یابالغ برنامه آموزش

ساالنه سازمان 
پدافند

اعالم اولويت های 
آموزشی سازمان

فراخوان آموزشی به 
سازمانها و ارگانهای 

کشوری

درخواست آموزش از سازمان 
پدافند

معرفی مراکز آموزشی همکاربه معاونت تخصصیارجاع
تهیه پیش نويس قرارداد 

مراکز آموزشی بادرخواست 
کننده آموزش

محتوای تعیین 
آموزشی

ت نظارت توسط معاون
تخصصی

شروع کالس ها

طرح و برنامه ريزی 
آموزشی ساالنه

تامین اعتبارات 
آموزشی

یتعیین مراکز آموزش

تعیین مراجع ذيربط
کشوری جهت آموزش

هماهنگی آموزشی با 
مراجع ذيربط

محتوای تعیین 
آموزشی

ز انعقاد قرارداد با مراک
آموزشی

معرفی اساتید و 
نظارت

شروع کالس ها
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سازمان پدافند 
 غیرعامل کشور

  

 

 های آموزشی:بندی دورهدسته: 4ماده

هتای متدت )آمتوزش عرضتی( و آموزشهتای کوتاهآموزش ۀهای آموزشی به دو دستتبندی کلی، دورهدر یک دسته

هتای متدت همتان آموزشهتای بلندشتود. آموزشبندی میبلندمدت )کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترا( تقسیم

حسین)ع(، مالک اشتتر، فتارابی و دانشتگاه عتالی های امامهای دانشگاهی حاضر در دانشگاهتحصیالت تکمیلی رشته

 های مورد تأیید معاونت آموزش و پژوهش سازمان پدافند غیرعامل کشور و مصوب وزارت علتوم،شدفاع ملی و آموز

عمتومی،  ۀوزحتترتی  در سته عامتل نیتز بتهپدافنتد غیر ۀمدت در حوزهای کوتاهتحقیقات و فناوری است. آموزش

قرارگاههتای ستازمان و  دفتتر مطالعتاتوهش، شود که توسط معاونت آموزش وپتژتخصصی و تربیت مربی ارائه می

نامه بته وهایتن شتی ، همچنین دوره رزمایش توجیهی نیز علیرغم دوره آموزشی اجرا می گردد.پدافند اجرا می شوند

 گردد. تفصیل بیان میها بهمدت اختصاص داده شده و شرم این آموزشآموزش های کوتاه ۀحوز

    افترادی کته در  نمایند. شرکت غیرعامل پدافند بیگریمر تربیت و عمومی، تخصصیۀ دور در توانندمی پذیراندانش

ضتمن  دوره های آموزشی حوزه های پدافند غیرعامل شرکت می نمایند از طرف این سازمان گواهی های آموزشتی

تربیت  ۀدور نهایی یهاآزمون در قبول قابل نمرات کس  از پس توانندخدمت را نیز دریافت می نمایند همچنین می

 عنوانبته نماینتد و دریافتت( ستطح استتاد تعیین با) غیرعامل پدافند سازمان از را معتبر گواهی و کارت مربیگری،

 از ینتد وختدمات آموزشتی را ارائته نما پدافنتدغیرعامل، ستازمانۀ تابع مؤسسات یا خودۀ مربوط سازمان در مدرس

 .شوند مندبهره آن مزایای

  :عمومی آموزش دورۀالف. 

 ۀشتور، دورو مصوبات ستازمان پدافنتد غیرعامتل کجمهوری  معاونت توسعه و نیروی انسانی ریاست ۀبراساس ابالغی

ستاعت بترای 12یی است کته از طترف ستازمان پدافنتدغیرعامل کشتور، هاآموزش عمومی شامل دروس و سرفصل

 شود. تدریس می ارشد مدیران و میانی ساعت مدیران 6کارکنان، کارشناسان و

 قابل افزایش می باشد.  در هر مقطع رخواست، تعداد ساعات آموزشتبصره: درصورت د

پتتذیران کلیتتاتی را از پدافنتتد غیرعامتتل درک خواهنتتد نمتتود و مخاطبتتان ایتتن دوره کارکنتتان در ایتتن دوره، دانش

بودن دوره، از آزمتون و ها هستند که با توجه به عمومیمند به شرکت در این دورههای مربوطه و افراد عالقهدستگاه

ها، گتواهی شوند و درصورت حضور در دوسوم کالسیپذیران فقط حضور و غیاب مدیگر موارد اجتناب شده و دانش

 گردد. حضور برای این افراد صادر می
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اس فعالیت ساعته جهت کارکنان دولت دارای آزمون شفاهی و کارگاهی بوده و نمرات ایشان بر اس 12دوره عمومی 

 در دوره ارزیابی می گردد.

 

 برگزار می شود که شامل: سطح برنامه ریزی و چهاردر  عمومی دوره پدافند غیرعامل

 ارشد  مدیران .1

  مدیران میانی .2

 کارشناسان .3

 کارکنان .4

 عموم مردم .5

 

 آموزش تخصصیه ب. دور

ایتن در  ضتورشترایط حاست و افترادی  پدافند غیرعاملمدت کوتاهعمومی  آموزش ۀدور تکمیل کننده ها این دوره

ه لیتات آن داشتتبه مطال  و ک وآشنایی نسبیگذرانده به عنوان پیش نیاز که دوره های عمومی را  دوره ها را دارند

  .باشند

رکدام از هاجرا می گردد که در ساعت،  8دوره های تخصصی در سه سطح مدیران، کارشناسان و کارکنان به میزان 

یتان که در فصل چهارم بته تفصتیل ب طراحی می گردد نیاز مخاطبیناین سطوم سرفصل های آموزشی متناس  با 

و مجریتان  مانقرارگاههتای ستاز ،دانشتگاههای معتین  سازمان و توسط تحت اشرافها که در این دورهشده است. 

ها و تهدیتدات و نیتز پذیریپذیران بتا درک مفتاهیم تخصصتی، توانتایی رفتع آستی می شود دانشذیصالم برگزار 

 های خود ارتقا خواهند داد. ای را در مجموعهراهکارهای مقابله

دمات، زش تخصصی ویژه کارکنان دولت و یا سازمان های مردم نهاد و عمومی حس  اهداف، شرم ختدوره های آمو

عاونتها مبا تائید  رسته اداری، تعیین محتوا شده وهای مورد نیاز برای هر شغل و هارت ها و توانمندی ماموریت ها، م

 توسط اساتید مجرب آموزش داده خواهد شد.  سازمان قرارگاه های تخصصیو 

 آموزش تربیت مربی: ۀج. دور

پتذیران بعتد از گذرانتدن . دانشدر این دوره کلیات تمامی دروس بصورت مختصتر و تخصصتی تتدریس متی شتود

 ۀشرکت می نماینتد. در دور ساعت )نظری وعملی( در این دوره 48 توانند به مدتهای عمومی و تخصصی میدوره

واهند به دست خ تربیت مربی، با درک مفاهیم، توانایی پاسخگویی به سؤاالت و درک تهدیدات و راهکارهای مقابله را

 مطال  و تدریس این دروس را نیز خواهند آموخت.  ۀکالس و همچنین ارائ ۀادار ۀآورد و نحو
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 ت در دوره هتای تربیتت مربتیشترک متقاضتیشترکت نکترده ولتی  تخصصتیعمتومی و وره های : افرادی که در هیچ یک از دتبصره

  :می باشد به شرم ذیلحضور آنها در این دوره ها  ،غیرعامل باشندپدافند

 عملتی وبصتورت ستاعت  48دانش پذیران در این دوره که بته متدت  :عمومی پدافند غیرعامل دوره تربیت مربیگری (1

  .خواهد آمدفراگیری مطال ، از آنان آزمون به عمل  ضمن حضور یافته و نظری برگزار می گردد

می پژوهشتی یک پروژه در حوزه مرتبط یا مقاله عل می بایست کالسی بوده و مورف به ارائهدانش پذیران  همچنین

 (،%75)باالی  نمراتحدنصاب کس  سپس با نمایند.نیز ارائه ( غیرعامل)علمی ترویجی با تایید معاونت مربوطه سازمان پدافند

ره هتای د در دوهمچنتین متی تواننت اخذ نموده ومجوز تدریس درحوزه عمومی پدافندغیرعامل )اصول و مبانی( را 

جته بته ی پ.غ.ع نیز شرکت نمایند. الزم به ذکر است شرکت کننتدگان در ایتن دوره هتا بتا توتخصصی تربیت مرب

 سطح تقسیم می شوند.  5مدارک تحصیلی به 

یتزان بته م "گتواهی حضتور در دوره )عمتومی("که نتوانند حد نصاب نمرات را کس  نمایند فقتط  : افرادیتبصره

 ساعات حضور به شرکت کنندگان تعلق خواهد گرفت.

انتدن دوره هتای عمتومی و تخصصتی گذر افترادی کته موفتق بته دوره تربیت مربیگری تخصصی پدافند غیرعامل:(2

    دریافتت  راکارت و گواهی تربیت مربیگری عمومی پدافنتد غیرعامتل  همچنیناند و گواهی دریافت نموده اند  شده

نتش پتذیران دا .ساعت )نظری و عملی( شترکت نماینتد 48الی   32می توانند در این دوره نیز به میزان  نموده اند

شده و  بیزیاعملی و ارائه کالسی ار در سه مرحله آزمون تئوری،فراگیری مطال  در حوزه تخصصی مربوطه،  ضمن 

 ای تخصصیهیک پروژه در زمینه کاری یا مقاله علمی پژوهشی نیز در حوزه تخصصی مجوز تدریس درحوزه  با ارائه

 .نددریافت نمای، اقتصادی، فنی مهندسی، مردم محور، فرهنگی و...( را پدافند غیرعامل )زیستی، سایبری

یتزان بته م "گواهی حضتور در دوره )تخصصتی(": افرادی که نتوانند حد نصاب نمرات را کس  نمایند فقط تبصره

 ساعات حضور به شرکت کنندگان تعلق خواهد گرفت.

 د: آمادگی رزمايش)توجیهی(

 ساعت اموزشی برای این دوره پیشنهاد می گردد که محتوای آن عبارت است: 6تا  4میزان   

 مراحل رزمایش –زمایش و انواع آن ر -راحل سناریو نویسیم -آشنایی با سناریو نویسی

 و: دوره آموزشی مجازی

دوره های آموزشی مجازی کوتاه مدت پدافنتد غیرعامتل طبتق دستته بنتدی هتای آموزشتی بیتان شتده بصتورت 

مربیتان و  برگزار متی شتود. لتذا غیرعاملغیرحضوری با تایید جزئیات برگزاری دوره آموزشی توسط سازمان پدافند

هی های تا گوا دهرسی غیرعاملاساتید، منابع و سرفصل های آموزشی، نحوه برگزاری و... باید به تایید سازمان پدافند

 صادر شود. ،شرکت در دوره مجازی برای شرکت کنندگان در صورت قبولی در آزمون دوره مجازی
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ای ری دوره هتبرگتزا که مجوز ،رگزار می شود لذا مراکز آموزشی همکارنیز ب مبادی زیربطاین دوره ها با هماهنگی 

 زمان امکتانستامعاونتهتا و قرارگاههتای ایتن داشته باشند بتا نظتارت  غیرعاملرا از سازمان پدافند آموزشی پدافند

 برگزاری این دوره ها را دارند. 

 این دوره های در دو روش برگزار می شود:

 آفالين: -1

ای ا و معاونتهبا نظارت قرارگاههاز قبل دوره های آموزشی  که ساده ترین نوع آموزش مجازی می باشد، روشدر این 

ینتت هتا، االت، متتون آموزشتی، پاورپوتوسط استادان مجرب فیلم برداری شده و به همراه فایل کتت ، مقتسازمان 

وزش هتا توانند آم ز دانلود موارد مذکور میو تصاویر آموزشی در سایت مورد نظر بارگزاری شده و افراد بعد افیلمها 

زمون شرکت آدر نهایت در مدت زمان تعیین شده جهت دریافت گواهی دوره آموزشی در ارزیابی و  را دریافت کنند.

 ند. نموده و بعد از کس  نمرات مورد قبول می توانند گواهی خود را با تایید این سازمان دریافت نمای

 

 آنالين: -2

با  و  ادان مجرباست با تعییندوره های آموزشی با نظارت قرارگاهها و معاونتهای سازمان رنامه ریزی ب، روشدر این 

 یلم برداریفبصورت آنالین اطالع رسانی به شرکت کنندگان در زمان معین و با معرفی سایت آموزشی مورد تایید، 

االت، متتون فایل کت ، مقمحصوالت آموزشی از قبیل  دریافت مشاهده آنالین آموزشی و امکاننیز افراد و می شود 

 خواهند داشت.را آموزشی، پاورپوینت ها، فیلمها و تصاویر آموزشی 

اهی بتا گتوآزمون  در انتهای دوره آزمون نیز بصورت الکترونیکی و آنالین برگزار خواهد شد و به افراد قبول شده در

 اعطا خواهد شد.تایید این سازمان 

دن م فعال بتومکان حضور و غیاب بصورت الکترونیکی نیز امکان پذیر خواهد بود و افراد در صورت عددر این روش ا

 از صدور گواهی محروم خواهند شد.

 

 

 ۀ مربیگریدورايط رش: 5ماده

 )برای افراد حقیقی( دفتر مطالعات و پژوهش های راهبردی سازمان پدافندغیرعامل در عضویت .1

 )برای افراد حقیقی( غیرعامل ایران پدافند انجمن علمی در عضویت .2

 های عمومی و تخصصی پدافند غیرعامل مدرک دوره ارائه .3

 ارشد و دکتریمدرک تحصیلی  هارائ .4

 خدمت  یا کار محل از نامهمعرفیۀ برگ ارائه .5

 رک تحصیلی(ا)عکس، کارت ملی، شناسنامه، رزومه، مد مدارک تصویر و اصل ارائه .6

 های مرتبط با پدافند غیرعاملحوزه پژوهشی در -علمیۀ مقالۀ ارائ .7
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 غیرعامل پدافندۀ حوز در پاورپوینتۀ ارائ .8

  مربی تربیتۀ دور آزمون در نمره حداقل کس  .9

 حضوری ۀدر مصاحب امتیاز حداقل کس  .10

 نکته:
 نام در سایت مرکز ارائه گردد.ارسالی، یا از طریق ثبت ۀبایست در فایل فشردفوق الزاماً می ۀتمامی موارد ذکرشد -

 وم فشرده بهداخل ل ،صورت فایل الکترونیکهبندی، اطالعات خود را بن دارای مشاغل حساس و کلیدی و دارای طبقهاداوطلب -

 ارسال نمایند.  دفتر مطالعات

نتدغیرعامل بتا اداره کتل پداف جهت تدریس و فعالیت آموزشتی می بایست دارای کارت مربیگری کلیه مربیان پدافندغیرعامل -

 هماهنگ باشند. خود و یا مراکز همکار ذیصالم آموزشی از سازمان پدافندغیرعامل استانداری استان

 طبق جدول زیر تکمیل می گردد.به همراه مدارک مرتبط،  در سازمان پدافنداطالعات مربیان  -

 و نام

 خانوادگی
 مقطع  ايمیل تلفن ملیکد ساکن نام پدر

 رشته

 تحصیلی

 دانشگاه
 فارغ التحصیل

 شاغل
 کدمربی

حوزه 

 تخصص

 سطح

 مربی
 مالحظات

 

 مربیان بندی سطح: 6ماده

 گردد:می تعیین زیربرای دو گروه  ،ی سطحو میزان تدریس و ارتقا مربیگری تعیین سطح ،این شیوه نامه براساس

 دوره تربیت مربیدر الف: شرکت کنندگان 

شتوند، آموزشتی می گتواهیموفق بته اختذ  و دوره های آموزشی تربیت مربی شرکت نموده آزمون یا افرادی که در

ه، ارائته، در )آزمون، مصتاحب کس  نمراتبا توجه به تدریس و  سابقهعلمی و  پایهتحصیلی، ومقطع مدرک براساس 

 .شوندمیبندی ( تقسیم5و  4و  3و  2و  1 سطح )پایۀ5به مقاله و...( 

 

 

 

 پايه علمی مدرسین نیروهای مسلح رتبه بندی

 مقممممممماطع

 تحصیلی

 

 کارشناسی
سال 4کاردانی بايا

 سابقه

 کارشناسی ارشد
 سال سابقه6کارشناسی بايا

دکتری 

 تخصصی
 سال سابقه8باارشد  يا

 تخصصی دکتری

 سال سابقه5با 

 دکتری تخصصی

 سال سابقه10 با

 مدرس ممتاز مدرس عالی خبرهمدرس  مدرس ارشد مدرس علمی پايه
 

 

 رتبه بندی اعضای هیئت علمی دانشگاه ها

 کارشناسی مقاطع تحصیلی

 وباالتر

 کارشناسی ارشد

 دکتری حرفه ایيا 

دکتممری تخصصممی بمما دکتمممممممری 

 سممممال سممممابقه4

دکتری تخصصمی بما 

 سممممال سممممابقه5
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 دانشیاری استادياری تخصصی  

 استاد دانشیار استاديار مربی آموزشیارمربی پايه علمی
 

 
 فوقمستند به جداول رتبه بندی اعضای مربیان سازمان پدافند 

 مقاطع تحصیلی

 

 کارشناسی

  وباالتر

 کارشناسی ارشد
 دکتری حرفه ایيا 

دکتمممممممری 

 تخصصی

 دکتری تخصصی
 تدريسسال سابقه 5با  

 دکتری تخصصی
 تدريسسال سابقه 10با  

   سال سابقه8ارشد با  سال سابقه6با کارشناسی سال سابقه4کاردانی با معادل سازی

 1سطح 2سطح 3سطح 4سطح 5سطح وح علمیسط

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 جدول امتیازات استادان و حق التدريس هیئت علمی دانشگاه ها
 (به ريال) 1396جدول حق التدريس هیئت علمی دانشگاه ها سال   جدول امتیاز و پايه علمی مدرسین

  24.144باضريب ريالی  1396در سال  50/1نرخ آموزانه برمبنای 

مدرس 
 ممتاز

مدرس 
 عالی

مدرس 
 خبره

مدرس 
 ارشد

مربی  مربی استاديار دانشیار استاد مدرس

 مرتبه آموزشیار

697 581 468 326 263 336.326 180.312 225.988 157.177 127.070 1 

716 600 466 341 277 345.935 289.656 234.680 164.662 133.758 2 

736 619 504 357 291 355.545 289.999 243.372 172.147 140.446 3 

756 639 522 372 305 365.154 308.343 252.063 179.631 147.134 4 

776 658 540 388 319 374.763 317.687 260.755 187.116 153.821 5 

796 677 558 403 332 384.372 327.030 269.447 194601 160.509 6 
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 697 576 419 346 393.982 336.374 278.139 202.085 167.197 7 

816 716 594 434 360 403.591 345.718 286.831 209.570 173.885 8 

836 735 612 450 374 413.200 355.065 295.532 217.055 180.573 9 

856 755 630 465 388 422.810 364.405 304.214 224.539 187.261 10 

879 774 648 481 402 432.419 373.749 312.906 232.024 193.949 11 

896 793 666 496 416 442.028 383.093 321.598 239.508 200.637 12 

915 813 684 512 429 451.638 392.437 330.290 246.993 207.325 13 

935 832 702 527 443 461.247 401.780 338.982 254.478 214.012 14 

955 851 720 543 457 470.856 411.124 347.674 261.962 220.700 15 

975 871 738 558 471 480.466 420.468 356.365 269.447 227.388 16 

995 890 756 574 485 490.075 429.811 365.057 276.932 234.076 17 

1015 909 774 589 499 499.684 439.155 373.749 284.416 240.764 18 

1035 929 792 605 512 509.294 448.499 382.441 291.901 247.452 19 

1055 948 810 620 526 518.903 457.849 391.133 299.386 254.140 20 

1075 968 828 636 540 528.512 467.186 399.825 306.870 260.828 21 

1095 978 846 651 554 538.121 476.530 408.516 314.355 267.516 22 

1134 1006 864 667 568 547.731 485.874 417.208 321.840 274.203 23 

1154 1026 882 682 582 557.340 495.218 425.900 329.324 280.891 24 

1174 1045 900 698 596 566.949 504.561 434.592 336.809 287.579 25 

1194 1064 918 713 609 576.559 513.905 443.284 344.293 294.267 26 

1214 1084 936 729 623 586.168 523.249 451.976 351.778 300.955 27 

1234 1103 954 744 637 595.777 532.592 460.668 359.263 207.643 28 

1254 1122 972 760 651 605.387 541.936 469.359 366.747 314.331 29 

1274 1142 990 775 665 614.996 551.280 478.051 374.232 321.019 30 

 

 

 

 

 اساتید معرفی شده ازمراکز آموزشیب: 

ن، اههای معتیبرای که در حوزه پدافندغیرعامل فعالیت یا تدریس می کنند و از طرف معاونتهتا، قرارگاههتا، دانشتگ

 :صدور کارت مربی طبق جدول باال انجام خواههد گرفتانجمن علمی و... بصورت مکتوب معرفی می شوند 

 را دریافت می نمایند.  5سطح ، در ابتدا  مدرک تحصیلی کارشناسی مربیان با .1

 را دریافت می نمایند.  4سطح ، در ابتدا حرفه ای دکتری یاارشد  مدرک تحصیلی کارشناسی مربیان با .2

 را دریافت می نمایند. 3سطح در ابتدا  تخصصی دکتریمدرک تحصیلی  بامربیان  .3

 نمایند.  ت میدریاف را 2سطحساله، 5یا سابقه تدریس  ،استادیاری(به عنوان  سال4)با سابقه تدریسو  تخصصی دکتریمدرک تحصیلی  مربیان با .4

 نمایند.  ت میرا دریاف 1سطح، هسال10یا سابقه تدریس  (سال به عنوان دانشیاری5) دکتری تخصصی و با سابقه تدریسمدرک تحصیلی  مربیان با .5
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 رادریافت می نمایند.  خاریتاف، سطح در صورت درخواست کارت مربی : مدیران عالی تبصره

 میزان تدريس: 7ماده 

 ها به شرم زیر است:میزان ساعات تدریس برای مربیان با توجه به سطح آن

 ایتن دستتورالعملبراستاس  ،در متدت یتک ستال)تتدریس( هتا حداقل و حداکثر ررفیت ارائۀ خدمات آموزشی آن

اکثر ختدمات مالک عمل در محاسبۀ حداقل و حتد ،شدهمستندات ارائۀ خدمات آموزشی در موضوع تعیین باشد.می

 .استآموزشی 

 پایۀ مربی
خدمات آموزشتی متورفی  حداقل

 )میزان به ساعت( در سال

 در مورفی آموزشی خدمات حداکثر

 (ساعت به میزان) سال

 150 100 طح پنجس

 200 150 سطح چهار

 300 200 طح سهس

 260 200 سطح دو

 270 200 سطح يک

ه بتارتقتا  شترایط ایتن دستتورالعمل، ۀدر ادامکه  باشدمی شامل محدودیت تدریس 5 مربیان، سطحبندی در سطح

 .بیان شده استم باالتر وسط

 

 سطح یضوابط ارتقا: 8ماده

ستابقه  و )گواهی سطح مربیگری یا ارائۀ اسناد ارتقاب ،توانند در راستای افزایش سطح خودتر میبا سطح پایین مربیان

 االتر انتقال یابند.ببه سطوم  و...(، آموزشی هایهای آموزشی، دوره، کارگاههاشرکت در همایش تدریس ساالنه،

 

 

 

 آوری امتیازاتعجدول جم

 امتیاز الزم از دوره امتیاز دوره )امتیاز هر گواهی( تعدادحضور شرم دوره

 3 1 3  تدریس در دوره های آموزشی

 9 3 3 های آموزشیهشرکت در کارگا

 4 2 3 هاششرکت در همای

 4 2 3 ی علمی تخصصیهاتشرکت درنشس

 6 2 3 علمی پژوهشیارائۀ مقاله 

 4 4 1 تالیف، گردآوری، ترجمه کتاب



 
 
 

27 

 

سازمان پدافند 
 غیرعامل کشور

 30 جمع کل:  

 تعداد حضور* امتیاز هر دوره= حداقل امتیاز دوره

 ست.ا الزامی سطح یجهت ارتقا ،دریافت امتیازات ستون حداقل امتیاز ،های یادشدهوجه: در دورهت -

 کس  حداقل امتیاز جهت ارتقا به درجۀ باالتر 

 1ارتقا به سطح  2ارتقا به سطح  3 ارتقا به سطح 4 ارتقا به سطح سطح فعلی

   امتیاز 30 5سطح 
 

   امتیاز 50  4سطح 

  امتیاز 70   3سطح 

 2سطح 
 

 امتیاز 90  
 

 اعطای گواهی فرايند: 9ماده

نجام دافند غیرعامل اپو با آرم و هولوگرام سازمان  دفتر مطالعاتکارت مربیان با هماهنگی  ها وتمامی گواهی صدور

 گیرد؛می

دفتتر ط حست  نیتاز توستبرلی یک بار سا مختلف، یهاپایه در مربیان علمی ارتقای سطح جهت ایدوره یهاآزمون

 گردد؛اعطا می ضوابطو گواهی مربوطه طبق  انجام خواهد شد مطالعات

 صتادر  دارمتدت آموزشتیۀ گواهینامت حقیقی، اشخاص اجرایی و علمی یهاصالحیت بررسی از پس دفتر مطالعات

 نماید؛ می

شتخاص پتس از اطمینتان از صتالحیت علمتی و آموزشتی ا ،در بازۀ زمانی ستاالنه دفتر مطالعاتموزش و آمعاونت 

 ؛دننمایاقدام می هاگواهی مربیگری آنبه تمدید تنسب، حقیقی

ت ارتقای سطوم مربیگتری )از طریتق جه های آموزشی مورد نیاز رابرنامه یدرصورت تشخیص، ارتقا دفتر مطالعات

 نماید.ابالغ می سایت، ایمیل، پیامک و...(

 د.نمو نسبت به صدور حکم ناررین و مشاورین آموزشی دوره های کوتاه مدت اقدام خواهد دفتر مطالعات 

 نی که در دوره های آموزشی عملکرد عالی داشته اند گواهی تقدیر اهدا خواهد گردید.  از مربیا 

 و  تتر مطالعادفغیرعامل و آرم سازمان مربوطه و با مهرو امضای دگواهی دوره های آموزشی با آرم سازمان پدافن

 طرف مقابل صادر می گردد. 

 نامه هاشماره گذاری گواهی: 10ماده

 گواهینامه های سازمان پدافندشماره گذاری الف: 

ره هتای که از طترف ستازمان بترای افتراد حقیقتی کته در دو گواهینامه های دوره های کوتاه مدت پدافندغیرعامل

 آموزشی شرکت می کنند به نحو زیر شماره گذاری و صادر می شود:
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اهینامته وگاین مان پدافند، مراکز آموزشی دارای مجوز از سازتوسط درصورت برگزاری دوره های آموزشی پدافندی 

نتد سازمان پداف دفتر مطالعاتبا مهر و امضای و شرکت درخواست کننده دوره  ها با آرم سازمان پدافند و سازمان یا

 ء(مهر و امضا 2آرم و  2)گواهی با  .مرکز آموزشی مربوطه که دوره را برگزار کرده است صادر خواهد شدو 

 ت زیر خواهد بود:از چپ به راست بصور پدافندغیرعامل عمومیدر دوره نحوه شماره گذاری گواهی ها  -الف

 سازمان پدافند اتدفتر مطالعکد //کدسازمان مربوطه//شماره ردیف.....................................  3220//000//001

  ت بصورت زیر خواهد بود:از چپ به راس تخصصیدر دوره نحوه شماره گذاری گواهی ها  -ب

 ت سازمان پدافندکد دفتر مطالعا // (ییا معاونت تخصص)آموزشی دوره کد //شماره ردیف ..................................... 3220//000//001

  تربیت مربی نحوه شماره گذاری در دوره های  -ج

  دغیرعاملکدسازمان پدافن// شماره و کد مربی  ............................................... 740//000

 شماره گذاری گواهینامه های سازمان مديريت و برنامه ريزی و يا سازمان اداری استخدامی کشور ب: 

 بر اساس ضوابط و آئین نامه های مربوطه و قانون مدیریت خدمات کشوری شماره گذاری می گردد. 

 هتای پدافنتدی استخدامی دولت و سازمان مدریت و برنامه ریزی انجام شده، درصتورت برگتزاری دورههماهنگی که با سازمان اداری با

 .و سازمان پدافند صادر خواهد گردید سازمان این دوآرم  شماره گذاری و گواهینامه ها با ،توسط این دو سازمان

 شماره گذاری گواهینامه ها توسط مراکز آموزشی ذيصالح 

 اهینامه ها توسط مرکز آموزشی دارای مجوز از سازمان پدافند به شکل زیر خواهد بود:در صورت برصدور گو

 از چپ به راست بصورت زیر خواهد بود: ها در دوره عمومی پدافندغیرعاملنحوه شماره گذاری گواهی  -

 کد مجوز شرکت یا مرکز آموزشی//کددوره عمومی //شماره ردیف            000//0000//001 -

 راست بصورت زیر خواهد بود: گواهی ها در دوره تخصصی از چپ بهنحوه شماره گذاری  -

 کد مجوز شرکت یا مرکز آموزشی //کد دوره  //شماره ردیف           000//000//001 -
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 . دروس آموزشی11مادۀ 

و  گترددمی سازمان پدافند غیرعامل کشور به شرم زیتر ابتالغ طریق آموزشی از یهادوره و محتوای دروس عناوین

 :فرا پذیرندهای آموزشی، مباحث زیر را کنندگان در دورهرود شرکتانتظار می

 دروس عمومی

 )شامل مفاهیم، کلیات، مباحث نظری، تاریخچه، تهدیدات، اسناد و...(پدافند غیرعامل عمومی  -1
 

 )حوزه های اصلی تخصصی سازمان پدافند( دروس تخصصی
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 پدافند سایبری؛ .1

 حوزه: انسان، دام وطیور، گیاهان، غذا، آب و محیط زیست(؛6)پدافند زیستی:  .2

 مردمی()اقتصاد مقاومتی و پدافند اقتصادی،  .3

 زیرساختی( ): کالبدیپدافند  .4

 پدافند فرهنگی .5

 پدافند شیمیایی، .6

 پدافند پرتوی، .7

 مردم بانی( -یمردم یار -ردم داری)ممحور؛ پدافند مردم  .8

 

 موردی تخصصیروس د

  مدیریت بحران -1

 (CCD)الکترومغناطیس  -2

 تهدیدات -3

 نویسی سناریو -4

 ارزیابی ریسک -5

 سازه -6

 شهری -7

 معماری -8

 )انرژی( پتروشیمی و گاز و نفت -9
 

در  امکان آموزش ،با توجه به سرفصل دروس مورد نظر )حوزه تخصص( وتخصص و رشتۀ تحصیلی  براساس مربیان

 را دارند. های تخصصی حوزه

وضتوع متناست  بتا م ،تخصص و رشتۀ تحصیلی مربیانی که در سایر مباحث عمومی قصد فعالیتت داشتته باشتند -

 گردد.تعیین می دفتر مطالعاتآموزشی و به تشخیص 

های فتوق و در بتا توجته بته گترایش مربوطته، در سرفصتلو مراکز آموزشی دارای مجوز  پدافند غیرعامل مربیان -

  باشند.خدمات آموزشی می هنامه مجاز به ارائهچارچوب مفاد این شیو

 آموزشی . سرفصل12مادۀ 

 الف.  دوره عمومی پدافند غیرعامل: 

ل دوم با ذکر زمان بندی مناس  برای پرسنل دولتی و غیردولتتی طبتق فصتند غیرعامل دوره عمومی پداف سرفصل

 شد: ساعت برای مدیران به شرم زیر می با 6  ساعت برای کارکنان وکارشناسان و 12این شیوه نامه بمدت 

 نکته:
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 اولیه تتدوین بر اساس نیازسنجیماموریت سازمانی و ا با توجه به شرم خدمات، مسئولیتها، سرفصل دوره عمومی برای دستگاهه 

 محتوا می گردد.

 .با عنایت به قانون مدیریت خدمات کشوری این دوره برای کارکنان دولت دارای آزمون می باشد 

 زيرفصل سرفصل
 

 محتوای زيرفصل

 زمان )دقیقه(

 کارشناس
 وکارکنان

 مدیران

ی
بان

و م
ل 

صو
ا

 

 مقدمه
 10 چرایی و فلسفه برگزاری دوره

 

15 

 اهداف و ضرورت برگزاری دوره

 تعاريف و اصطالحات

 مفهوم پ غ ع )تعریف عملیاتی پ غ ع(

20 
 معنای لغوی پدافند غیر عامل

 تعریف مجمع تشخیص مصلحت نظام
  واژه های معادل با دفاع غیر عامل

 واژگان پدافند غیر عامل

       تاريخچه و سوابق
 پ غ ع

 تاریخی پ غ عسیر 
 پدافند غیر عامل در کشورهای توسعه یافته 20

 روند تکامل پدافند غیر عامل در ایران

تدابیر، سیاستها، 
 قوانین و مقررات

 تدابیر و فرامین مقام معظم رهبری

20 15 
 خط مشی سازمان پ غ ع

 سیاست های کلی نظام  پ غ ع
 بودجه ساالنهقانون برنامه توسعه و 

 آئین نامه ها و دستورالعمل ها

ساختار، سازمان و 
 اساسنامه

 کمیته پدافند غیر عامل کشور
 سازمان پدافند غیر عامل کشور 15 20

 پدافند غیر عامل در دستگاه ها....

کارکردها و اهداف 
 پ.غ.ع

 حفارت از مردم
20 

30 
 کشورپایدارسازی نظام مدیریتی 
 حفارت از زیرساخت ها

اصول و مالحظات 
 پدافند غیر عامل

 تعریف اصول پدافند غیر عامل
 اصول پدافند غیر عامل 30

 سطوح
 پدافندغیر عامل

 سطح عالی و راهبردی

 سطح عملیاتی 15 20
 سطح اجرایی و تاکتیکی

 
 اليه های پ غ ع

 
 

 ایمنی

 امنیت 15 10

 دفاع )عامل و غیر عامل(

 
 ضرورت و اهمیت

 قابلیت های پدافند غیر عامل 15 15 امنیت ملی و پدافند غیر عامل
 

 مراکز انهدام تئوری
 ثقل
 
 

 30 30 کشور یک به سیستمی نگرش
 واردن نظریه
 ثقل مرکز تعریف
 ثقل مرکز بندی سطح

 تهديد
 شناسی

 تعريف تهديد
 
 

 معنای لغوی تهدید

10 

60 

 تهدید، مخاطره، خطر....
 تهدیدات در پدافند غیر عامل

 

 
 

 دسته بندی تهديدات

 درخت تهدیدات )طبیعی، غیرطبیعی، ....(
 تهدیدات انسان ساخت عمدی 15

 مبادی تهدیدات )جنگ، تروریستی، سایبری(
انواع تهديدات )در 

 ع(رويکرد جديد پ غ 
)نظریه عملیات تاثیر محور،بکارگیری همه مولفه های  تهديد سخت

 5قدرت،تمرکز بر گره های اساسی و حرکت به سمت کاهش قدرت سخت 
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 زيرفصل سرفصل
 

 محتوای زيرفصل

 زمان )دقیقه(

 کارشناس
 وکارکنان

 مدیران

 
 

 و بکارگیری قدرت نرم(

)تهدیدات سایبری، پرتوی، الکترومغناطیس،  تهديد فناوری پايه
 زیستی،شیمیایی، سیگنالی، سنجش از دور و الکترونیک(

20 

)جنگی نرم، جنگ امنیتی، جنگ اقتصادی، جنگ  تهديد مردم محور
  20 بی قاعده (

دشمن شناسی و سیر 
 تاريخی جنگ ها

 ضرورت دشمن شناسی 

 راهبردهای دشمن  
 جنگ های نیابتی 

 جنگ های بی قاعده 

.ع
.غ

پ
ی 

ها
ار

هک
 را

ت و
دا

دي
ته

  ،
ب

سی
 آ

 
 پدافند سايبری

 اصول و مبانی پدافند سایبری 

 اهداف و راهبردهای پدافند سایبری 30 60
 تهدیدات و آسی  پذیری فضای سایبر

 تهدیدات و آسی  پذیری شبکه های اجتماعی

 پدافند مردم محور
 
 
 
 
 

 اهداف جنگ در حوزه مردم محور 

40 20 

 زیر ساخت های مرتبط با اداره مردم  
 نیازمندی های اساسی مردم  
 ویژگی های کلی تهدید 

 تهیدید نرم و جنگ نرم
 ماهیت و ابعاد

      پدافند کالبدی و 
 زير ساختی

 تعاریف و مصادیق پدافند کالبدی

120 20 

 تهدیدات و پدافند کالبدی
 چرخه اقدامات پدافند کالبدی
 و زیر ساخت هاسطوم حفارت از تاسیسات 

 یروش های ارزیابی آسی  پذیر –مدیریت آسی  پذیری زیر ساخت ها 
 مثال های موردی در حوزه زیر ساخت های کالبدی

 )مالحظات معماری( 21مبحث 
 ()مشخصات مکانیکی و دینامکی مصالح21مبحث 

 سیستم های سازه ای مقاوم در برابر انفجار
 تاسیسات برقی و مکانیکی

 پدافند اقتصادی

 تعاریف

40 

40 

 سیاستهای کلی و تدابیر اقتصاد مقاومتی
 ویژگی های اقتصاد مقاومتی
 مولفه های جنگ اقتصادی

 اصالم الگوی مصرف
 

 جایگاه مردم در جنگ اقتصادی
 حمایت از تولیدات داخلی

 پدافند زيستی

 تهدیدات زیستی و انواع آن

40 
 حوزه های تهدیدات زیستی شامل انسان، دام،پرندگان و گیاهان

 چرخه پدافند زیستی
 رفع آلودگی زیستی

 کمک های اولیه و فوریت های پزشکی مصدومین زیستی 

  
  
 پدافند شیمیايی 

 آشنایی با عوامل و سالم های شیمیایی 

25 
 سناریوی تهدیدات شیمیایی

 کنترل، تشخیص و درمان مسمومیت های شیمیایی 
 کمک های اولیه و فوریت های پزشکی مصدومین شیمیایی 

 روش های حفارت و رفع آلودگی

 پدافند پرتوی
 اصول و مفاهیم پایه پرتوی

 تهدیدات پرتوی و پدافند پرتوی  25
 فوریت های پزشکی مصدومین پرتوی کمک های اولیه و
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 غیرعامل کشور

 زيرفصل سرفصل
 

 محتوای زيرفصل

 زمان )دقیقه(

 کارشناس
 وکارکنان

 مدیران

 انواع مختلف آلودگی های پرتوی

مديريت 
 بحران

تعريف و سطح بندی   
 بحران

 مفاهیم و تعاریف 
 سطوم بحران )محلی، منطقه ای، ملی و بین المللی(  5 10

 نوع و مبادی بحرانها  
  

 بحران های طبیعی
 بحران های تکنولوژیک 10 20

 بحران های انسان ساخت

 مديريت بحران 
  
  
  
  
  

 تعاریف، مفاهیم و اهداف مدیریت بحران

20 

25 

 چرخه مدیریت بحران
 سامانه های مدیریت بحران

 تفاوت بحران و شرایط اضطراری
 ورایف مدیر بحران

 مدیریت بحران و پدافند غیر عامل

 الگوی مدیریت بحران
 انواع الگوی مدیریت بحران

 5 اتاق پایداری ملی

 سناریو نویسی

 انواع سناریو نویسی
 ضرورتها و اصول سناریو نویسی
 ارزیابی زیرساخت ها و دارایی ها

 ارزیابی تهدیدات
 مدل شبکه ای جهانی یرای تدوین سناریو

 سناریو نویسی نظامی 
 گام های نوشتن یک سناریو
 بحران سناریوها و حاالت مختلف

 الگوی پیشنهادی تدوین سناریو در مدیریت بحران 
 مدلى براى سامانه هاى واکنش اضطرارى

30 

 ساعت6 ساعت12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ب. دوره های تخصصی پدافندغیرعامل

 نکته:
 وسنجی اولیه سرفصل های دوره تخصصی برای دستگاهها با توجه به شرم خدمات، مسئولیتها، ماموریت سازمانی و بر اساس نیاز 

  تدوین محتوا می گردد.کارکنان  متناسب با مشاغل

 اداری  مشتخص و متورد تاییتد ستازمانو مدیران به میران ساعات آموزشتی صصی به تناس  کارکنان، کارشناسان دوره های تخ

 تدوین و تعیین می گردد. استخدامی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی،



 
 
 

34 

 

سازمان پدافند 
 غیرعامل کشور

  محور . پدافند مردم1

 ؛(سخت نیمه و سخت) حوزه این در تهدیدات بندیدسته 

  ردم بانی، مردم یاری و مردم داریممدیریت در 

 مردم؛ ادارۀ با مرتبط هایزیرساخت 

 محور؛مردم درحوزۀ جنگ اهداف 

 کشور؛ علیه امنیتی فشار 

 تأثیرمحور؛ عملیات 

 تهدید؛ کلی ویژگی 

 پایه؛فناوری تهدیدات 

 راهبردی؛ سازیفلج 

 حکومت و جامعه مردم، پذیریآسی  شناخت  

 مردم و حکومت جامعه، بر محورمردم تهدیدات پیامدهای تحلیل  

 مردم؛ اساسی هاینیازمندی تأمین 

 ضروری خدمات استمرار و کارکرد تداوم 

 مردم و حکومت بین انسجام ارتقای 

 مردم از صیانت و حفارت افزایش 

 محورمردم تهدیدات شناخت و پایش 

 مردم هایسرمایه بندیدسته و شناخت 

 نرم قدرت 

 محور مردم تهدیدات های حوزه 
 قاعده()جنگ بی 1جنگ نرم؛ -
 محور؛جنگ مردم -
 ها؛ها و ایدهجنگ روایت -
 جنگ غیرنظامی؛ -
 جنگ ضد امنیتی؛ -
 جنگ اقتصادی؛ -
 تهدیدات کالبدی و زیرساختی. -

 
 

 . پدافند فرهنگی 2

 تهدید نرم؛ 

 قدرت نرم؛ 

 جنگ نرم؛ 

 ؛عملیات روانی 

 براندازی؛ 

 شورش؛ نارضایتی و 

 ؛هاابزار و روش 

                                                           
1. Soft Warfare 
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سازمان پدافند 
 غیرعامل کشور

 ؛ هاویژگی 

 اهداف؛ 

 پیشینه؛ 

 ماهیت و ابعاد؛ 

 فرایند؛ 

 .ابزار تأثیرگذاری بر مردم 

 تأثیرگذاری در مشارکت مردم؛ 

  ها،رسانه 

 ،افکار عمومی 

 شبکه های اجتماعی؛ 

 های مقابله؛راهکار 

 

 . پدافند سايبری3

 

 
 

 سر فصل دوره آموزش عرضی سطح يک )عمومی( (1

 انتظار هدف زمان موضوعات درسی فصل

فضای 

 سايبر

بر، سای مفهوم و تعریف فضای سایبر، ساختار فضای سایبر، اهمیت و ویژگیهای فضای

 سایبر،کربردهای فضای سایبر، نقاط قوت و ضعف فضای سایبر، فرصتهای فضای 

انواع  نها،آسرمایه های سایبری، تعریف خدمات سایبری، انواع خدمات سایبری و تداوم 

 فعالیتهای سایبری، پایداری خدمات و فعالیتهای سایبری

4 

آشنایی بتا تعتاریف، 

اهمیتتت، ویژگیهتتا و 

کاربرد فضای سایبر 

 و خدمات سایبری

دانستتتتن تعریتتتتف،  

اهمیتتتت، ستتتاختار، 

ویژگیهتتتا و کتتتاربرد 

 فضای سایبر

نوع  سطح
 انتظارات هدف سطح مخاطبان آموزش

آحاد مردم و دانش  عمومی 1سطح 
 آموزان )بسیج(

  آشنایی با تعاریف و مفهوم فضای سایبر، خدمات سایبری، آسی
تی مالحظات امنیپذیری سایبری، تهدید سایبری، حمالت سایبری، 

 و راهکارهای پدافند سایبری

دانستتتتتن مفهتتتتوم و تعریتتتتف فضتتتتای ستتتتایبر، 
ختتتتدمات ستتتتایبری، آستتتتی  پتتتتذیری ستتتتایبری، 
حملتتته ستتتایبری، مالحظتتتات امنیتتتتی و پدافنتتتد 

 سایبری

 کاردانان و متصدیان مهارتی 2سطح

 ی وشناخت زیر ساختهای سایبری و انواع آنها، شناخت آسی  پذیر
تهدید و حمله سایبری، شناخت امنیت و  انواع آن، شناخت

ای راهکارهای پدافندی در فضای سایبر، شناخت روش ها و افزاره
 دفاع سایبری و بکارگیری آنها

شتتتناخت و کستتت  مهتتتارت در اجتتترای راهکارهتتتای 
پدافنتتتدی و بکتتتارگیری روشتتتها و افزارهتتتای دفتتتاع 

 سایبری

 3سطح
تخصصی 

 فنی
کارشناسان فنی و 

 اجرایی

حمله ی سایبری، جنگ سایبری، تشخیص ضعف  شناخت و درک
ها و آسی  پذیری های فضای سایبر، شناخت و تشخیص تهدیدها 
 و روشهای نفوذ در فضای سایبر، اصول و مبانی دفاع سایبری،

 شناخت فنون و روشهای دفاع سایبری

احتتراز توانمنتتدی در شتتناخت و تشتتخیص تهدیتتدها و 
بتتتا  بکتتتارگیری فنتتتون دفتتتاع ستتتایبری در مقابلتتته

 تهدیدات

تخصصی  4سطح
 پیشرفته

مدیران میانی و 
 کارشناسان خبره

شناخت و درک عمیق اهداف، ورایف و مأموریت های دفاع 
 در سایبری، جرم و اقدامات غیر مجاز سایبری، تهدیدات و حمالت
 فضای سایبر، جنگ سایبری، دفاع حقوقی و قانونی سایبری

 کستتت  توانتتتایی تشتتتخیص تهدیتتتدات، تهاجمتتتات و
 جنگ سایبری و اجرای مأموریتهای دفاع سایبری

 5سطح
عالی و 
 راهبردی

مدیران عالی و 
 فرماندهان ارشد

دی درک مفاهیم راهبردی دفاع سایبری، شناخت دقیق اسناد راهبر
 ری،و سیاستهای کالن نظام، امنیت ملی و بازدارندگی دفاع سایب

 دکترین و مدیریت راهبردی دفاع سایبری

در برنامتتته ریتتتزی و متتتدیریت  کستتت  توانمنتتتدی
 راهبردی



 
 
 

36 

 

سازمان پدافند 
 غیرعامل کشور

امنیت 

 سايبری

تلف، ی مخمفهوم ایمنی و امن بودن فضای سایبر، تعاریف امنیت سایبری از دیدگاهها

 دماتخانواع امنیت، اهمیت و ضرورت امنیت در فضای سایبر، الزامات حفظ امنیت 

 اخت هاییر سپایداری آن، ارتباط امنیت سایبری با امنیت ملی، امنیت سرمایه ها و زی

ی و حساس سایبری، آسی  پذیریهای کلی فضای سایبر، تهدیدات کلی فضاحیاتی 

 سایبر و منشأ انها، امنیت اطالعات در فضای سایبر، ضد امنیت سایبری

5 
آشنایی بتا ایمنتی و 

 امنیت سایبری

 

دانستتتتن تعریتتتف و 

مفهتتتتوم ایمنتتتتی و 

 امنیت سایبری

تهديدات و 

حمالت 

 سايبری

ید برخی مصداق های آن، مفهوم و تعریف تهدتعریف آسی  پذیری فضای سایبر و 

مله حهوم سایبری و انواع آن در فضای سایبر، مفهوم تهاجم سایبری و انواع آن، مف

ن، جرم آواع سایبری و انواع ان، روش ها و شیوه های حمله سایبری، نفوذ سایبری و ان

 سایبری، جاسوسی سایبری، تروریسم سایبری، استثمار سایبری

5 
ا آستتی  آشتتنایی بتت

پذیری ها، تهدیدات 

 و جنگ سایبری

دانستتتتتن آستتتتی  

پذیری ها، تهدیتدات 

روش هتتتای جنتتتگ 

 سایبری

مالحظات 

امنیتی و 

راهکارهای 

پدافند 

 سايبری

اصول و  بری،تعاریف پدافند سایبری )عامل و غیرعامل(، ادبیات و تاریخچه پدافند سای

ری و سایب پدافند غیرعامل، پدافندمبانی پدافند سایبری، ارتباط پدافند سایبری و 

اع آن، انو وامنیت ملی، قوانین و مقررات امنیت سایبری، معرفی حمله متقابل سایبری 

با  معرفی روشهای مقابله با تروریسم سایبری، روش های پدافندی برای مقابله

 یبرسا در فضای حظات امنیتی و راهکارهای پدافندتهدیدات و تهاجمات سایبری، مال

6 
آشتتتتتتنایی بتتتتتتا 

مالحظتتات امنیتتتی 

 و پدافند سایبری

دانستتتن مالحظتتات 

امنیتی و راهکارهتای 

 پدافند سایبری

   20 جمع

 

 سر فصل دوره آموزش عرضی سطح دو )مهارتی( (2

 انتظار هدف ساعت موضوعات درسی عنوان 

فضای 

 سايبر

اختار سمفهوم و تعریف فضای فضای سایبر، اهمیت و ویژگیها و کاربرد فضای سایبر، 

و  فضای سایبر، سرمایه ها و زیرساختهای حیاتی و حساس فضای سایبر، نقاط ضعف

آسی  پذیری های فضای ستایبر، نقتاط قتوت فرصتتهای فضتای ستایبر، ختدمات و 

 فعالیتهای سایبری و پایداری خدمات و فعالیتها

4 

شتتتناخت فضتتتای 

سایبر، سرمایه هتا و 

زیرستتتاخت هتتتای 

 سایبری

دانستن دقیق مفهوم، 

ستتاختار، ویژگیهتتا و 

 کاربرد فضای سایبر

امنیت 

 سايبری

یتت قوانین و مقررات سایبری، مفهوم ایمنی و امن بتودن فضتای ستایبر، مفهتوم امن

متات سایبری و اهمیت آن، انواع الگوها و مدل هتای امنیتت ستایبری، شترایط و الزا

 یبری وامنیت سایبری، سطح و میزان امنیت و انواع آن، چگونگی حفتظ امنیتت ستا

 پایداری آن، امنیت ملی و امنیت سایبری، امنیت اطالعات در فضای سایبری

4 
شتتتناخت امنیتتتت 

 سایبری

دانستن مفهوم ایمنی 

و امنیتتتت و کستتت  

 مهارت در حفظ آن

تهديدات 

و جنگ 

 سايبری

 هوم نفتوذتعاریف تهدید سایبری و انواع تهدیدات، مفهوم جرم سایبری و انواع آن، مف

، ، انواع حمالت ستایبری، انتواع ستالم ستایبری، تروریستم ستایبریو حمله سایبری

ه زیرساخت ها و میدان نبترد ستایبری، بتازیگران و حامیتان نبترد ستایبری، مناقشت

 سایبری، ادبیات و تاریخچه جنگ سایبری، جنگ سایبری و انواع روشهای آن

5 
شتتتتناخت دفتتتتاع 

 سایبری

دانستن دقیتق دفتاع 

ستتتایبری و کستتت  

اجتتترای مهتتتارت در 

 روشهای دفاع

دفاع 

 سايبری

رتباط امفهوم دفاع سایبری، شناخت انواع مالحظات دفاع سایبری، پدافند سایبری و 

نهتا، آن با پدافند غیرعامل، شناخت انواع روشهای دفتاع ستایبری و اولویتت بنتدی آ

ایی کارآمدی روش های دفاع سایبری، روش های دفاع کارآمد در حالت بحران، توانت

  و قدرت بازدارندگی سایبری دفاعی

5 
شتتتتناخت دفتتتتاع 

 سایبری

دانستن دقیتق دفتاع 

ستتتایبری و کستتت  

مهتتتارت در اجتتترای 

 روش های دفاع 

زارهای اب

دفاع 

 سايبری

گی شناخت افزارهای دفاع سایبری، شناخت سالم و جنگ افزار سایبری، شناخت ویژ

فزارهتای انحوه بکتارگیری و کاربرد انواع افزارهای کاربردی دفاع سایبری، مهارت در 

 پرکاربرد دفاع سایبری، شناخت و تشخیص بدافزارها و مقابله با آنها
8 

شتتناخت افزارهتتای 

دفاع سایبری و انواع 

 آنها

کس  مهتارت در راه 

انتتدازی و بکتتارگیری 

افزارهتتای پرکتتاربرد 

 دفاع سایبری

   26 جمع
 

 

 )تخصصی فنی( 3سر فصل دوره آموزشی عرضی سطح  (3
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سازمان پدافند 
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 انتظار هدف ساعت موضوعات درسی عنوان 

فضای 

 سايبر

ه ها و مفهوم فضای سایبر و اهمیت آن، شناخت ساختار و کاربرد فضای سایبر، سرمای

زیرساختهای فضای سایبر، شناخت نقتاط ضتعف و قتوت فضتای ستایبر، ختدمات و 

 فعالیتها در فضای سایبر، پایداری و تداوم خدمات و فعالیتهای سایبری

فضای شناخت  4

تها، سایبر، زیرساخ

سرمایه ها 

 خدمات سایبریو

درک عمیق ازفضای 

سایبر، زیرساختها، 

خدمات سرمایه ها و

 سایبری

آسیب 

پذيری ها و 

تهديدات 

 سايبری

ایبر، مفهتوم فضای سایبر، انواع آسی  پتذیریهای فضتای ستمفهوم آسی  پذیری در

، انتواع شترایط تهدیتداتفضتای ستایبر، ویژگیهتا، ماهیتت و تهدیتد و منشتاء آن در

ذیری پتمنشاء آنها، انواع روشهای نفوذ، سنجش و ارزیابی امنیتت و نفتوذ تهدیدات و

یبری سامانه های سایبری، مفهوم ایمنی و امن بودن فضای سایبر، امنیت خدمات سا

 و پایداری آن

شناخت آسی   6

پذیریها  و 

 تهدیدات سایبری

درک عمیق از آسی  

پذیریها و تهدیدات 

 سایبری

جنگ 

 سايبری

مفاهیم جنگ سایبری، شناخت حریفان و رقبا در فضای ستایبر، انتواع جنتگ هتای 

صتحنه  سایبری، سالم های سایبری و بدافزارها، تروریسم سایبری، شرایط و الزامات

 نبرد سایبری، بازیگران و حامیان جنگ سایبری

شناخت جنگ  5

سایبری و 

 سالحهای سایبری

درک و تشخیص 

جنگ سایبری درست 

 و سالم سایبری

دفاع 

 سايبری

اع قوانین و مقررات سایبری، اصول و مبتانی دفتاع ستایبری، امنیتت اطالعتات و دفت

بری، سایبری، نقش و کارکرد دفاع سایبری در امنیت شبکه ها و زیر ساخت های سای

 انواع  مالحظات دفاع سایبری و چگونگی اجرای آنها

 

شناخت اصول،   6

کاربرد مبانی و 

 دفاع سایبری

درک عمیق از اصول، 

مبانی و کاربرد دفاع 

 سایبری

روش ها و 

فنون دفاع 

 سايبری

ایبری شناخت انواع روشهای دفاع سایبری و ویژگی آنها، شناخت انواع فنون دفاع ست

حلیل تو کارآمدی آنها، شناخت نحوه بکارگیری روش ها و فنون مؤثر دفاع سایبری، 

 مقابله با آنهابدافزارها و نحوه 

شناخت روش ها و  9

فنون دفاع 

 سایبری

کس  توانمندی 

بکارگیری روش ها و 

 فنون دفاع سایبری

   30 جمع
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سر فصل دوره آموزش عرضی سطح چهار )تخصصی پیشرفته( (4

 انتظار هدف ساعت موضوعات درسی عنوان

فضای 

 سايبر

ه ها و ساختار و کاربرد فضای سایبر، سرمای مفهوم فضای سایبر و اهمیت آن، شناخت

زیرساختهای فضای سایبر، شناخت نقتاط ضتعف و قتوت فضتای ستایبر، ختدمات و 

 فعالیتها در فضای سایبر، پایداری و تداوم خدمات و فعالیتهای سایبری
4 

ت دقیتتتق شتتتناخ

فضتتتای ستتتایبر و 

سرمایه زیرساختها و

 های سایبری

کستت  توانمنتتدی در 

تشتتتتخیص آستتتتی  

 ی و رفع آنپذیر
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امنیت 

 سايبری

قوانین و مقررات ستایبری، امنیتت زیرستاختهای ستایبری از دیتدگاههای مختلتف، 

اعی، منیتی دفاقدامات قانونی و غیرقانونی، انواع بدافزارها، روشهای نفوذ و مالحظات ا

ل حقوق و شواهد قانونی دفاع سایبری، جرم یتابی از طریتق تحلیتل حافظته و تحلیت

 شبکه

6 
دقیتتتق  شتتتناخت

زیرساختها و حفتظ 

 امنیت آنها

کستتتت  توانمنتتتتدی 

تشخیص بدافزار و راه 

نفوذ آن و بکتارگیری 

 دفاعیروشهای 

جنگ 

 سايبری

هتاجم تمفهوم تهدید و تهاجم سایبری، برآورد و پیش بینی تهدید و تهاجم، روشهای 

زار سایبری، حمله سایبری و انواع آن، سناریوهای حمله سایبری، ستالم و جنتگ افت

 سایبری، مناقشه سایبری، جاسوسی سایبری، تروریسم سایبری، استثمار سایبری
4 

شتتتناخت عمیتتتق 

جنتتگ ستتایبری و 

 افزارهای آن

کستتتت  توانمنتتتتدی 

پدافندی برای مقابلته 

 با جنگ سایبری

اهداف و 

وظايف 

دفاع 

 سايبری

و  شناخت اهداف دفاع سایبری و اولویت بندی آنها، شناخت ورایف )فردی، گروهتی

فه دفاع سازمانی دفاع سایبریی و اهمیت آنها، ساختار و تشکیالت دفاع سایبری، وری

 سایبری در حفظ امنیت زیرساختهای حیاتی و حساس کشور
5 

شتتتناخت دقیتتتق 

اهتتداف و ورتتایف 

 دفاع سایبری

کستت  توانمنتتدی در 

انجتتام ورتتایف دفتتاع 

ستتایبری در راستتتای 

 اهداف

مأموريتها 

هاوسیاست

ی دفاع 

 سايبری

ثتر انواع مأموریت های دفاع سایبری، شتناخت حریفتان و رقبتا در فضتای ستایبر و ا

ری، بخشی مأموریت ها در مورد آنها، انواع سیاست های کتالن نظتام در دفتاع ستایب

 مأموریت دفاع سایبری و امنیت ملی
6 

شتتتناخت عمیتتتق 

ها و سیاست مأموریت

 های دفاع سایبری

کستتت  توانتتتایی در 

انجام مأموریتت هتا و 

 مطابقت با سیاست

الگوها و 

مدل های 

دفاع 

 سايبری

حلیتل شناخت انواع الگوهای دفاع سایبری، انواع مدلهای دفاع ستایبری، بررستی و ت

ل آنهتا، الگوها و مدل ها و سنجش کارآمدی آنها، استانداردهای دفاع سایبری و تحلی

 سایبریتحلیل و ارزیابی دفاع سایبری کشور، شناسایی و برآورد تهدیدات 
6 

شتتتناخت عمیتتتق 

الگوها و مدل هتای 

 دفاع سایبری

کستت  توانمنتتدی در 

تشتتتخیص درستتتت 

الگوهتتا و متتدل هتتای 

 دفاع سایبری

   30 :جمع
 

 

 ويژه مديران  ) راهبردی(( سر فصل دوره آموزش عرضی سطح پنج 5

 انتظار هدف ساعت موضوعات درسی عنوان

فضای 

 سايبر

آن، ویژگتتی هتتا و ستتاختار فضتتای ستتایبر، شتتناخت دقیتتق فضتتای ستتایبر و کتتاربرد 

ویت با اول زیرساختها و سرمایه های سایبری، فعالیت ها و خدمات سایبری و انواع آنها

 بندی و درجه اهمیت آنها
4 

شتتناخت راهبتتردی 

 فضای سایبر

کستتت  توانتتتایی در 

شتتتناخت و اولویتتتت 

بندی زیرساخت ها و 

 خدمات سایبری

امنیت ملی 

و دفاع 

 سايبر

 امنیت ملی و شاخه های آن، ارتباط فضای ستایبر بتا امنیتت ملتی، امنیتتشناخت 

 ا امنیتتسایبری و دفاع سایبری و ارتباط آنها با هم، امنیت سایبری و ارتبتاط آن بت

 یت دفاعملی، ویژگی ها و شرایط دفاع سایبری از دیدگاه امنیت ملی، وریفه و مأمور

 بری کشتور، انتواع متدلهای دفتاعسایبری از نظر امنیت ملتی، ستاختار دفتاعی ستای

 سایبری، مدل استاندارد بومی دفاع سایبری

7 
شتتتناخت دقیتتتق و 

راهبتتتردی امنیتتتت 

 ملی و دفاع سایبری

توانتتتایی در برنامتتته 

ریتتزی و پیونتتد دادن 

مأموریت هتای دفتاع 

 سایبری و امنیت ملی

اسناد 

راهبردی 

دفاع 

 سايبری

چارچوب و ویژگی های ستند  چیستی سند راهبردی، اهمیت و نقش سند راهبردی،

شناخت  راهبردی، انواع سند راهبردی، بررسی اسناد راهبردی رقبا در دفاع سایبری،

 حریفان و ویژگی ها و شرایط دفاع کارآمد رقبا در فضای سایبر
6 

شتتناخت عمیتتق از 

اسناد راهبردی دفاع 

 سایبری

کس  توانایی تجزیته 

و تحلیتتتل و تنظتتتیم 

 انواع اسناد راهبردی

مديريت 

دفاع 

 سايبری

مدیریت مخاطره در دفاع سایبری، متدیریت رویتدادهای ستایبری، متدیریت بحتران 

اع سایبری، مدیریت میدان نبرد سایبری، مدیریت امنیت کس  و کار مترتبط بتا دفت

وانایی تسایبری، مدیریت صحنه دفاع سایبری، اقدامات پیشگیرانه از حوادث امنیتی، 

 اع سایبری، روش ها و مدل های مدیریت دفاع سایبریتهاجمی و بازدارندگی دف

8 
شتتتتتناخت و درک 

دقیق مدیریت دفاع 

 سایبری

کستتت  توانمنتتتدی 

اعمتتتتال متتتتدیریت 

کارآمد دفاع سایبری 

در صتتتتحنه هتتتتای 
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 مختلف 

راهبردهای 

دفاع 

 سايبری

ی، شناخت انواع راهبردهای دفاع سایبری، سیاست های کالن نظام در دفتاع ستایبر

بررستی  مؤثر و کارآمد، اسناد باالدستی، مدیریت راهبردی دفاع سایبری،راهبردهای 

سند دکترین دفاع سایبری کشور، شناخت ارکتان ستطح راهبتردی دفتاع ستایبری، 

ایبری، راهبردها و خط مشه ها و برنامه های حفارت از زیر ساختها و سرمایه های س

 آینده پژوهی دفاع سایبری

10 

شناخت دقیق انتواع 

هتتا، سیاستتت راهبرد

ها، اسناد باالدستتی 

و دکتتتترین دفتتتاع 

 سایبری

کستت  توانمنتتدی در 

تجزیتتته و تحلیتتتل و 

تنظتتیم راهبردهتتا و 

سیاستتت هتتای دفتتاع 

 سایبری

   35 جمع

 

 . پدافند زيستی4

 ساعت آموزشی سرفصل آموزشی دروس

 

 

 کلیات

  سند راهبرد زیستی 

  مستندات قانونی 

 ساختار تشکیالتی 

 زیستی بحران 

   پذیری زیستیآسی 

 تهدیدات زیستی 

 زیستی؛ پدافند چرخۀ 

 زیستی تهدیدات هایحوزه 

 زیستی تهدیدات بندی طبقه 

 (میکروب)زیستی عوامل 

 بیولوژیک؛ )زیست شناسی تکاملی( ۀتهدیدات آیند 

 های بیوتروریسم. )بحران زیستی(نشانه 

 هاآن ویژگی و بیولوژیکی هایسالم 

 

 

 

 ساعت 2

 

 

 

 

 باکتریایی و ویروسی سنتیعوامل   انسان

 عوامل باکتریایی و ویروسی نو پدید و باز پدید 

 عوامل باکتریایی و ویروسی فراموش شده 

 )میکرو ارگانیز مها و عناصر ژنتیکی  صناعی )سنتزی 

 سموم زیستی 

 ).... ناتوان کننده های زیستی ) سموم، باکتری ها ، ویروس ها، و 

 ی و هورمونیناتوان کننده های بیو شیمیایی عصب 

 عناصر اپی ژنتیکی 

 علوم شناختی 

  و ... فناوری های نوین در زیستعلوم و 

 و دیگر موارد 

 

 ساعت 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  کشور استقالل در استراتژیک گیاهان نقش بر ای مقدمه  گیاهان

 ژنتیکی ذخایر کلکسیون ژن بانک 
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 ژنتیکی ذخایر  از استفاده سوء و سرقت 

 عامل غیر پدافند و تراریخته محصوالت 

 تراریخته ژنتیکی منابع و مواد خروج و ورود از ناشی تهدید با مقابله روشهای 

 وارداتی کاالهای قرنطینه اقدامات 

 کشاورزی اگروتروریسم در 

 پایه منابع و طبیعی منابع تعمدی تخری  از درجلوگیری پدافندغیرعامل نقش 

 غذایی امنیت و زراعت در آن وکاربرد نانو فناوری 

 غذایی مواد امنیت تامین و ماندگاری 

 غذایی مواد بحران درمدیریت پژوهی آینده 

 کشاورزی تولیدات علیه بیولوژیک درعملیات گیاهان بیمارگرهای و آفات نقش 

 کشاورزی بخش بیولوژیک حمالت از وارده زیانهای 

 کشاورزی زیستی تهدید عنوان به بیمارگر و پاتولوژیک عوامل 

 درکشاورزی غیرعامل پدافند دراجرای گیاهی بیماریزای عوامل آگاهی پیش نقش 

 کشاورزی غیرعامل پدافند اجرای در گیاهان آفات از آگاهی پیش نقش 

 نباتات تهدیدات برای نویسی سناریو  

 توانمند سازی کشاورزان و تولیدکنندگان در حوزه پدافند غیرعامل کشور 

 

 ساعت 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دام و 

 طیور
  (دامپزشکی،دامپروری،آبزیان، طیور)زیستی، ایمنی زیستی و محدودیت زیستیامنیت 

 سازمانهای مرتبط باسالمت، امنیت وایمنی زیستی. 

 وضعیت دام و طیور در کشور 

 تهدیدات زیستی دامی 

 (دام و طیور آبزیانو حیوانات اهلی ) بیماریهای مشترک بین انسان 

  حیات وحش  بیماریهای مشترک بین انسان و 

 نقش ذخایر ژنتیکی دامهای بومی کشور در تحقق اهداف تولیدمثل بهداشت و بیماریها 

 سناریو نویسی برای تهدیدات حوزه دام و طیور وآبزیان 

 اهمیت اقتصادی اجتماعی وفرهنگی سیستم عشایر و راهکارهای توسعه آنها 

 نقش تهدیدات حوزه مربوطه در اقتصاد کشور 

 برنامه های عملیاتی 

  زیرساخت های مرتبطشناسایی 

 جمع بندی تهدیدات و آسی  پذیریها 

 پیش نیازها و الزامات تحقق پدافند زیستی در حوزه دام و طیور 

 توانمند سازی در حوزه پدافند غیرعامل کشور 

 

 

 ساعت 2

 

 تروریسم آب  آب

  صتنعتیلودگی حاصل از پساب های واحتدهای آ -)آلودگی حاصل از فاضالب شهری و روستاییآلودگی آب- 

 _آلتودگی منتابع اکولتوژیکی  _–آلتودگی هتوا  –لتودگی ختاک آ  -آلودگی حاصل از فعالیت های کشتاورزی 

 پسماند( –وضعیت منابع آالینده انسانی  در مراکز جمعیتی کشور فاضالب 

 عوامل بالقوه  زیستی و سموم شیمیایی 

  طرحهای راهبردی 

  تهدیدات تروریسمی 

  پاسخ بهداشت عمومی 

  کیفی کنترل 

 

 ساعت 2
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 سناریو نویسی برای تهدیدات حوزه آب 

و غممذا 

 دارو

 موادغذایی و تهدید بیوتروریستی 

 عوامل بالقوه  زیستی و سموم شیمیایی 

 قوانین مربوط به بیوتروریسم 

 طرحهای راهبردی مناس  در امنیت غذایی و دارویی 

 ارتقای امنیت از طرق ردیابی مواد غذایی و دارویی 

   ایمنی و امنیت غذایی و دارویی 

 غذایی و دارویی  ی به موادتتهدیدات تروریس 

 پاسخ بهداشت عمومی به تروریسم زیستی و شیمیایی 

  مرتبطبرای صنایع ایمنی راهنمایی 

 و صنایع بسته بندی موادغذایی بهداشت 

 مسمومیت غذایی با منشاء مختلف 

 میکروب شناسی موادغذایی 

  تهدیدات حوزه غذا و داروسناریو نویسی برای 

 

 ساعت 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

محیط 

 زيست 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 . پدافند اقتصادی 5

 اقتصاد؛ کلیات 
 المللی؛های اقتصادی بینسازمان 
 خرد و کالن؛ اشاراتی به اقتصاد 
 غیرعامل؛ پدافند در تهدیدشناسی مطالعات 
 ؛(ایمنطقه اقتصاد) سرزمین آمایش مبانی 
 اقتصاد؛ در افزارنرم و کم ی هایروش کاربرد 
 اسالمی؛ اقتصاد 
 ایران )اقتصاد مقاومتی در بیانات رهبری(؛ اقتصاد 
 المللی؛فشارهای اقتصادی بین 
 متعارف؛ ادبیات در اقتصادی سازیمقاوم 
 مقاومتی؛ اقتصاد در پایش و سازیشاخص 
 مقاومتی؛ اقتصاد و فرهنگ 
 پژوهی؛آینده و امنیت 
 جهادی؛ مدیریت 
 اقتصادی؛ تهدیدات برآورد و ملی امنیت  
 اقتصادی؛ هایبحران و تهدیدات مدیریت 
 ایران. اقتصاد سازیمقاوم در سمینار 
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 . پدافند شیمیايی6

 کنترل مسمومیت؛ 
 های حفارت و رفع آلودگی؛روش 
 های شیمیایی؛تشخیص و درمان مسمومیت 
 های شیمیایی؛آشنایی با عوامل و سالم 
 های واکنش سریع؛تیم 
 سناریوی تهدیدات شیمیایی؛ 
 حسگرهای شیمیایی؛ 
 های شیمیایی؛شناسی در بحرانشناسی و روانجامعه 
 داروشناسی برحس  اثر و موارد کاربرد؛ 
 انبارداری، انتقال و امحای ترکیبات شیمیایی؛ 
 شیمیایی؛ ۀقوانین و مقررات حوز 
 های شیمیایی؛تجارت جنگ 
 های اولیه.کمک 

 . پدافند پرتوی7

 پرتوی؛ ۀاصول و مفاهیم پای 
  تهدیدات پرتوی؛ 
 پیامدهای حوادث پرتوی؛ 
 انواع آلودگی پرتوی 
 سطوم اقدامات مداخله 
 تخمین دز و ترسیم نقشه آلودگی 
 اصول و روشهای رفع آلودگی 
 دستگاههای سنجش آلودگی 
 آشنایی با روش های نمونه برداری 
 فرماندهی و کنترل در پدافند پرتوی؛ 
  فرایند تصمیم در حوادث پرتوی؛اصول و 
 آمادگی عملیاتی و فنی؛ 
 بندی نواحی آلوده؛منطقه 
 الزامات تخلیه در حوادث پرتوی 
 اصول ایمنی و حفارت فردی 
 اسکان و مراقبت جمعی 
 تامین نیازهای پشتیبانی 
 های پایش و ارزیابی محیطی؛تجهیزات و روش 
 های رفع آلودگی؛روش 
 پرتوی. ۀدمدیریت اجساد و ضایعات آلو 
 ارزیابی آمادگی و اجرای تمرین رفع  آلودگی 
 تشریح ماموریتها و ورایف قرارگاههای استانی در حوادث پرتوی 
 آمادگی عملیاتی و فنی قرارگاه 

 

 کالبدی. پدافند 8
 ،کالبدی؛ پدافند مصادیق و مفاهیم تعاریف 
 و راهبردهای پدافندکالبدی؛ ها، رسالت، مأموریتاهداف، سیاست 
 پدافندکالبدی؛  ۀچرخ 
 تهیدیدات حوزه کالبدی 
 سوابق و تجربیات کشورهای دیگر از منظر پدافند کالبدی؛ 
 ها؛سطوم حفارت از تاسیسات و زیرساخت 
 های پدافند کالبدیمدسته بندی طر 
 مهندسی رویکردهای پدافند فنی 
 تحلیل ریسک در زیرساخت ها 
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سازمان پدافند 
 غیرعامل کشور
 پدافند کالبدی؛ ۀبازمهندسی در حوز 
  مکانیابیآمایش و 
 یابی صنایعنبر مکاآمایش دفاع سرزمینی مبتنی  
 یابی: کانریزی فضایی و مهای برنامهتئوری و مدل 
 یابی:شناخت عوامل مؤثر بر مکان 
 )...نظریات در حوزه پدافند کالبدی؛ )واردن، دومینو، و 
 ریزی فضایی و آمایشبرنامه 
 .هدف اصول آمایش دفاعی امنیتی 
 ایش صنایع نظامی در مقیاس کشور: عوامل مؤثر در آم 
  اصول پدافند غیرعامل در مهندسی کالبدی 

 اصل طبقه بندی زیرساخت ها براساس اهمیت و اولویت -
 اصل استحکام و پراکندگی -
 اصل حفارت از اطالعات زیرساختی -
 اصل استفاده از پهنۀ امن سرزمین -
 یابیاصل رعایت مکان -
 سازیسازی و ارزاناصل کوچک -
 سازیموازیاصل  -
 اصل چندمنظورگی -
 اصل مقیاس بهینه -
 محوری و پاسخ به تهدیداصل تهدید -
 اصل تداوم کارکرد -
 اصل مهندسی ارزش -

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 پدافند شهری  .9
 (19/6/1396مورخ:  317/3214/1/3228)طبق نامه شماره: 

 ساعت  سرفصل  دروس

 مبانی پدافند

غیرعامل 

 شهری

 

 تاریخچه تهاجم به شهرها 
 پیشینه تاریخی پدافند غیرعامل شهری 
 اهمیت پدافند غیرعامل شهری 
 هااقدامات و مأموریت 
 چرخه اقدامات پدافند غیرعامل شهری 
 های شهرو ارزیابی دارایی شناخت 

 ارزیابی تهدیدات در شهر 
 شهر پذیریآسی  ارزیابی 

 ریسک در شهر ارزیابی 

2 

 پدافند

 غیرعامل 

 درشهرسازی

 غیرعامل پدافند منظر از شهری طراحی و ریزیبرنامه اصول 

 غیرعامل پدافند منظر از شهری طراحی و ریزیبرنامه فرآیند 
 اجرایی  -گذاریسیاست  -ایتوسعه هایطرم معرفیشامل: 

 بینی مسائل دفاعی در شهرسازینتایج حاصل از پیش 
 پدافند غیرعامل و توسعه شهری 

2 
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سازمان پدافند 
 غیرعامل کشور

 در نواحی شهری پذیریهای تحلیل آسی دیدگاه 
  پذیری شهرهاعوامل فزاینده و کاهنده آسی 

 های کالبدی ساختاریمؤلفه -
 های ارتباطیمؤلفه -
 هادسترسی -
 ایهای سازهمؤلفه -
 ها و حرائمجواریهم -

 راهبردهای پدافند غیرعامل در شهرسازی 

پدافند 

  غیرعامل

 در

  هازیرساخت

 شهری

 هتای اساستی، امی، تأثیر محور، گره)شامل رویکرد نظهای مدیریت جنگ در شهرها بررسی نظریه
 واردن و فلج سازی راهبردی(

 ها از منظر پدافند غیرعاملانواع زیرساخت 
 های حیاتیتحلیل وابستگی سیستمی در شریان 
 هاسطوم حفارت از تأسیسات و زیرساخت 
 های شهرییزی و طراحی زیرساختراصول پدافند غیرعامل در برنامه 

 های شهرییابی زیرساختمکان های پدافند غیرعامل درشاخص -
 های حیاتی و حساسیابی زیرساختالگوهای مکان -
 ها سازی زیرساختضوابط پدافند غیرعامل در حوزه مقاوم -

 های شهریپدافند غیرعامل در زیرساخت 
 تأسیسات آب و فاضالب شهری -
 رسانی شهریتأسیسات گاز و سوخت -
 رسانی شهریتأسیسات برق -
 تأسیسات مخابراتی -
 ونقل و معابر شهریشبکه حمل -

2 

 پدافند

 غیرعامل

درمدیریت 

 شهری

  بررسی الگوهای متدیریت شتهری )شتامل متدیریت مشتارکتی، متدیریت یکپارچته، متدیریت
 استراتژیک(

 نقش پدافند غیرعامل در الگوهای مدیریت شهری 
  های خودکفاسازی الگوی محلهپیادهمدیریت محلی و 
 راهبردهای مدیریت شهری 
 مدیریت بحران ناشی از تهاجم نظامی 
 سازی پیش از بحرانفرهنگ 
 سازی ضوابط پدافند غیرعامل در شهرهای پیادهها و سیاستتدوین برنامه 

 اسکان موقت -
 های اضطراری چندمنظورهپناهگاه -
 انبارهای ذخیره اقالم ضروری -

2 
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سازمان پدافند 
 غیرعامل کشور

معماری و 
 شهرسازی

 

 اصول طراحی و معماری ازمنظر پدافند غیرعامل 
 شناسایی دارایی ها در معماری و شهرسازی 
 شناسایی تهدیدات در معماری و شهرسازی 
 ارزیابی آسی  پذیری در معماری و شهرسازی 
 ارزیابی ریسک 
 بررسی و تحلیل پیامد های تهدید و ارائه راهکارها 
 طراریمدیریت بحران و تخلیه اض 
  مقررات ملی ساختمان 21گزیده ای از مبحث 
 سیاست ها و اسناد باالدستی 
 مالحظات معماری 
 شاخص های معماری همساز با دفاع غیرعامل 
 آسی  شناسی و ارزیابی فضاها و ساختمان عمومی 
 برنامه ریزی و طراحی شهری از منظر پدافند غیرعامل 
 مدیریت شهری از منظر پدافند غیرعامل 

 

 21 مبحث
 ساختمان
 

 کلیات، مفاهیم، تعاریف 
 تهدیدات 
 کارکرد پدافندغیرعامل در مقررات ملی ساختمان 
 گروه بندی ساختمان ها 
 بارگذاری انفجاری سازه ها 
 مالحظات معماری 
 پناهگاه 
 نحوه طراحی سازه های امن 
 مشخصات مکانیکی و دینامیکی مصالح 
 مصالح مناس  سازه های انفجاری 
  موادویژگی دینامیکی 
 ای مقاوم در برابر انفجارهای سازهسیستم 
 تأسیسات برقی و مکانیکی 
 .تأسیسات پناهگاه 

 

 
 

 

 دورس موردی تخصصی:

 الکترومغناطیس 
 مفاهیم اساسی  
 تعاریف استتار، اختفا، فری ؛ 
  سنجش از دور 
 حسگرهای فعال و غیرفعال و انواع آن؛ 
 ستتار راداری های استتار پوشش تورهای استتاری، او تکنیک هاروش 
  ها، ، ماکتفری 
 انواع رادارها 
  بم  های غیرکشندهEMP 

 

 نفت و گاز و پتروشیمی
 

 اصول، مبانی، مفاهیم و کلیات در ارتباط با پ.غ.ع 

  شناسایی تهدیدات 

  ارزیابی آسی  پذیری 

 شناسایی دارایی ها 

 ثقل دستورالعمل سطح بندی مراکز 
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سازمان پدافند 
 غیرعامل کشور

  مالحظات پدافندغ.ع 

 تحلیل و ارزیابی ریسک 

 بررسی و تحلیل پیامدهای ناشی از تهدیدات و آسی  پذیری ها 

 ارائه راهکارهای مقابله ای برای کاهش تهدیدات و آسی  پذیری ها 

 آب و فاضالب 

 اصول، مبانی، مفاهیم و کلیات در ارتباط با پ.غ.ع 

 ب، فاضالب و سازه های آبی()آارزیابی آسی  پذیری در حوزه آبرسانی 

 آب، فاضالب و سازه های آبی(شناسایی تهدیدات در حوزه آبرسانی( 

 شناسایی دارایی ها در حوزه آبی 

 دستورالعمل سطح بندی مراکز ثقل حوزه آبی 

 مالحظات پدافندغ.ع در طراحی شبکه و مدیریت منابع آبی 

 تحلیل و ارزیابی ریسک در شبکه آبرسانی 

  پیامدهای ناشی از تهدیدات و آسی  پذیری هابررسی و تحلیل 

 ارائه راهکارهای مقابله ای برای کاهش تهدیدات و آسی  پذیری ها 

 ج. دوره های تربیت مربی عمومی 
اری مراکتز همکبا تاکنون و  1393سرفصل این دوره ها بر اساس تجارب دوره های تربیت مربی برگزار شده از سال 

 به شرم زیر تدوین شده است.قرارگاه ها و معاونت ها  آموزشی و

 سرفصل ساعت آموزشی دروس قابل ارائه در دوره ردیف
 است. این شیوه نامه بیان شدهفصل سوم  12ماده در  2 اصول و مبانی 1

 در این شیوه نامه بیان شده 2 پدافند سایبری 2

 در این شیوه نامه بیان شده 2 پدافند مردم محور 3

 در این شیوه نامه بیان شده 2 پدافند فرهنگی 4

 در این شیوه نامه بیان شده 2 پدافند اقتصادی  5

 در این شیوه نامه بیان شده 2 پدافند زیستی 6

 در این شیوه نامه بیان شده 2 پدافند شیمیایی 7

 در این شیوه نامه بیان شده 2 پدافند پرتوی 8

 نامه بیان شدهدر این شیوه  2 مدیریت بحران 9

 در این شیوه نامه بیان شده 2 ارزیابی ریسک 10

 در این شیوه نامه بیان شده 2 سناریو نویسی 11

 در این شیوه نامه بیان شده 2 یر ساختی(ز -فنی مهندسی )کالبدی 12

 در این شیوه نامه بیان شده 2 (21مبحث  –فنی مهندسی )سازه  13

 در این شیوه نامه بیان شده 2 فنی مهندسی )مکانیابی( 14

 در این شیوه نامه بیان شده 2 (پدافند شهریفنی مهندسی ) 15

 در این شیوه نامه بیان شده 2 تهدیدات  16

 در این شیوه نامه بیان شده 2 )الکترومغناطس( ختفا فری ااستتار  17

 در این شیوه نامه بیان شده 2 روش تدریس 18

 شیوه نامه بیان شدهدر این  2 امنیت ملی 19

 در این شیوه نامه بیان شده 2 زمان صرف شده برای آزمون و ارائه کالسی 20

 در این شیوه نامه بیان شده 10 میزان زمان لحاظ شده برای مقاله 21

  ساعت50 جمع کل )دقیقه( 
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سازمان پدافند 
 غیرعامل کشور

 د. دوره های تربیت مربی تخصصی 
 ارائه می گردد. ساعت 32سازمان پدافند در  تخصصی یقرارگاه هاو  معاونت ها

 دوره تربیت مربی پدافند سايبری 

 ساعت موضوعات درسی عنوان 

 
1 

 فضای
 سايبر 

 اخت فضای سایبر و کاربرد آنشن
 ویژگی ها و ساختار فضای سایبر 
 زیرساختها و سرمایه های سایبری 
 فعالیت ها و خدمات سایبری  

 حوزها های سایبریاولویت بندی و درجه اهمیت 

4 

 

 
2 

 

 

 

  جنگ و تهديدات

 سايبری

 تهدیدات، انواع و سایبری تهدید تعاریف
  آن، انواع و سایبری جرم مفهوم 

 سایبری، حمله و نفوذ مفهوم
 سایبری، حمالت و سالم انواع 
 سایبری، و مناقشات تروریسم 
 سایبری، نبرد میدان و ها زیرساخت 
 سایبری، نبرد حامیان و بازیگران 

 سایبری، جنگ تاریخچه و ادبیات
 آن روشهای انواع و سایبری جنگ 

4 

3 

 

 امنیت 

 سايبر

 شناخت امنیت ملی و شاخه های آن،
 ارتباط فضای سایبر با امنیت ملی، 
 امنیت سایبری و دفاع سایبری و ارتباط آنها با هم، 
 امنیت سایبری و ارتباط آن با امنیت ملی،  

 ویژگی ها و شرایط دفاع سایبری از دیدگاه امنیت ملی، 
 وریفه و مأموریت دفاع سایبری از نظر امنیت ملی، 

 ساختار دفاعی سایبری کشور،
 انواع مدلهای دفاع سایبری،  

 مدل استاندارد بومی دفاع سایبری

4 

4 
 

 اسناد 
 دفاع سايبری

 چیستی سند راهبردی، 
 اهمیت و نقش سند راهبردی، 

 چارچوب و ویژگی های سند راهبردی،
 انواع سند راهبردی،  

 بررسی اسناد راهبردی 
 رقبا در دفاع سایبری، 

 شناخت حریفان و ویژگی ها و شرایط دفاع کارآمد رقبا در فضای سایبر

4 

 
5 

 مديريت
 دفاع سايبری 

 مدیریت مخاطره در دفاع سایبری، 
 مدیریت رویدادهای سایبری، 

 سایبری،مدیریت بحران 
 مدیریت میدان نبرد سایبری، 
 مدیریت امنیت کس  و کار مرتبط با دفاع سایبری،  

 مدیریت صحنه دفاع سایبری، 
 اقدامات پیشگیرانه از حوادث امنیتی، 

 توانایی تهاجمی و بازدارندگی دفاع سایبری، 
 روش ها و مدل های مدیریت دفاع سایبری

4 

6 

مأموريتها 

 وسیاستهای

 دفاع سايبری 

 مأموریت های دفاع سایبری
 خت حریفان و رقبا در فضای سایبر شنا 
 سیاست های کالن نظام در دفاع سایبری،   

 مأموریت دفاع سایبری و امنیت ملی

6 

7 

 

 راهبردهای 

 دفاع سايبری

 دفاع سایبری،شناخت انواع راهبردهای 
 سیاست های کالن نظام در دفاع سایبری، 
 راهبردهای مؤثر و کارآمد،  

 مدیریت راهبردی دفاع سایبری، 
 بررسی سند دکترین دفاع سایبری کشور، 
 شناخت ارکان سطح راهبردی دفاع سایبری،

6 
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سازمان پدافند 
 غیرعامل کشور

 و برنامه های حفارت از زیر ساختها و سرمایه های سایبری، راهبردها  
 آینده پژوهی دفاع سایبری

 32 ساعات آموزشی: جمع

 

 شهریدوره تربیت مربی پدافند 

 ساعت  سرفصل محتوا درس

اصول و مبانی 

پدافند غیرعامل 

 شهری

 

 هاها و نمونهتعاریف و اصطالحات، ضرورت و اهمیت، حوزه 
 ها و اسناد باالدستیراهبرد، سیاست 
 هااساسنامه، ساختار ستادی و قرارگاه 
 انداز و مصوباتها، چشمگذاریسیاست 
  در عرصه کشورسطوم پدافندی 
 پیشینه تاریخی پدافند غیرعامل شهری 
 اهمیت پدافند غیرعامل شهری 
 کشورهای پیشرو 
 چرخه پدافند غیرعامل شهری 
 های آناصول پدافند غیرعامل شهری و نمونه 
 تئوری انهدام مراکز ثقل 

 اختصاربندی تهدیدات شهری و انواع آن بهدسته 

4 

 غیرعامل پدافند

 شهرسازی در

 راهبردهای پدافند غیرعامل در شهرسازی 
 غیرعامل پدافند منظر از شهری طراحی و ریزیبرنامه اصول 
 غیرعامل پدافند منظر از شهری طراحی و ریزیبرنامه فرآیند 

 ایتوسعه هایطرم معرفی -
 گذاریسیاست -
 اجرایی -
 بینی مسائل دفاعی در شهرسازینتایج حاصل از پیش 
 پذیری در نواحی شهریآسی های تحلیل دیدگاه 
  پذیری شهرهاعوامل فزاینده و کاهنده آسی 

 های کالبدی ساختاریمؤلفه -
 های ارتباطیمؤلفه -
 هادسترسی -
 ایهای سازهمؤلفه -
 ها و حرائمجواریهم -
 ریزی شهریمالحظات پدافند غیرعامل در برنامه 
 مالحظات پدافند غیرعامل در طراحی شهری 

2 

ارزيابی ريسک 

 شهری

 های شهردارائی یابیارز و یبندسطح 
 ارزیابی تهدیدات شهر 
  ها و اندرکنش مراکز ثقل شهریپذیریارزیابی آسی 
 تحلیل ریسک شهری 

4 

 شهر هوشمند

 چیستی پدیده هوشمندی در شهر 
 بررسی تجارب هوشمندی در کشورهای مختلف 
 اثرات هوشمندی بر مدیریت و اداره مردم 
  زیرساختهای شهریاثرات هوشمندی بر 
 تهدیدات شهر هوشمند 
 چالش ها و آسی  پذیری های حوزه مدیریتی شهر هوشمند در زمان بحران 
 پیامدهای ناشی از اثر تهدیدات بر آسی  پذیری ها در شهر هوشمند 

4 
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 ساعت  سرفصل محتوا درس

 غیرعامل پدافند

های زيرساخت در

 شهری

 های اساسی، واردن و فلج سازی راهبردی(یر محور، گرهتأث)شامل رویکرد نظامی، های مدیریت جنگ در شهرها بررسی نظریه 
 ها از منظر پدافند غیرعاملانواع زیرساخت 
 های حیاتیتحلیل وابستگی سیستمی در شریان 
 هاسطوم حفارت از تأسیسات و زیرساخت 
 های شهریریزی و طراحی زیرساختاصول پدافند غیرعامل در برنامه 

 های شهرییابی زیرساختمکانهای پدافند غیرعامل در شاخص -
 های حیاتی و حساسیابی زیرساختالگوهای مکان -
 ها سازی زیرساختضوابط پدافند غیرعامل در حوزه مقاوم -
 های شهریپدافند غیرعامل در زیرساخت 

 تأسیسات آب و فاضالب شهری -
 رسانی شهریتأسیسات گاز و سوخت -
 رسانی شهریتأسیسات برق -
 تأسیسات مخابراتی -

 ونقل و معابر شهریحمل شبکه -

2 

 غیرعامل پدافند

مديريت  در

 شهری

 یک(بررسی الگوهای مدیریت شهری )شامل مدیریت مشارکتی، مدیریت یکپارچه، مدیریت استراتژ 
 نقش پدافند غیرعامل در الگوهای مدیریت شهری 
 های خودکفاسازی الگوی محلهمدیریت محلی و پیاده 
 راهبردهای مدیریت شهری 
  بحران ناشی از تهاجم نظامیمدیریت 
 سازی پیش از بحرانفرهنگ 
 امل در شهرسازی ضوابط پدافند غیرعهای پیادهها و سیاستتدوین برنامه 

 اسکان موقت -
 های اضطراری چندمنظورهپناهگاه -
 انبارهای ذخیره اقالم ضروری -

2 

ونقل نقش حمل

شهری در تسهیل 

 مديريت بحران

 تخلیه اضطراری 

 تجربیات سایر کشورهاسوابق و  -
 های تخلیه اضطراریروش -
 ونقل شهری در تخلیه اضطراریبررسی نقش مدهای حمل -
ونقل شتهری بتر استاس رویکترد تخلیته ریزی مدهای حملالزامات پدافند غیرعامل در برنامه -

 اضطراری

 های شهریدسترسی به کاربری 

 های کلیدی در شرایط بحرانانواع کاربری -
 های کلیدیونقل شهری در دسترسی به کاربریمدهای مختلف حملنقش و کارکرد  -
 های کلیدیالزامات و راهکارهای پدافند در دسترسی به کاربری -

2 

الزامات 

پدافندغیرعامل 

ونقل حملدر 

 شهری

 ونقل شهریهای کلیدی حملبررسی دارایی 
 ونقل شهریبررسی تهدیدات حمل 
  ونقل شهریهای حملپذیریبررسی آسی 
 ونقل شهری:های مختلف حملالزامات و راهکارهای پدافند غیرعامل در حوزه 

 معابر شهری -
 بزرگراه-آزادراه -
 های غیرهمسطحها و تقاطعپل -
 سطحهای همها و تقاطعمیدان -
 ونقلهای حملپایانه -

 های شهریتونل -

 های ریلی شهریشبکه -

 ونقل شهریهای جامع حملالزامات پدافند غیرعامل در طرم 
 ونقل همگانیهای تفصیلی حملالزامات پدافند غیرعامل در طرم 
 ونقل بارهای حملالزامات پدافند غیرعامل در طرم 
 سنجی ریلیالزامات پدافند غیرعامل در مطالعات امکان 

4 
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 ساعت  سرفصل محتوا درس

الزامات 

غیرعامل پدافند

 در راه آهن شهری

 بررسی تهديدات و آسیب پذيری های مترو 

 مترو کلیدی های دارایی بررسی -
 (مبنا تهدیدات طیف و سوابق) مترو تهدیدات بررسی -
 مبنا تهدیدات طیف مقابل در مترو های پذیری آسی  بررسی -
 غیرعامل پدافند الزامات و پذیری آسی  کاهش راهکارهای -

 سازی چندمنظوره 

 حمل و نقل اضطراری -
 پناهگاه و اسکان اضطراری -
 انبار اقالم ضروری -
 امدادرسانی -

2 

الزامات 

پدافندغیرعامل 

در طرحهای 

عمران توسعه و

 شهری

 مفاهیم، تعاریف و اصطالحات 
 یابی مراکز کلیدیالزامات پدافند غیرعامل در مکان 
 الزامات پدافند غیرعامل در مراکز خطرزای شهری و غیرشهری 
 شهر الزامات پدافند غیرعامل در توسعه 
 الزامات پدافند غیرعامل در کالبد شهر 
 غیرعامل در بافت و سازمان شهری الزامات پدافند 
 ونقل شهریها و حملالزامات پدافند غیرعامل در دسترسی 
 الزامات پدافند غیرعامل در حریم شهر 
 زیست شهرشناسی، منابع آب و محیطالزامات پدافند غیرعامل در موقعیت جغرافیایی، زمین 

4 

الزامات 

غیرعامل پدافند

درفضاهای سبز 

 شهری

  در تأمین اهداف و اصول پدافند غیرعاملنقش فضای سبز 
 یابی فضاهای سبز شهریمالحظات پدافند غیرعامل در مکان 

 شاخص حرائم -
 ها )شبکه ارتباطی، خدماتی، امداد و نجات، انرژی(شاخص دسترسی -
 هاشاخص مجاورت -
 شاخص تراکم ساختمانی و جمعیتی -
 هتای  )بوستان های شتهری، بوستتان الزامات پدافند غیرعامل در طراحی انواع فضاهای سبز شهری

 جنگلی، حاشیه معابر، کمربند سبز، خصوصی و غیره(
 ها و ترکی  گیاهان با توجه به اقلیم منطقهدر گونه غیرعامل پدافند الزامات 

2 

 32 جمع ساعات آموزشی:
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 و. سرفصل گروه رسته های نظامی 
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 مراکز آموزشی همکار: 13ماده

ی ه های دولتبرای کلیه شرکت ها، سازمان ها و دستگاسازمان پدافند بمنظور فرهنگ سازی و آموزش پدافند غیرعامل 

ات و از ررفیت های علمی و آموزشی دانشگاه ها، انجمن های علمی، شترکت هتای دانتش بنیتان، موسستغیردولتی و 

 ، مجتوزدارمت و قتانون ضابطه مندمراکز آموزشی با حمایت مادی و معنوی استفاده خواهد نمود و در راستای همکاری 

ستاالنه  طرف سازمان در حوزه عمومی یا تخصصی صادر خواهد نمود و با دریافت گزارش و بتازخورد هتایآموزشی از 

 امته اقتدامآموزشی نسبت به تمدید مجوز یا ادامه همکاری و ارتقای سطح بر اساس موارد مطرم شده در ایتن شتیوه ن

ناست  بتا موزشتی و ارائته گتزارش هتای مخواهد نمود. لذا مراکز آموزشی که با حفظ ضوابط و بازخورد های مناس  آ

 سازمان همکاری داشته باشد در اولویت همکاری در زمینه آموزشی سازمان قرار خواهد گرفت. 

  نکته:

ری مراکز آموزشی بمنظور آموزش کارکنتان دولتت نیازمنتد مجتوز آموزشتی یتا همتاهنگی کامتل بتا ستازمان ادا -1

 بتا کیفیتت باشند تا دوره های پدافندی در دستگاه هتای دولتتی استخدامی یا سازمان مدیریت و برنامه ریزی می

  اجرا شده و گواهینامه ها در سوابق کارکنان ضمیمه شود.

 برگزار می مراکزی هم که علیرغم مجوز آموزشی از سازمان مدیریت و سازمان اداری، برای کارکنان دولت آموزش -2

 جوز آموزشی از سازمان پدافند می باشند.کنند بمنظور آموزش دوره های پدافندی نیازمند اخذ م
 

 اخذ مجوزآموزشضوابط  : 14ماده 

 قانون اساسی جمهوری اسالمی ایرانو اعتقاد به  داشتن تابعیت جمهوری اسالمی ایران .1

 یا سازمان اداری استخدامی کشورمدیریت و برنامه ریزی  داشتن مجوز آموزشی از سازمان .2

 .(…رزومه اجرای دوره های آموزشی ومدارک ثبت شرکت، )اساسنامه ، اشتن مستندات قانونی از مراجع ذیصالم د .3

 (پیگیری می شودپدافند  سازمانکه توسط ) امنیتی شرکت مذکورتایید  .4

 هماهنگی کامل با اداره کل پدافندغیرعامل استانداری در هر استان .5

 مذکورشرکت  توسط از مربیان متخصص یبرخوردارپدافندی بمنظور  دوره های آموزشی گذراندن .6

  می گیرد. جامتبصره: در ابتدا دوره های مربیگری عمومی و سپس دوره های مربیگری تخصصی برای آموزش مربیان مراکز آموزشی ان 

 

 نکته:

  هیتزات گیتری از امکانتات و تجشود بایستی در فضای مناست  و بهتره  توسط مجریان حقوقی اجرا می کهآموزش هایی

 .مربوطه صورت پذیردطبق سرفصل های مصوب آموزشی سازمان  و...( پوینت ها)کت ، جزوات، پاورکمک آموزشی

 می باشد.کشور  پدافند غیر عامل سازمانتابع قرارداد مجریان حقوقی با  ،شرایط خاص و ویژه 

 با ارائه  د ندارند وهی مجوز( آموزش کوتاه مدت از سازمان پدافندانشگاه های معین در حوزه پدافند غیرعامل نیاز به )گوا

 گزارشات این همکاری ادامه خواهد داشت.
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  ینتی شتده ن دسته از مجریان حقوقی می باشد که در اساسنامه ایشان فعالیت آموزشتی پتیش بآاولویت صدور مجوز با

 .باشد و سابقه فعالیت در حوزه آموزش داشته باشند

  ؛آموزشی مربوطه گیری از امکانات کمکها در فضای مناس  و بهرهآموزشاجرای 

 

 :  روش کاری مراکز آموزشی15ماده 

متورد بالغتی اهای  فرم نمونه در سازمان پدافند غیرعامل مطابقمراکز آموزشی همکار  روش کاریکلیه فرم های مربوط به 

صتل فدر مهمتترین آن فرمهتا کته می باشتد  18/09/1396مورخ  1558505بشماره استفاده در سازمان اداری استخدامی 

 که شامل موارد زیر می باشد:ششم این دستورالعمل آمده است 

 (: حداقل امتیاز الزم برای اعتبارسنجی و صدور گواهینامه صالحیت در گستره استانی و کشوری1جدول شماره )

 های آموزشی (:  فهرست گروه ها و حیطه2جدول شماره )

 (ارتقای حیطه / تمدید گواهینامه صالحیت /(: درخواست اعتبارسنجی )اخذ گواهینامه صالحیت1) فرم شماره

 (: فهرست مدارک مورد نیاز اعتبارسنجی2فرم شماره )

 (: اطالعات تفصیلی موسسه آموزشی متقاضی اعتبارسنجی3فرم شماره )

 ری و آموزشی(: اطالعات مدرسان و کادر ادا4فرم شماره )

 د تقاضا(: اطالعات مربوط به سوابق آموزشی و پژوهشی موسسه و اعضای آن در رابطه با حیطه های آموزشی مور5فرم شماره )

 (: اطالعات مربوط به فضا و مواد آموزشی و امکانات اداری و رفاهی 6فرم شماره )

 (: اطالعات و گزارش بازدید کارشناسان از موسسه متقاضی اعتبارسنجی 7) فرم شماره

 برای ارتقای حیطه و گستره(موسسه آموزشی متقاضی اعتبارسنجی )(: امتیازبندی 8فرم شماره )

 (: نظارت و ارزیابی دوره ای در حین برگزاری دوره های آموزشی9فرم شماره )

 ای نحوه برگزاری آزمون پایانی دوره های آموزشی  (: نظارت و ارزیابی دوره10فرم شماره )

 ده برای برگزاری دوره های آموزشی(: تعهدنامه مدیران موسسه تایید صالحیت ش11فرم شماره )

 حیطه( ارتقای/تمدید گواهینامه صالحیت /(: وضعیت نهایی اعتبارسنجی موسسه  )برای اخذ گواهینامه صالحیت12فرم شماره )

 طالعات مربوط به موسسه/مرکز/شرکت(: فرم خالصه ا13)فرم  شماره 

 صورتجلسه توجیهی مؤسسات آموزشی تایید صالحیت شده :(14فرم شماره )

 در حیطه آموزشی مراکز آموزشیگزارش عملکرد  :(15فرم شماره )

 کوتاه مدت دوره آموزشیپایان  گواهینامه (: 16فرم شماره )

 برگزاری دوره های آموزشی درگستره  استانی/ کشوری گواهیامه صالحیت(: 17فرم شماره )

 

 در مراکزآموزشی  همکاری مربیان :16ماده 

ر از مربیتان نف 10مراکز آموزشی که درخواست صدور/ تمدید و یا ارتقای مجوز آموزشی را دارند می بایست حداقل 

اهنگی همتتخصصی مربوط به استان خود، بصورت نیمه وقت یا تمام وقت به عنوان همکار آموزشی داشتته باشتند. 

ابط جور آموزشی ارائه متی دهتد طبتق ضتومرکز با موسسات و شرکتهای آموزشی در جهت آموزش مربیان و اخذ م

 سازمان خواهد بود. 
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ق ستواب، بتر استاس تتوان علمتی و آموزشی می شتوند مدرک مربیگریکه موفق به اخذ  شرکت ها مربیان آموزشی

ه حتداقل و کتسطح تقسیم بندی می شتوند  5به )در آزمون، مصاحبه، ارائه، مقاله و...( کس  نمراتبا توجه به و  تدریس

  می باشد. این شیوه نامهحداکثر ررفیت ارائه خدمات آموزشی آنها در مدت یک سال بر اساس 

 مربیان آموزشی شرکت ها طبق فصل دوم این شیوه نامه کارت مربی دریافت می نمایند.

تعیتین شتده متالک عمتل در محاستبه حتداقل و حتداکثر ختدمات  اتمستندات ارائه خدمات آموزشی در موضوع

 می باشد.سالیانه آموزشی 

ا بتمربیانی که در مباحث عمتومی قصتد فعالیتت داشتته باشتند متناست  )افراد حقیقی( تخصص و رشته تحصیلی 

  تعیین می گردد. سازمانموضوع آموزشی و به تشخیص 

ین چوب مفاد ا و در چار با توجه به گرایش مربوطه، در سرفصل های( )افراد حقیقفارغ التحصیالن پدافند غیر عامل 

 شیوه نامه مجاز به ارائه خدمات آموزشی می باشند .

     ررات ایتن، ملزم به رعایت اصول، قتوانین و مقتآموزشی می شوند مدرک مربیگریکه موفق به اخذ  مربیان آموزشی

      ستتان ختوداشیوه نامه و هماهنگی کامل جهت ارائه آموزش با موسسات آموزشی مربوطه و یا اداره کل استتانداری 

وره هتای دمی باشند. بدیهی است در راستای دستورات هماهنگی، نظارت بر دوره ها و دسترسی سریع به اطالعات 

رات کتل ، ادادفتتر مطالعتاتنگی قبلتی بتا ستازمان، آموزشی و اطالع از مقررات جاری، هرگونه تدریس بدون هماه

 اشد. ساقط می ب و از درجه اعتبار تلقی شدهغیر قانونی  ،پدافندغیرعامل استانداری ها و یا مراکز آموزشی ذیصالم

 ارائته متی گزارش عملکرد سالیانه مربیان شرکتها و مراکز آموزشی تنها از طریق خود شرکت تنظیم و بته ستازمان

 گردد.

و  یتان ذیصتالممدید گواهینامه و کارت های عضویت مربیان و یا ارتقاء سطح ایشان با ارائه گتزارش ستالیانه مجرت 

 رعاملدفتر مطالعتات و پتژوهش هتای راهبتردی ستازمان پدافنتدغیمطابق با روابط سازمان پدافندغیرعامل توسط 

 صورت می پذیرد. 

ه و شیوه نامت ای داخلی مراکز آموزشی ذیصالم که منطبق بر اینمربیان مراکز آموزشی ملزم به رعایت آئین نامه ه

 قوانین و مقررات جاری کشوری است می باشند. 

انونی، قتهرگونه تبعات بروز هدر رفتن زمان آموزش کالسی و همچنین جهت جلوگیری ازمربیان محترم می بایست 

 ه و مباحتثخارج از رئوس آموزشی این شیوه نامت عقیدتی سیاسی و امنیتی، از انجام هرگونه بحث سیاسی، امنیتی

 نموده و زمانبندی کالس را مدیریت نمایند. به هر شکل پرهیز خارج از موضوع کالس اعتقادی

عقیتدتی  مراکز آموزشی دارای مجوز از سازمان ملزم به توجیهات حرفه ای، آئین کتالس داری استالمی، توجیهتات

هی د می باشند و متعاقبا مدرستین محتترم متی بایستت در جلستات تتوجیسیاسی و ... جهت مربیات تحت امر خو

 مربوطه حضور یابند.
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)گتواهی  ستطح مربیگتری یا ارائۀ اسناد ارتقتاب ،توانند در راستای افزایش سطح خودتر میبا سطح پایین موسسات

 قال یابند.االتر انتببه سطوم  و...(، آموزشی هایهای آموزشی، دوره، کارگاههابرگزاری همایش

 

 آوری امتیازاتعجدول جم

 

 شرم دوره
تعداد 

 برگزاری
 امتیاز الزم از دوره امتیاز دوره )امتیاز هر گواهی(

 3 1 3 های آموزشیهکارگا برگزاری

 9 3 3 دوره های آموزشی برگزاری

 6 2 3 هاشهمای برگزاری

 6 2 3 ی علمی تخصصیهاتنشس برگزاری

 6 2 3 پژوهشیعلمی ارائۀ مقاله 

 4 4 1 تالیف، گردآوری، ترجمه کتاب

 34 جمع کل:  

 حقوقی مجريان صالحیت حدود: 17ماده

د کته می شتو ثبت و تعیین عملکرد امتیاز ذیل شرم به آموزشی خدمات ارائه برای حقوقی مجریان صالحیت سطح

 می باشند : دفتر مطالعاتمجریان مورف به ارائه گزارش عملکرد به 

 امتیاز  5ساعت( هر مرتبه  12* اجرای دوره عمومی )

 امتیاز 3* اجرای دوره های تخصصی در هر درس 

ه امتیتاز ه بتتوجت بتا ، حقتوقی مجریتان عملکردی سطح و سال در آموزشی خدمات ارائه قرارداد انعقاد مجاز میزان

هتای  ز قراردادجریان مورفند یک نسخه احاصل از بکارگیری مربیان و کیفیت ارائه دوره ها تعیین می گردد . لذا م

 ارسال نمایند. سازمان پدافندرا به وگزارش کلی از آنها اجرا شده 

ری بهتره بتردا ارائته نمتوده و ستازمان پدافنتدمجریان فهرست اسامی مربیان را به همراه سایر مدارک مورد نیاز به 

 مراکتزان )از بته استتفاده از مربیتان ستایر مجریتمجریان از مربیان مطابق این فهرست می باشد . لذا مجریتان مجت

 . آموزشی دیگر( نبوده و الزم است از مربیان خود نیز تعهد کتبی همکاری را اخذ نمایند

ازمان تبصره : موارد خواص در اجرای آموزش های طرم های ملی و یتا بتزرب بتا همتاهنگی و برنامته ریتزی از ست

 استعالم می گردد .
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ازمان ستبته گزارشات جامع مجریان آموزش در بازه های زمانی نیم سال و سالیانه و یا ویژه جهتت مقطعتی ختاص 

 پدافندغیرعامل کشور اعالم می گردد. 

 بختشدر خصوص هماهنگی مراکز آموزشی بتا ادارات کتل پدافنتدغیرعامل استتانداری هتا، مراتت  همتاهنگی در 

 ه است.دستورات هماهنگی فصل پنجم قید گردید

 

 حقوقی( همکاری مراکز آموزشی )مجريان فرآيند : 18ماده 

 سیاست گذاری

 از واردیمت و آموزشی های برنامه ارتقاء و ها آزمون نظر، مورد های آموزش سطح و آموزشی محتوا و سرفصل های .1

 زش و پژوهش سازمان پدافند غیر عامل تعیین می شود .آمو معاونت در دست این

دفتر ط لی یک بار حس  نیاز توسسا مختلف های پایه در مربیان علمی صالحیت تعیین جهت ای دوره های آزمون .2

 انجام خواهد شد. مطالعات

 ،مراکتز آموزشتی حقتوقی مجریتان و حقیقتی اشخاص اجرایی و علمی های صالحیت بررسی از پس دفتر مطالعات .3

 . نمایند می صادر را دار مدت آموزشی فعالیت پروانه

    الیت اقتدامدید پروانه فعپس از اطمینان از صالحیت علمی و آموزشی مجریان حقوقی، نسبت به تم پدافندسازمان  .4

 د و در صورت تشخیص، ارتقاء برنامه های آموزشی مورد نیاز را ابالغ می نماید.می نمای

  می باشد.معاونت آموزش و پژوهش سازمان تبصره : صدور پروانه فعالیت آموزشی به مجریان صرفا در اختیار 

 مان پدافندسازکه برگزار می کنند را به  مورفند گزارش تمامی دوره های پدافندی)مراکز آموزشی( موزشی آمجریان  .5

  ارائه نمایند.

ایتن دوره  صدور کارت مربیتان و صورت می پذیردزیر نظر سازمان پدافند  آموزشی تربیت مربیبرگزاری دوره های  .6

 .انجام می شود پدافند از طرف سازمان اه

ت انبه پیوستدوره هایی که توسط سازمان پدافند به مراکز آموزشی همکار ارجاع می شود با قرارداد آموزشی سه ج .7

 همکاری صورت می پذیرد. )کارفرما، مجری ونارر(شیوه نامه 

گردد،  در چارچوب مشخص که توسط سازمان ابالغ می بصورت ساالنهخود را کلی مراکز آموزشی، گزارش عملکرد  .8

 به سازمان ارائه می نمایند.

ود را در گزارش عملکرد ارائه خدمات آموزشتی و مربیتان تحتت امتر ختیکساله در بازه های زمانی  مراکز آموزشی  .9

 ارائه می نمایند. سازمان پدافندچارچوب تعیین شده به 

وی ستمراکز معین آموزشی مورف به ارائه گزارشتات متوردی خواهنتد بتود کته از : در طول سال و حس  ضرورت  6تبصره 

 می شود. سازمان درخواست
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ابی سی و ارزیمعاونت آموزش و پژوهش سازمان در بازه زمانی مذکور نقاط قوت و ضعف این شیوه نامه را مورد برر  .10

 قرارداده و در صورت نیاز ، مورد بازنگری قرارخواهد داد.

عالیت ن مبنای فمادامی که در این شیوه نامه اصالحات اساسی ویا تغییری ایجاد نشود اجرای این شیوه نامه کماکا  .11

 خواهد بود.

قتت تمتام و ضمن حضورافراد شرکت کننده در دوره آموزشی جهت صدور گواهی برای افراد متقاضی ضروری است  .12

ن مرکتز راد امضا شده و به تایید مجتری برستد و بته ایتدر کالس های آموزشی، لیست حضور و غیاب نیز توسط اف

 ارسال گردد. 

 

 تخلفات به رسیدگی : 19ماده 

 اهیگتو در شتده تعیتین آمتوزش نوع و سطح محدوده، در فعالیت به مجاز صرفا حقوقی، مجریان و حقیقی اشخاص -1

 .باشند می آموزشی فعالیت

 بابت این زا امتیازی( حقوقی مجریان سایر) سایرین به وابسته حقیقی اشخاص از حقوقی مجریان استفاده صورت در -2

 . گرفت نخواهد تعلق

 ورف استممرتبط  عدم رعایت از مفاد تعیین شده در این شیوه نامه تخلف محسوب شده و به لحاظ قانونی سازمان -3

باطی صتورت ای و انضت و یا از طریق سایر مراجع قانونی بته تخلفتات حرفتهبا پیگیری معاونت بازرسی سازمان راسا 

 گرفته که در حیطه و قلمرو تعیین شده می باشد، رسیدگی نماید.

 ویتا یگتر مربتی کتارت کته است فردی به مربوط منحصرا آموزشها حقوقی مجریان و حقیقی مربیان فعالیت پروانه -4

 ط سایر افتراد، تخلتفپروانه توسقال به غیر نمی باشد و استفاده از این انت قابل و شده صادر وی نام به فعالیت پروانه

 محسوب شده و با خاطیان به تشخیص سازمان برخورد الزم صورت می گیرد .

ن می باشد آموزشی فی مابی، برابر قوانین مدون اشخاص حقیقی و مجریان حقوقی آموزشیبرخورد با هرگونه تخلف  -5

ه فعالیتت زم اعمال و حس  نیاز پروانتو توسط مراجع ذیصالم و به تشخیص سازمان نوع جرایم و محدودیت های ال

 آموزشی معلق یا ابطال می گردد .

ریتان ن( و یتا مجحدود و ثغور ضوابط تعیین شده برابر مفاد این شیوه نامه در قراردادی که با اشخاص حقیقی )مربیا -6

 حقوقی منعقد خواهد شد به صراحت درج میگردد تا هیچ گونه ابهامی وجود نداشته باشد .

 : امنیتی و حفاظتی ضوابط: 20هماد

 هتای صتالحیت ،  استتعالمغیرعاملبمنظور اعطای مجوز برای مراکز آموزشی همکار توسط ستازمان پدافنتد (1-6

ی بمنظتور اعطتا آنها توسط سازمان پدافند انجام خواهد شد و بعد از تایید، سیر مراحتل اداری بندی رتبه و امنیتی

 مجوز آموزشی اجرا خواهد شد.
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 الزامات و ضوابط:  :21 ۀماد

ها، ها، دانشتگاهشترکت ،های دولتتی و غیردولتتیستازمان ،های اجرایتی کشتوردستتگاهبرای تمامی نامه این شیوه .1

 راناسان و مدیمدت پدافند غیرعامل برای کارکنان، کارشنهای آموزشی کوتاهکه نیازمند برگزاری دورهمؤسسات و... 

  باشد.االجرا میمالز هستند،

 های مربوطته، بتاهای سازمان در دستتگاهها و قرارگاهمعاونتبرگزاری دوره های آموزشی توسط مسئولین آموزشی  .2

  .باشندمرکز می همکاری و هماهنگی

 مدت اقدام خواهد نمود.های آموزشی کوتاهریزی، مدیریت، نظارت و اجرای دورهبه برنامهنسبت دفتر مطالعات .3

های آموزشی براساس دستورالعمل خاص خود، با این مرکز هماهنتگ ت برگزاری دورهمؤسسات آموزشی همکار جه .4

 خواهند بود.

ن ده، سازماشموسسات آموزشی ملزم به ارائه گزارش کلی شش ماهه و سالیانه شامل تعداد و نوع دوره های برگزار  .5

 های مخاط  و تعداد ساعات آموزش ارائه شده به سازمان ها می باشند.  

آموزشی می بایست جهت برگزاری دوره های آموزشی و ستمینارهای آموزشتی استتانی جهتت کارکنتان  موسسات .6

 دولت هماهنگی الزم را با ادارات کل پدافندغیرعامل استان خود بعمل آورند. 

ای ار که دارادارات کل پدافندغیرعامل استانها می توانند در صورت صالحدید پیشنهاد عضویت مراکز آموزشی همک  .7

 تبه بندی و مجوز های مربوطه از سازمان پدافندغیرعامل هستند را به شورای استان ارائه نماید.ر

 انعقاد قرارداد:  :22 مادۀ

ازمان تحت نظارت و هماهنگی ستکه  ،تخصصی و تربیت مربی ،دوره های آموزشی عمومیقرارداد تهیه پیش نویس 

ل تتامین می باشد و جهتت مراحتسازمان پدافند  دفتر مطالعاتبرگزار می شود از طریق سطح کشور در  غ.عپدافند

هتای  ین، انجمن. این دوره ها چه از طریق دانشگاه های معاعتبار و تصوی  به معاونت طرم و برنامه ارجاع می شود

ا هت لیه دستگاهکقرارگاه های سازمان با و علمی، موسسات، مراکز و شرکت های آموزشی و ... یا از طریق معاونت ها 

فتتر د و بتا تاییتد غیرعاملسرفصل هتای مصتوب ستازمان پدافنتدسیاست ها و  تحت اشراف، بایدمنعقد شده باشد 

وسط ی مالی آن تبوده و به نتایج مطلوب برسد و تامین هزینه هاباشد تا هدف از برگزاری دوره مفید واقع  مطالعات

ههتای و قرارگا معاونتها ناررمنظور نظارت بر این گونه دوره ها، معاونت طرم و برنامه سازمان عملی شود همچنین ب

 موزشی کوتاهآدوره های  تایید کنندهو  ، مشاوربه عنوان ناررمی باشد و می تواند غیرعامل سازمان پدافند تخصصی

 ریاستت ا بتهکیفیت، نحوه برگزاری و اعالم نیاز دستتگاهه مدت فعالیت نموده و گزارشات خود را مبنی بر کمیت و

 ارسال نمایند.  سازمان

 : مناقصات:23 ۀماد

قراردادهایی که شامل معامالت متوستط و بتزرب متی )ابالغ حد نصاب معامالت در مناقصات( بر اساس ابالغیه ستاد کل 

 گردد می بایستی سیر مراحل مناقصات انجام پذیرد.
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 تخلفات: به رسیدگیهیئات حل اختالف و  :24 ۀماد

هش، و پتژو اختالف متشکل از دفتر بازرسی سازمان، معاونتت طترم و برنامته، معاونتت آمتوزشکمیته حل اعضای  .1

 .باشدمیدوره آموزشی  ، نارر آموزشی و مجریمعاونت تخصصی

زشتی حیطه ورایف کمیته حل اختالف رسیدگی به شکایات، اختالفات و تخلفات صورت گرفته در حتوزه هتای آمو .2

 می باشد. 

داند رف میسازمان خود را مو ،نامه تخلف محسوب شده و به لحاظ قانونیشده در این شیوهعدم رعایت مفاد تعیین .3

شتده نتعیی یگرفته کته در حیطته و قلمتروای و انضتباطی صتورتبه تخلفات حرفتهطریق کمیته حل اختالف از 

 باشد، رسیدگی نماید.می

 موزشتیآ فعالیتتۀ پروانت در شتدهتعیین زشآمتو نتوع و ستطح محدوده، در فعالیت به مجاز صرفاً حقیقی اشخاص .4

 .باشندمی

 وی نام به الیتفع مجوز یا مربیگری کارت که است فردی به مربوط منحصراً هاآموزش حقیقی مربیان فعالیتۀ پروان .5

 گیرد.سازمان برخورد الزم صورت میکمیته حل اختالف و با خاطیان به تشخیص  شده صادر

 ج در کشتورها، برابر قوانین مدون رایآموزش و حقوقی ای و انضباطی اشخاص حقیقیبرخورد با هرگونه تخلف حرفه .6

های ودیتم و محدئنوع جرا توسط کمیته حل اختالف کهشدۀ جمهوری اسالمی ایران و سایر قوانین و ضوابط تعیین

 . خواهد بودو تصمیمات اتخاذ شده الزم االجرا و برای طرفین قطعی الزم اعمال 

 ته باشد.اشگونه ابهامی وجود ندگردد تا هیچنامه درج میبرابر مفاد این شیوه ،شدهثغور ضوابط تعیینحدود و  .7

  ی مالی:هاهزينهاعتبارات و  :25ۀماد

 التدریس استادان: الف. هزینۀ حق

اعضتای  حق التدریسجدول و ، جدول امتیاز بندی استادان طبق آیین نامه نظام مدرسین ستاد کل نیروهای مسلح

 :دانشگاهها هیئت علمی

 با م.ن یپژوهش و آموزشی مراکز مدرسین برای نظری درس ساعت یک آموزانه آیین نامه نظام مدرسین 40ماده در 

  :گرددمی محاسبه زیر روش به شده، تعیین علمی پایه و مرتبه نمودن لحاظ

 

 

ها مجازند متناس  با شرایط و اقتضائات مربوطه عوامل مؤثر دیگتری را در )افتزایش یتا کتاهش( سازمان :2تبصره  

اری فرد کمتر و کمبلغ اضافه  1/1محاسبه و لحاظ نمایند با شرط اینکه در هر حال مبلغ هر ساعت آموزانه نباید از 

 برابر آن بیشتر شود. 2از 

 مبلغ آموزانه یک ساعت =

 

50 

 (24.144) ضری  ریالی هیئت علمی × امتیاز مرتبه و پایه علمی
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سازمان پدافند 
 غیرعامل کشور

های نیروهای مستلح برابتر نظتام آمتوزش رستمی کشتور های تحصیلی دانشگاهبا نگرش بر اینکه آموزش :3تبصره 

ها )غیر از اعضای هیئتت علمتی وزارتتی( مشتمول التدریس مدرسین دانشگاهباشند، لذا پرداخت یک ساعت حقمی

 . باشدنمیو حداکثر دو برابر یک ساعت اضافه کاری  1/1محدودیت حداقل 

ی شتود بتا حق التدریس ساعات دروس کارشناسی ارشد و باالتر که برای اولین بتار در یتک تترم ارائته مت :4تبصره 

 محاسبه می شود.  5/1و برای دفعات بعدی در همان ترم با ضری   2ضری 

تتدریس هتر آیین نامه نظام مدرسین ن.م و تبصره های مربتوط بته آن، حتق ال 40بر طبق موارد مذکور از مادهلذا 

 لحاظ می گردد. 2ضريب ت آموزش در دوره های کوتاه مدت برای دروس پدافندی با ساع

س بترای به استناد موارد مذکور در خصوص برگزاری دوره های آموزشی حق الزحمه استادان بابت هر ساعت تتدری

ع وجه بته نتوتا ب ودوره های آموزشی کوتاه مدت از درآمد اختصاصی دوره های آموزشی یا اعتبارات سازمان پدافند 

 دسته زیر تقسیم بندی می شوند. 5( در عمومی،تخصصیدوره )

 ریال 650.000 مبلغ ، به ازای هرساعت تدریس حداکثر5استاد باسطح مربیگری  .1

 ریال 750.000 مبلغ ، به ازای هر ساعت تدریس حداکثر4استاد با سطح مربیگری  .2

 ریال 950.000 مبلغ حداکثر، به ازای هر ساعت تدریس 3استاد با سطح مربیگری  .3

 ریال 1.100.000 مبلغ ، به ازای هر ساعت تدریس حداکثر2استاد با سطح مربیگری  .4

 ریال 1.250.000 مبلغ ، به ازای هر ساعت تدریس حداکثر1استاد با سطح مربیگری  .5

 این مبالغ بصورت سالیانه و بر اساس مصوبات هیئت دولت قابل تغییر می باشد. :تبصره
 

  :تذکرات

 . کلیه استادان باید دارای کارت و کدمربیگری از سازمان پدافندغیرعامل باشند. 1 تذکر

 در تهران و شهرستان ها جداگانه حساب خواهد شد.استادان  ایاب و ذهابهای هزینه .2 تذکر

 176ریافتی بتر )تقسیم ناخالص دبرمبنای  های کوتاه مدتدر دوره  . امکان تعیین حق التدریس پرسنل نیروهای مسلح3 تذکر

 وجود دارد. نیز ( 2در مضرب

 . لحاظ شود اهدانشگ . حق التدریس اساتید دانشگاه های معین و موسسات آموزشی همکار، می تواند با قوانین داخلی4 تذکر

 ه خواهد شد. افزود تدریسغ ه مبلب ۀدرصد هزین40تا  20ها، باتوجه به بعد مسافت . جهت تدریس در شهرستان5 تذکر

 می گردد.  : حق التدریس مربیان در دوره های آموزشی کارکنان دولت مطابق با قانون مدیریت خدمات کشوری لحاظ6تذکر
 

 ب. حق  نظارت: 

پتذیرایی،  مدت زمان دوره، فاصتله شتهر آموزشتی، ایتاب ذهتاب،مبلغ قرارداد، متناس  با  حق نظارت در دوره های آموزشی

 درصد از مبلغ کل قرارداد آموزشی منعقد شده می باشد.  5الی  3 اسکان و...

ش نحتوه گتزار نارر دوره های آموزشی می بایست از مربیان سازمان بوده و دارای کارت مربیگری معتبتر از ستازمان باشتد و

 بند بیان شده و مورد تایید سازمان می باشد را تهیه و ارائه نماید. 21دهی که در فصل سوم در 
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 شرکت در دوره برای هر فرد: ۀهزین ج.

کننده مدت عمومی، تخصصی و مربی گتری ستاالنه بترای هتر شترکتهای آموزشی کوتاه شرکت در دوره ۀ. هزین1

 انجام و ابالغ می گردد.  دفتر مطالعاتبانظر کارشناسی معاونت آموزش و پژوهش و 

 

 نفره(: 50)با ظرفیت کالسی حداکثر  ها و...ها، شرکتآموزشی با سازمان ۀاجرای دور ۀد. هزین

تعتداد ستاعات مشتخص بتانظر  مدت عمومی، تخصصی، تربیتت مربتی بترایهای آموزشی کوتاهدورهاجرای  ۀهزین 

 انجام می گیرد.  دفتر مطالعاتمعاونت آموزش و پژوهش و  کارشناسی

های اعطتای کتارت و گتواهی، هزینتههای تتدریس استتادان، تبصره: مبالغ یادشده در بنتد )ب و ج( شتامل هزینته

 باشد.ظارت و مدیریت و برنامه ریزی مرکز میریزی، تعیین سرفصل، نبرنامه

 موزش اشخاص حقیقی و مجریان حقوقی شامل : آمیزان و نرم هزینه مربوط به اجرای 

 ان حقوقیی و مجری) آموزش ، آزمون، صدور پروانه و مجوز فعالیت آموزشی ( و میزان هزینه خدمات اشخاص حقیق

 سازمان تصوی  و سپس ابالغ می گردد .توسط توسط مراکز معین مشخص و در ابتدای هر سال 

د دارنتد پرداخت هزینه دوره های آموزشی موسسات آموزشی همکاری که با سازمان پدافند غیرعامل کشتور قتراردا

 نجام می گیرد.طبق این شیوه نامه و براساس گزارش تایید شده توسط دفتر مطالعات ا

ی، مجتوز هزینه های آزمون ، صدور پروانه فعالیت آموزش ،کوتاه مدت یاشخاص حقیقی و مجریان حقوقی آموزشها

ستازمان  هبت ابالغتی هتای تعرفه اساس بر را ...شرکت ها و موسسات حقوقی ، دوره های آموزشی مربوطه ، ارتقاء و

 .نمایند می واریز پدافندغیرعامل 

 نظارت آموزشی:  :26مادۀ

 :نظارت

زار برگتسطح کشتور در که  حوزه های مختلف پدافند غیرعاملتخصصی و تربیت مربی  ،دوره های آموزشی عمومی

امل: شتمجریتان آموزشتی از طریتق  کتهمی شود تحت نظارت و هماهنگی سازمان پدافند خواهد بود. این دوره ها 

نتت هتا و با هماهنگی معاو وهمکار آموزشی  و مراکز شرکت هادانشگاه های معین، انجمن های علمی، موسسات و 

صتوب مسرفصتل هتای طبق سیاست هتا و  می بایست می شود اجرابا کلیه دستگاه ها قرارگاه های سازمان پدافند 

بته همتین  دبوده و به نتتایج مطلتوب برستغیرعامل کشور باشد تا هدف از برگزاری دوره مفید واقع سازمان پدافند

 .نیز معاونت ها و قرارگاه ها می باشند نظارت بر این گونه دوره هاور محمنظور 

 ارزیابی دوره: 

معاونت آموزش و پژوهش ارزیابی کلی از دوره های برگزار شده را به عمل خواهد آورد. این ارزیابی با همکاری اداره 

خواهتد پتذیرفت و در ادامته  آموزشی ارگان آموزش گیرنده و کارشناس آموزشی معاونت آموزش و پتژوهش انجتام

 همکاری با مجری آموزشی و نحوه نظارت معاونت تخصصی اعالم نظر خواهد نمود..
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 ررفیت های نظارتی:

ای کته دار رعامتلمربیتان پدافنتد غیاز ررفیت علمی عالوه بر ادارات پدافند استانداری ها سازمان پدافند می تواند 

خواستت دردت مدوره های آموزشی کوتاه در کارت و گواهی معتبر از این سازمان می باشند به عنوان نارر و مشاور 

 نمایند.  ... تنظیمکیفیت، نحوه برگزاری و و گزارشات خود را مبنی بر کمیت وهمکاری نماید 

 این شیوه نامه بیان شده است. نکته: فرم های مربوط به ارزیابی های دوره های آموزشی در فصل ششم

 مثلث نظارت آموزشی:

 

 

 

 

 

 

 

 

 ود:بنحوه تهیه گزارش آموزشی بر طبق موارد زير خواهد 

 فهرست بندی گزارش .1

 معرفی دوره .2

 معرفی استاد مربوط به هر درس به همراه رزومه مختصر .3

 سرفصل های آموزشی .4

 معرفی مجری )رزومه کوتاه آموزشی( .5

 معرفی سازمان متقاضی .6

 معرفی کارفرما .7

 تاییدیه های نیاز سنجی آموزشی .8

 نشست و...( -همایش -میزگرد -مینارس -النس -)کالسمحل برگزاری  .9

 تاریخ و آمار دوره )کیفیت و کمیت دوره( .10

 ساعات آموزشی –برنامه کالسی دوره  .11

 ، فیلم و کلیپ و...(cd-dvdمنابع ارائه شده به فراگیران) کتاب، جزوه، پاورپوینت،  .12

 نظارت استانی

 ادارات پ.غ.ع استانداریها

تخصصینظارت   

 قرارگاههای سازمان پدافندغ.ع
دستگاهینظارت   

 معاونت های سازمان پدافندغ.ع

راهبردینظارت   

 معاونت آموزش و پژوهش
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 سازمان مربوطه(مکاتبات و هماهنگی )نامه نگاری ها جهت برگزاری دوره آموزشی با  .13

 جداول ارزیابی اساتید .14

 جدول و گزارش ارزیابی دوره  .15

 گزارش تصویری دوره .16

 معرفی کمیته اجرایی دوره .17

18. Cd محتویات پاورپوینت ها 

 لیست مشخصات شرکت کنندگان .19

 گزارش سازمان متقاضی نسبت به کیفیت دوره .20

 برگزاری آزمون دوره .21

 اسامی شرکت کنندگان .22

 

 

 

 نامه:شیوه در بازنگری و دهیگزارش :27ۀماد

 :شودطور آزمایشی اجرا میسال به دونامه به مدت هاین شیو

ارائته  دفتر مطالعاتبه  نامههای خود را در جهت ارتقای سطح شیوهدیدگاه ها و استادان. مؤسسات همکار، دستگاه1

 نمایند.

ررستی و نامه را متورد بنقاط قتوت و ضتعف ایتن شتیوه ،معاونت آموزش و پژوهش سازمان در بازۀ زمانی مذکور. 2

 خواهد داد. ، مورد بازنگری قراربه اصالحات داده و درصورت نیاز ارزیابی قرار

الیتت خواهتد کماکان مبنتای فع آناجرای  ،نامه اصالحات اساسی یا تغییری ایجاد نشودمادامی که در این شیوه. 3

 بود.

 مواد: وها فصل تعداد :28ۀماد

از  مطالعات دفتردر با همکاری دانشگاههای معین و بازنگری آن  شیپس از اصالحات آموز ،فصل 6نامه در این شیوه

 استت و دهبه کلیه معاونت ها و دانشگاه های معین بصورت آزمایشی ارسال شتسازمان پدافندغیرعامل کشور  طریق

 در سیر مراحل تصوی  و ابالغ قرار دارد.  
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 نامه شیوه برداران بهره: 29ماده

وره دبرگزاری  این شیوه نامه در سطح کلیه دستگاههای اجرایی کشور ، سازمان های دولتی و غیر دولتی که نیازمند

  اشد.بالجرا می ، کارشناسان و مدیران خود می باشند الزم ادت پدافند غیر عامل برای کارکنانهای آموزشی کوتاه م

 نامه: همکاران در تدوين شیوه: 30مادۀ

 کمیته پدافند غیرعامل وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 

 معاونت آموزش و پژوهش سازمان پدافند غیرعامل کشور؛ 

 کشور؛ دفتر مطالعات و پژوهش های راهبردی سازمان پدافندغیرعامل 

 سازمان پدافند غیرعامل کشور؛ تخصصی هایقرارگاه و معاونت ها 

  دانشگاه مالک اشتر؛مجتمع آمایش و پدافند غیرعامل 

 حسین)ع(؛پدافند غیرعامل دانشگاه امام ۀدانشکده و پژوهشکد 

 علوم و فنون فارابی؛ ۀدانشکد 

 انجمن علمی پدافند غیرعامل ایران؛ 

  منابع محتوای آموزشی:: 31مادۀ

 انتشارات حوزه پدافند غیرعامل دانشگاه جامع امام حسین )ع( .1

 دانشگاه مالک اشترانتشارات حوزه پدافند غیرعامل  .2

 انتشارات حوزه پدافند غیرعامل دانشکده علوم و فنون فارابی .3

 انتشارات حوزه پدافند غیرعامل انجمن علمی پدافند غیرعامل .4

 انتشارات حوزه پدافند غیرعامل دانشگاه عالی دفاع ملی .5

 همکار با سازمان پدافند غیرعامل کشورمراکز آموزشی انتشارات  .6

 مورد تایید سازمان پدافندغیرعامل کشورپدافند غیرعامل مرتبط با کت  حوزه  .7

 ل نباشد.سا 5یشتر از و حداکثر زمان انتشار آنها ب متناس  با نیازهای روز باشدبه روز بوده و تبصره: منابع باید 

 

 

 منابع مورد استفاده در تهیه شیوه نامه: 32مادۀ

 دستورالعمل آموزشی ستاد کل ن.م 

 قانون خدمات کشوری 

 دستورالعمل آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 
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  یتر هیئتت علمتی)موضوع فصل پنجم آیین نامه اداری و استتخدامی کارکنتان غدستورالعمل اجرایی آموزش و بهسازی منابع انسانی 

 درمان و آموزش پزشکی( دانشگاه/دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی وابسته به وزارت بهداشت،

 کشوری خدمات اجرایی طبق قانون های دستگاه کارمندان آموزش الزامات 

  قانون خدمات کشوری 57و  56ماده 

 1393شیوه نامه پرداخت حق الزحمه و دریافت هزینه دوره های آموزشی مصوب    

 1393شیوه نامه ضوابط و انتخاب موسسات آموزشی مصوب   

  استتخدامی اداری نامته آیتین 46 متاده موضتوع وتوانمندستازی آموزش نظام عملو دستورال 93-67-66ماده های 

 علمی هیات غیر کارکنان

 کشوری خدمات مدیریت قانون 68 ماده9بند 

  ه34869ت  /  92211 شماره به وزیران هیات نامه تصوی  

 علمی هیات اعضای  التدریس حق وپرداخت موقت تدریس نامه آیین 

 انشگاهد رئیسه هیات جلسه12 بند ه مصوب دانشگاه استخدامی  آزمونهای اجرایی عوامل الزحمه حق محاسبه جدول 

   20/01/1392 مورخ

  ها دانشگاه ومعامالتی مالی نامه آیین 40بند )و( ماده 

  های آمتوزش  وزارت بهداشت ،درمان)موضوع:نحوه اخذ وهزینه ثبت نام در برنامه 7/8/74 مورخ 4793/6نامه شماره

  مداوم
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69 

 

سازمان پدافند 
 غیرعامل کشور

 مصوبات
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 دستگاه دولتی مرتبط آموزشی 

در دستتگاه هتای دولتتی، تفکیتک دوره هتای آموزشتی مختتص مشتاغل و  برمبنای حوزه هتای مترتبط آموزشتی

 جدول زیر بیان می شود. دستگاههای مرتبط دولتی به شرم

 ستاسا بتر و ستازمانی ماموریتت مستئولیتها، خدمات، شرم به توجه با دستگاهها برای های آموزشی دوره سرفصل

 .گردد می محتوا تدوینمرتبط دستگاهی  و به تناسب مشاغل اولیه نیازسنجی

ف
دی

ر
 

 دستگاه های مرتبطسازمان و  وزارت مرتبط  دروس

 کلیه سازمانها و دستگاههای دولتی کلیه وزارتخانه ها اصول و مبانی 1

 ، یماییتنظیم مقررات رادیویی، فضایی ایران، فناوری ارتباطات، هواپ صداوسیما، های:سازمان فناوری اطالعات  پدافند سایبری 2

 ملی جوانان، صداوسیما، میراث فرهنگی،  های:سازمان وزارت کشور پدافند مردم محور 3

 میراث فرهنگی، خبرگذاری، بنیاد ملی بازی های رایانه ای،  سازمان صداوسیما، فرهنگ و ارشاد پدافند فرهنگی 4

 پدافند اقتصادی  5
 اقتصاد،وزارت 
 ، معدن، تجارتصنعت

 سازمانهای دولتی، بورس، خصوصی سازی،بانک مرکزی و بانکها، 

 پدافند زیستی 6
 بهداشت و درمان

 جهادکشاورزی

، نظام پزشکی، غذا ودارو، تجهیزات پزشتکی، محتیط زیستت، ستازمان غلته، دامپزشتکی، انتقتال ختون

 بهزیستی، پرستاری، 

 پدافند شیمیایی 7
 وزارت دفاع،

 و درمان بهداشت 
 درحال تدوین

 ، نیروگاه های برق، سازمان انرژی اتمی وزارت نیرو پدافند پرتوی 8

 پدافند کالبدی 9
 وزارت کشور

 راه و شهرسازی

، شهرداری ها، نوسازی مدارس، معاونتهتای معمتاری شهرستازی، حمتل و نقتل سازمان نظام مهندسی،

رق، ب، ادارات نوسازی صنایع ایران، آب و فاضالب، شرکت فرودگاهها وناوبری، سازمان بنادر و دریانوردی

 راهداری،
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سازمان پدافند 
 غیرعامل کشور

 الف( فرم های مربوط به اجرای دوره آموزشی

 قرارداد آموزشینمونه 

 طرفین قرارداد:-(1ماده )

 الف : مشخصات کارفرما.........................................

 .....ره تماس...........................ا......... شم............لی.........مشماره به نمایندگی آقای......................................... نام پدر.............................به 

 ..................................... کد اقتصادی.......................................... کدپستیآدرس : ...............................................................................................

 نامیده می شود.«کارفرما»که در این قرارداد
 

 ب : مشخصات مجری.........................................

 .....ه تماس...........................ر..... شما................لی.........مبه نمایندگی آقای......................................... نام پدر............................به شماره 

 این پس زا.........که .........................ی.. کد اقتصاد........................آدرس : .................................................................................. کدپستی......

 اشد.اصول آن میب شد، به منظور انجام موضوع قرار داد منعقد می گردد و طرفین ملزم ومتعهد به اجرای مواد ونامیده خواهد «مجری»
 

 موضوع قرارداد –( 2ماده)

 .........................زشی مهارت .ساعت معادل ............................. نفر/ دوره کار آموز براساس استاندارد آمونفر/ آموزش............

 ساعت( وعا .......نظری )مجم اعت آموزشکد ................. دارای.................. ساعت آموزش عملی و ..............................س

 ی شود.که یک نسخه استاندارد آموزشی مهارت مورد توافق به امضاء طرفین قرارداد رسیده و جزء الینفک قرارداد محسوب م

 .باشد برگزاری دوره آموزشی فاقد استاندارد مهارت مصوب ممنوع میتبصره : 
 

 ( : مدت قرارداد3ماده )

 ی گردد.م. ماه تعیین مدت......ب ....لغایت................دت اجرای قرارداد برای مراحل مختلف خدمات موضوع قرارداد از تاریخ..........م -( 1/3

 رداد با توافق طرفین قابل تمدید است.اتغییرات مدت قرارداد: مدت قر -( 2/3
 

 ( : مبلغ قرارداد 4ماده)
 .........................وزش، مجموعا........ر / ساعت(آممبلغ این قرارداد آموزشی .......................ریال بابت برگزاری ..................................)نف

زار های فاجزوات ونرم  مربی، هزینه های ابزار آالت و مواد مصرفی ، آزمون پایان دروه آموزشی ،ریال شامل هزینه حق الزحمه اساتید / 

 آموزشی ، هزینه های کارشناسی و مدیریتی ، بازدید های آموزشی ، فضای آموزشی و استهالک تجهیزات است.

 لیا...........ر..............................حق التدریس مدرسین دوره جمعا مبلغ................................. –( 1/4

 ........ریال............هزینه پذیرائی شامل .......................................جمعا مبلغ ........................... –( 2/4

 بته (ای آموزشتی و.....هتزشی مصرفی / جزوات / نرم افتزار )بیمه و کسورات قانونی/ حق نظارت/ تامین مواد کمک آموهزینه پشتیبانی دوره شامل  –( 3/4

 ریال مبلغ ..........................

 دو دستگاه های اجرایی و استانی می باش تبصره : بندهای دیگر برای رده ها

 ....ریال.................هزینه تردد مدرسین ) در صورت برگزاری دوره در دیگر استانها (................................. –( 4/4

 رارداد پرداختتقتدر صورت اضافه یا کسر ساعات دوره ، مبلغ کل قرارداد در خاتمه محاسبه و بر همان مبناءحق الزحمه طرف  –( 5/4

 خواهد گردید

ط فر ساعت مربتون   باشند، به نسبتک می کنند یا درآموزن پایانی غایبابت افرادی که درطول دوره به دلیلی محل آموزش تر –( 6/4

 از مبلغ قرار داد کسر خواهد شد

 منظور پیشبرد کارها و تسریع در ارائه ختدمات موضتوع ایتن قترارداد پتس از عقتد قترارداد معتادل کار فرما به :پیش پرداخت  -( 7/4

ئه تضمین مورد قبتول ر قبال ارادوره و د درصد مبلغ قرارداد به مبلغ .......................ریال را به عنوان پیش پرداخت پس از مجوز شروع20

 )ضمانت نامه بانکی معادل مبلغ پیش پرداخت( به مجری پرداخت می نماید

  :شممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم ار 
...................

. 
 :اتريممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم  

................... 
 :پيوسممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم 

................. 
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سازمان پدافند 
 غیرعامل کشور

 مابقی مبلغ قرارداد بصورت مرحله ای و پس از تائید نارر قرارداد توسط کار فرما پرداخت می گردد. –( 8/4

به مجتری بتوده  ...... متعلق............م .......ان........ به ....................................... به شماره ......... شماره حساب بانکی .......................... شعبه –( 9/4

 می گردد. و کلیه پرداخت ها صرفا به این حساب واریز
 

 ناظر قرارداد  –( 5ماده )

 ر می باشد.مسئولیت نظارت بر حسن اجرای قرارداد در کلیه مراحل به عهده آقای / خانم ............. به عنوان نار -( 1/5

 ظارت کمک گیردتخصصی به عنوان مشاوره ون/به بکارگیری افراد خبره علمی مجوز کارفرما نسبتنارر مجازاست عنداللزوم با -( 2/5

غ قترارداد وده و ازمبلتمجتری بت همتی باشتد بته عهتد)بته حتروف( میلیون ریتال ............معادل............درصد هزینه های نظارت .....  -(3/5

 میگرددکسر

 اقدامات نارر دوره : -(4/5   

 (نظارت بر کمیت و کیفیت بر گزاری دوره.1/4/5

 (نظارت بر سطح و تخصص مدرسین دوره آموزشی2/4/5

 های آموزشی (کنترل زمان بندی اجرا و سرفصل 3/4/5
 

 ( : ضمانت حسن انجام کار :6ماده )

تتا  لیم خریدارکندبرای تضمین انجام تعهدات ناشی از آن مجری باید ضمانت نامه بانکی معادل دده درصد مبلغ کل قرارداد تس –( 1/6

حتیتاج اائی و بتدون در صورتیکه از اجرای هر یک از تعهدات خود تخلف نماید کارفرما می تواند بدون مراجعه به محاکم و یا مراجع قض

 وجه ضمانت نامه را ضبط کندبه انجام تشریفاتی خاصی 

ده استت هدات انجام نشتضمانت نامه مذکور باید تا تاریخ انجام کلیه تعهدات موضوع قرار داد معتبر بوده و مادامی که ککلیه تع –( 2/6

ق دستتور آن طب عتبارامجری مکلف است به دستور کار فرما ضمانت نامه باال را تمدید کند و چنانچه تا پانزده روز قبل از انقضای مدت 

مته بته ای ضتمانت ناجکار فرما اقدام به تمدید نکند کارفرما حق خواهد داشت مبلغ آن را از بانک ضامن دریافت کرده و وجه آن را به 

ر رداد و کستبق مفتاد قترارسم وثیقه تا انجام کلیه تعهدات نزد خود نگاه دارد.کارفرما ضمانت نامه مزبور را پس از اتمام کلیه تعهدات ط

جام داده قاضای او انجرائم تاخیر احتمالی و کلیه هزینه خدماتی که به عهده مجری بوده است ولی کارفرما به علت قصور مجری و یابه ت

 است آزاد خواهد کرد
 

 جريمه تاخیر:و  کسورات قانونی –( 7ماده )

متی  مجتریه عهتدی بکلیه کسورات قانونی شامل مالیات / عوارض / بیمه و سایر و سایر کسورات قانونی مطابق قوانین دولت ج.ا.ایران 

 علق خواهد گرفتقراردادی مجری در خاتمه قرارداد تاخیر داشته باشد جریمه ای به شرم زیر به آن ت 3باشد.هرگاه با رعایت ماده 

بته خریتدار اکتل قترارداد رروز تاخیر مبلغی معادل یتک درصتد  15قرارداد عمل ننماید باید برای هر 3اده درصورتی که مجری طبق م

 بپردازد. 
 

 شرايط کار آموزان –( 8ماده )

 علوم نظری، فنی مهندسی، پزشکی و... در رشته حداقل کارشناسی دارا بودن مدرک تحصیلی –( 1/8

 دارا بودن کارت پایان خدمت نظام وریفه یا معافیت دائم برای افراد مشمول )مرد( –( 2/8

 دارا بودن سالمت جسمانی جهت گذراندن دوره آموزشی مطابق با شرایط مندرج در استاندارد آموزش مهارت  –( 3/8

 انشگاه برای دانشجویان ارائه معرفینامه از کارفرما برای شاغلین)محل کار کارآموز(یا معرفینامه از د –( 4/8

 .د محسوب میشودبه تائید نارر قرار داد رسیده است، جزءالینفک قرار دا که.....( پیوست شماره )فهرست مشخصات کارآموزان  –( 5/8

 نفر است  50(حداکثر تعدادی کار آموزان در دوره آموزشی با رعایت استاندارد فضا و تجهیزات مورد تائید نارر قرارداد 6/8
 

 مالکیت معنوی : –( 9ماده )

 رد.مالکیت معنوی این قراردا متعلق به سازمان پدافند غیر عامل کشور می باشد و مجری هیچ مالکیت معنوی در آن ندا
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سازمان پدافند 
 غیرعامل کشور

 تعهدات طرفین : –( 10ماده )

 تعهدات مجری : مجری متعهد است که ورایف خود را به شرم زیر انجام دهد : -الف( 

( 2وضتوع متاده)ا بکار گیری کار شناسان و اساتید با تجربه مورد تائیتد ستازمان جهتت تهیتده و انجتام متشکیل کار گروه کاری ب (1

 قرارداد.

 ن نمایددر صورتی که مجری در هر مرحله از انجام تعهدات قصوری را مرتک  شود . می بایست کلیه خسارت وارده را جبرا (2

 پروژه به اشخاص ثالث نمی باشد مجری مطلقا مجاز به واگذاری تمام یا قسمتی از نظارت (3

 ه طترم کته ازاطالعات اسناد و مدارکی که به منظور نظارت طرم در اختیار مجری قرار می گیرد و نیز کلیه گزارشتات مربتوط بت (4

حفتظ ه تلقتی و درمبادی ذیربط در اختیار مجری قرار می گیرد. متعلق به کار فرما بوده و مجری بایستی آنهتا را همتواره محرمانت

 نگهداری آنها دقت نموده و در پایان کلیه اسناد و مدارک را به کار فرما تسلیم نماید.و

د ر مواقتع متوربررسی و تطبیق زمان اجرای هر مرحله از طرم نسبت به برنامه زمان بندی شده و بررسی کاهش یا افزایش زمان د (5

 لزوم توسط مجری و ارائه توضیحات الزم به کارفرما پس از تائید آن

ه را طبتق رفرمتا رستاندجری تعهد می نماید برنامه و تقویم اجرایی دوره آموزشی را قبل از برگزاری دوره تهیه و به تائید نتارر کام (6

 برنامه تائید شدهه برگزار نماید.تقویم اجرائی دوره آموزشی جزء الینفک قرار داد محسوب میشود.

رار می دهدکه پس داد را ضمانت نامه بانکی تهیه و دراختیار کار فرما قاز قرار %10مجری جهت تضمین انجام تعهدات خود معادل  (7

 د می گردراز اتمام پروژه و تائید نارر / ناررین به مجری مست

ن ق وابتط تعیتیمجری تعهد می نماید آموزش کار آموزان زیر نظر مربیان خبره و توانا دارای شرایط ذیل با کیفیت مطلتوب مطتاب (8

 فرما در چار چوب استاندارد های مربوط در پیوستهای پیوست  قرارداد انجام گیرد. شده و مورد تائید کار

نتابع مالتحریتر و  کلیه پرداختهای مربوط به اجرای این قرارداد شامل حق الزحمه مربیان ، مواد مصرفی ، تعمیر تجهیتزات، لتوازم (9

 باشد. هده مجری میعخدمات ارتباطی مانند اینترنت و...به آموزشی مورد نیاز، ایاب ذهاب ،بازدید ازکارآموزان از مراکز صنعتی و

 مایدنمجری مورف است ده روز کاری قبل از اتمام دوره آموزشی ، زمان پایان دوره راکتبا به نارر کار فرما اعالم  (10

ر درکت کننتده ن شتمجری متعهد می شود حداکثر ررف مدت................از شروع دوره نسبت به تهیه و ارسال فهرست کتار آمتوزا (11

 دوره آموزشی به همراه فایل رایانه ای آن روی لوم فشروده با تائید نارر کار فرما اقدام نماید.

ود جری اعتالم شتممجری مورف است به هر نوع اخطار و ابالغی که مربوط به اجرای قرارداد باشد واز طرف کارفرما یا نارروی به  (12

 و نتیجه را کتبا به کارفرما یا نارر قرارداد اعالم کند. ساعت ترتی  اثر داده72حداکثر ررف مدت 

و در  در طول مدت برگزاری دوره آموزشی مجری بایستی کلیه مقترارت ایمنی،حفارتت و بهداشتت محتیط کتار را رعایتت نمایتد (13

یت صترفا ستئولصورت بروز هرگونه حادثه ای اعم از کلی جزئی از قبیل سوختگی ،برق گرفتگی و هرگونه صدمات جسمی دیگر، م

 به عهدخ او خواهد بود و کار فرما در قبال دعاوی ناشی از این قبیل خسارات و صدمات مبراست

 مجری مورف است همکاری الزم را با نارر / ناررین مبذول نماید (14

 دوره آموزشی را پس از اخذ تائیدیه از نارر قراردا)مطابق فرم پیوست(شروع نماید. (15

 قتویم اجرائتیتدوره آموزشی، نقشه کار های علمی، پروژه و مشخصات آن و تاریخ انجام بازدید و  مجری مورف است از بدو شروع (16

ک ت اقتدام و یتسر فصلهای آموزشی را تهیه و به کار آموزان تحویل دهد و نسبت به تنظیم شناسنامه آموزشی مطابق نمونه پیوس

 مایدنسخه از مستندات فعالتهای مذکور را به نارر قرارداد ارائه ن

جام دهتد به موقع اناتواند تمام یاقسمتی ازموضوع قرارداد رموعد مقرر انجام دهد وچنانچه نمتعهد میگردد موضوع قرارداد را مجری (17

حتق استت مجتری  مجری دریافتت نمایتد. بتدیهیلغ قرارداد را به عنوان جریمه ازمب%1روز تاخیر 15کارفرما می تواند به ازاء هر 

عیتین م امورمتالی ت)میزان خسارت توسط ذیحسات و مدیر کتل محتتراسقاط می نماید.ی را دراین زمینه ازخود سل  وهرگونه اعتراض و ادعای

 گردد(

 اشده مجری می بکلیه هزینه های پشتیبانی قرارداد شامل حق نظارت /کسورات قانونی / بیمه / هزینه ایاب ذهاب / و... به عهد (18

 .د بیمه نمایدهزینه خو از شرکت های معتبر بیمه بای کی دروه آموزشی را در نزد درمجری متعهد است کار آموزان شرکت کننده  (19

)مشخصات  مجری مورف است بر اساس شیوه نامه آموزشی کوتاه مدت سازمان پدافند غیر عامل نسبت به تکمیل فرم های پیوست (20

 به نارر و کار فرما اقدام نماید. و ارسالدوره آموزشی / صورت حساب دوره / ارزیابی دوره آموزشی / حضور غیاب( 
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س را بتر استاعتات( )ارائه گواهی نامه مجریان آموزشی / اطالعات مدرسان و کادر اداری و آموزشتی / فترم خالصته اطال قبل از شروع دوره نسبت به (21

 شیوه نامه آموزشی کوتاه مدت سازمان پدافند غیر عامل  تهیه و ارائه نماید.

 ای آموزشی شرکت کنندگان در دوره آموزشی مطابق با شیوه نامه آموزشی صدور و اعطای گواهینامه ه (22

 محتوای کلی آموزشی در حوزه پدافندی را دراختیار شرکت کنندگان دوره قرارخواهد داد (23

 مجری مورف است سر فصل آموزشی و فایل های دروس آموزشی دوره را طبق شیوه نامه آموزشی انجام دهد (24

 

 تعهدات کارفرما –ب( 

 یدپرداخت نما کار توسط نارر دروجه مجری مکارفرما متعهد میگردد مبلغ قرارداد را به شرم نحوه پرداخت با تائید حسن انجا (1

ز موزشتی قبتل ااولویت انتخاب و معرفی کار آموزان به عهده کار فرما می باشد و درهر صورت فهرست ثبت نام شدگان هتر دوره آ (2

 برسد شروع دوره باید به تائید کارفرما

 همکاری با مجری در پذیرش کارآموزان  (3

 معرفی نارر / ناررین (4
 

 متمم قرارداد : –( 11ماده)

 .در صورت نیاز و توافق طرفین این قرار داد می تواند دارای متممی باشد که به امضاء و توافق طرفین خواهد رسید

 

 خاتمه و فسخ قرارداد –( 12ماده )

مجری  در این صورت روزه قرارداد را خاتمه دهد. 15کارفرما درطول مدت قرارداد می تواند با یک اعالم کتبی و مهلت زمانی  –( 1/12

ده های انجام شتآن قسمت از موضوع قرارداد و اسناد و مدارک را که قابل تحویل است ررف مدت مذکور تحویل داده و حق الزحمه کار

 ه به تائید کار فرما رسیده است دریافت می نماید.تا تاریخ خاتمه قرارداد را ک

 درموارد ذیل کارفرما می تواند قرارداد رایک طرفه فسخ کند –( 2/12

 روز درانجام دوره آموزشی .15تاخیر غیر موجه بیش از  –( 1/2/12

 واگذاری قرارداد به غیر بدون اجاره کتبی از کارفرما  –( 2/2/12

 ن منع مداخله کارکنان دولت بر مجری در زمان عقد قرار داد یا طی قرارداد اثبات شمول قانو –( 3/2/12

 ورشکستگی به تقصیر یا انحصالل شرکت / موسسه )مجری(. –( 4/2/12

وضتوع مطلتع مدرصورت انصراف مجری از ادامه قرارداد ، مجری مورف است یک ماه قبل ، طی نامه رستمی کارفرمتا را از  –( 5/2/12

 س گزارش نارر قرارداد خسارت وارده به کارفرما را پرداخت نماید.نموده وبر اسا

ین ونسبت به تعی کار فرما پس از ابالغ فسخ قرارداد بی درنگ نسبت به ضبط تضمین حسن انجام کار به نفع خود اقدام کرده –( 3/12

م لتغ کتار انجتاتعیتین مب زستت پتس ابتدیهی ا کترد.بط به کار انجام شده قابل قبول تاتاریخ فسخ طبق قرارداد اقدام خواهد تمبلغ مر

 شده.کارفرما نسبت به تسویه حساب با مجری اقدام الزم را انجام خواهد داد.

 درصد از حق الزحمه مجری به عنوان خسارت از حساب وی کسر می شود.20در موارد مذکور  –( 4/12
 

 مستندات قرارداد  –( 13ماده )

 به شرم ذیل و جزءالینفک قرارداد خواهد بودمدارک و مستندات این قرارداد 

 پروانه فعالیت و یا شماره ثبت موسسه )برای اشخاص حقیقی(  –( 1/13

 فهرست استاندارد آموزش مهارت مصوب الزم الرعایه  –( 2/13

 فهرست کارآموزان مورد تائید کارفرما –( 3/13

 تقویم اجرائی دوره آموزشی و نقشه کارهای عملی –( 4/13

 تصویر پروانه آموزشی مربی یا مربیان مجری دوره آموزشی  –( 5/13

 گواهینامه مجریان آموزشی سازمان پدافند غیر عامل کشور  –( 6/13
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 فرم اطالعات مدرسان و کادر اداری و آموزشی  –( 7/13
 

 دسترسی و طبقه بندی : –( 14ماده)

 یگران ندارد.دخشی ازآن(به بو مجری حق در اختیار قراردادن موضوع قرارداد)تمام یا اطالعات و مفاد قرارداد........................بوده 
 

 تغییر و اصالح –( 15ماده )

 هرگونه تغییر در مفاد قرارداد، صرفا با توافق کتبی و قبلی طرفین امکانپذیر است
 

 )فورس ماژور(حوادث غیر مترقبه /  قهری –( 16ماده)

ع حالتت کن سازد تا رفشی از حوادث قهری مانند سیل ،زلزله ،آتش سوزی و.... ، که اجرای قرارداد را ناممدر مورد تاخیرات نا –( 1/16

طلتع و مروز حوادث بما را از رطرار به حالت تعلیق در آمده و چنانچه این حالت ادامه یابد در چنین حالتی مجری در اسرع وقت کارفضا

زمتان  رت تائیتد یتارخواست می کند،کار فرما پس از حصول اطالع و بررسی پیشنهادات در صتوتعلیق و یاخاتمه قرارداد را از کارفرما د

 ، ومرات  را به اطالع مجری می رساند .گیرد و یا قرارداد را خاتمه دادهمناسبی را برای تعلیق در نظر می 

امتل بدیهی است مجری مورف است حداکثر ررف مدت یک هفته نسبت به تسویه حساب نهایی بتا ستازمان پدافنتد غیتر ع –( 2/16

 اقدام نماید

درصد کل  روز تاخیر مبلغی معادل یک15بدیهی است درصورت عدم تسویه حساب در زمان مقرر توسط مجری باید برای هر  –( 3/16

 .قرار داد را به خریدار بپردازد
 

 تغییر نشانی طرفین قرارداد  –( 17ده )ما

وقتی نتد و تتایگر ابالغ کدر را به طرف هرگاه یکی از طرفین قرارداد نشانی قانونی خود رادر مدت قرارداد تغییر بدهد باید کتبا این تغیی

 ی خواهد شدغ شده تلقم آنها ابالمکاتبات به نشانی قانونی ارسال و تمااوراق و طرف دیگر اعالم نشده است، کلیه نامه،جدید ب که نشانی
 

 حل اختالف –( 18ماده)

ره فتی ز طریق متذاکادر صورت بروز هرگونه اختالف در خصوص اجرای قرارداد یا اختالف در تفسیر و تعبیر مفاد قرارداد، موضوع ابتدا 

طترم  /زمانستاان)بازرسی و حقوقی نفر از مدیران سازم3مابین و در صورت عدم حصول نتیجه از طریق کمیته حل اختالف متشکل از 

طعتی الزم قمطرم و تصمیم گیری خواهی شد و رای صتادره بترای طترفین  / آموزش و پژوهش سازمان / نارر/ مجری( سازمان برنامهو

 االجراءخواهد بود.
 

 تعدادنسخ/ امضای طرفین / تاريخ –( 19ماده)

 
 مرکز مطالعات:

………………. 
 تاریخ-امضاء

 مجری :

................................ 

 تایخ-امضاء

 نارر معاونت تخصصی /

................................ 

 تایخ-امضاء

 معاونت آموزش و پژوهش

……………………… 
 تایخ-امضاء

 معاونت طرم و برنامه

………………………. 
 تاریخ-امضاء

 مدیر مالی

………………….. 
 تاریخ-امضاء

 معاون هماهنگ کننده

…………………………. 
 تاریخ-امضاء

 کارفرما

 رئیس سازمان پدافند غیر عامل کشور

 سرتیپ پاسدار دکتر غالمرضا جاللی فراهانی

 تاریخ-امضاء
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تايیديه قراردادهای آموزشی کوتاه مدت   

 

 

 

 تائید مغايرت مسئول اعالم نظر موضوعات رديف

   مدیریت امور قرادادها انطباق عنوان دوره آموزشی با برنامه های مصوب سال 1

   کارشناس مرکز مطالعات دوره آموزشی برای دستگاه آموزش گیرندهبررسی تکراری نبودن عنوان  2

   کارشناس مرکز مطالعات شیانطباق عنوان، محتوا، سر فصل، نحوه اجرا، و...با شیوه نامه آموز 3

   کارشناس مرکز مطالعات انطباق عناوین دوره آموزشی با سیاست های آموزشی سازمان 4

   کارشناس مرکز مطالعات شرم خدمات دوره آموزشی )کامل بودن(بررسی و کنترل و تایید  5

   کارشناس مرکز مطالعات )نوع دوره، دستگاه آموزش گیرنده، مجری دوره و....(اعالم طبقه بندی دوره آموزشی  6

   کارشناس مرکز مطالعات انطباق اهداف و شرم خدمات با سند انتظار دوره آموزشی 7

   کارشناس مالی باشد( م ریال 220م ریال و کمتر از220)در صورتی که مبلغ باالی وجود سه استعالم  8

   کارشناس مالی م ریال ارائه مدارک مناقصه 2200قرارداد های باالی  9

ا وجود شماره حساب دولتی برای مراکز آموزشی همکار یتا شتماره حستاب معتبتر و یت 10

 اشخاص
   کارشناس مالی

   کارشناس مالی ی نظریه نارر مبنی بر استعالم ها و واقعی بودن مبلغ قرارداد آموزش 11

   مدیریت امور قرادادها بررسی، کنترل و تایید مفاد قرارداد 12

   مدیریت امور قرادادها بررسی بودجه مورد نیاز در ابعاد مختلف  13

   امور قرادادهامدیریت  انطباق شرم خدمات با برنامه مصوب آموزشی  14

   مدیریت امور قرادادها نظارت و کنترل اجرای برنامه های آموزشی 15

 ارشناس مالیک                                              مدیریت امور قرادادها                                           کارشناس مرکز مطالعات

 مضاء/ تاریخا                                امضاء/ تاریخ                                                             امضاء/ تاریخ                        
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 آموزشی شناسنامه دوره (1شماره) فرم

 آموزشی: ۀعنوان دور .1 تخصصی               تربیت مربی-تخصصی              عمومی      عمومی      نوع دوره:. 2

................................................................... 

 5سطح 

 آحاد مردم

 4سطح 

متصتتتدی کتتتاردان و 

 هاتکنسین

 3سطح 

متتتدیران اجرایتتتی، متخصصتتتان و 

 کارشناسان

 2سطح 

 مدیران میانی

 1سطح 

 مدیران عالی

 سطح دوره آموزشی: .3

 اهداف کلی آموزش: .4

 عملکردی(: -)رفتاریرات آموزشانتظا .5

 عملی    نظری                          مصوب )الزامی(              اختیاری  نوع آموزش: .6

 دروس آموزش: .7

 های دروس:سرفصل .8

1.  
2.  
3.  
4.  
5.  
6.  
7.  
8.  
9.  
10.  
11.  
12.  
13.  
14.  
15.  

 ................................. دوره: ۀکننددرخواست .............................................................نارر دوره: 

 ...............................................مجری دوره:  کنندگان: ........... نفرتعداد شرکت

 .کنندگان: ..............................................مشاغل شرکت نفرتعداد استادان: ......................... 

 . ساعتزمان اجرای دوره:  مدت آموزش:   ............. روز  .......... کنندگان: ..................................مقطع تحصیلی شرکت

 ها:.......................................کالسروز و ساعات برگزاری  مالحظات:

 اجرا:  ۀنحو

 حضوری: کالس درس       کارگاه         سمینار       سایر .1

 حضوری: نیمه .2

 ای           الکترونیکی           سایرغیرحضوری: مکاتبه .3

 :شاخصه های مدرسین

 : مدرک تحصیلی

   تدریس: ۀسابق

 شرایط تجربی: 

  تخصصی: -ویژگی مهارتی

  سطح مدرک مربیگری:

 روش تدريس:

 عملی          حین کار         سایر -تئوری        عملی        تئوری

 های ارزشیابی: شیوه

 سایر  کتبی         شفاهی           عملی

 منابع آموزشی:

 پاورپوینت           سایر  افزار      کتاب           جزوه             نرم

 سطح ارزيابی:

 واکنشی        یادگیری         رفتاری            نتیجه          سایر



 
 
 

80 

 

سازمان پدافند 
 غیرعامل کشور

 حساب دورهصورت( 2شماره)فرم 

 صورتحساب دور  آموزش دور  رتبیت مربی

 اجرای دوره آموزشی عمومی/تخصصی پدافند غیر عامل با موضوععنوان:           

 1 تعداد ساعت آموزش : ساعت  50

 2 دوره:در  (3)مربی سطحتدریس استاد دکتری مبنای هر ساعت  ریال 950.000

 3 :( ساعت50مربیان در دوره آموزشی ) هزینه کل ساعت تدریس ريال .................

 4 :استاد( 6مربیان به استان فارس )هزینه تردد  ريال ..............

 5 تعداد شرکت کنندگان: دانش پذیر  50

 6 نظارت دوره آموزشی: ریال 0

 7 :آموزشیهزینه مکان دوره  ریال 0

 8 :هزینه کت  اعطا شده ریال 0

  . کسورات قانونی 1/9 ریال....................  

 

 هزینه پشتیبانی دوره

 
 
 
9 

 نفر 50. هزینه بیمه برای 2/9 ريال ............

 . حق نظارت3/9 ريال ............

 ساعت( 30. هزینه آزمون)کتبی، شفاهی، مقاالت 4/9 ريال ...........

 نفر 50. تامین مواد کمک آموزشی برای 5/9 ريال ...........

 . مستند سازی دوره6/9 ريال ..........

 :آموزشی شروع دوره .................

 :آموزشی دورهاتمام  .....................

 مبلغ کل دوره : ریال................. 

 

 ی(  فرم مشخصات فراگیران آموزش3فرم شماره)

  ..........................(ضاءام)دوره:  رنار      ... ...................(امضاء)دوره:  مجری    ....................(امضاء)ه: دور ۀکننددرخواست

 مالحظات مدرک تحصیلی شمارۀ ملی نام پدر خانوادگینام و نام  رديف

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      
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 (  ارزيابی استاد4فرم شماره)

 شرکت ....................... سازمان/

 .........: ...............................ریا.  زمان برگز........................................ نام درس: ........................................ نام استاد:

 مالحظات
 ارزيابی

 سؤاالت

ف
ردی

 

 ضعیف
نستتبتاً 

 ضعیف
 عالی خوب متوسط

 1 موقع در محل آموزشحضور به      

 2 ت استفاده از وقت آموزشریزی صحیح جهبرنامه      

 3 تمامی فراگیران ۀدادن فعاالنمشارکت      

 4 های علمیمیزان آشنایی استاد با تازه      

 5 پاسخگویی مناس  به سؤاالت فراگیران      

 6 توانایی برقراری ارتباط مناس  با فراگیران      

 7 برخورد استاد با فراگیران ۀنحو      

 8 های نوین آموزشیکارگیری روشبه      

 9 توانایی انتقال مفاهیم به فراگیران      

 10 اهداف کالس در ابتدای بحث ۀارائ      

 11 شده با عنوان درسنزدیکی محتوای مطال  ارائه      

 12 شده در کالسغنای مطال  ارائه      

 13 شده در پایان کالسهبندی مطال  ارائجمع      

 14 های علمیمثالمیزان تسلط و ارائۀ       

 15 میزان برقراری نظم و عدالت آموزشی      

 16 بودن با نیازهامتناس       

 17 شدهسطح علمی مطال  ارائه      

 

پیشنهادها و انتقادها:   

.....................................................................................................................................................................................................  

..................................................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................................... 
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 ارزيابی دورۀ آموزشی  ( 5شماره) فرم

 ....................................ان برگزاری: .م...... ز...............................نام دوره: ................. سازمان/شرکت .......................

 مالحظات
 ارزيابی

 سؤاالت
ردی

 عالی خوب متوسط ضعیفًً ف

 1 )سازماندهی و اجرای مناس ( کیفیت برگزاری دوره     

 2 کاری ۀشده با حیطبودن مطال  مطرممرتبط     

 3 شدهرمروزبودن کلیات مباحث مطبه     

 4 بودن(ربردیبودن با نیازها )کامتناس      

 5 شدهسطح علمی و محتوای کلی مطال  ارائه     

 6 زاری دورهپذیران از برگرضایتمندی دانشسطح      

 7 در اجرای آموزش یسازمانهماهنگی درون      

 8 کالس ۀاستادان در ادارقدرت بیان و توانایی      

 9 به دانش پذیرانپدافند غیرعامل  ایی تفهیمتوان     

 10 بیان آسیبها و تهدیدات و ارائه راهکارها پدافندی     

 11 کارکردی وهای عملی، تصویری مثال ۀارائ     

 12 شده در دورهامکانات آموزشی استفاده     

 13 کنندگانآموزشی برای شرکت ۀکارایی دور     

 14 سطح برگزاری آزمون     

پیشنهادها و انتقادها:   
.....................................................................................................................................................................................................  

..................................................................................................................................................................................................... 
.....................................................................................................................................................................................................  

 

 حضور و غیاب ( 6شماره) فرم

 اعتز ........... س........ رو :ه...  طول دور........................دوره: .........................................  نام دوره: ........ ۀکننددرخواست ۀرد

ف
دی
ر

 

نتتتتام و نتتتتام 

 خانوادگی

نتتتتام 

 پدر
 شمارۀ ملی

 تحویل مدارک روز اول

ی عصر صبح
فرم ارزشیاب

 
 

ب
کتا

 

 
ی
بستۀ آموزش

ت 
ضوی
ت ع
کار

 

آزمون
ستتتاعت  

1 

ستتتاعت 

2 

ستتتاعت 

1 

ستتتاعت 

2 

1             

2             

3             

4             

5             

 :پیشنهادها و انتقادها
..................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................... 

 



 
 
 

83 

 

سازمان پدافند 
 غیرعامل کشور

 دوره مربیگری -کالسی ارائه (7فرم شماره)

 مالحظات
 ارزيابی

 ردیف سؤاالت
 عالی خوب متوسط ضعیف

 1 ارائه کالسی کمیت     

 2 کالسیارائه کیفیت      

 3 شدهروزبودن مباحث مطرمبه     

 4 بودن(بودن با نیازها )کاربردی متناس      

 5 شده مطال  ارائه سطح علمی     

 6 سطح توانمندی ارائه     

 7 مناس  بندی زمان      

 8 کالس ۀتوانایی ادار     

 9 های مختلف  ۀدرک بحث پدافند غیرعامل در حیط     

 10 توانایی پاسخگویی به سواالت     

 11 ردیو کارب های عملی، تصویریمثال ۀارائ     

 12 قدرت بیان      

 13 استفاده شدهامکانات آموزشی      

      14 

      15 

 :پیشنهادها و انتقادها

..................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................................................................. 

 

 ( فرم های مربوط به مراکز آموزشی همکارب

 فهرست حیطه های آموزشی( 1ماره )فرم ش

 مبانی و اصول .1
 سایبری پدافند .2
 محور مردم پدافند .3
 فرهنگی پدافند .4
  اقتصادی پدافند .5
 زیستی پدافند .6
 شیمیایی پدافند .7
 پرتوی پدافند .8
 کالبدی پدافند .9
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سازمان پدافند 
 غیرعامل کشور

  درخواست اعتبارسنجی( 2) فرم شماره

 □ارتقای حیطه     □مجوزتمدید    □مجوز آموزشیاخذ 

 

 تعالیبسمه 
 

 ریاست محترم سازمان پدافند غیرعامل کشور به: 

 ..............................................................................................   از:
 

 باسالم و احترام ؛
ه بهتاسهی  مجهوز  /هاساسهنام، این موسسهه دارای کشور پدافند غیرعاملسازمان کوتاه مدت  آموزشی شیوه نامهدر راستای   

 امكانهات آموزشهی وابق، ظرفیهت هها وجه به سهبا تو  .............................صادره از    ......................مورخ    ......................شماره ثبت 

موزشهی آرای دوره های به منظور اج ((حیطه ارتقای /گواهینامه صالحیت تمدید /گواهینامه صالحیت اخذ ) )تقاضای  موجود،

 را دارد: □کشوری / □در گستره استانی  آموزشی ذیلحیطه های  /حیطه در  □خصصیت  / □عمومی

............................................................................... 

............................................................................. 

زم معمهول اقهدام ال، سازمان پدافند غیرعامه شیوه نامه آموزشیخواهشمند است با عنایت به مدارك پیوست و بر اساس مفاد 

 فرمایید. 

                                                                      
...........................  
 مديرعامل
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سازمان پدافند 
 غیرعامل کشور

 فهرست مدارک مورد نیاز اعتبارسنجی( 3فرم شماره )

   .....................   :شماره ثبت  ................................................................................................نام مؤسسه متقاضی: 

ف
دي

ر
 

ارائه  عناوين مدارک و مستندات

 شده

بررسی 

 شده

 توضیحات

 مجوز آموزشیالف( مدارک برای صدور 

    (1تكمیل و ارایه فرم شماره ) 1

    تصویر اساسنامه یا مجوز تاسی  و آگهی روزنامه رسمی موسسه متقاضی 1

    ان دولت ( قانون اساسی و قانون منع مداخله کارمند141تعهد نامه مكتوب برای رعایت مفاد اصل ) 2

    مدیره  أتیهتصویر مدرك تحصیلی مدیر عامل موسسه و اعضای  4

    نمودار و تشكیالت سازمانی و طبقه بندی مشاغل موسسه متقاضی  5

    رویه ها و مقررات آموزشی و انضباطی 6

    یک نفر کادر اداری به ازای هر دو حیطه آموزشی مورد تقاضا   7

    یک نفر کارشناس متخصص موضوعی به ازای هر حیطه مورد تقاضا 8

    یک نفر کارشناس در رشته تحصیلی مرتبط با آموزش  9

ساعت( مرتبط با حیطه  200برخورداری مدیرعامل از حداقل دو سال سابقه مدیریت واحد آموزشی یا تدری  )حداقل  10

 مورد تقاضا 

   

    و کسورات قانونی قرارداد کار موسسه با کارکنان و لیست پرداخت بیمه 11

 به فضای آموزشی، اداری و امكانات رفاهی و مستندات مربوط 12

 فرهنگی 

 )تصویر سند مالكیت و یا اجاره نامه(

    متر فضای آموزشی 60حداقل 

    متر فضای اداری 35حداقل  13

    متر فضای رفاهی و فرهنگی 15حداقل  14

    سیستم دبیرخانه )دستی یا مكانیزه ( 15

    ضا د تقامدارك تحصیلی)حداقل فوق لیسان ( و رشته تحصیلی مربوط به مدرسان در حیطه آموزشی مور 16

    وسایل و تجهیزات آموزشی و کمک آموزشی مورد نیاز  براساس حطیه آموزشی مورد تقاضا 19

    طیشرا واجد نیاز مدرس مستندات مربوطه به استفاده 17

    احراز آشنایی مدیر عامل موسسه و کادر آموزشی با نظام آموزش  18

 توضیحات:

 

 

 یم.یید می نمارا تأ کلیه مدارك مندرج در فهرست باا توسط اینجانب . . . . . . .. . . . .  مالحظه و بررسی شد. صحت مدارك 

 امضا ......................    خ.....   تاریپست سازمانی .....................  ......................................نام و نام خانوادگی :  
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سازمان پدافند 
 غیرعامل کشور

 رديف

 عناوين مدارک و مستندات
ارائه 

 شده

بررسی 

 شده
 توضیحات

                                       الزم برای تمديد مجوزب( مدارک 

    ( 1رم شماره )ف - دو ماه قبل از انقضای اعتبار مجوز قبلی ارایه درخواست 1

2 
یت ین صالحی تعیمستندات قراردادهای آموزشی موسسه با دستگاه های اجرایی در حیطه/حیطه های آموزش

 در طی مدت اعتبار گواهینامه صالحیت شده

   

3 
 وزمان آزمون  دوره، زمان شروع و پایانمكاتبات و مستندات مربوط به اعالم عناوین دوره های برگزاری، 

 اسامی شرکت کنندگان در آغاز برگزاری دوره

   

    مستندات قرارداد مدرسان با موسسه در طول مدت اعتبار گواهینامه صالحیت 4

    تصویر نمونه گواهی نامه های آموزشی صادر شده توسط موسسه  5

    قرارداد با موسسهتصویر اعالم رضایتمندی دستگاه های طرف  6

7 
 لیست ن،نندگاکمستندات مربوط به برگزاری دوره های آموزشی)عناوین دوره ها، فهرست مشخصات شرکت 

 حضور و غیاب، ارزشیابی دوره، مستندات سنجش و آزمون، ...(

   

8 
ز هیچ اینكه امتیاشروط بر در آخرین بازدید )مدوره  یبرگزار نیح ( در9از فرم شماره ) 16کسب حداقل امتیاز 

 نباشد( 1یک از بندها کمتر از 

   

9 
از هیچ مشروط بر اینكه امتی)در آخرین بازدید آزمون پایانی دوره  ( در10از فرم شماره ) 14کسب حداقل امتیاز 

 نباشد( "1"یک از بندها کمتر از 

   

    شرایطمستندات مربوطه به استفاده از مدرسان تایید صالحیت شده و واجد  10

 ج( مدارک الزم برای ارتقای حیطه

    (1فرم شماره ) - دو ماه قبل از انقضای اعتبار گواهینامه صالحیت قبلی ارایه درخواست 1

    (2فرم شماره ) "ب"مستندات مربوط به بند  2

    (8براساس فرم )( 1کسب امتیازات حیطه/حیطه های مورد نظر در جدول شماره )ارایه مستندات مربوط به  3

4 
های  طه/حیطهمدیره از مدرك تحصیلی مرتبط با حی أتیهبرخورداری مدیر عامل و یا یكی از اعضای 

 آموزشی مورد تقاضا 

   

 توضیحات::

 
 

  

 نمایم.ی أیید ماصل کلیه مدارك مندرج در فهرست باا توسط اینجانب . . . . . . .. . . . .  مالحظه شد، صحت مدارك را ت

 امضا ......................    خ.....   تاریپست سازمانی .....................  ......................................نام و نام خانوادگی :  
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سازمان پدافند 
 غیرعامل کشور

 مجوز آموزشیاطالعات تفصیلی موسسه آموزشی متقاضی ( 4فرم شماره )

 مشخصات عمومی موسسه  -الف

 ............................................................................................................................................................................نام موسسه )منطبق با آخرين تغییرات اساسنامه ( :  

 .........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................آدرس:  

 .............................................................................................ستی:  پ قوصند   ......................................................................نمابر:         .....................................................................................................................تلفن:    

 .................................................................................................................................................................................    كدپستی:  .......................................................................................................................پست الكترونیك:   

    ...........................................................خذ مجوز:   ا ختاري    ......................................................................شماره مجوز:       ......................................................................نوع مجوز تأسیس:    

    ......................................................................ساير:                               □تعاونی                   □نوع مالكیت:   خصوصی 

 مشخصات مدير عامل -ب

    ..........................دور: ص لمح   ............................................................لی :    كدم   .......................................شماره شناسنامه :     ...............................................نام و نام خانوادگی:    

 .................................................     ل تحصیل:حدانشگاه م   ..............................:    رشته تحصیلی       .........................مدرک تحصیلی:     ............................نام پدر:    

 )با ارايه مستندات كامل(موسسه سوابق فعالیت  ديريتی مدير عامل/م-سوابق آموزشی -ج

 رديف
 نوع سابقه

 سمت مديريتی  عنوان درس مدت تا تاريخ از تاريخ محل تدريس/خدمت

   
 
 
 

 

   

 مشخصات اعضای هیات مديره -د

 امضا مدرک و رشته تحصیلی سمت نام و نام خانوادگی
    

    

    

    

    

 نام و نام خانوادگی مدیر عامل موسسه :                            امضا و تاریخ

 مضاام خانوادگی و نام و نا       □نمی باشد □نظر کارشناس اعتبارسنجی سازمان: مستندات مورد تایید می باشد 
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سازمان پدافند 
 غیرعامل کشور

 اطالعات مدرسان و کادر اداری و آموزشی ( 5فرم شماره )

 مدرسان آموزشی موسسه متقاضی براساس حیطه آموزشی مورد تقاضا –الف 

 نام و نام خانوادگی
 رشته تحصیلی

مدرک 

 تحصیلی
 موضوع تدريس

سابقه 

 تدريس

 نوع همكاری

 امضا تلفن تماس
پاره 
 وقت

تمام 
 وقت

         

         

         

         

         

         

         

         

         

 كادر اداری و آموزشی –ب

 در موسسهعنوان شغل  رشته تحصیلی آخرين مدرک  نام و نام خانوادگی رديف
 نوع همكاری

تلفن 

 تماس
پاره  امضا

 وقت
تمام 
 وقت

          

         

         

         

         

         

         

         

 نام و نام خانوادگی مدیر عامل موسسه :                            امضا و تاریخ

 مضااخانوادگی و  نام و نام      □نمی باشد □نظر کارشناس اعتبارسنجی سازمان: مستندات مورد تایید می باشد 
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سازمان پدافند 
 غیرعامل کشور

 سوابق آموزشی موسسه در رابطه با حیطه های آموزشی مورد تقاضا( 6فرم شماره )

 همراه با مستندات -مورد تقاضاحیطه در ارتباط با  موسسهفهرست دوره های آموزشی طی شده توسط مدير و كاركنان  -الف

 نام و نام خانوادگی رديف
پست /شغل 

 سازمانی

 عناوين دوره های آموزشی طی شده
میزان  مرتبط با وظیفه و شغل توضیحات

 ساعت
میزان  مرتبط با حیطه مورد تقاضا

 ساعت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 همراه بامستندات -سوابق فعالیت آموزشی/پژوهشی موسسه براساس حیطه آموزشی مورد تقاضا –ب

 نام سازمان  ردیف
عنوان دوره آموزشی برگزار شده/پروژه های 

 انجام گرفته

میزان ساعت/ 

 تعداد پروژه

تعداد 

 اجرا
 تاريخ قرارداد شماره قرارداد

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ل موسسهمربوط به این فرم پیوست می باشد.                    امضای مدیر عام "ب"و  "الف"مستندات اطالعات مربوط به بندهای 
 

 نام و نام خانوادگی مدیر عامل موسسه :                            امضا و تاریخ

  مضا       نام خانوادگی و ا ونام            □نمی باشد □نظر کارشناس اعتبارسنجی سازمان: مستندات مورد تایید می باشد 
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سازمان پدافند 
 غیرعامل کشور

 

 فرم خالصه اطالعات ( 7فرم شماره )

 شماره تلفن: (3 :مدیرعامل تحصیلی مدرك (2 عامل: مدیر خانوادگی نام و نام (1

 شماره همراه : (5 :مدیرعامل تحصیلی مقطع (4

 حیطه/حیطه های درخواست شده: (6

 
 حیطه/ حیطه های اعطا شده: (7

 حیطه های تمدید شدهحیطه/  (8

 تاریخ درخواست اعتبارسنجی از سوی موسسه: (9
 

 

  :رسمی مرتبط با حیطه فعالیت  روزنامه تغییرات آخرین اساس بر اساسنامه تاریخ ثبت شرکت و موضوع (10

 
 

 سوابق مدیریتی مدیر عامل: ...... سال (12                                                     سوابق آموزشی مدیر عامل در حیطه درخواست شده: ...... سال      (11
 

 یمه (بیست لساس تعداد کادر اداری شاغل: .............. نفر )بر ا (13
 

.. دکتهههههههههههههههری: .... -   تفكیک  فوق لیسان  : ....... نفر تعداد کادر آموزشی در حیطه آموزشی مربوطه به (14
 نفر

 تاریخ صدور مجوز: (15
 

 مدت اعتبار مجوز: (16
 

 مجوزهای اخذ شده از مراجع دیگر: (17
 

 عناوین دوره های آموزشی طی شده مرتبط با حیطه مورد تقاضا توسط مدیرعامل و کارکنان موسسه: (18
 افراد شرکت کننده عنوان دوره ردیف افراد شرکت کننده عنوان دوره ردیف

1   5   

2   6   

3   7   

4   8   

 :تعداد افرادی که دوره آموزشی آشنایی با نظام آموزش را طی نموده اند (19

 

 :فعالیت های آموزشی در حیطه دریافتی (20

 تعداد شرکت کنندگان تعداد دوره شماره قرارداد تاریخ قرارداد عنوان دستگاه ردیف

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

  :مستندات اساس بر آموزشی و اداری فضای متراژ (21

 متر .....................موزشی آ    متر                           ..................  اداری        
  امتیاز.  ..........  امتیاز شاخص اختصاصی:(  25      امتیاز .............. امتیاز شاخص عمومی :    (22

 امتیاز......................  ص ها: (    امتیاز کل شاخ26         ...........   بازدید و ارزیابی دوره ایامتیاز  (23

 صادره )تصویر پیوست شود(: "گواهینامه صالحیت"( تاریخ و شماره 27

 نام و نام خانوادگی تایید کننده: نام و نام خانوادگی کارشناس تكمیل کننده:
 تاریخ و امضا:                    تاریخ و امضا:                      
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سازمان پدافند 
 غیرعامل کشور

 در حیطه آموزشی گزارش عملکرد موسسه( 8فرم شماره )

 عنوان دوره آموزشی ردیف

تعداد  تاريخ دوره

ثبت نام 

 كنندگان

تاريخ  مشخصات مدرس

برگزاری 

 آزمون

تعداد 

گواهینامه 

 صادره

 

 خاتمه شروع
مدرك 
 تحصیلی

سابقه  رشته تحصیلی
 تدری 

          

 

 مضاا  نام و نام خانوادگی مدیر عامل :                              تاریخ تهیه:              
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سازمان پدافند 
 غیرعامل کشور

 (: مجوز آموزشی9فرم شماره )

 
 

 

 گواهینامه مجریان آموزشی
 دوره های کوتاه مدت پدافندغیرعامل

 ...........بت .ث   شرکت/موسسه ......................  هب ش ار
ن هب موجب ای ؛  رمل کشویرعاغ ند سازمان پداف  آموزشی شيو  انمه راستایرد 

  یش مقررات آموز وضوابط  ساسربا  ات موسسه/شرکت  مجاز اس  آن  گواهینامه 
 اهی آموزشی دور  ،هبوطمر و دستورالع ل اهی سازمان پدافندغیرعامل

رد   نی/کشوری(استا )    گستر  رد یل ذ زشی را ردحیطه /حیطه اهی آموغیرعامل پدافند
گدچارچوب ربانمه اهی آموزشی مصوب ساالهن   اید.ربگزار ن ، ییی اجرا اها  ست

............................... ............................... ............................... 

می   ما    18  از اتري  صدور هب مدت( 1،2،3)  با تعیین سطح   اعتبار این  گواهینامه
و  یآموزش ور  اهی د جرای   افی کی و  باشد و ت دید آن منوط هب ربرسی کمی 

 .هد بودخوا ی مربوطه الع ل اهتور دس  رعایت مقررات  و ضوابط حاکم رب آموزش و

 فرماندهی کل قوا 
 ستاد کل نیرواهی مسلح

 000/261/740شماره: 

 000/000/1397تاريخ: 
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رئیس سازمان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
 پدافند غیرعامل کشور

 دکتر غالمرضا جاللی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
 توضیحات:

 ...کشور باید  فندغیرعاملدفتر مطالعات و پژوهش های راهبردی سازمان پداو هماهنگی   با نظارت عناوین دروس، مربیان، صدورگواهی و

 انجام پذیرد.
  و تمدید و ارتقاء آن تابع ضوابط سازمان می باشد. ماه 81اعتبار این گواهینامه از تاریخ صدور به مدت 

 قط است.واگذاری حقوق متعلق به این گواهینامه به سایر افراد و شرکت ها ممنوع و در صورت تغییر اعضا از درجه اعتبار سا 
 www.pdrc.ir  66978229آدرس: تهران، بزرگراه رسالت، خیابان استاد حسن بنا)مجیديه شمالی(، روبروی بوستان امید  

 (: گواهی آموزشی10فرم شماره )

 

 
 گواهی انمه         

 پدافند غیرعاملدور  آموزشی    
 

 د :واهی می شواقنون خدمات کشوری بدینوسیله گ     18/09/1391 هب اتري    36973/91/200 طبق ابالغیه ش ار  

 000/261/3220شماره: 

 000/000/1397تاريخ: 

http://www.pdrc.ir/
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     موضوع دور )   آموزشی     رودرد    .......................    هب کد ملی ..............   فرزند ................ جناب آاقی/سرکارخانم
..............)  

کاری  وکشور    غیرعاملساع  توسط سازمان پدافند   ...... مدت  هب   1397ما     ......که رد   (کارکنان/کارشناسان/مدریان)   وژی    )    باه 
 ( ............................ مجری دوره

 ید  اس .یافته و با موفقی  هب پایان رسان حضور گردید  ربگزار  ( .............................   محل آموزش)       رد  محل  
 

سازمان  معاونت آموزش و ژپوهش       آموزشی کوات  مدت  ور د    مجری                                                     
 کشور پدافندغیرعامل

 ضا  کلهرر   دکتر                                                          مدیرعامل


