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  اين سند بر اساس قوانین جاری کشور تهیه و تنظیم گرديده و جهت آموزش کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی الزم االجراء می باشد. 

 های کلیدی سند : واژه-8
 : سازمان پدافندغیرعامل کشور نسازما

 : افرادی که دوره های مربیگری را گذرانده وکارت مربی دارندمربیان
 موسسات، شرکتها و دانشگاههای دارای مجوزآموزشی :مجريان آموزشی

 بندی حفاظتی این برگه:طبقه -9

 عادی

بندی حفاظتی سند: طبقه -10
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 وضعیت: -12
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 ویرایش:  -14

 نهایی

 افراد داخلی مجاز جهت دسترسی به سند:  -15

  گروه    ریاست    مدیر پروژه     مدیر مرکز تهیه کننده      تهیه کننده سند    مسؤول مستندسازی 

    اسامی ذکر گردد(   سایر( : 

 شماره اسناد وابسته به سند :                 -16
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فند غیرعامل کشور  سازمان پدا

 

 مقدمه

حال که ضرورت توسعه فرهنگ پدافند غیر عامل در سطح کشور بر همگان روشن و مبرهن است و ظرفیت های بااقووه میای در ساطح 

در کز عیمی آموزشی وموسساات همااار ، مرایاری رسان دانشگاه ها د در راستای تحوق سیاست های ازپیش تعیین شدهنکشور می توان

را این ظرفیات هاا  بهره برداری بهینه ازنحوه فعاقیت و  این شیوه نامهتدوین با برگزاری آموزش های کوتاه مدت باشد ، بر آن شدیم تا 

 .عرصه آموزش پدافند غیر عامل فراهم آوریم جهت حضور در

پدافند غیرعامل در اجتماع و آگاهی دادن از تهدیادات و ططارات موجاود باه  ایجاد امنیت درجامعه و کشور در گرو تفهیم کامل اصول

 جامعه و ارائه راهاارهای موابیه با این تهدیدات می باشد. پدافند غیر عامل یعنی قابییت تامین امنیت روانی جانی و ماقی افراد باا پایش

 که امری صیح طیبانه، فطری و دفاعی در کل بشریت می باشد. بینی اقدامات ایمنی ،امنیتی و احتیاطی در برابر ططرات و تهدیدات، 

بر این اساس گام نخست در پیاده سازی ضوابط پدافند غیرعامل و متعاقبا مصون سازی کشور در برابر تهدیدات، فرهنگ سازی اصاوقی 

 های هدفمند در جامعه می باشد.و ارائه آموزش

وضوع پدافندغیرعامل، فرهنگ سازی و آموزش عماومی در زمیناه بااارگیری اصاول و های کیی نظام در ماز آنجا که بر اساس سیاست

ضوابط پدافندغیرعامل در بخش دوقتی و غیردوقتی، پیش بینی مواد درسی در سطوح مختیف آموزشای و توساعه تحویواات از وظاایف 

ف مساتیزم ایجااد اراده جمعای مسانوقین و های مختیاپدافندغیرعامل می باشد، قذا هدفمند سازی آماوزش در ساازمان اصیی سازمان

 متخصصان امر بوده و تالشی جمعی و جهادی را طیب می نماید.    

مصون سازی کشور شامل سه الیه ایمنی ، امنیتی و دفاعی است که مسنوقیت پدافند غیرعامل در حوزه دفاعی        می باشد. عییهاذا 

 و کشاور ساطح در غیرعامال پدافند آموزش و سازی فرهنگ درطصوص غیرعامل کشورپدافند سازمان آموزشی اهداف به نیل منظور به

و  معاونات آماوزش و پاشوهش آموزشی، طدماتۀ ارائ جهت آنان کارگیریبه و نظران  صاحب و استادان ، مربیان وضعیت ساماندهی نیز

تخصصای  یهااقرارگاه وهاا معاونت باا ارتباا  و موجاود یهااظرفیت به توجه با کشور پشوهش های راهبردی سازمان پدافندغیرعامل

 سازمان، اقدام به تدوین و تصویب این شیوه نامه نمود.

 کلیات:  1ماده 

 نظاارت، اجارا، مراحال تماامی در بخشایهای مربوطاه و سرعتها و دساتگاهمدت سازمانهای کوتاهساماندهی آموزش •

 در مندرج اهداف به رسیدن منظور به اجرایی، هایدستگاه طحس در آموزشی دستاوردهای از برداریبهره و مستندسازی

 کاااهش بازدارناادگی، ارتوااای پایااداری میاای، تهدیدشناساای، مختیااف هااایحوزه آموزشاای سااازمان در هایسیاساات

   .بحران مدیریت در تسهیل و رسانیطدمت تداوم و فعاقیت استمرار پذیری،آسیب

رعامل در سطح کشور و ارتواء سطح آگاهی جامعه هدف و آشنایی با مفااهیم نهادینه نمودن فرهنگ پدافند غیهمچنین  •

( از طریق رسانی به مردم، مدیریت در صحنه بحرانتهدید شناسی، کاهش آسیب پذیری، استمرار فعاقیت و تداوم طدماتکییدی )

 مراکز عیمی دارای صالحیت .

طابق با شرح وظایف سازمان پدافندغیرعامل در فرهناگ های پدافندغیرعامل مهدفمندسازی و اثربخشی رفتاری آموزش •

 سازی و آموزش های پدافندغیرعامل

ساازی کشاور، همسان دانشاگاهی هاایظرفیت تماامیگیاری از ی و کیفی آموزش پدافند غیرعامال باا بهرهتوسعۀ کمّ •

 دوره های آموزشی مرتبط.اساتید اصیح و دارای انگیزه جهت تدریس  سطح عیمی یمندنمودن و ارتواها و نظامآموزش

باا مفااهیم کامل سطح آگاهی جامعۀ هدف و آشنایی  یپدافند غیرعامل در سطح کشور و ارتوا یتخصصنمودن  هادینهن •

 ز طریق مراکز عیمی دارای صالحیت.کییدی ا
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 ، به شرح زیر است:در آموزشها گیری از ظرفیتهترین اهداف بهرمهم

 غیرعامل؛ پدافند مدتهکوتا یهاآموزش اثربخش مدیریت .1

 ؛هاهای میی موجود اعم از عیمی و اجرایی براساس قابییتتگیری از ظرفیهبهر .2

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

 ؛هاشآموز بیش از پیشوری بهره .4

 ؛طدمات آموزشی برون سپاریمدیریت منابع از طریق  .5

 ؛های غیراستانداردشائۀ آموزجیوگیری از ار .6

 ؛بندی مجریان آموزشی حویوی و حووقیبندی و رتبهطبوه .7

 ؛سازی مجریان آموزشی حویوی و حووقیهشناسایی و شبا .8

 بندی تخصصی استادان؛و دستهتوانمندسازی  .9

 مهاارت و کساب ،یارانمنظور تغییر رفتاار فراگبه ،مدت پدافند غیرعامل در سطح کشورهای کوتاهجانبۀ آموزشتوسعۀ همه .10

 ها.آن دانش ارتوای

 مستندات قانونی

براساس سیاست های کیی نظام در موضوع پدافند غیر عامل: فرهنگ سازی و آماوزش عماومی در زمیناه بااارگیری اصاول و ضاوابط 

ات در زمینه پدافناد پدافند غیر عامل در بخش دوقتی و غیر دوقتی ، پیش بینی مواد درسی در سطوح مختیف آموزشی و توسعه تحویو

در  فصل نهم قانون مدیریت طادمات کشاوریمواد مختیف غیر عامل یای از وظایف سازمان پدافند غیر عامل می باشد. قذا با عنایت به 

 :کنانتوانمندسازی کار راستای

، نظاام آماوزش ههای اجرائایمنظور ارتواء سطح کارایی و اثربخشی دساتگاموظف است به مدیریت و برنامه ریزی سازمان  -58ماده )) 

، مهاارت و نگارش کارمنادان باا شاغل ای طراحی نماید که همراه باا متناساب سااطتن داناشگونهکارمندان دستگاههای اجرائی را به

دان ای بین ارتواء کارمناهای الزم را جهت مشارکت مستمر کارمندان در فرآیند آموزش تأمین نماید به نحوی که رابطهموردنظر، انگیزه

همچنین عطاف  مربو  در هر سال برطوردار گردند.و مدیران و آموزش برقرار گردد و از حداقل سرانه ساعت آموزشی براساس موررات 

های آموزشی کارمندان طود ، برنامهدستگاههای اجرائی مایفند با رعایت موررات این قانون و نظام آموزش کارمندان دوقت:  59ماده به 

 د.را تدوین نماین

ها و های آموزشی مورد نیاز طود باا دانشاگاههای آموزشی مصوب برای اجراء دورهتوانند در قاقب برنامهدستگاههای اجرائی می -تبصره 

هاا و ، اجاراء و ارزشایابی دورهتوانند کییه مراحال طراحایمؤسسات آموزش عاقی انعواد قرارداد نمایند. همچنین دستگاههای مزبور می

و پشوهشی دوقتی و غیردوقتی که صالحیت فنی و تخصصای آنهاا  مجریان آموزشیآموزشی و پشوهشی طود را به مؤسسات و فعاقیتهای 

به منظور دستیابی به اهداف قانونی مذکور، طراحی سرفصل ها و محتوای آموزشی ایان  لذا به تأیید سازمان رسیده باشد، واگذار نمایند

قانون مدیریت طادمات کشاوری و هماهناگ باا ساازمان اداری و اساتخدامی  59و  58با مواد شیوه نامه جهت کارکنان دوقت منطبق 

 کشور می باشد.

کارمندان موظفند همواره نسبت به توانمندسازی و افزایش مهارتها و تواناییهای شغیی طود اقدام نمایند. دستگاههای اجرائی  - 62ماده 

 شود باه ماورد اجاراءسنجی مداوم کارمندان طود را که توسط سازمان تهیه و ابالغ میتوانها و اقگوهای الزم برای افزایش توان و شیوه

 طواهند گذارد.

باه منظاور پیشاگیری از وقاوع حاوادط غیرطبیعای ناشای از تهدیادات و  ،96الیحاه بودجاه ساال  12بر اساس بند اقحاقی به تبصره 

 مایافهای حیاتی حساس و مهم دارای زیرساطت ای دوقتی و غیردوقتیهتمامی دستگاههای اجرایی و شرکت ،پذیریهای موجودآسیب
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ساازی هاای پدافناد غیرعامال و مصونطرح ای طاود را بارای اجارایهاای سارمایهباشند تا یک درصاد از اعتباارات تمیاک داراییمی

  .های همان دستگاه با هماهنگی سازمان پدافند غیرعامل کشور هزینه نمایندزیرساطت

 يريت خدمات کشوری قانون مد

باه   18/9/1391به تاريخ:  36973/91/200 شماره:طبق ابالغیه قانون مدیریت طدمات کشوری )سازمان برنامه و بودجه کشور( باه 

تمامی ارگان ها و دستگاهها، دوره آموزشی پدافندغیرعامل به عنوان یای از دروس آموزشی مدیران و کارکنان دوقات، جازء دوره هاای 

  وب شده و در سابوه افراد ضمیمه طواهد شد.  عرضی محس

 

 ماموريت حوزه آموزش: 

 15)بنادفرهنگ سازی، آموزش عمومی، تمرین و رزمایش آحاد مردم با بهره گیری از طالقیت بسیج در جهات کساب آماادگی آرماانی 

 (30:1392سندراهبردی پدافندغیرعامل

 چشم انداز حوزه آموزش: 

آموزش دیده، بصیر و آگاه سازماندهی شده، مجهز و آماده با حداکثر مصونیت مماان در برابار تهدیادهای دارای جامعه امن، پایدار،  •

 مختیف دشمن

ساندراهبردی  14و10)بنادبهره مند از منابع انسانی متعهد، متخصص، دانشمند، آموزش دیده در همه حاوزه هاای پدافناد غیرعامال  •

 (34:1392پدافندغیرعامل

 ش: اهداف کالن حوزه آموز

 دستیابی، استورار و اجرای نظام جامع آموزش تخصصی و تربیت منابع انسانی •

دستیابی، استورار و اجرای نظام جامع آموزش عمومی، رزمایش و تمرین آحاد مردم با بهره گیری از طالقیت هاای بسایج در جهات  •

 (35:1392سندراهبردی پدافندغیرعامل 9و8)بندکسب آمادگی آرمانی 

 دهای آموزش: راهبرسیاست و 

های پدافندغیرعامل در سطوح مختیف مخاطبین با توجه به تهدیدات نوین و توسعه پشوهش و توقید عیاوم توسعه و تعمیق آموزش

 (43:1392سندراهبردی پدافندغیرعامل21)بندو فناوری ههای پیشرفته پدافندی بصورت بومی و طوداتاا  

ری اصول و ضوابط پدافند غییرعامل در بخش دوقتی و غیر دوقتای، پایش بینای فرهنگ سازی و آموزش عمومی در زمینه باار گی

 (47:1392)بندهفتم سندراهبردی پدافندغیرعاملمواد درسی در سطوح مختیف آموزشی و توسعه تحویوات در زمینه پدافند غیرعامل 

 نامهشیوه ۀمحدود

، عماومی ۀمدت پدافند غیرعامال )دورهای کوتاهمی و اجرایی در آموزشهای میی موجود اعم از عیگیری از ظرفیتنامه با بهرهاین شیوه

عرضای های نظارت و کنترل توسعۀ آموزش و نیز وری بیشتر، مدیریت یاپارچههها، بهرتخصصی، تربیت مربی(، تضمین کارکرد آموزش

 گردد.اجرایی میخصص استادان، و تتوان  گیری ازهکه پس از پایش توسط سازمان و با بهراست مدت تدوین شده کوتاه

 تعاريفو اختصارات : 2ماده

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

 سازمان پدافند غیرعامل کشور  :سازمان

 کشور  غیرعامل ی عمییاتی سازمان پدافندهاقرارگاهکییه : قرارگاه
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  کشور غیرعامل افندپد های سازمانمعاونت کییه: معاونت

 : سازمان مدیریت و برنامه ریزی دوقتسازمان مديريت

 کشوراداری و استخدامی  امور : سازمانسازمان اداری

 سازمان پدافند غیرعامل کشور هماارهای مرجع و : تمامی دانشگاههادانشگاه

 : انجمن عیمی پدافند غیرعامل ایران انجمن

 عمومی را دارند. ۀاند و توانایی تدریس در حوزبیت مربی پدافند غیرعامل را گذراندهتر ۀتمامی افرادی که دور :مربیان

که درحوزه های پدافناد غیرعامال  و...( )ازجمیه: دانشگاه، انجمن عیمی، شرکتها و موسسات آموزشی،مراکزی : به تمامی مجريان آموزشی

 ن پدافند اطذ نموده اند. فعاقیت دارند و مجوز آموزشی دوره های کوتاه مدت را از سازما

 مجریان آموزشایبه  سازمان پدافندغیرعامل کشورمجوزی که بر اساس شرایط طاص مندرج در این شیوه نامه توسط  :مجوز آموزشی

  اعطاء می شود.

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

 و کنادمی تاییاف و حاق ایجاد که کنندمی صادر معین موضوعات درمورد دارصالحیت مراجع که است کیی و عام ریدستو: نامهآيین

 .باشد قوانین برطالف آناه مگر است، اقزامی آن اجرای

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

معاونتهاا و  آموزش و پشوهش متشال از نمایندگان مراکاز معاین آموزشای ، : کارگروهی متخصص در امرکارگروه آموزش و پژوهش

 سازمان پدافند غیر عامل کشور و وزارت عیوم که جیسات نوبه ای مشورتی دارند.قرارگاههای 

 

 یآموزشحیطه : 3ماده

 :معاونتها و قرارگاهها الف.

نموده و باا  ط را دریافتذیربی های آموزشی دستگاههای نیازمند ،زمانسازمان پدافند در راستای اهداف آموزشی سا معاونتها و قرارگاههای

طرح و برنامه سازمان یا دستگاه درطواست کننده جرا و تامین اعتبارات از معاونت های مدنظر، به برنامه ریزی برای اتوجه به اوقویت بندی 

وز را انتخاب و بصورت ماتوب به معاونت آماوزش اعاالم مای دارای مج مجریان آموزشیو برای اجرای آموزش ها،  می نماید اقدام آموزش

 نمایند.

 . معاونت آموزش:ب

 انعواد قارارداد بمنظور نطباق کامل با برنامه های آموزشینیازهای آموزشی معاونتها را دریافت و بعد از ا ،معاونت آموزش و پشوهش سازمان

 با این معاونت می باشد. هاآموزش این دینظارت راهبرتایید می نماید.  اجرای آموزشهاراهبری و  و

 تهیه توویم آموزشی ساالنه سازمان پدافند .1

 پیگیری برنامه های آموزشی سازمان منطبق با برنامه مصوب .2

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

 تهیه و تنظیم پیش نویس قرارداد های آموزشی راهبری در  .4



 
 
 

9 

 

فند غیرعامل کشور  سازمان پدا

 با تایید ریاست سازمان مجریان آموزشیمدید و ارتوای مجوزهای آموزشی ، تء اعطا .5

 اجرای آموزشها توسط شیوه نامه آموزشیتهیه چارچوب مناسب  .6

 برگزاری دوره های مربیگری و تربیت مربیان متخصص در حوزه های پدافندی .7

 تهیه بانک های اطالعاتی  .8

 

 :آموزشی مجريان. ج

و... که مجاوز آموزشای پدافنادغیرعامل را از ساازمان پدافناد اطاذ  مجریان آموزشیات، انجمنهای عیمی، کییه دانشگاهها، شرکتها، موسس

ام به برگزاری آموزشها نموده اقددر زمان تعیین شده نموده اند در راستای اهداف، سیاستها و چارچوب معاونتهای تخصصی سازمان پدافند 

 صدور گواهی های آموزشی می نمایند.و بعد از اتمام دوره و تایید ناظر اقدام به 

 

 ی آموزشیهادوره: 4ماده

ها شود که توسط معاونتعمومی، تخصصی و تربیت مربی ارائه می ۀترتیب در سه حوزپدافند غیرعامل به ۀمدت در حوزهای کوتاهآموزش

هاا دت اطتصاص داده شده و شارح ایان آموزشمآموزش های کوتاه ۀنامه به حوزقرارگاههای سازمان پدافند اجرا می شوند، این شیوهو 

 گردد. تفصیل بیان میبه

هاای آموزشای دوره افرادی کاه در  نمایند. شرکت غیرعامل پدافند مربیگری تربیت و عمومی، تخصصیۀ دور در توانندمی پذیراندانش

طادمت را نیاز دریافات مای نمایناد  حوزه های پدافند غیرعامل شرکت می نمایند از طرف این سازمان گاواهی هاای آموزشای ضامن

 ساازمان از را معتبارمربیگاری  کاارت تربیات مربیگاری، ۀدور نهاایی یهاآزمون در قبول قابل نمرات کسب از پس توانندهمچنین می

 ساازمانۀ تابعا مؤسساات یاا طاودۀ مربوطا ساازمان در مادرس عنوانباه نمایناد و دریافات( ساطح اساتاد تعیین با) غیرعامل پدافند

 .شوند مندبهره آن مزایای از طدمات آموزشی را ارائه نمایند و دافندغیرعامل،پ

  :عمومی آموزش دورۀالف. 

آموزش عمومی شاامل  ۀو مصوبات سازمان پدافند غیرعامل کشور، دورجمهوری  معاونت توسعه و نیروی انسانی ریاست ۀبراساس ابالغی

 و میاانی ساعت مادیران 6ساعت برای کارکنان، کارشناسان و12ندغیرعامل کشور، یی است که از طرف سازمان پدافهادروس و سرفصل

 شود. تدریس می ارشد مدیران

 قابل افزایش می باشد.  در هر موطع تبصره: درصورت درطواست، تعداد ساعات آموزش

های مربوطاه و افاراد ره کارکناان دساتگاهپذیران کییاتی را از پدافند غیرعامل درک طواهند نمود و مخاطبان این دودر این دوره، دانش

پاذیران فواط بودن دوره، از آزمون و دیگر موارد اجتنااب شاده و دانشها هستند که با توجه به عمومیمند به شرکت در این دورهعالقه

 گردد. ها، گواهی حضور برای این افراد صادر میشوند و درصورت حضور در دوسوم کالسحضور و غیاب می

ساعته جهت کارکنان دوقت دارای آزمون شفاهی و کارگاهی بوده و نمرات ایشان بر اساس فعاقیت در دوره ارزیابی می  12عمومی دوره 

 گردد.

 

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

 ارشد  مدیران .1

  مدیران میانی .2
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 کارشناسان .3

 کارکنان .4

 عموم مردم .5

 

 آموزش تخصصیه ب. دور

کاه  ایان دوره هاا را دارناددر  شرایط حضورمدت پدافند غیرعامل است و افرادی عمومی کوتاه آموزش ۀتامیل کننده دور ها این دوره

 گذرانده وآشنایی نسبی به مطاقب و کییات آن داشته باشند. به عنوان پیش نیاز دوره های عمومی را 

ساعت، اجرا می گردد که در هرکدام از این سطوح سرفصل  8ارشناسان و کارکنان به میزان دوره های تخصصی در سه سطح مدیران، ک

 تحت اشارافها که که در فصل چهارم به تفصیل بیان شده است. در این دوره طراحی می گردد نیاز مخاطبینهای آموزشی متناسب با 

پاذیران باا درک مفااهیم تخصصای، می شود دانشصالح برگزار و مجریان ذی قرارگاههای سازمان ،سازمان و توسط دانشگاههای معین 

 های طود ارتوا طواهند داد. ای را در مجموعهها و تهدیدات و نیز راهاارهای موابیهپذیریتوانایی رفع آسیب

هاارت ت ها، مدوره های آموزش تخصصی ویشه کارکنان دوقت و یا سازمان های مردم نهاد و عمومی حسب اهداف، شرح طدمات، ماموری

توساط  سازمان قرارگاه های تخصصیمعاونتها و رسته اداری، تعیین محتوا شده و با تائید ها و توانمندی های مورد نیاز برای هر شغل و 

 اساتید مجرب آموزش داده طواهد شد. 

 آموزش تربیت مربی: ۀج. دور

هاای عماومی و پاذیران بعاد از گذرانادن دورهدانش در این دوره کییات تمامی دروس بصورت مختصر و تخصصی تادریس مای شاود.

تربیت مربای، باا درک مفااهیم، تواناایی  ۀشرکت می نمایند. در دور ساعت )نظری وعمیی( در این دوره 48توانند به مدت تخصصی می

مطاقاب و  ۀهمچناین ارائاکاالس و  ۀادار ۀپاسخگویی به سؤاالت و درک تهدیدات و راهاارهای موابیه را به دست طواهناد آورد و نحاو

 تدریس این دروس را نیز طواهند آموطت. 

غیرعامل ت در دوره هاای تربیات مربای پدافنادشارک متواضایشرکت نارده وقی وره های عمومی و تخصصی : افرادی که در هیچ یک از دتبصره

  :می باشد به شرح ذیلحضور آنها در این دوره ها  ،باشند

عمیای و نظاری برگازار مای بصورت ساعت  48دانش پذیران در این دوره که به مدت  :فند غیرعاملعمومی پدا دوره تربیت مربیگری (1

  .طواهد آمدفراگیری مطاقب، از آنان آزمون به عمل  ضمن حضور یافته و گردد

ی ترویجای باا )عیمایک پروژه در حوزه مرتبط یا مواقه عیمی پشوهشای  می بایست کالسی بوده و موظف به ارائهدانش پذیران  همچنین

مجوز تدریس درحوزه عماومی (، %75)باالی نمرات حدنصاب کسب سپس با نمایند.نیز ارائه ( غیرعاملتایید معاونت مربوطه سازمان پدافند

ی پ.غ.ع نیز شرکت نمایناد. الزم د در دوره های تخصصی تربیت مربهمچنین می توانن اطذ نموده وپدافندغیرعامل )اصول و مبانی( را 

 سطح توسیم می شوند.  5مدارک تحصییی به است شرکت کنندگان در این دوره ها با توجه به  به ذکر

به میزان ساعات حضور به شارکت  "گواهی حضور در دوره )عمومی(": افرادی که نتوانند حد نصاب نمرات را کسب نمایند فوط تبصره

 کنندگان تعیق طواهد گرفت.

اناد و گاواهی  اندن دوره هاای عماومی و تخصصای شادهافرادی که موفق به گذر یرعامل:دوره تربیت مربیگری تخصصی پدافند غ(2

نموده اند می توانند در این دوره نیاز باه میازان  کارت و گواهی تربیت مربیگری عمومی پدافند غیرعامل را دریافت یادریافت نموده اند 

در ساه مرحیاه فراگیری مطاقب در حاوزه تخصصای مربوطاه،  دانش پذیران ضمن  .ساعت )نظری و عمیی( شرکت نمایند 48اقی   32
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یک پروژه در زمینه کاری یا مواقه عیمی پشوهشی نیز در حوزه تخصصی مجوز  شده و با ارائه عمیی و ارائه کالسی ارزیابی آزمون تنوری،

 .دریافت نمایندفرهنگی و...( را تدریس درحوزه های تخصصی پدافند غیرعامل )زیستی، سایبری، اقتصادی، فنی مهندسی، مردم محور، 

باه میازان سااعات حضاور باه  "گواهی حضاور در دوره )تخصصای(": افرادی که نتوانند حد نصاب نمرات را کسب نمایند فوط تبصره

 شرکت کنندگان تعیق طواهد گرفت.

 و: دوره آموزشی مجازی

آموزشی بیان شده بصورت غیرحضوری با تایید جزئیاات دوره های آموزشی مجازی کوتاه مدت پدافند غیرعامل طبق دسته بندی های 

برگزار می شود. قاذا مربیاان و اسااتید، مناابع و سرفصال هاای آموزشای، نحاوه  غیرعاملبرگزاری دوره آموزشی توسط سازمان پدافند

کنندگان در صورت قباوقی تا گواهی های شرکت در دوره مجازی برای شرکت  رسیده غیرعاملبرگزاری و... باید به تایید سازمان پدافند

 صادر شود. ،در آزمون دوره مجازی

را  برگزاری دوره های آموزشی پدافناد که مجوز ،هماار مجریان آموزشینیز برگزار می شود قذا  مبادی زیربطاین دوره ها با هماهنگی 

 برگزاری این دوره ها را دارند.  سازمان اماانمعاونتها و قرارگاههای این داشته باشند با نظارت  غیرعاملاز سازمان پدافند

 این دوره های در دو روش برگزار می شود:

 آفالين: -1

توساط با نظارت قرارگاههاا و معاونتهاای ساازمان از قبل دوره های آموزشی  که ساده ترین نوع آموزش مجازی می باشد، روشدر این 

و تصاویر آموزشی در سایت مورد آموزشی، پاورپوینت ها، فییمها االت، متون استادان مجرب فییم برداری شده و به همراه فایل کتب، مو

در نهایت در مدت زمان تعیین شاده جهات  نظر بارگزاری شده و افراد بعد از دانیود موارد مذکور می توانند آموزش ها را دریافت کنند.

د قبول می توانند گواهی طود را با تاییاد ایان دریافت گواهی دوره آموزشی در ارزیابی و آزمون شرکت نموده و بعد از کسب نمرات مور

 سازمان دریافت نمایند. 

 

 آنالين: -2

در این روش، برنامه ریزی دوره های آموزشی با نظارت قرارگاهها و معاونتهای سازمان با تعیین استادان مجرب  و باا اطاالع رساانی باه 

مشااهده  اماااننیز افراد و فییم برداری می شود بصورت آنالین  شرکت کنندگان در زمان معین و با معرفی سایت آموزشی مورد تایید،

دریافت محصوالت آموزشی از قبیل فایل کتب، مواالت، متون آموزشی، پاورپوینت هاا، فییمهاا و تصااویر آموزشای را  آنالین آموزشی و

 طواهند داشت.

به افراد قبول شده در آزمون گواهی باا تاییاد ایان ساازمان  در انتهای دوره آزمون نیز بصورت اقاترونیای و آنالین برگزار طواهد شد و

 اعطا طواهد شد.

در این روش اماان حضور و غیاب بصورت اقاترونیای نیز اماان پذیر طواهد بود و افراد در صورت عادم فعاال باودن از صادور گاواهی 

 محروم طواهند شد.

 

 

 نامهاعطای گواهی : فرايند5ماده

 گیرد؛سازمان پدافند غیرعامل انجام می معاونت آموزش و پشوهشکارت مربیان با هماهنگی  ها وتمامی گواهی صدور

 معاونات آماوزش و پاشوهشحسب نیاز توسط برقی یک بار سا مختیف، یهاپایه در مربیان عیمی ارتوای سطح جهت ایدوره یهاآزمون

 گردد؛و گواهی مربوطه طبق ضوابط اعطا می انجام طواهد شد

 نماید؛ می صادر  دارمدت آموزشیۀ گواهینام حویوی، اشخاص اجرایی و عیمی یهاصالحیت بررسی از پس موزش و پشوهشمعاونت آ

گاواهی به تمدیاد تنسب، پس از اطمینان از صالحیت عیمی و آموزشی اشخاص حویوی ،در بازۀ زمانی ساالنه معاونت آموزش و پشوهش

 ؛دننمایاقدام می هامربیگری آن



 
 
 

12 

 

فند غیرعامل کشور  سازمان پدا

جهت ارتوای سطوح مربیگاری )از طریاق ساایت،  های آموزشی مورد نیاز رابرنامه یدرصورت تشخیص، ارتوا ت آموزش و پشوهشمعاون

 نماید.ابالغ می ایمیل، پیامک و...(

 نمود. نسبت به صدور حام ناظرین و مشاورین آموزشی دوره های کوتاه مدت اقدام طواهد معاونت آموزش و پشوهش ✓

 ر دوره های آموزشی عمیارد عاقی داشته اند گواهی تودیر اهدا طواهد گردید.  از مربیانی که د ✓

و طارف  معاونت آموزش و پاشوهشگواهی دوره های آموزشی با آرم سازمان پدافندغیرعامل و آرم سازمان مربوطه و با مهرو امضای  ✓

 موابل صادر می گردد. 

 الف: شماره گذاری گواهینامه های سازمان پدافند

نامه های دوره های کوتاه مدت پدافندغیرعامل که از طرف سازمان برای افراد حویوی که در دوره های آموزشی شرکت مای گواهی

 کنند به نحو زیر شماره گذاری و صادر می شود:

آرم درصورت برگزاری دوره های آموزشی پدافندی توسط مجریان آموزشی دارای مجوز از سازمان پدافناد، ایان گواهیناماه هاا باا 

سازمان پدافند و سازمان یا شرکت درطواست کننده دوره و با مهر و امضای معاونات آماوزش و پاشوهش ساازمان پدافناد و مرکاز 

 مهر و امضاء( 2آرم و  2)گواهی با آموزشی مربوطه که دوره را برگزار کرده است صادر طواهد شد. 

 از چپ به راست بصورت زیر طواهد بود: دافندغیرعاملو تخصصی پ عمومیدر دوره نحوه شماره گذاری گواهی ها  -اقف

 کدسازمان پدافندغیرعامل  //شماره گواهی...............................................   740//000

 

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

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

باهماهنگی که با سازمان اداری استخدامی دوقت و سازمان مدریت و برنامه ریزی انجام شده، درصورت برگزاری دوره های پدافندی توسط این 

 پدافند صادر طواهد گردید. دو سازمان، گواهینامه ها با شماره گذاری و آرم این دو سازمان و سازمان

 

 : نظارت آموزشی: 6مادۀ

برگزار می شود تحت نظارت که در سطح کشور  حوزه های مختیف پدافند غیرعاملتخصصی و تربیت مربی  ،دوره های آموزشی عمومی

انجمان هاای عیمای، و هماهنگی سازمان پدافند طواهد بود. این دوره ها که از طریق مجریان آموزشای شاامل: دانشاگاه هاای معاین، 

هماار و با هماهنگی معاونت ها و قرارگاه های سازمان پدافند با کییاه دساتگاه هاا اجارا مای  مجریان آموزشیموسسات و شرکت ها و 

می بایست طبق سیاست ها و سرفصل های مصوب سازمان پدافندغیرعامل کشور باشد تا هدف از برگزاری دوره مفید واقع باوده و شود 

 طیوب برسد به همین منظور محور نظارت بر این گونه دوره ها نیز معاونت ها و قرارگاه ها می باشند.به نتایج م

 ارزیابی دوره: 

معاونت آموزش و پشوهش ارزیابی کیی از دوره های برگزار شده را به عمل طواهد آورد. این ارزیاابی باا هماااری اداره آموزشای ارگاان 

معاونت آموزش و پشوهش انجام طواهد پذیرفت و در اداماه هماااری باا مجاری آموزشای و نحاوه آموزش گیرنده و کارشناس آموزشی 

 نظارت معاونت تخصصی اعالم نظر طواهد نمود..

 ظرفیت های نظارتی:
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معتبر از  سازمان پدافند می تواند عالوه بر ادارات پدافند استانداری ها از ظرفیت عیمی مربیان پدافند غیرعامل که دارای کارت و گواهی

این سازمان می باشند به عنوان ناظر و مشاور در دوره های آموزشی کوتاه مدت درطواست همااری نماید و گزارشات طود را مبنای بار 

 کمیت و کیفیت، نحوه برگزاری و... تنظیم نمایند. 

 ده است.ناته: فرم های مربو  به ارزیابی های دوره های آموزشی در فصل ششم این شیوه نامه بیان ش

 نظارت استانی با کمیته های پدافند غیرعامل استانداری ها •

 نظارت دستگاهی با معاونت های سازمان پدافند غیرعامل کشور •

 نظارت محتوای تخصصی با قرارگاههای سازمان پدافند غیرعامل کشور •

 راهبری آموزشی با معاونت آموزش سازمان پدافند غیرعامل کشور  •

 

 بیگریۀ مردورايط رش: 7ماده

 های عمومی و تخصصی پدافند غیرعامل مدرک دوره ارائه .1

 ارشد و دکتریمدرک تحصییی  هارائ .2

 طدمت  یا کار محل از نامهمعرفیۀ برگ ارائه .3

 سال برای کارشناسان دستگاهی 25تا  10داشتن سن طدمتی بین  .4

 سال سابوه تدریس2داشتن  .5

 (رک تحصیییا، رزومه، مدعاس، کارت میی، شناسنامه) مدارک تصویر و اصل ارائه .6

 (حضوری ۀمصاحب - نمره کسب - پاورپوینتۀ ارائ -ۀ مواقۀ ارائشرکت در آزمونهای مرحیه ای )  .7

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

با اداره کال پدافنادغیرعامل اساتانداری  جهت تدریس و فعاقیت آموزشی می بایست مربیگری دارای کارت کییه مربیان پدافندغیرعامل -

 هماهنگ باشند. طود و یا مراکز هماار ذیصالح آموزشی از سازمان پدافندغیرعامل استان

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

نام و 

 خانوادگی
 مقطع  تلفن کدملی ساکن

 رشته

 تحصیلی

 دانشگاه
فارغ 

 التحصیل

 شاغل

 

 

 مربیان فعالیت: 8ماده 

باا توجاه باه و  ساوابق تادریسآموزشی می شوند، بر اساس توان عیمی و  مدرک مربیگریکه موفق به اطذ  شرکت ها مربیان آموزشی

م بندی می شوند که حداقل و حداکثر ظرفیت ارائاه طادمات آموزشای سطح توسی 5به )در آزمون، مصاحبه، ارائه، مواقه و...( کسب نمرات

  می باشد. این شیوه نامهآنها در مدت یک سال بر اساس 

 می باشد.ساقیانه تعیین شده مالک عمل در محاسبه حداقل و حداکثر طدمات آموزشی  اتمستندات ارائه طدمات آموزشی در موضوع

 ساازماناحث عمومی قصد فعاقیت داشته باشند متناسب با موضوع آموزشی و باه تشاخیص تخصص و رشته تحصییی مربیانی که در مب

  گردد.تعیین می
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شیوه نامه و هماهنگی  ، میزم به رعایت اصول، قوانین و موررات اینآموزشی می شوند مدرک مربیگریکه موفق به اطذ  مربیان آموزشی

می باشند. بدیهی است در راستای دستورات  ا اداره کل استانداری استان طودکامل جهت ارائه آموزش با موسسات آموزشی مربوطه و ی

هماهنگی، نظارت بر دوره ها و دسترسی سریع به اطالعاات دوره هاای آموزشای و اطاالع از مواررات جااری، هرگوناه تادریس بادون 

ذیصاالح، غیار  مجریاان آموزشایی هاا و یاا ، ادارات کل پدافندغیرعامل اساتاندارمعاونت آموزش و پشوهشهماهنگی قبیی با سازمان، 

 قانونی تیوی شده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. 

 تنها از طریق طود شرکت تنظیم و به سازمان ارائه می گردد. مجریان آموزشیگزارش عمیارد ساقیانه مربیان شرکتها و 

وابط ساازمان پدافنادغیرعامل ضاه مجریان ذیصالح و مطاابق باا های مربیان و یا ارتواء سطح ایشان با ارائه گزارش ساقیانتمدید کارت 

 صورت می پذیرد.  معاونت آموزش و پشوهشتوسط 

که منطبق بر این شیوه نامه و قوانین و موررات جاری کشاوری  مجریان آموزشیمیزم به رعایت آئین نامه های  مجریان آموزشیمربیان 

هرگونه تبعاات قاانونی، از انجاام  از هدر رفتن زمان آموزش کالس و همچنین بروزمربیان می بایست جهت جیوگیری است می باشند. 

هرگونه بحث سیاسی، امنیتی طارج از رئوس آموزشی این شیوه نامه و مباحث اعتوادی طارج از موضوع کالس به هر شال پرهیز نموده 

 و زمانبندی کالس را مدیریت نمایند.

میزم به توجیهات حرفه ای، آئین کالس داری اسالمی، توجیهات عویادتی سیاسای و ... جهات  دارای مجوز از سازمان مجریان آموزشی

 مربیات تحت امر طود می باشند و متعاقبا مدرسین محترم می بایست در جیسات توجیهی مربوطه حضور یابند.

، هاا)گاواهی برگازاری همایش سطح مربیگاری یبا ارائۀ اسناد ارتوا ،توانند در راستای افزایش سطح طودتر میبا سطح پایین موسسات

 به سطوح باالتر انتوال یابند. و...(، آموزشی هایهای آموزشی، دورهکارگاه

 

 آوری امتیازاتعجدول جم

 

 شرح دوره
تعداد 

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

 3 1 3 های آموزشیهکارگا برگزاری

 9 3 3 ای آموزشیدوره ه برگزاری

 6 2 3 هاشهمای برگزاری

 6 2 3 ی عیمی تخصصیهاتنشس برگزاری

 6 2 3 عیمی پشوهشیارائۀ مواقه 

 4 4 1 تاقیف، گردآوری، ترجمه کتاب

 34 جمع کل:  

 مربیان بندی سطح: 9ماده

 گردد:می تعیین روه زیربرای دو گ و میزان تدریس و ارتوای سطح، مربیگری تعیین سطح این شیوه نامه، براساس

 الف: شرکت کنندگان در دوره تربیت مربی

وموطاع مادرک شوند، براساس آموزشی می گواهیموفق به اطذ  و دوره های آموزشی تربیت مربی شرکت نموده آزمون یا افرادی که در

و  4و  3و  2و  1 ساطح )پایاۀ5به واقه و...( در )آزمون، مصاحبه، ارائه، م کسب نمراتبا توجه به تدریس و  سابوهعیمی و  پایهتحصییی، 

 .شوندبندی می( توسیم5
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 رتبه بندی پايه علمی مدرسین نیروهای مسلح

 تحصیلی مقاطع
 

 کارشناسی
سال 4ياکاردانی با

 سابقه

 کارشناسی ارشد
 سال سابقه6کارشناسی بايا

 دکتری تخصصی
 سال سابقه8بايا ارشد 

 تخصصی دکتری
 سال سابقه5با 

 صیدکتری تخص
 سال سابقه10 با

 مدرس ممتاز مدرس عالی مدرس خبره مدرس ارشد مدرس علمی پايه
 

 رتبه بندی اعضای هیئت علمی دانشگاه ها

 مقاطع تحصیلی

 

 کارشناسی

 وباالتر

 کارشناسی ارشد
 دکتری حرفه ایيا 

سال 4دکتری تخصصی با  دکتری تخصصی 

 سابقه استادياری

دکتررری تخصصرری بررا 

 اریسال سابقه دانشی5

 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 

 دکتری تخصصی دکتری تخصصی
 تدريسسال سابقه 5با  

 دکتری تخصصی
 تدريسسال سابقه 10با  

   سال سابقه8ارشد با  سال سابقه6کارشناسی با 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 

 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 
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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 

 

 مجريان آموزشیب: اساتید معرفی شده از

که در حوزه پدافندغیرعامل فعاقیت یا تدریس می کنند و از طرف معاونتها، قرارگاهها، دانشگاههای معین، انجمان عیمای مربیانی برای 

 :صدور کارت مربی طبق جدول باال انجام طواهد گرفتو... بصورت ماتوب معرفی می شوند 

 )در اوقویت نمی باشند(را دریافت می نمایند.  5سطح ، در ابتدا  کارشناسیمدرک تحصییی  مربیان با .1

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

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

 نمایند.  دریافت می را 2سطحساقه، 5یا سابوه تدریس  ،استادیاری(به عنوان  سال4)با سابوه تدریسو  تخصصی یدکترمدرک تحصییی  مربیان با .4

 نمایند.  را دریافت می 1سطح، هساق10یا سابوه تدریس  (سال به عنوان دانشیاری5) دکتری تخصصی و با سابوه تدریسمدرک تحصییی  مربیان با .5

 

 مربیان میزان تدريس: 10ماده

 ها به شرح زیر است:زان ساعات تدریس برای مربیان با توجه به سطح آنمی

طدمات آموزشی  همستندات ارائ باشد.می جدول زیربراساس  ،در مدت یک سال مربیانطدمات آموزشی  هحداقل و حداکثر ظرفیت ارائ

 .استمالک عمل در محاسبۀ حداقل و حداکثر طدمات آموزشی  ،شدهدر موضوع تعیین

 مربیپایۀ 
طدمات آموزشای ماوظفی در  حداقل

 )میزان به ساعت( سال

 در ماوظفی آموزشای طادمات حداکثر

 (ساعت به میزان) سال

 150 100 طح پنجس

 200 150 سطح چهار

 250 200 طح سهس

 300 250 سطح دو

 400 300 سطح يک

بیاان شاده ح باالتر وارتوا به سط ستوراقعمل، شرایطاین د ۀباشد که در ادامشامل محدودیت تدریس می 5 بندی مربیان، سطحدر سطح

 .است
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 مربیان سطح ارتقایضوابط : 11ماده

 و ساابوه تادریس سااالنه، )گاواهی سطح مربیگاری یبا ارائۀ اسناد ارتوا ،توانند در راستای افزایش سطح طودتر میبا سطح پایین مربیان

 به سطوح باالتر انتوال یابند. و...(، شیآموز هایهای آموزشی، دوره، کارگاههاشرکت در همایش

 آوری امتیازاتعجدول جم

 امتیاز الزم از دوره امتیاز دوره )امتیاز هر گواهی( تعدادحضور شرح 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 عیمی تخصصیهاتشرکت درنشس

 6 2 3 عیمی پشوهشیارائۀ مواقه 

 4 4 1 تاقیف، گردآوری، ترجمه کتاب

 30 جمع کل:  

 تعداد حضور* امتیاز هر دوره= حداقل امتیاز دوره

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

 تر کسب حداقل امتیاز جهت ارتوا به درجۀ باال

 1ارتوا به سطح  2ارتوا به سطح  3ارتوا به سطح  4ارتوا به سطح  سطح فعیی

    امتیاز 30 5سطح 

   امتیاز 50  4سطح 

  امتیاز 70   3سطح 

 امتیاز 90    2سطح 
 

 نامه شیوه برداران بهره: 12ماده

های دوقتی و غیر دوقتی که نیازمند برگازاری سازمانن، مجریان آموزشی، مربیاهای اجرایی کشور، این شیوه نامه در سطح کییه دستگاه

  دوره های آموزشی کوتاه مدت پدافند غیر عامل برای کارکنان، کارشناسان و مدیران طود می باشند الزم االجرا می باشد.

  نیازسنجی آموزش دستگاهی: 13ماده

ای آموزشی مختص مشاغل و دستگاههای مرتبط دوقتی باه برمبنای حوزه های مرتبط آموزشی در دستگاه های دوقتی، تفایک دوره ه

 شرح جدول زیر بیان می شود.

و بره  اوقیاه نیازسانجی اسااس بر و سازمانی ماموریت مسنوقیتها، طدمات، شرح به توجه با دستگاهها برای های آموزشی دوره سرفصل

 .گردد می محتوا مرتبط دستگاهی تدوین تناسب مشاغل

ف
دی

ر
 

 سازمان و دستگاه های مرتبط بطوزارت مرت دروس 

 دستگاههای دوقتی ، شرکتها وکییه سازمانها کییه وزارتخانه ها اصول و مبانی 1

 سازمانهای: صداوسیما، تنظیم موررات رادیویی، فضایی ایران، فناوری ارتباطات، هواپیمایی،  فناوری اطالعات  پدافند سایبری 2

 سازمانهای: میراط فرهنگی، میی جوانان، صداوسیما،  وزارت کشور پدافند مردم محور 3

 سازمان صداوسیما، میراط فرهنگی، طبرگذاری، بنیاد میی بازی های رایانه ای،  فرهنگ و ارشاد پدافند فرهنگی 4
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ف
دی

ر
 

 سازمان و دستگاه های مرتبط بطوزارت مرت دروس 

 پدافند اقتصادی  5
 وزارت اقتصاد،

 صنعت، معدن، تجارت
 گمرک ی،بانک مرکزی و باناها، سازمانهای دوقتی، بورس، طصوصی ساز

 پدافند زیستی 6
 بهداشت و درمان

 جهادکشاورزی

نظام پزشای، غذا ودارو، تجهیزات پزشای، محایط زیسات، ساازمان غیاه، دامپزشاای، انتواال طاون، بهزیساتی، 

 پرستاری، 

 پدافند شیمیایی 7

 وزارت دفاع،

 بهداشت و درمان 

 و گاز و پتروشیمینفت

 ، شرکت پخش و پاالیش

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

 پدافند کاقبدی 9
 وزارت کشور

 راه و شهرسازی

سازمان نظام مهندسی، شهرداری ها، نوسازی مدارس، معاونتهای معماری شهرسازی، حمل و نول، نوسازی صانایع 

 ادارات برق، راهداری،ایران، آب و فاضالب، شرکت فرودگاهها وناوبری، سازمان بنادر و دریانوردی، 
 

 

 یآموزش اخذ مجوزضوابط  : 14ماده 

سازمان پدافند بمنظور فرهنگ سازی و آموزش پدافند غیرعامل برای کییه شرکت ها، سازمان هاا و دساتگاه هاای دوقتای و غیردوقتای از 

باا حمایات ماادی و  جریان آموزشایمظرفیت های عیمی و آموزشی دانشگاه ها، انجمن های عیمی، شرکت های دانش بنیان، موسسات و 

معنوی استفاده طواهد نمود و در راستای همااری ضابطه مند و قانون مدار، مجوز آموزشی از طرف سازمان در حوزه عمومی یاا تخصصای 

بار اسااس صادر طواهد نمود و با دریافت گزارش و بازطورد های ساالنه آموزشی نسبت به تمدید مجوز یا ادامه هماااری و ارتواای ساطح 

که با حفظ ضاوابط و باازطورد هاای مناساب آموزشای و ارائاه  مجریان آموزشیموارد مطرح شده در این شیوه نامه اقدام طواهد نمود. قذا 

 گزارش های مناسب با سازمان همااری داشته باشد در اوقویت همااری در زمینه آموزشی سازمان قرار طواهد گرفت. 

  نکته:

آموزش کارکنان دوقت نیازمند مجوز آموزشی یا هماهنگی کامال باا ساازمان اداری اساتخدامی یاا ساازمان  بمنظور مجریان آموزشی -1

مدیریت و برنامه ریزی می باشند تا دوره های پدافندی در دستگاه های دوقتی با کیفیت اجرا شده و گواهینامه ها در سوابق کارکناان 

 ضمیمه شود. 

ازمان مدیریت و سازمان اداری، برای کارکنان دوقت آموزش برگزار می کنند بمنظاور آماوزش مراکزی که عییرغم مجوز آموزشی از س -2

 نیازمند اطذ مجوز آموزشی از سازمان پدافند می باشند. غیرعاملدوره های پدافند

در دساتگاههای ز آموزشای مجریان آموزشی به منظور اطذ مجوز آموزشی می بایست ابتدا از سازمان امور اداری و استخدامی نسبت به اطاذ مجاو

های اجرایی باه ساازمان پدافناد مراجعاه و مجاوز  اقدام و دریافت نموده باشند سپس جهت آموزش دوره های پدافند غیرعامل در دستگاهاجرایی 

 . آموزش دوره های پدافندغیرعامل را اطذ طواهند نمود

نفر از مربیان تخصصای مرباو   3را دارند می بایست حداقل  که درطواست صدور/ تمدید و یا ارتوای مجوز آموزشی مجریان آموزشی -3

به استان طود، بصورت نیمه وقت یا تمام وقت به عنوان هماار آموزشای داشاته باشاند. همااهنگی مرکاز باا موسساات و شارکتهای 

 آموزشی در جهت آموزش مربیان و اطذ مجور آموزشی ارائه می دهد طبق ضوابط سازمان طواهد بود. 

 

 

 



 
 
 

19 

 

فند غیرعامل کشور  سازمان پدا

 ط اخذ مجوز مجريان آموزشیشراي

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

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

 (.…های آموزشی ودوره رزومه اجرایمدارک ثبت شرکت، )اساسنامه، اشتن مستندات قانونی از مراجع ذیصالح د .3

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

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

 از مربیان متخصص توسط شرکت مذکور یبرطوردارگذراندن دوره های آموزشی پدافندی بمنظور  .6

 می گیرد.  انجام مجریان آموزشیگری عمومی و سپس دوره های مربیگری تخصصی برای آموزش مربیان تبصره: در ابتدا دوره های مربی 

 

 نکته:

شود بایستی در فضاای مناساب و بهاره گیاری از امااناات و تجهیازات کماک  اجرا می مجریان آموزشیتوسط  کهآموزش هایی  •

 مربوطه صورت پذیرد.وزشی سازمان طبق سرفصل های مصوب آم و...( پوینت ها)کتب، جزوات، پاورآموزشی

 می باشد.کشور  پدافند غیر عامل سازمانبا  مجریان آموزشیتابع قرارداد  ،شرایط طاص و ویشه •

دانشگاه های معین در حوزه پدافند غیرعامل نیاز به )گواهی مجوز( آموزش کوتاه مدت از سازمان پدافند ندارند و با ارائه گزارشات  •

 هد داشت.این همااری ادامه طوا

می باشد که در اساسنامه ایشان فعاقیات آموزشای پایش بینای شاده باشاد و  مجریان آموزشین دسته از آاوقویت صدور مجوز با  •

 .سابوه فعاقیت در حوزه آموزش داشته باشند

 ؛آموزشی مربوطه گیری از اماانات کمکها در فضای مناسب و بهرهآموزشاجرای  •

 ان آموزشیمجريکاری  هایفرم:  15ماده 

ماورد اساتفاده ابالغی های  فرم نمونه در سازمان پدافند غیرعامل مطابقهماار  مجریان آموزشی روش کاریکییه فرم های مربو  به 

که آمده است  شیوه نامهدر این مهمترین آن فرمها که می باشد  18/09/1396مورخ  1558505بشماره در سازمان اداری استخدامی 

 باشد: شامل موارد زیر می

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

 (:  فهرست گروه ها و حیطه های آموزشی2جدول شماره )

 (ارتوای حیطه / تمدید گواهینامه صالحیت /(: درطواست اعتبارسنجی )اطذ گواهینامه صالحیت1فرم شماره )

 (: فهرست مدارک مورد نیاز اعتبارسنجی2ره )فرم شما

 (: اطالعات تفصییی موسسه آموزشی متواضی اعتبارسنجی3فرم شماره )

 (: اطالعات مدرسان و کادر اداری و آموزشی4فرم شماره )

 د تواضا(: اطالعات مربو  به سوابق آموزشی و پشوهشی موسسه و اعضای آن در رابطه با حیطه های آموزشی مور5فرم شماره )

 (: اطالعات مربو  به فضا و مواد آموزشی و اماانات اداری و رفاهی 6فرم شماره )

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

 برای ارتوای حیطه و گستره(موسسه آموزشی متواضی اعتبارسنجی )(: امتیازبندی 8فرم شماره )

 : نظارت و ارزیابی دوره ای در حین برگزاری دوره های آموزشی(9فرم شماره )

 (: نظارت و ارزیابی دوره ای نحوه برگزاری آزمون پایانی دوره های آموزشی 10فرم شماره )

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

 ارتوای حیطه(/تمدید گواهینامه صالحیت /ارسنجی موسسه  )برای اطذ گواهینامه صالحیت(: وضعیت نهایی اعتب12فرم شماره )

 طالعات مربو  به موسسه/مرکز/شرکت(: فرم طالصه ا13فرم  شماره )
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 (: صورتجیسه توجیهی مؤسسات آموزشی تایید صالحیت شده14فرم شماره )

 شیدر حیطه آموز مجریان آموزشی(: گزارش عمیارد 15فرم شماره )

 کوتاه مدت دوره آموزشیپایان  گواهینامه (: 16فرم شماره )

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

 

 آموزشی مجريان صالحیت حدود: 16ماده

ه باه امتیااز حاصال از بااارگیری توجا با ، مجریان آموزشی عمیاردی سطح و سال در آموزشی طدمات ارائه قرارداد انعواد مجاز میزان

را باه وگازارش کیای از آنهاا مربیان و کیفیت ارائه دوره ها تعیین می گردد . قذا مجریان موظفند یک نسخه از قرارداد های اجرا شاده 

ارائه نموده و  پدافند سازمانفهرست اسامی مربیان را به همراه سایر مدارک مورد نیاز به آموزشی مجریان  ارسال نمایند. سازمان پدافند

 بهره برداری مجریان از مربیان مطابق این فهرست می باشد . 

 می گردد . انجاممیی با هماهنگی و برنامه ریزی از سازمان  در سطح مییتبصره : اجرای آموزش ها 

ساازمان پدافنادغیرعامل کشاور به گزارشات جامع مجریان آموزش در بازه های زمانی نیم سال و ساقیانه و یا ویشه جهت موطعی طاص 

 اعالم می گردد. 

 

 مجريان آموزشیهمکاری  فرآيند : 17ماده 

 معاونت در دست این از مواردی و آموزشی های برنامه ارتواء و ها آزمون نظر، مورد های آموزش سطح و آموزشی محتوا و سرفصل های .1

 زش و پشوهش سازمان پدافند غیر عامل تعیین می شود .آمو

معاونات آماوزش و قی یاک باار حساب نیااز توساط سا مختیف های پایه در مربیان عیمی صالحیت تعیین جهت ای دوره های آزمون .2

 انجام طواهد شد. پشوهش

 پرواناه ،مجریاان آموزشای مجریان آموزشی و حویوی اشخاص اجرایی و عیمی های صالحیت بررسی از پس معاونت آموزش و پشوهش .3

 . نمایند می ادرص را دار مدت آموزشی فعاقیت

، نسبت به تمدید پرواناه فعاقیات اقادام مای نمایاد و در مجریان آموزشیپس از اطمینان از صالحیت عیمی و آموزشی  سازمان پدافند .4

 صورت تشخیص، ارتواء برنامه های آموزشی مورد نیاز را ابالغ می نماید.

  می باشد.معاونت آموزش و پشوهش سازمان تبصره : صدور پروانه فعاقیت آموزشی به مجریان صرفا در اطتیار 

 ارائه نمایند.  سازمان پدافندموظفند گزارش تمامی دوره های پدافندی که برگزار می کنند را به ( مجریان آموزشی)موزشی آمجریان  .5

 از طارف ساازمان هاصدور کارت مربیان این دوره  و صورت می پذیردزیر نظر سازمان پدافند  آموزشی تربیت مربیبرگزاری دوره های  .6

 .انجام می شود پدافند

)کارفرما، هماار ارجاع می شود با قرارداد آموزشی سه جانبه پیوست شیوه نامه  مجریان آموزشیدوره هایی که توسط سازمان پدافند به  .7

 همااری صورت می پذیرد.مجری وناظر( 

شخص که توسط سازمان ابالغ می گردد، به ساازمان ارائاه در چارچوب م بصورت ساالنهطود را کیی ، گزارش عمیارد مجریان آموزشی .8

 می نمایند.

گزارش عمیارد ارائه طدمات آموزشی و مربیان تحت امر طود را در چارچوب تعیین شاده یاساقه در بازه های زمانی  مجریان آموزشی  .9

 ارائه می نمایند. سازمان پدافندبه 
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موزشی موظف باه ارائاه گزارشاات ماوردی طواهناد باود کاه از ساوی ساازمان : در طول سال و حسب ضرورت مراکز معین آ 6تبصره 

 می شود. درطواست

معاونت آموزش و پشوهش سازمان در بازه زمانی مذکور نوا  قوت و ضعف ایان شایوه ناماه را ماورد بررسای و ارزیاابی قارارداده و در   .10

 صورت نیاز ، مورد بازنگری قرارطواهد داد.

 نامه اصالحات اساسی ویا تغییری ایجاد نشود اجرای این شیوه نامه کماکان مبنای فعاقیت طواهد بود. مادامی که در این شیوه  .11

جهت صدور گواهی برای افراد متواضی ضروری است افراد شرکت کننده در دوره آموزشی ضامن حضاور تماام وقات در کاالس هاای  .12

 د مجری برسد و به این مرکز ارسال گردد. آموزشی، قیست حضور و غیاب نیز توسط افراد امضا شده و به تایی

 

 تخلفات به رسیدگی : 18ماده

 مای آموزشای فعاقیت گواهی در شده تعیین آموزش نوع و سطح محدوده، در فعاقیت به مجاز صرفا ،مجریان آموزشی و حویوی اشخاص -1

 .باشند

 نخواهاد تعیاق بابات ایان از امتیاازی( یان آموزشیمجر سایر) سایرین به وابسته حویوی اشخاص از مجریان آموزشی استفاده صورت در -2

 . گرفت

باا پیگیاری راساا  مرتبط موظاف اسات عدم رعایت از مفاد تعیین شده در این شیوه نامه تخیف محسوب شده و به قحاظ قانونی سازمان -3

که در حیطه و قیمرو تعیین شده و یا از طریق سایر مراجع قانونی به تخیفات حرفه ای و انضباطی صورت گرفته معاونت بازرسی سازمان 

 می باشد، رسیدگی نماید.

 وی نام به فعاقیت پروانه ویا گری مربی کارت که است فردی به مربو  منحصرا آموزشها مجریان آموزشی و حویوی مربیان فعاقیت پروانه -4

ف محساوب شاده و باا طاطیاان باه تشاخیص وال به غیر نمی باشد و استفاده از این پروانه توسط سایر افراد، تخیاانت قابل و شده صادر

 سازمان برطورد الزم صورت می گیرد .

آموزشی فی مابین مای باشاد و توساط مراجاع ، برابر قوانین مدون مجریان آموزشیاشخاص حویوی و  آموزشیبرطورد با هرگونه تخیف  -5

 ه فعاقیت آموزشی معیق یا ابطال می گردد .ذیصالح و به تشخیص سازمان نوع جرایم و محدودیت های الزم اعمال و حسب نیاز پروان

منعواد  مجریاان آموزشایحدود و ثغور ضوابط تعیین شده برابر مفاد این شیوه نامه در قراردادی که با اشخاص حویوای )مربیاان( و یاا  -6

 طواهد شد به صراحت درج میگردد تا هیچ گونه ابهامی وجود نداشته باشد .

 نامه شیوه برداران بهره: 19هماد

های دوقتی و غیر دوقتی که نیازمند برگازاری سازمانمجریان آموزشی، مربیان، های اجرایی کشور، ین شیوه نامه در سطح کییه دستگاها

  دوره های آموزشی کوتاه مدت پدافند غیر عامل برای کارکنان، کارشناسان و مدیران طود می باشند الزم االجرا می باشد.

 

  الزامات و ضوابط: :20 ۀماد

کاه نیازمناد ها، مؤسساات و... ها، دانشاگاهشرکت ،های دوقتی و غیردوقتیسازمان ،های اجرایی کشوردستگاهبرای تمامی نامه این شیوه .1

  باشد.االجرا میمالز هستند، مدت پدافند غیرعامل برای کارکنان، کارشناسان و مدیرانهای آموزشی کوتاهبرگزاری دوره

های مربوطه، با هماااری و همااهنگی های سازمان در دستگاهها و قرارگاهزشی توسط مسنوقین آموزشی معاونتبرگزاری دوره های آمو .2

  .باشندمرکز می

 مدت اقدام طواهد نمود.های آموزشی کوتاهریزی، مدیریت، نظارت و اجرای دورهبه برنامهنسبت معاونت آموزش و پشوهش .3
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 های آموزشی براساس دستوراقعمل طاص طود، با این مرکز هماهنگ طواهند بود.رهمؤسسات آموزشی هماار جهت برگزاری دو .4

موسسات آموزشی میزم به ارائه گزارش کیی شش ماهه و ساقیانه شامل تعداد و نوع دوره های برگازار شاده، ساازمان هاای مخاطاب و  .5

 تعداد ساعات آموزش ارائه شده به سازمان ها می باشند.  

ایست جهت برگزاری دوره های آموزشی و سمینارهای آموزشی استانی جهت کارکنان دوقت همااهنگی الزم را موسسات آموزشی می ب .6

 با ادارات کل پدافندغیرعامل استان طود بعمل آورند. 

همااار کاه دارای رتباه بنادی و  مجریان آموزشیادارات کل پدافندغیرعامل استانها می توانند در صورت صالحدید پیشنهاد عضویت   .7

 مجوز های مربوطه از سازمان پدافندغیرعامل هستند را به شورای استان ارائه نماید.

 انعقاد قرارداد:  :21 مادۀ

در ساطح  غ.عتحت نظارت و هماهنگی سازمان پدافندتخصصی و تربیت مربی، که  ،قرارداد دوره های آموزشی عمومیتهیه پیش نویس 

می باشد و جهت مراحل تامین اعتباار و تصاویب باه معاونات سازمان پدافند  پشوهش معاونت آموزش وبرگزار می شود از طریق کشور 

. این دوره ها چه از طریق دانشگاه های معین، انجمن های عیمی، موسسات، مراکز و شرکت های آموزشای طرح و برنامه ارجاع می شود

باید تحت اشاراف، سیاسات هاا و سرفصال هاای عود شده باشد قرارگاه های سازمان با کییه دستگاه ها منو و ... یا از طریق معاونت ها 

باشد تا هدف از برگزاری دوره مفید واقع باوده و باه نتاایج مطیاوب  معاونت آموزش و پشوهشمصوب سازمان پدافندغیرعامل و با تایید 

 ارت بر این گونه دوره هاا، نااظربرسد و تامین هزینه های ماقی آن توسط معاونت طرح و برنامه سازمان عمیی شود همچنین بمنظور نظ

سازمان پدافندغیرعامل می باشد و می تواند به عنوان ناظر، مشاور و تایید کنناده دوره هاای آموزشای  معاونتها و قرارگاههای تخصصی

ازمان ارساال کوتاه مدت فعاقیت نموده و گزارشات طود را مبنی بر کمیت و کیفیت، نحوه برگزاری و اعالم نیاز دستگاهها به ریاسات سا

 نمایند. 

 دهی:گزارش: 22 ۀماد

در  گزارشی از آموزش هاای انجاام گرفتاه مربیان، و کارشناس آموزشی دستگاهها، کمیته پدافندغ.ع استانداری ها، مجریان آموزشی •

 را به معاونت آموزش سازمان ارسال طواهند نمود. یک سال

و نسابت باه امتیااز دهای باه مجریاان داده  مورد بررسی و ارزیاابی قارار را گزارش های ارساقی ،معاونت آموزش و پشوهش سازمان  •

 آموزشی و مربیان اقدام طواهد کرد.

 نحوه تهیه گزارش آموزشی بر طبق موارد زیر طواهد بود:

 فهرست بندی گزارش .1

 معرفی دوره .2

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

 سرفصل های آموزشی .4

 مه کوتاه آموزشی(معرفی مجری )رزو .5

 معرفی سازمان متواضی .6

 معرفی کارفرما .7

 تاییدیه های نیاز سنجی آموزشی .8

 نشست و...( -همایش -میزگرد -سمینار -ساقن -محل برگزاری )کالس .9

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



 
 
 

23 

 

فند غیرعامل کشور  سازمان پدا

 ساعات آموزشی –برنامه کالسی دوره  .11

 ، فییم و کییپ و...(cd-dvdوینت، منابع ارائه شده به فراگیران) کتاب، جزوه، پاورپ .12

 مااتبات و هماهنگی )نامه نگاری ها جهت برگزاری دوره آموزشی با سازمان مربوطه( .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 

 قیست مشخصات شرکت کنندگان .19

 ان متواضی نسبت به کیفیت دورهگزارش سازم .20

 برگزاری آزمون دوره .21

 اسامی شرکت کنندگان .22

 

 :ت حل اختالفاهی :23 ۀماد

، نااظر و پشوهش، معاونات تخصصای اعضای کمیته حل اطتالف متشال از دفتر بازرسی سازمان، معاونت طرح و برنامه، معاونت آموزش .1

 .باشدمیدوره آموزشی  آموزشی و مجری

 ه حل اطتالف رسیدگی به شاایات، اطتالفات و تخیفات صورت گرفته در حوزه های آموزشی می باشد. حیطه وظایف کمیت .2

طریاق کمیتاه داناد از سازمان طود را موظاف می ،نامه تخیف محسوب شده و به قحاظ قانونیشده در این شیوهعدم رعایت مفاد تعیین .3

 باشد، رسیدگی نماید.شده مینتعیی یدر حیطه و قیمروگرفته که ای و انضباطی صورتبه تخیفات حرفهحل اطتالف 

 .باشندمی آموزشی فعاقیتۀ پروان در شدهتعیین آموزش نوع و سطح محدوده، در فعاقیت به مجاز صرفاً حویوی اشخاص .4

و باا  شاده صاادر یو ناام باه فعاقیت مجوز یا مربیگری کارت که است فردی به مربو  منحصراً هاآموزش حویوی مربیان فعاقیتۀ پروان .5

 گیرد.سازمان برطورد الزم صورت میکمیته حل اطتالف طاطیان به تشخیص 

ها، برابر قوانین مدون رایج در کشور جمهاوری اساالمی آموزش و حووقی ای و انضباطی اشخاص حویویبرطورد با هرگونه تخیف حرفه .6

و تصمیمات اتخااذ شاده های الزم اعمال م و محدودیتئنوع جرا هتوسط کمیته حل اطتالف کشدۀ ایران و سایر قوانین و ضوابط تعیین

 . طواهد بودالزم االجرا و برای طرفین قطعی 

 اشته باشد.گونه ابهامی وجود ندگردد تا هیچنامه درج میبرابر مفاد این شیوه ،شدهحدود و ثغور ضوابط تعیین .7

  :آموزشیاعتبارات  :24ۀماد

 آموزشی پدافندغیرعامل در نظر گرفته می شود.سه نوع اعتبار برای دوره های 

 اعتباراتی که سازمان پدافند برای آموزش پدافند غیرعامل از بودجه های ستادی طود استفاده می کند. .1

 اعتباراتی که هر دستگاه برای گذراندن دوره های آموزشی موظفی کارکنان دوقت، در نظر می گیرد.  .2

 یک دارایی های وزارتخانه ها برای پدافندغیرعامل صرف می شود.درصد از تم1اعتباراتی که با قانون  .3
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 التدریس استادان: الف. هزینۀ حق

 حاق اقتادریس اعضاای هینات عیمایجادول و ، جدول امتیاز بنادی اساتادان طبق آیین نامه نظام مدرسین ستاد کل نیروهای مسیح

 :دانشگاهها

 نماودن قحااظ باا م.ن پشوهشای و مجریان آموزشی مدرسین برای نظری درس ساعت یک آموزانه آیین نامه نظام مدرسین 40ماده در 

  :گرددمی محاسبه زیر روش به شده، تعیین عیمی پایه و مرتبه

 

 

ها مجازند متناسب با شرایط و اقتضائات مربوطه عوامل مؤثر دیگری را در )افزایش یا کاهش( محاسبه و قحاظ نمایناد : سازمان2تبصره  

 برابر آن بیشتر شود. 2مبیغ اضافه کاری فرد کمتر و از  1/1شر  ایناه در هر حال مبیغ هر ساعت آموزانه نباید از  با

باشاند، قاذا پرداطات های نیروهای مسیح برابر نظام آموزش رسمی کشاور میهای تحصییی دانشگاهبا نگرش بر ایناه آموزش :3تبصره 

و حداکثر دو برابر یاک  1/1ها )غیر از اعضای هینت عیمی وزارتی( مشمول محدودیت حداقل اقتدریس مدرسین دانشگاهیک ساعت حق

 . باشدنمیساعت اضافه کاری 

و بارای دفعاات  2ضاریبحق اقتدریس ساعات دروس کارشناسی ارشد و باالتر که برای اوقین بار در یک ترم ارائه می شود با  :4تبصره 

 اسبه می شود. مح 5/1بعدی در همان ترم با ضریب 

آیین نامه نظام مدرسین ن.م و تبصره های مربو  به آن، حق اقتدریس هر سااعت آماوزش در دوره  40بر طبق موارد مذکور از مادهلذا 

 قحاظ می گردد. 2ضريب های کوتاه مدت برای دروس پدافندی با 

ان بابت هر ساعت تدریس بارای دوره هاای آموزشای به استناد موارد مذکور در طصوص برگزاری دوره های آموزشی حق اقزحمه استاد

دساته زیار 5( در عمومی،تخصصیبا توجه به نوع دوره ) وکوتاه مدت از درآمد اطتصاصی دوره های آموزشی یا اعتبارات سازمان پدافند 

 توسیم بندی می شوند. 

 ریال 650.000مبیغ  حداقل، به ازای هرساعت تدریس 5استاد باسطح مربیگری  .1

 ریال 750.000مبیغ  حداقل، به ازای هر ساعت تدریس 4با سطح مربیگری استاد  .2

 ریال 950.000مبیغ  حداقل، به ازای هر ساعت تدریس 3استاد با سطح مربیگری  .3

 ریال 1.100.000مبیغ  حداقل، به ازای هر ساعت تدریس 2استاد با سطح مربیگری  .4

 ریال 1.250.000مبیغ  لحداق، به ازای هر ساعت تدریس 1استاد با سطح مربیگری  .5

 این مباقغ بصورت ساقیانه و بر اساس مصوبات هینت دوقت قابل تغییر می باشد. تبصره:
 

  :تذکرات

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

 نه حساب طواهد شد.های ایاب و ذهاب استادان در تهران و شهرستان ها جداگاهزینه .2تذکر 

در  176)توسایم ناطااقص دریاافتی بار هاای کوتااه مادت برمبناای در دوره  . اماان تعیین حق اقتدریس پرسنل نیروهای مسایح3تذکر 

 وجود دارد. ( نیز 2مضرب

 شود.  قحاظ دانشگاه . حق اقتدریس اساتید دانشگاه های معین و موسسات آموزشی هماار، می تواند با قوانین داطیی4تذکر 

 به مبیغ تدریس افزوده طواهد شد.  ۀدرصد هزین40تا  20ها، باتوجه به بعد مسافت . جهت تدریس در شهرستان5تذکر 

 : حق اقتدریس مربیان در دوره های آموزشی کارکنان دوقت مطابق با قانون مدیریت طدمات کشوری قحاظ می گردد. 6تذکر
 

 مبیغ آموزانه یک ساعت =

 

50 

 (24.144) ضریب ریاقی هینت عیمی × امتیاز مرتبه و پایه عیمی
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فند غیرعامل کشور  سازمان پدا

 ب. حق  نظارت: 

 3 مدت زمان دوره، فاصیه شهر آموزشی، ایاب ذهااب، پاذیرایی، اسااان و...مبیغ قرارداد، متناسب با  وزشیحق نظارت در دوره های آم

 درصد از مبیغ کل قرارداد آموزشی منعود شده می باشد.  5اقی 

رش دهای کاه در ناظر دوره های آموزشی می بایست از مربیان سازمان بوده و دارای کارت مربیگری معتبر از سازمان باشد و نحوه گازا

 بند بیان شده و مورد تایید سازمان می باشد را تهیه و ارائه نماید. 21فصل سوم در 

 

 شرکت در دوره برای هر فرد: ۀج. هزین

کننده باانظر کارشناسای مدت عمومی، تخصصی و مربای گاری سااالنه بارای هار شارکتهای آموزشی کوتاه شرکت در دوره ۀ. هزین1

 انجام و ابالغ می گردد.  معاونت آموزش و پشوهشمعاونت آموزش و پشوهش و 

 

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

معاونات  تعاداد سااعات مشاخص باانظر کارشناسای مدت عمومی، تخصصی، تربیت مربای بارایهای آموزشی کوتاهدورهاجرای  ۀهزین 

 انجام می گیرد.  معاونت آموزش و پشوهشآموزش و پشوهش و 

ریزی، تعیین سرفصل، برنامه های اعطای کارت و گواهی،های تدریس استادان، هزینهتبصره: مباقغ یادشده در بند )ب و ج( شامل هزینه

 باشد.نظارت و مدیریت و برنامه ریزی مرکز می

 شامل :  مجریان آموزشیموزش اشخاص حویوی و آمیزان و نرم هزینه مربو  به اجرای 

 توساط مراکاز مجریاان آموزشای) آموزش ، آزمون، صدور پروانه و مجوز فعاقیت آموزشی ( و میزان هزینه طدمات اشخاص حویوای و 

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

پرداطت هزینه دوره های آموزشی موسسات آموزشی همااری که با سازمان پدافند غیرعامل کشور قرارداد دارند طبق این شیوه ناماه و 

 انجام می گیرد. معاونت آموزش و پشوهشبراساس گزارش تایید شده توسط 

هزینه های آزماون ، صادور پرواناه فعاقیات آموزشای، مجاوز شارکت هاا و  ،کوتاه مدت یآموزشها مجریان آموزشیحویوی و  اشخاص

 .نمایند می واریز سازمان پدافندغیرعامل  به ابالغی های تعرفه اساس بر را ...موسسات حووقی ، دوره های آموزشی مربوطه ، ارتواء و

 

 

 نامهمنابع تهیه شیوه: 25ماده

 دستوراقعمل آموزشی ستاد کل ن.م •

 قانون طدمات کشوری •

 دستوراقعمل آموزشی وزارت عیوم، تحویوات و فناوری •

)موضوع فصل پنجم آیین نامه اداری و استخدامی کارکنان غیر هینت عیمی دانشگاه/دانشااده عیاوم دستوراقعمل اجرایی آموزش و بهسازی منابع انسانی  •

 درمان و آموزش پزشای( وابسته به وزارت بهداشت،پزشای و طدمات بهداشتی درمانی 

 کشوری طدمات اجرایی طبق قانون های دستگاه کارمندان آموزش اقزامات •

 قانون طدمات کشوری 57و  56ماده  •

    1393شیوه نامه پرداطت حق اقزحمه و دریافت هزینه دوره های آموزشی مصوب •

   1393شیوه نامه ضوابط و انتخاب موسسات آموزشی مصوب •
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فند غیرعامل کشور  سازمان پدا

 عیمی هیات غیر کارکنان استخدامی اداری نامه آیین 46 ماده موضوع وتوانمندسازی آموزش نظام و دستوراقعمل 93-67-66ماده های  •

 کشوری طدمات مدیریت قانون 68 ماده9بند •

  ه34869ت  /  92211 شماره به وزیران هیات نامه تصویب •

 عیمی اتهی اعضای  اقتدریس حق وپرداطت موقت تدریس نامه آیین •

 ماورخ دانشاگاه رئیساه هیاات جیساه12 بناد ه مصاوب دانشاگاه اساتخدامی  آزمونهاای اجرایای عوامال اقزحمه حق محاسبه جدول •

20/01/1392   

 ها دانشگاه ومعامالتی ماقی نامه آیین 40بند )و( ماده  •

  در برنامه های آموزش مداوم وزارت بهداشت ،درمان)موضوع:نحوه اطذ وهزینه ثبت نام 7/8/74 مورخ 4793/6نامه شماره  •

 

 های آموزشیدوره . سرفصل26مادۀ 

 دوره عمومی 

سرفصل دوره عمومی پدافند غیرعامل با ذکر زمان بندی مناسب برای پرسنل دوقتی و غیردوقتی طبق فصل دوم این شیوه ناماه بمادت 

 اشد: ساعت برای مدیران به شرح زیر می ب 6ساعت برای کارکنان وکارشناسان و   12

سرفصل دوره عمومی برای دستگاهها با توجه به شرح طدمات، مسنوقیتها، ماموریت سازمانی و بر اساس نیازسنجی اوقیه تدوین محتاوا مای  نکته:

 گردد.

 با عنایت به قانون مدیریت طدمات کشوری این دوره برای کارکنان دوقت دارای آزمون می باشد. •

 زيرفصل سرفصل

 
 محتوای زيرفصل

 )دقیقه( زمان

 کارشناس
 وکارکنان

 مدیران

ی
بان

و م
ل 

صو
ا

 

 مقدمه
 10 چرایی و فیسفه برگزاری دوره

 

15 

 اهداف و ضرورت برگزاری دوره

 تعاريف و اصطالحات

 مفهوم پ غ ع )تعریف عمییاتی پ غ ع(

20 
 معنای قغوی پدافند غیر عامل

 تعریف مجمع تشخیص مصیحت نظام
 ی معادل با دفاع غیر عامل واژه ها

 واژگان پدافند غیر عامل

تاريخچه و سوابق       پ 
 غ ع

 سیر تاریخی پ غ ع
 پدافند غیر عامل در کشورهای توسعه یافته 20

 روند تاامل پدافند غیر عامل در ایران

تدابیر، سیاستها، قوانین 
 و مقررات

 ریتدابیر و فرامین موام معظم رهب

20 15 
 طط مشی سازمان پ غ ع

 سیاست های کیی نظام  پ غ ع
 قانون برنامه توسعه و بودجه ساالنه

 آئین نامه ها و دستوراقعمل ها

ساختار، سازمان و 
 اساسنامه

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

 تگاه ها....پدافند غیر عامل در دس

کارکردها و اهداف 
 پ.غ.ع

 حفاظت از مردم
20 

30 
 پایدارسازی نظام مدیریتی کشور

 حفاظت از زیرساطت ها
اصول و مالحظات پدافند 

 غیر عامل
 30 تعریف اصول پدافند غیر عامل

 اصول پدافند غیر عامل
 15 20 سطح عاقی و راهبردی سطوح
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فند غیرعامل کشور  سازمان پدا

 زيرفصل سرفصل

 
 محتوای زيرفصل

 )دقیقه( زمان

 کارشناس
 وکارکنان

 مدیران

 سطح عمییاتی پدافندغیر عامل

 سطح اجرایی و تاکتیای

 
 اليه های پ غ ع

  

 ایمنی

 امنیت 15 10

 دفاع )عامل و غیر عامل(

 
 ضرورت و اهمیت

 امنیت میی و پدافند غیر عامل
15 15 

 قابییت های پدافند غیر عامل
 

 ثقل مراکز انهدام تئوری
 
 

 30 30 کشور یک به سیستمی نگرش

 واردن نظریه
 ثول مرکز تعریف
 ثول مرکز بندی سطح

تهديد 
 شناسی

 تعريف تهديد
  

 معنای قغوی تهدید
10 

60 

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

 
 

 دسته بندی تهديدات

 درطت تهدیدات )طبیعی، غیرطبیعی، ....(
 یتهدیدات انسان ساطت عمد 15

 مبادی تهدیدات )جنگ، تروریستی، سایبری(

انواع تهديدات )در 
 رويکرد جديد پ غ ع(

  

)نظریه عمییات تاثیر محور،باارگیری همه موقفه های تهديد سخت 
قدرت،تمرکز بر گره های اساسی و حرکت به سمت کاهش قدرت سخت و 

 باارگیری قدرت نرم(
5 

سایبری، پرتوی، اقاترومغناطیس، )تهدیدات تهديد فناوری پايه 
 زیستی،شیمیایی، سیگناقی، سنجش از دور و اقاترونیک(

20 

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

دشمن شناسی و سیر 
 تاريخی جنگ ها

 ضرورت دشمن شناسی 

  
 راهبردهای دشمن
 جنگ های نیابتی 

 گ های بی قاعده جن

.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 آسیب پذیری فضای سایبر

 تهدیدات و آسیب پذیری شباه های اجتماعی

 پدافند مردم محور
 
 
 
  

 حوزه مردم محوراهداف جنگ در  

40 20 

 زیر ساطت های مرتبط با اداره مردم  
 نیازمندی های اساسی مردم  
 ویشگی های کیی تهدید 

 تهیدید نرم و جنگ نرم
 ماهیت و ابعاد

پدافند کالبدی و       زير 
 ساختی

 تعاریف و مصادیق پدافند کاقبدی

120 20 

 قبدیتهدیدات و پدافند کا
 چرطه اقدامات پدافند کاقبدی

 سطوح حفاظت از تاسیسات و زیر ساطت ها
 روش های ارزیابی آسیب پذیری –مدیریت آسیب پذیری زیر ساطت ها 

 مثال های موردی در حوزه زیر ساطت های کاقبدی
 )مالحظات معماری( 21مبحث 
 ی مصاقح()مشخصات ماانیای و دیناما21مبحث 

 سیستم های سازه ای مواوم در برابر انفجار
 تاسیسات برقی و ماانیای

 پدافند اقتصادی

 تعاریف

40 40 

 سیاستهای کیی و تدابیر اقتصاد مواومتی
 ویشگی های اقتصاد مواومتی
 موقفه های جنگ اقتصادی

 اصالح اقگوی مصرف
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 زيرفصل سرفصل

 
 محتوای زيرفصل

 )دقیقه( زمان

 کارشناس
 وکارکنان

 مدیران

 گ اقتصادیجایگاه مردم در جن
 حمایت از توقیدات داطیی

 پدافند زيستی

 تهدیدات زیستی و انواع آن

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

 چرطه پدافند زیستی
 رفع آقودگی زیستی

 کمک های اوقیه و فوریت های پزشای مصدومین زیستی 

  
  
 شیمیايیپدافند  

 آشنایی با عوامل و سالح های شیمیایی 

25 
 سناریوی تهدیدات شیمیایی

 کنترل، تشخیص و درمان مسمومیت های شیمیایی 
 کمک های اوقیه و فوریت های پزشای مصدومین شیمیایی 

 روش های حفاظت و رفع آقودگی

 پدافند پرتوی

 اصول و مفاهیم پایه پرتوی

25 
 تهدیدات پرتوی و پدافند پرتوی 

 کمک های اوقیه و فوریت های پزشای مصدومین پرتوی
 انواع مختیف آقودگی های پرتوی

مديريت 
 بحران

تعريف و سطح بندی   
 بحران

 مفاهیم و تعاریف 
 سطوح بحران )محیی، منطوه ای، میی و بین اقمییی(  5 10

 نوع و مبادی بحرانها  
  

 بحران های طبیعی
 بحران های تانوقوژیک 10 20

 بحران های انسان ساطت

 مديريت بحران 
  
  
  
  
  

 تعاریف، مفاهیم و اهداف مدیریت بحران

20 

25 

 چرطه مدیریت بحران
 سامانه های مدیریت بحران

 تفاوت بحران و شرایط اضطراری
 وظایف مدیر بحران

 یت بحران و پدافند غیر عاملمدیر

 اقگوی مدیریت بحران
 انواع اقگوی مدیریت بحران

 5 اتاق پایداری میی

 سناریو نویسی

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

 ارزیابی تهدیدات
 مدل شباه ای جهانی یرای تدوین سناریو

 می سناریو نویسی نظا
 گام های نوشتن یک سناریو

 سناریوها و حاالت مختیف بحران
 اقگوی پیشنهادی تدوین سناریو در مدیریت بحران 

 مدقى براى سامانه هاى واکنش اضطرارى

30 

 ساعت6 ساعت12 

 نکته:
متناسب با س نیازسنجی اوقیه و سرفصل های دوره تخصصی برای دستگاهها با توجه به شرح طدمات، مسنوقیتها، ماموریت سازمانی و بر اسا •

 کارکنان تدوین محتوا می گردد.  مشاغل

ان ساعات آموزشی مشخص و مورد تاییاد ساازمان اداری اساتخدامی و زدوره های تخصصی به تناسب کارکنان، کارشناسان و مدیران به می •

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

 محور دافند مردمپ .1

 کلیات  -الف

 مصادیق مفاهیم و تعاریف،

 اهداف، 

 ها و اسناد باال دستیسیاست

 رساقت، 
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فند غیرعامل کشور  سازمان پدا

  مأموریت

 راهبردها

 سوابق و تجربیات 

 

 آسیب پذيری و تهديدات -ب

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

 تهدید )هوشمندی، سیستمی، همه جانبه بودن و...( کیی ویشگی

 نوین تهدیدات )سخت، مردم محور، فناوری پایه(رویاردهای 

 پایهفناوری تهدیدات

 محورمردم تهدیدات شناطت و پایش

 کشور؛ عییه امنیتی فشار

 تأثیرمحور؛ عمییات

 راهبردی؛ سازیفیج

 مدقهای تهاجم و رفتاری دشمن

  مردم و حاومت جامعه، بر محورمردم تهدیدات پیامدهای تحییل

 محور؛ردمم درحوزۀ جنگ اهداف

 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 کاقبدی و زیرساطتی. -

 

 اصول و چرخه پدافند مردم محور -ج

 مردم هایسرمایه بندیدسته و شناطت

 محورمردم داتتهدی شناطت و پایش

 حاومت و جامعه مردم، پذیریآسیب شناطت

  مردم و حاومت جامعه، بر محورمردم تهدیدات پیامدهای تحییل

 مردم از صیانت و حفاظت افزایش

 مردم نیازهای تأمین

 ضروری طدمات استمرار و کارکرد تداوم

 مردم و حاومت بین انسجام ارتوای

 محورمردم تهدیدات مجدد ارزیابی

 اقدامات روزرسانیبه

 

 دفاع در حوزه مردم محور -د

 مدل کیی دفاع )سطوح و حوزه بندی دفاع(

 معنوی، سایبری و...(اهداف کیی دفاع )تعیین سرمایه های انسانی، زیرساطتی، میی

 ویشگی کیی دفاع )چند الیه، مامل، فناورانه، سیستم فرماندهی و ...(

                                                           
1. Soft Warfare 
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 ها، پیوستگی حاومت، و...(سرمایهاوقویت دفاع )حفظ استوالل، جان مردم، 

 های بهداشت، اطالعات، ارتباطات، امنیت، انرژی، ماقی، تغذیه و...(های نیاز مردم )زیرساطتحفاظت از زیرساطت

 
 

 پدافند فرهنگی  .2

 کلیات  -الف

 مصادیق مفاهیم و تعاریف،

 تهدید نرم؛ -

 قدرت نرم؛ -

 جنگ نرم؛ -

 عمییات روانی؛ -

 براندازی؛ -

 اهداف، 

 ها سیاست

 اسناد باال دستی 

 رساقت، 

  مأموریت

 راهبردها

 سوابق و تجربیات 

 

 آسیب پذيری و تهديدات -ب

 فرهنگی تهدیدات بندیدسته

 تهدید کیی ویشگی

 پیشینه، ماهیت و ابعاد تهدیدات فرهنگی

 رویاردهای نوین تهدیدات 

 پایهفناوری تهدیدات

 فرهنگی تهدیدات شناطت و پایش

 امنیت ارتبا  فرهنگ و

  فرهنگی تهدیدات پیامدهای تحییل

 فرهنگی تهدیدات های حوزه

 و..( NGOابزار تهدیدات فرهنگی )رسانه، ادبیات، موادمخدر، فرقه ها، 

 رسانه ای )سایتها، روزنامه ها، تیفن همراه، شباه های اجتماعی و...(ابزار تهدیدات 

 ..(شگردهای جنگ نرم )اجتماعی، فرهنگی، دینی، اقتصادی و.

 سطح بندی تهدیدات فرهنگی

 

 دفاع در حوزه فرهنگی -د

 اصول موابیه با تهدیدات فرهنگی

 درک عیل تهدیدات فرهنگی

 های موابیهراهاار

 استفاده از ظرفیت فرهنگی ج.ا.ا

 طرح مشارکت مردم

 روش های موابیه )جذب، روشنگری، مدیریت فتنه ها، بنیادی، و...(

 فرهنگ طرح پدافند غیرعامل در حوزه 
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 بیانات رهبری در موابیه با تهدیدات فرهنگی

 

 پدافند سايبری .3

 
 

 

 انتظار هدف ساعت موضوعات درسی عنوان

فضای 

 سايبر

مفهوم فضای ساایبر و اهمیات آن، شاناطت سااطتار و کااربرد فضاای ساایبر، سارمایه هاا و 

زیرساطتهای فضای سایبر، شناطت نوا  ضعف و قاوت فضاای ساایبر، طادمات و فعاقیتهاا در 

 و فعاقیتهای سایبری فضای سایبر، پایداری و تداوم طدمات

2 
شناطت دقیق فضاای 

سااایبر و زیرساااطتها 

 وسرمایه های سایبری

کساااب توانمنااادی در 

تشخیص آسیب پاذیری 

 و رفع آن

امنیت 

 سايبری

قوانین و موررات سایبری، امنیت زیرساطتهای سایبری از دیدگاههای مختیف، اقدامات قاانونی 

و مالحظات امنیتی دفاعی، حووق و شاواهد قاانونی و غیرقانونی، انواع بدافزارها، روشهای نفوذ 

 دفاع سایبری، جرم یابی از طریق تحییل حافظه و تحییل شباه

2 
شااااناطت دقیااااق 

زیرساااطتها و حفااظ 

 امنیت آنها

کساااااب توانمنااااادی 

تشااخیص باادافزار و راه 

نفاااوذ آن و بااااارگیری 

 روشهای دفاعی

جنگ 

 سايبری

بینی تهدید و تهاجم، روشهای تهاجم ساایبری،  مفهوم تهدید و تهاجم سایبری، برآورد و پیش

حمیه سایبری و انواع آن، سناریوهای حمیه سایبری، ساالح و جناگ افازار ساایبری، مناقشاه 

 سایبری، جاسوسی سایبری، تروریسم سایبری، استثمار سایبری

2 
شناطت عمیق جناگ 

سااایبری و افزارهااای 

 آن

کساااااب توانمنااااادی 

پدافندی برای موابیاه باا 

 بریجنگ سای

دفاع 

 سايبری

شناطت اهداف دفاع سایبری و اوقویت بندی آنها، شناطت وظایف )فردی، گروهای و ساازمانی 

دفاع سایبریی و اهمیت آنها، ساطتار و تشایالت دفاع سایبری، وظیفه دفاع سایبری در حفاظ 

 امنیت زیرساطتهای حیاتی و حساس کشور

2 
شناطت دقیق اهاداف 

و وظااااایف دفاااااع 

 سایبری

توانمنااادی در کساااب 

انجاااام وظاااایف دفااااع 

ساااایبری در راساااتای 

 اهداف

مأموريتها 

وسیاستهای 

دفاع 

 سايبری

انواع مأموریت های دفاع ساایبری، شاناطت حریفاان و رقباا در فضاای ساایبر و اثار بخشای 

مأموریت ها در مورد آنها، انواع سیاست های کاالن نظاام در دفااع ساایبری، مأموریات دفااع 

 مییسایبری و امنیت 

2 
شااااناطت عمیااااق 

مأموریتهااا و سیاساات 

 های دفاع سایبری

کسب تواناایی در انجاام 

مأموریت ها و مطابوت با 

 سیاست

مدل های 

دفاع 

 سايبری

شناطت انواع اقگوهای دفاع سایبری، انواع مدقهای دفااع ساایبری، بررسای و تحییال اقگوهاا و 

و تحییل آنها، تحییال و ارزیاابی  مدل ها و سنجش کارآمدی آنها، استانداردهای دفاع سایبری

 دفاع سایبری کشور، شناسایی و برآورد تهدیدات سایبری

2 

شناطت عمیق اقگوها 

و ماادل هااای دفاااع 

 سایبری

کساااب توانمنااادی در 

تشخیص درست اقگوهاا 

و مااادل هاااای دفااااع 

 سایبری

نوع  سطح
 انتظارات هدف سطح مخاطبان آموزش

آحاد مردم و دانش  عمومی 1سطح 
 آموزان )بسیج(

آشنایی با تعاریف و مفهوم فضای سایبر، طدمات سایبری، آسیب پذیری 
یتی و راهاارهای سایبری، تهدید سایبری، حمالت سایبری، مالحظات امن

 پدافند سایبری

دانسااااتن مفهااااوم و تعریااااف فضااااای سااااایبر، 
طااادمات ساااایبری، آسااایب پاااذیری ساااایبری، 
حمیاااه ساااایبری، مالحظاااات امنیتااای و پدافناااد 

 سایبری

 کاردانان و متصدیان مهارتی 2سطح

شناطت زیر ساطتهای سایبری و انواع آنها، شناطت آسیب پذیری و انواع 
یه سایبری، شناطت امنیت و راهاارهای پدافندی آن، شناطت تهدید و حم

در فضای سایبر، شناطت روش ها و افزارهای دفاع سایبری و باارگیری 
 آنها

شااناطت و کسااب مهااارت در اجاارای راهاارهااای 
پدافناادی و باااارگیری روشااها و افزارهااای دفاااع 

 سایبری

تخصصی  3سطح
 فنی

کارشناسان فنی و 
 اجرایی

بری، جنگ سایبری، تشخیص ضعف ها و شناطت و درک حمیه ی سای
آسیب پذیری های فضای سایبر، شناطت و تشخیص تهدیدها و روشهای 
نفوذ در فضای سایبر، اصول و مبانی دفاع سایبری، شناطت فنون و 

 روشهای دفاع سایبری

احااراز توانمناادی در شااناطت و تشااخیص تهدیاادها 
و باااارگیری فنااون دفاااع سااایبری در موابیااه بااا 

 تهدیدات

تخصصی  4سطح
 پیشرفته

مدیران میانی و 
 کارشناسان طبره

شناطت و درک عمیق اهداف، وظایف و مأموریت های دفاع سایبری، جرم 
و اقدامات غیر مجاز سایبری، تهدیدات و حمالت در فضای سایبر، جنگ 

 سایبری، دفاع حووقی و قانونی سایبری

کسااب توانااایی تشااخیص تهدیاادات، تهاجمااات و 
و اجااارای مأموریتهاااای دفااااع  جناااگ ساااایبری

 سایبری

عالی و  5سطح
 راهبردی

مدیران عاقی و 
 فرماندهان ارشد

درک مفاهیم راهبردی دفاع سایبری، شناطت دقیق اسناد راهبردی و 
سیاستهای کالن نظام، امنیت میی و بازدارندگی دفاع سایبری، دکترین و 

 مدیریت راهبردی دفاع سایبری
ریااازی و مااادیریت کساااب توانمنااادی در برناماااه 

 راهبردی
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راهبردهای 

دفاع 

 سايبری

در دفاع سایبری، راهبردهاای  شناطت انواع راهبردهای دفاع سایبری، سیاست های کالن نظام

مؤثر و کارآمد، اسناد باالدستی، مدیریت راهبردی دفاع سایبری، بررسی ساند دکتارین دفااع 

سایبری کشور، شناطت ارکان سطح راهبردی دفاع سایبری، راهبردها و طط مشه ها و برناماه 

 های حفاظت از زیر ساطتها و سرمایه های سایبری، آینده پشوهی دفاع سایبری

2 

شاناطت دقیاق اناواع 

راهبردها، سیاست ها، 

اساااناد باالدساااتی و 

 دکترین دفاع سایبری

کساااب توانمنااادی در 

تجزیه و تحییل و تنظیم 

راهبردها و سیاست های 

 دفاع سایبری

   14 :جمع
 

 

 . پدافند زيستی4

 ساعت آموزشی سرفصل آموزشی دروس

 

 

 کلیات

 سند راهبرد زیستی  ✓

 مستندات قانونی  ✓

 تشایالتی ساطتار ✓

 زیستی بحران ✓

 آسیب پذیری زیستی ✓

 تهدیدات زیستی ✓

 زیستی؛ پدافند چرطۀ ✓

 زیستی تهدیدات هایحوزه ✓

 زیستی تهدیدات بندی طبوه ✓

 (میاروب)زیستی عوامل ✓

 بیوقوژیک؛ )زیست شناسی تاامیی( ۀتهدیدات آیند ✓

 های بیوتروریسم. )بحران زیستی(نشانه ✓

 هاآن ویشگی و بیوقوژیای هایسالح ✓

 

 

 

 ساعت 2

 

 

 

 

 عوامل باکتریایی و ویروسی سنتی ✓ انسان

 عوامل باکتریایی و ویروسی نو پدید و باز پدید ✓

 عوامل باکتریایی و ویروسی فراموش شده ✓

 میارو ارگانیز مها و عناصر ژنتیای  صناعی )سنتزی( ✓

 سموم زیستی ✓

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

 کننده های بیو شیمیایی عصبی و هورمونیناتوان  ✓

 عناصر اپی ژنتیای ✓

 عیوم شناطتی ✓

 عیوم و فناوری های نوین در زیست و ... ✓

 و دیگر موارد ✓

 

 ساعت 2

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  کشور استوالل در استراتشیک گیاهان نوش بر ای مودمه ✓ گیاهان

 ژنتیای ذطایر کیاسیون ژن بانک ✓

 ژنتیای ذطایر  از استفاده سوء و سرقت ✓

 عامل غیر پدافند و تراریخته محصوالت ✓

 تراریخته ژنتیای منابع و مواد طروج و ورود از ناشی تهدید با موابیه روشهای ✓

 وارداتی کاالهای قرنطینه اقدامات ✓

 اگروتروریسم در کشاورزی ✓

 پایه منابع و طبیعی منابع تعمدی تخریب از درجیوگیری پدافندغیرعامل نوش ✓

 غذایی امنیت و زراعت در آن وکاربرد نانو فناوری ✓

 

 

 

 ساعت 2
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 غذایی مواد امنیت تامین و ماندگاری ✓

 غذایی مواد بحران درمدیریت پشوهی آینده ✓

 کشاورزی توقیدات عییه بیوقوژیک درعمییات گیاهان بیمارگرهای و آفات نوش ✓

 کشاورزی بخش بیوقوژیک حمالت از وارده زیانهای ✓

 زیکشاور زیستی تهدید عنوان به بیمارگر و پاتوقوژیک عوامل ✓

 درکشاورزی غیرعامل پدافند دراجرای گیاهی بیماریزای عوامل آگاهی پیش نوش ✓

 کشاورزی غیرعامل پدافند اجرای در گیاهان آفات از آگاهی پیش نوش ✓

  نباتات تهدیدات برای نویسی سناریو ✓

 توانمند سازی کشاورزان و توقیدکنندگان در حوزه پدافند غیرعامل کشور ✓

 

 

 

 

 

و  دام

 طیور
 (دامپزشای،دامپروری،آبزیان، طیور)امنیت زیستی، ایمنی زیستی و محدودیت زیستی ✓

 .سازمانهای مرتبط باسالمت، امنیت وایمنی زیستی ✓

 وضعیت دام و طیور در کشور ✓

 تهدیدات زیستی دامی ✓

 بیماریهای مشترک بین انسان و حیوانات اهیی )دام و طیور آبزیان( ✓

 ن و حیات وحش بیماریهای مشترک بین انسا  ✓

 نوش ذطایر ژنتیای دامهای بومی کشور در تحوق اهداف توقیدمثل بهداشت و بیماریها ✓

 سناریو نویسی برای تهدیدات حوزه دام و طیور وآبزیان ✓

 اهمیت اقتصادی اجتماعی وفرهنگی سیستم عشایر و راهاارهای توسعه آنها ✓

 نوش تهدیدات حوزه مربوطه در اقتصاد کشور ✓

 ییاتیبرنامه های عم ✓

 شناسایی زیرساطت های مرتبط ✓

 جمع بندی تهدیدات و آسیب پذیریها ✓

 پیش نیازها و اقزامات تحوق پدافند زیستی در حوزه دام و طیور ✓

 توانمند سازی در حوزه پدافند غیرعامل کشور ✓

 

 

 ساعت 2

 

 تروریسم آب ✓ آب

آقودگی حاصل از  -های واحدهای صنعتی آقودگی حاصل از پساب -)آقودگی حاصل از فاضالب شهری و روستاییآقودگی آب  ✓

وضعیت منابع آالینده انساانی  در مراکاز  _آقودگی منابع اکوقوژیای  _–آقودگی هوا  –آقودگی طاک   -فعاقیت های کشاورزی 

 پسماند( –جمعیتی کشور فاضالب 

 عوامل باقووه  زیستی و سموم شیمیایی ✓

 طرحهای راهبردی  ✓

 تهدیدات تروریسمی  ✓

 عمومی پاسخ بهداشت  ✓

 کنترل کیفی  ✓

 سناریو نویسی برای تهدیدات حوزه آب ✓

 

 ساعت 2

 

غرررذا و 

 دارو

 موادغذایی و تهدید بیوتروریستی ✓

 عوامل باقووه  زیستی و سموم شیمیایی ✓

 قوانین مربو  به بیوتروریسم ✓

 طرحهای راهبردی مناسب در امنیت غذایی و دارویی ✓

 یارتوای امنیت از طرق ردیابی مواد غذایی و داروی ✓

 ایمنی و امنیت غذایی و دارویی   ✓

 تهدیدات تروریستی به مواد غذایی و دارویی  ✓

 پاسخ بهداشت عمومی به تروریسم زیستی و شیمیایی ✓

 راهنمایی ایمنی برای صنایع مرتبط ✓

 بهداشت و صنایع بسته بندی موادغذایی ✓

 

 ساعت 2
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 مسمومیت غذایی با منشاء مختیف ✓

 میاروب شناسی موادغذایی ✓

 تهدیدات حوزه غذا و داروسناریو نویسی برای  ✓

 

 

 

 

 

محیط 

 زيست 

 

 

 

 

 . پدافند اقتصادی 5
 کلیات -الف

 اقتصاد؛ کییات •
 اقمییی؛های اقتصادی بینسازمان •
 طرد و کالن؛ اقتصاد •
 ؛(ایمنطوه اقتصاد) سرزمین آمایش مبانی •
 اسالمی؛ اقتصاد •
 اقتصاد مواومتی؛ •

 
 تهديدات  -ب

 دیتهیدیدات اقتصا •
  تهدیدات مدیریت •
 اقتصادی؛ هایبحران  •
 غیرعامل؛ پدافند در تهدیدشناسی مطاقعات •
 اقمییی؛فشارهای اقتصادی بین •

 
 آسیب پذيری -ج
 اثرگذاری رسانه در اقتصاد •
 فرهنگ و اقتصاد میی •
 های اقتصادیپذیریآسیب •
 های اقتصادیسیاست •

 
 دفاع اقتصادی -د

 رف؛متعا ادبیات در اقتصادی سازیمواوم •
 مواومتی؛ اقتصاد در پایش و سازیشاطص •
 مواومتی؛ اقتصاد و فرهنگ •
 پشوهی؛آینده و امنیت اقتصادی •
 جهادی؛ مدیریت •
  اقتصادی؛ تهدیدات برآورد و میی امنیت •
 راهاارهای دفاعی در پدافند اقتصادی •

 
 . پدافند شیمیايی6

 کنترل مسمومیت؛ •
 های حفاظت و رفع آقودگی؛روش •
 های شیمیایی؛مسمومیتتشخیص و درمان  •
 های شیمیایی؛آشنایی با عوامل و سالح •
 های واکنش سریع؛تیم •
 سناریوی تهدیدات شیمیایی؛ •
 حسگرهای شیمیایی؛ •
 های شیمیایی؛شناسی در بحرانشناسی و روانجامعه •
 داروشناسی برحسب اثر و موارد کاربرد؛ •
 انبارداری، انتوال و امحای ترکیبات شیمیایی؛ •
 شیمیایی؛ ۀموررات حوزقوانین و  •
 های شیمیایی؛تجارت جنگ •
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 های اوقیه.کمک •
 
 . پدافند پرتوی7

 پرتوی؛ ۀاصول و مفاهیم پای •
 تهدیدات پرتوی؛  •
 پیامدهای حوادط پرتوی؛ •
 انواع آقودگی پرتوی •
 سطوح اقدامات مداطیه •
 تخمین دز و ترسیم نوشه آقودگی •
 اصول و روشهای رفع آقودگی •
 دستگاههای سنجش آقودگی •
 شنایی با روش های نمونه برداریآ •
 فرماندهی و کنترل در پدافند پرتوی؛ •
 اصول و فرایند تصمیم در حوادط پرتوی؛ •
 آمادگی عمییاتی و فنی؛ •
 بندی نواحی آقوده؛منطوه •
 اقزامات تخییه در حوادط پرتوی •
 اصول ایمنی و حفاظت فردی •
 اساان و مراقبت جمعی •
 تامین نیازهای پشتیبانی •
 های پایش و ارزیابی محیطی؛تجهیزات و روش •
 های رفع آقودگی؛روش •
 پرتوی. ۀمدیریت اجساد و ضایعات آقود •
 ارزیابی آمادگی و اجرای تمرین رفع  آقودگی •
 تشریح ماموریتها و وظایف قرارگاههای استانی در حوادط پرتوی •
 آمادگی عمییاتی و فنی قرارگاه •

 

 . پدافند کالبدی8

 کلیات  -الف

 صادیقم مفاهیم و تعاریف، -1

 پدافندکاقبدی؛  ۀچرط -2

 اهداف،  -3

 ها، سیاست -4

 رساقت،  -5

  مأموریت -6

 راهبردها -7

 سوابق و تجربیات کشورها -8

 قوانین و موررات )اسناد باالدستی( -9
 

 آسیب پذيری و تهديدات -ب

 تهیدیدات حوزه کاقبدی -1

 تحییل ریسک در زیرساطت ها -2

 سناریو نویسی -3

 تهدیدات فناوری پایه -4

 رویاردهای جدید تهدیدات -5

 

 اصول پدافند کالبدی  -ج

 اصل استحاام و پراکندگی -1

 اصل حفاظت از اطالعات زیرساطتی -2
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 اصل استفاده از پهنۀ امن سرزمین -3

 یابیاصل رعایت ماان -4

 سازیسازی و ارزاناصل کوچک -5

 سازیاصل موازی -6

 اصل چندمنظورگی -7

 اصل مویاس بهینه -8

 محوری و پاسخ به تهدیداصل تهدید -9

 اصل تداوم کارکرد -10

 دسی ارزشاصل مهن -11

 

 دسته بندی زيرساخت ها  -د

 زیرساطتهای ویشه، حیاتی، حساس، مهم، قابل حفاظت -1

 گونه های زیرساطت کشور )فرهنگی، دفاعی، زیستی، سایبری، بانای و ماقی و...( -2

 حوزه های پدافند کاقبدی )حمل و نول، آب، غذا، انرژی، طدمات، ارتباطات، صنعت، ماقی و...( -3

 ها براساس اهمیت و اوقویتطبوه بندی زیرساطت  -4

 ها؛سطوح حفاظت از تاسیسات و زیرساطت -5

 های پدافند کاقبدی )طرح های استانی. شهری. عمرانی. زیر بنائی و...(حدسته بندی طر -6

 چرطه بازمهندسی -7

 چرطه نهادینه سازی مفاهیم مهندسی در ذات طرح ها -8

 نظریات حوزه پدافند کاقبدی؛  -9

 نظریه واردن،  •

 و،  نظریه دومین •

 نظریه نودهای اساسی،  •

 نظریه مراکز ثول،  •

 نظریه مامل کاقبدی •

 نظریه هزینه و فایده  •

 و...  •

 
 برنامه ريزی فضايی -و

 مهندسی رویاردهای پدافند فنی •

 پدافند کاقبدی؛ ۀبازمهندسی در حوز •

 یابی صنایع بر ماانآمایش دفاع سرزمینی مبتنی •

 یابی: انریزی فضایی و ماهای برنامهتنوری و مدل •

 یابی:شناطت عوامل مؤثر بر ماان •

 ریزی فضایی و آمایشبرنامه •

 اصول آمایش دفاعی امنیتی. •

 عوامل مؤثر در آمایش صنایع نظامی در مویاس کشور:  •
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 .پدافند شهری  9

 ساعت  سرفصل  دروس

مبانی پدافند 

غیرعامل 

 شهری

 

 تاریخچه تهاجم به شهرها •
 مل شهریپیشینه تاریخی پدافند غیرعا •
 اهمیت پدافند غیرعامل شهری •
 هااقدامات و مأموریت •
 چرطه اقدامات پدافند غیرعامل شهری •
 های شهرو ارزیابی دارایی شناطت •

 ارزیابی تهدیدات در شهر •
 شهر پذیریآسیب ارزیابی •

 ریسک در شهر ارزیابی •

2 

پدافند 

 غیرعامل 

 درشهرسازی

 غیرعامل ندپداف منظر از شهری طراحی و ریزیبرنامه اصول •

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

 بینی مسائل دفاعی در شهرسازینتایج حاصل از پیش •
 پدافند غیرعامل و توسعه شهری •
 پذیری در نواحی شهریهای تحییل آسیبدیدگاه •
 پذیری شهرهاآسیب عوامل فزاینده و کاهنده •

 های کاقبدی ساطتاریمؤقفه -
 های ارتباطیمؤقفه -
 هادسترسی -
 ایهای سازهمؤقفه -
 ها و حرائمجواریهم -

 راهبردهای پدافند غیرعامل در شهرسازی •

2 

پدافند 

  غیرعامل

 ها زیرساطت در

 شهری

های اساسی، واردن و فیج )شامل رویارد نظامی، تأثیر محور، گرههای مدیریت جنگ در شهرها بررسی نظریه •
 سازی راهبردی(

 ها از منظر پدافند غیرعاملانواع زیرساطت •
 های حیاتیتحییل وابستگی سیستمی در شریان •
 هاسطوح حفاظت از تأسیسات و زیرساطت •
 های شهریریزی و طراحی زیرساطتاصول پدافند غیرعامل در برنامه •

 های شهریتیابی زیرساطهای پدافند غیرعامل در ماانشاطص -
 های حیاتی و حساسیابی زیرساطتاقگوهای ماان -
 ها سازی زیرساطتضوابط پدافند غیرعامل در حوزه مواوم -

 های شهریپدافند غیرعامل در زیرساطت •
 تأسیسات آب و فاضالب شهری -
 رسانی شهریتأسیسات گاز و سوطت -
 رسانی شهریتأسیسات برق -
 تأسیسات مخابراتی -
 ر شهریونول و معابشباه حمل -

2 

پدافند 

 غیرعامل

درمدیریت 

 شهری

 بررسی اقگوهای مدیریت شهری )شامل مدیریت مشارکتی، مدیریت یاپارچه، مدیریت استراتشیک( •
 نوش پدافند غیرعامل در اقگوهای مدیریت شهری •
 های طودکفاسازی اقگوی محیهمدیریت محیی و پیاده •
 راهبردهای مدیریت شهری •
 جم نظامیمدیریت بحران ناشی از تها •
 سازی پیش از بحرانفرهنگ •
 سازی ضوابط پدافند غیرعامل در شهرهای پیادهها و سیاستتدوین برنامه •

 اساان موقت -
 های اضطراری چندمنظورهپناهگاه -
 انبارهای ذطیره اقالم ضروری -

2 
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معماری و 

 شهرسازی

 

 اصول طراحی و معماری ازمنظر پدافند غیرعامل •
 معماری و شهرسازیشناسایی دارایی ها در  •
 شناسایی تهدیدات در معماری و شهرسازی •
 ارزیابی آسیب پذیری در معماری و شهرسازی •
 ارزیابی ریسک •
 بررسی و تحییل پیامد های تهدید و ارائه راهاارها •
 مدیریت بحران و تخییه اضطراری •
 موررات میی ساطتمان 21گزیده ای از مبحث  •
 سیاست ها و اسناد باالدستی •
 ماریمالحظات مع •
 شاطص های معماری همساز با دفاع غیرعامل •
 آسیب شناسی و ارزیابی فضاها و ساطتمان عمومی •
 برنامه ریزی و طراحی شهری از منظر پدافند غیرعامل •
 مدیریت شهری از منظر پدافند غیرعامل •

 

 21مبحث 

 ساطتمان

 

 کییات، مفاهیم، تعاریف •
 تهدیدات •
 تمانکارکرد پدافندغیرعامل در موررات میی ساط •
 گروه بندی ساطتمان ها •
 بارگذاری انفجاری سازه ها •
 مالحظات معماری •
 پناهگاه •
 نحوه طراحی سازه های امن •
 مشخصات ماانیای و دینامیای مصاقح •
 مصاقح مناسب سازه های انفجاری •
 ویشگی دینامیای مواد •
 ای مواوم در برابر انفجارهای سازهسیستم •
 تأسیسات برقی و ماانیای •
 ه.تأسیسات پناهگا •

 

 
 
 
 .پدافند الکترونیک10

 حسگرها – EMPبمب های غیرکشنده  -  HPMهای توان باال وحفاظت اقاترومغناطیس و موابیه با تهدیدات پاقس •

  CCD  استتار، اطتفا، فریب؛ •

 ها )رینگهای حفاظتی تشخیص، تسخیر، اطتالل و انهدام(ریز پرنده •

 ای()اینترنت ماهوارهارائه کننده سرویس داده  LEOهای الیه ماهواره •

 ( IRهای اپتیای و های سنجش از دور )رادارهای صار و دوربینماهواره •

 های مصون سازی موابل تداطالتو روش GNSSاطتالالت ناوبری  •

 های سخت افزاریآقودگی های صنعتی با استفاده از تروجان •

 های آقودهتهدیدات سایبر اقاترونیک و موابیه با سیگنال •

 و پتروشیمی نفت و گاز
 

 اصول، مبانی، مفاهیم و کییات در ارتبا  با پ.غ.ع •

 شناسایی تهدیدات  •

 ارزیابی آسیب پذیری  •

 شناسایی دارایی ها •

 دستوراقعمل سطح بندی مراکز ثول •
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 مالحظات پدافندغ.ع  •

 تحییل و ارزیابی ریسک •

 بررسی و تحییل پیامدهای ناشی از تهدیدات و آسیب پذیری ها •

 موابیه ای برای کاهش تهدیدات و آسیب پذیری هاارائه راهاارهای  •

 

 آب و فاضالب 

 اصول، مبانی، مفاهیم و کییات در ارتبا  با پ.غ.ع •

 )آب، فاضالب و سازه های آبی(ارزیابی آسیب پذیری در حوزه آبرسانی •

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

 شناسایی دارایی ها در حوزه آبی •

 دستوراقعمل سطح بندی مراکز ثول حوزه آبی •

 مالحظات پدافندغ.ع در طراحی شباه و مدیریت منابع آبی •

 تحییل و ارزیابی ریسک در شباه آبرسانی •

 بررسی و تحییل پیامدهای ناشی از تهدیدات و آسیب پذیری ها •

 ارائه راهاارهای موابیه ای برای کاهش تهدیدات و آسیب پذیری ها •

 

 ت مربی عمومی . دوره تربی11

و قرارگاه  مجریان آموزشیتاکنون و با همااری  1393سرفصل این دوره ها بر اساس تجارب دوره های تربیت مربی برگزار شده از سال 

 ها و معاونت ها به شرح زیر تدوین شده است.

 

 

 سرفصل ساعت آموزشی دروس قابل ارائه در دوره ردیف

 این شیوه نامه بیان شده است. فصل سوم 12در ماده  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

 هدر این شیوه نامه بیان شد 2 پدافند زیستی 6

 در این شیوه نامه بیان شده 2 پدافند شیمیایی 7

 در این شیوه نامه بیان شده 2 پدافند پرتوی 8

 در این شیوه نامه بیان شده 2 مدیریت بحران 9

 در این شیوه نامه بیان شده 2 سناریو نویسیو ارزیابی ریسک  10

 در این شیوه نامه بیان شده 2 پدافند اقاترونیک 11

 در این شیوه نامه بیان شده 2 زیر ساطتی( -دسی )کاقبدیفنی مهن 12

 در این شیوه نامه بیان شده 2 پدافند شهری 13

 در این شیوه نامه بیان شده 2 و آسیب پذیری تهدیدات  14

15    

 در این شیوه نامه بیان شده 2 روش تدریس 16

 امه بیان شدهدر این شیوه ن 2 زمان صرف شده برای آزمون و ارائه کالسی 17

 در این شیوه نامه بیان شده 10 میزان زمان قحاظ شده برای مواقه 18

  ساعت جمع کل )دقیوه( 
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 د. دوره های تربیت مربی تخصصی 

 ساعت ارائه می گردد.  32معاونت ها و قرارگاه های تخصصی سازمان پدافند در 

 دوره تربیت مربی پدافند سايبری

 تساع موضوعات درسی عنوان 

 
1 

 فضای
 سايبر 

 شناطت فضای سایبر و کاربرد آن
 ویشگی ها و ساطتار فضای سایبر 
 زیرساطتها و سرمایه های سایبری 
 فعاقیت ها و طدمات سایبری  

 اوقویت بندی و درجه اهمیت حوزها های سایبری

4 

 

 
2 

 

 

 

  جنگ و تهديدات
 سايبری

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

 سایبری، حمیه و نفوذ مفهوم
 سایبری، حمالت سالح و انواع 
 سایبری، و مناقشات تروریسم 
 سایبری، نبرد میدان و ها زیرساطت 
 سایبری، نبرد حامیان و بازیگران 

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

4 

3 
 

 امنیت 
 سايبر

 میی و شاطه های آن، شناطت امنیت
 ارتبا  فضای سایبر با امنیت میی، 
 امنیت سایبری و دفاع سایبری و ارتبا  آنها با هم، 
 امنیت سایبری و ارتبا  آن با امنیت میی،  

 ویشگی ها و شرایط دفاع سایبری از دیدگاه امنیت میی، 
 وظیفه و مأموریت دفاع سایبری از نظر امنیت میی، 

 یبری کشور،ساطتار دفاعی سا
 انواع مدقهای دفاع سایبری،  

 مدل استاندارد بومی دفاع سایبری

4 

4 
 

 اسناد 
 دفاع سايبری

 چیستی سند راهبردی، 
 اهمیت و نوش سند راهبردی، 

 چارچوب و ویشگی های سند راهبردی،
 انواع سند راهبردی،  

 بررسی اسناد راهبردی 
 رقبا در دفاع سایبری، 
 ی ها و شرایط دفاع کارآمد رقبا در فضای سایبرشناطت حریفان و ویشگ

4 

 
5 

 مديريت
 دفاع سايبری 

 مدیریت مخاطره در دفاع سایبری، 
 مدیریت رویدادهای سایبری، 

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

 مدیریت صحنه دفاع سایبری، 
 پیشگیرانه از حوادط امنیتی، اقدامات 

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

4 

6 

مأموريتها 

 وسیاستهای
 دفاع سايبری 

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

 سایبری و امنیت مییمأموریت دفاع 

6 

7 
 

 راهبردهای 
 دفاع سايبری

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

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

 ها و برنامه های حفاظت از زیر ساطتها و سرمایه های سایبری، راهبرد 
 آینده پشوهی دفاع سایبری

6 

 32 جمع ساعات آموزشی:
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 دوره تربیت مربی پدافند شهری

 ساعت  سرفصل محتوا درس

اصول و مبانی 

پدافند غیرعامل 

 شهری

 

 هاها و نمونهتعاریف و اصطالحات، ضرورت و اهمیت، حوزه •
 ها و اسناد باالدستیستراهبرد، سیا •
 هااساسنامه، ساطتار ستادی و قرارگاه •
 انداز و مصوباتها، چشمگذاریسیاست •
 سطوح پدافندی در عرصه کشور •
 پیشینه تاریخی پدافند غیرعامل شهری •
 اهمیت پدافند غیرعامل شهری •
 کشورهای پیشرو •
 چرطه پدافند غیرعامل شهری •
 آنهای اصول پدافند غیرعامل شهری و نمونه •
 تنوری انهدام مراکز ثول •

 اطتصاربندی تهدیدات شهری و انواع آن بهدسته •

4 

 در غیرعامل پدافند

 شهرسازی

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

 ایتوسعه هایطرح معرفی -
 گذاریسیاست -
 اجرایی -

 بینی مسائل دفاعی در شهرسازینتایج حاصل از پیش •
 پذیری در نواحی شهریهای تحییل آسیبدیدگاه •
 پذیری شهرهاعوامل فزاینده و کاهنده آسیب •

 های کاقبدی ساطتاریمؤقفه -
 های ارتباطیمؤقفه -
 هادسترسی -
 ایهای سازهمؤقفه -
 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 ثول شهریپذیریارزیابی آسیب •
 تحییل ریسک شهری •

4 

 شهر هوشمند

 در شهرچیستی پدیده هوشمندی  •
 بررسی تجارب هوشمندی در کشورهای مختیف •
 اثرات هوشمندی بر مدیریت و اداره مردم •
 اثرات هوشمندی بر زیرساطتهای شهری •
 تهدیدات شهر هوشمند •
 چاقش ها و آسیب پذیری های حوزه مدیریتی شهر هوشمند در زمان بحران •
 پیامدهای ناشی از اثر تهدیدات بر آسیب پذیری ها در شهر هوشمند •

4 

 در غیرعامل پدافند

های زيرساخت

 شهری

 های اساسی، واردن و فیج سازی راهبردی()شامل رویارد نظامی، تأثیر محور، گرههای مدیریت جنگ در شهرها بررسی نظریه •
 ها از منظر پدافند غیرعاملانواع زیرساطت •
 های حیاتیتحییل وابستگی سیستمی در شریان •
 هاطتسطوح حفاظت از تأسیسات و زیرسا •
 های شهریریزی و طراحی زیرساطتاصول پدافند غیرعامل در برنامه •

 های شهرییابی زیرساطتهای پدافند غیرعامل در ماانشاطص -
 های حیاتی و حساسیابی زیرساطتاقگوهای ماان -
 ها سازی زیرساطتضوابط پدافند غیرعامل در حوزه مواوم -

 های شهریپدافند غیرعامل در زیرساطت •
 ات آب و فاضالب شهریتأسیس -
 رسانی شهریتأسیسات گاز و سوطت -
 رسانی شهریتأسیسات برق -
 تأسیسات مخابراتی -

 ونول و معابر شهریشباه حمل -

2 

 در غیرعامل پدافند

 مديريت شهری

 بررسی اقگوهای مدیریت شهری )شامل مدیریت مشارکتی، مدیریت یاپارچه، مدیریت استراتشیک( •
 گوهای مدیریت شهرینوش پدافند غیرعامل در اق •
 های طودکفاسازی اقگوی محیهمدیریت محیی و پیاده •
 راهبردهای مدیریت شهری •

2 



 
 
 

42 

 

فند غیرعامل کشور  سازمان پدا

 ساعت  سرفصل محتوا درس
 مدیریت بحران ناشی از تهاجم نظامی •
 سازی پیش از بحرانفرهنگ •
 سازی ضوابط پدافند غیرعامل در شهرهای پیادهها و سیاستتدوین برنامه •

 اساان موقت -
 های اضطراری چندمنظورهپناهگاه -
 رهای ذطیره اقالم ضروریانبا -

ونقل نقش حمل

شهری در تسهیل 

 مديريت بحران

 تخییه اضطراری •

 سوابق و تجربیات سایر کشورها -
 های تخییه اضطراریروش -
 ونول شهری در تخییه اضطراریبررسی نوش مدهای حمل -
 اضطراریونول شهری بر اساس رویارد تخییه ریزی مدهای حملاقزامات پدافند غیرعامل در برنامه -

 های شهریدسترسی به کاربری •

 های کییدی در شرایط بحرانانواع کاربری -
 های کییدیونول شهری در دسترسی به کاربرینوش و کارکرد مدهای مختیف حمل -
 های کییدیاقزامات و راهاارهای پدافند در دسترسی به کاربری -

2 

الزامات 

پدافندغیرعامل در 

 ونقل شهریحمل

 ونول شهریکییدی حمل هایبررسی دارایی •
 ونول شهریبررسی تهدیدات حمل •
 ونول شهریهای حملپذیریبررسی آسیب •
 ونول شهری:های مختیف حملاقزامات و راهاارهای پدافند غیرعامل در حوزه •

 معابر شهری -
 بزرگراه-آزادراه -
 های غیرهمسطحها و تواطعپل -
 سطحهای همها و تواطعمیدان -
 ونولهای حملپایانه -

 های شهرینلتو -

 های رییی شهریشباه -

 ونول شهریهای جامع حملاقزامات پدافند غیرعامل در طرح •
 ونول همگانیهای تفصییی حملاقزامات پدافند غیرعامل در طرح •
 ونول بارهای حملاقزامات پدافند غیرعامل در طرح •
 سنجی ریییاقزامات پدافند غیرعامل در مطاقعات اماان •

4 

الزامات 

یرعامل در پدافندغ

 راه آهن شهری

 بررسی تهديدات و آسیب پذيری های مترو •

 مترو کییدی های دارایی بررسی -
 (مبنا تهدیدات طیف و سوابق) مترو تهدیدات بررسی -
 مبنا تهدیدات طیف موابل در مترو های پذیری آسیب بررسی -
 غیرعامل پدافند اقزامات و پذیری آسیب کاهش راهاارهای -

 سازی چندمنظوره •

 نول اضطراری حمل و -
 پناهگاه و اساان اضطراری -
 انبار اقالم ضروری -
 امدادرسانی -

2 

الزامات 

پدافندغیرعامل در 

طرحهای توسعه 

 وعمران شهری

 مفاهیم، تعاریف و اصطالحات •
 یابی مراکز کییدیاقزامات پدافند غیرعامل در ماان •
 اقزامات پدافند غیرعامل در مراکز ططرزای شهری و غیرشهری •
 شهر دافند غیرعامل در توسعهاقزامات پ •
 اقزامات پدافند غیرعامل در کاقبد شهر •
 اقزامات پدافند غیرعامل در بافت و سازمان شهری •
 ونول شهریها و حملاقزامات پدافند غیرعامل در دسترسی •
 اقزامات پدافند غیرعامل در حریم شهر •
 زیست شهرآب و محیط شناسی، منابعاقزامات پدافند غیرعامل در موقعیت جغرافیایی، زمین •

4 
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 ساعت  سرفصل محتوا درس

الزامات 

پدافندغیرعامل 

درفضاهای سبز 

 شهری

 نوش فضای سبز در تأمین اهداف و اصول پدافند غیرعامل •
 یابی فضاهای سبز شهریمالحظات پدافند غیرعامل در ماان •

 شاطص حرائم -
 ها )شباه ارتباطی، طدماتی، امداد و نجات، انرژی(شاطص دسترسی -
 هاشاطص مجاورت -
 راکم ساطتمانی و جمعیتیشاطص ت -

اقزامات پدافند غیرعامل در طراحی انواع فضاهای سبز شهری )بوستان هاای شاهری، بوساتان هاای جنگیای،  •
 حاشیه معابر، کمربند سبز، طصوصی و غیره(

 ها و ترکیب گیاهان با توجه به اقییم منطوهدر گونه غیرعامل پدافند اقزامات •

2 

 32 جمع ساعات آموزشی:
 

 های همکاری آموزشیفرم. 27مادۀ 

آموزشی شناسنامه دوره (1شماره) فرم  

 آموزشی: ۀعنوان دور .1 تخصصی               تربیت مربی-عمومی           تخصصی              عمومی نوع دوره:. 2

 5سطح 

 آحاد مردم

 4سطح 

متصاااادی کاااااردان و 

 هاتانسین

 3سطح 

 ناسانمدیران اجرایی، متخصصان و کارش

 2سطح 

 مدیران میانی

 1سطح 

 مدیران عاقی

 سطح دوره آموزشی: .3

 اهداف کلی آموزش: .4

 عملکردی(: -)رفتاریرات آموزشانتظا .5

 عمیی    نظری                          مصوب )اقزامی(              اطتیاری  نوع آموزش: .6

 دروس آموزش: .7

 های دروس:سرفصل .8

1.  
2.  

 دوره: ................................. ۀکننددرطواست .....................................................ناظر دوره: ........

 مجری دوره: ............................................... کنندگان: ........... نفرتعداد شرکت

 کنندگان: ...............................................شرکتمشاغل  تعداد استادان: ......................... نفر

 زمان اجرای دوره:  مدت آموزش:   ............. روز  ........... ساعت کنندگان: ..................................موطع تحصییی شرکت

 ............ها:...........................روز و ساعات برگزاری کالس مالحظات:

 اجرا:  ۀنحو

 حضوری: کالس درس       کارگاه         سمینار       سایر .1

 حضوری: نیمه .2

 ای           اقاترونیای           سایرغیرحضوری: مااتبه .3

 :شاخصه های مدرسین

 : مدرک تحصییی

   تدریس: ۀسابو

 شرایط تجربی: 

  تخصصی: -ویشگی مهارتی

  ری:سطح مدرک مربیگ

 روش تدريس:

 عمیی          حین کار         سایر -تنوری        عمیی        تنوری

 های ارزشیابی: شیوه

 سایر       کتبی         شفاهی           عمیی

 منابع آموزشی:

 افزار        پاورپوینت           سایرکتاب           جزوه             نرم

 ارزيابی:سطح 

 واکنشی        یادگیری         رفتاری            نتیجه          سایر

 

(  مشخصات فراگیران2رم شماره)ف  

  ..........................(امضاء)ناظر دوره:       ........ ..............(امضاء)مجری دوره:     ....................(امضاء)دوره:  ۀکننددرطواست
 نمره تعداد ساعت دوره تاريخ دوره موضوع دوره محل خدمت شمارۀ ملی نام و نام خانوادگی رديف

1        

2        
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3        

 

(  ارزيابی استاد3فرم شماره)  

 برگزاری: ........................................ نام درس: ........................................ نام استاد: .........................................  زمان

ف سؤاالت ارزيابی مالحظات
ردی

 

 عاقی طوب متوسط نسبتاً ضعیف ضعیف

 1 موقع در محل آموزشحضور به      

 2 ریزی صحیح جهت استفاده از وقت آموزشبرنامه      

 3 تمامی فراگیران ۀدادن فعاالنمشارکت      

 4 های عیمیان آشنایی استاد با تازهمیز      

 5 پاسخگویی مناسب به سؤاالت فراگیران      

 6 توانایی برقراری ارتبا  مناسب با فراگیران      

 7 برطورد استاد با فراگیران ۀنحو      

 8 های نوین آموزشیکارگیری روشبه      

 9 توانایی انتوال مفاهیم به فراگیران      

 10 اهداف کالس در ابتدای بحث ۀارائ      

 11 شده با عنوان درسنزدیای محتوای مطاقب ارائه      

 12 شده در کالسغنای مطاقب ارائه      

 13 شده در پایان کالسبندی مطاقب ارائهجمع      

 14 های عیمیمیزان تسیط و ارائۀ مثال      

 15 شیمیزان برقراری نظم و عداقت آموز      

 16 بودن با نیازهامتناسب      

 17 شدهسطح عیمی مطاقب ارائه      

 ............................................................................................پیشنهادها و انتوادها:   .....................................................................................................

ارزيابی دورۀ آموزشی  ( 4شماره) فرم  

 .......................... زمان برگزاری: ................................................نام دوره: ................. سازمان/شرکت .......................

 مالحظات
 ارزيابی

 سؤاالت
ردی

 عاقی طوب متوسط ضعیفًً ف

 1 )سازماندهی و اجرای مناسب( کیفیت برگزاری دوره     

 2 کاری ۀشده با حیطبودن مطاقب مطرحمرتبط     

 3 شدهروزبودن کییات مباحث مطرحبه     

 4 بودن(بودن با نیازها )کاربردیمتناسب     

 5 شدهسطح عیمی و محتوای کیی مطاقب ارائه     

 6 پذیران از برگزاری دورهسطح رضایتمندی دانش     

 7 در اجرای آموزش یسازمانهماهنگی درون      

 8 کالس ۀاستادان در ادارو قدرت بیان توانایی      

 9 به دانش پذیرانپدافند غیرعامل  ایی تفهیمتوان     

 10 بیان آسیبها و تهدیدات و ارائه راهاارها پدافندی     

 11 های عمیی، تصویری و کارکردیمثال ۀارائ     

 12 شده در دورهاماانات آموزشی استفاده     

 13 کنندگانآموزشی برای شرکت ۀکارایی دور     

 14 سطح برگزاری آزمون     
 ................................................................................................... پیشنهادها و انتوادها:   .........................................................................
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 آموزشی  مجريانفرم های  : 28ماده

فهرست حیطه های آموزشی( 1فرم شماره )  

 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

 
  درخواست اعتبارسنجی( 2) فرم شماره

 □ارتقای حیطه     □مجوزتمدید    □مجوز آموزشیاخذ 

 بسمه تعالی
 ریاست محترم سازمان پدافند غیرعامل کشور به: 

 ..............................................................................................   از:
 

 باسالم و احترام ؛

  ......................به شمماره ببمت تاسیس مجوز  /، این موسسه دارای اساسنامهکشور پدافند غیرعاملسازمان کوتاه مدت  آموزشی شیوه نامهدر راستای   

 /گواهیناممه صمالحیت اخمذ ) )تقاضمای  موجمود، با توجه به سوابق، ظرفیت ها و امكانات آموزشی  .............................صادره از    ......................مورخ  

  آموزشمی ییملحیطه همای  /حیطه در  □خصصیت  / □عمومیبه منظور اجرای دوره های آموزشی  ((حیطه ارتقای /گواهینامه صالحیت تمدید

 را دارد: □کشوری / □در گستره استانی

............................................................................... 
 اقدام الزم معمول فرمایید. سازمان پدافند غیرعامل،  شیوه نامه آموزشیخواهشمند است با عنایت به مدارك پیوست و بر اساس مفاد 

 مديرعامل
 

فهرست مدارک مورد نیاز اعتبارسنجی( 3فرم شماره )  

   .....................   :شماره ببت  ................................................................................................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 تاسیس و آگهی روزنامه رسمی موسسه متقاضی 1

    ( قانون اساسی و قانون منع مداخله کارمندان دولت 141تعهد نامه مكتوب برای رعایت مفاد اصل ) 2

    مدیره  أتیهتصویر مدرك تحصیلی مدیر عامل موسسه و اعضای  4

    بقه بندی مشاغل موسسه متقاضی نمودار و تشكیالت سازمانی و ط 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
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    یک نفر کارشناس در رشته تحصیلی مرتبط با آموزش  9

    ساعت( مرتبط با حیطه مورد تقاضا  200رداری مدیرعامل از حداقل دو سال سابقه مدیریت واحد آموزشی یا تدریس )حداقل برخو 10

    و کسورات قانونی قرارداد کار موسسه با کارکنان و لیست پرداخت بیمه 11

 مستندات مربوط به فضای آموزشی، اداری و امكانات رفاهی و 12

 فرهنگی 

 ند مالكیت و یا اجاره نامه()تصویر س

    متر فضای آموزشی 60حداقل 

    متر فضای اداری 35حداقل  13

    متر فضای رفاهی و فرهنگی 15حداقل  14

    سیستم دبیرخانه )دستی یا مكانیزه ( 15

    اضا مدارك تحصیلی)حداقل فوق لیسانس( و رشته تحصیلی مربوط به مدرسان در حیطه آموزشی مورد تق 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:

 سط اینجانب . . . . . . .. . . . .  مالحظه و بررسی شد. صحت مدارك را تأیید می نمایم.کلیه مدارك مندرج در فهرست باال تو 

 امضا ......................پست سازمانی ..........................   تاریخ      ......................................نام و نام خانوادگی :  

 
 رديف

 عناوين مدارک و مستندات
ه ارائ

 شده

بررسی 

 شده
 توضیحات

                                       الزم برای تمديد مجوزب( مدارک 

    ( 1فرم شماره ) - دو ماه قبل از انقضای اعتبار مجوز قبلی ارایه درخواست 1

2 
در طی  حیت شدهمستندات قراردادهای آموزشی موسسه با دستگاه های اجرایی در حیطه/حیطه های آموزشی تعیین صال

 مدت اعتبار گواهینامه صالحیت
   

3 
مكاتبات و مستندات مربوط به اعالم عناوین دوره های برگزاری، زمان شروع و پایان دوره، زمان آزمون و 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
    تصویر اعالم رضایتمندی دستگاه های طرف قرارداد با موسسه 6

7 
لیست حضور و  مستندات مربوط به برگزاری دوره های آموزشی)عناوین دوره ها، فهرست مشخصات شرکت کنندگان،

 ش و آزمون، ...(غیاب، ارزشیابی دوره، مستندات سنج
   

8 
در آخرین بازدید )مشروط بر اینكه امتیاز هیچ یک از دوره  یبرگزار نیح ( در9از فرم شماره ) 16کسب حداقل امتیاز 

 نباشد( 1بندها کمتر از 
   

9 
یچ یک از در آخرین بازدید )مشروط بر اینكه امتیاز هآزمون پایانی دوره  ( در10از فرم شماره ) 14کسب حداقل امتیاز 

 نباشد( "1"بندها کمتر از 
   

    مستندات مربوطه به استفاده از مدرسان تایید صالحیت شده و واجد شرایط 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

    (8( براساس فرم )1کسب امتیازات حیطه/حیطه های مورد نظر در جدول شماره )ارایه مستندات مربوط به  3

4 
مدیره از مدرك تحصیلی مرتبط با حیطه/حیطه های آموزشی مورد  أتیهبرخورداری مدیر عامل و یا یكی از اعضای 

 تقاضا 
   

 توضیحات::
 مالحظه شد، صحت مدارك را تأیید می نمایم.. . . . . . .. . . . .  ندرج در فهرست باال توسط اینجانب اصل کلیه مدارك م 

 امضا ......................پست سازمانی ..........................   تاریخ      ......................................نام و نام خانوادگی :  



 
 
 

47 

 

فند غیرعامل کشور  سازمان پدا

 
مجوز آموزشیات تفصیلی موسسه آموزشی متقاضی اطالع( 4فرم شماره )  

 مشخصات عمومی موسسه  -الف

 ............................................................................................................................................................................نام موسسه )منطبق با آخرين تغییرات اساسنامه ( :  

 .........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................آدرس:  

 .............................................................................................صندوق پستی:     ......................................................................نمابر:         .....................................................................................................................تلفن:    

 .................................................................................................................................................................................كدپستی:      .......................................................................................................................پست الكترونیك:   

    ...........................................................تاريخ اخذ مجوز:       ......................................................................شماره مجوز:       ......................................................................نوع مجوز تأسیس:    

    ......................................................................ساير:                               □تعاونی                   □نوع مالكیت:   خصوصی 

 مشخصات مدير عامل -ب

    ..........................محل صدور:    ............................................................كدملی :       .......................................شماره شناسنامه :     ...............................................نام و نام خانوادگی:    

 .................................................دانشگاه محل تحصیل:        ..............................رشته تحصیلی:           ......................... مدرک تحصیلی:    ............................نام پدر:    

 )با ارايه مستندات كامل(موسسه سوابق فعالیت  مديريتی مدير عامل/-سوابق آموزشی -ج

 رديف
 نوع سابقه

 سمت مديريتی  عنوان درس مدت تا تاريخ از تاريخ ريس/خدمتمحل تد
       

 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
 نام و نام خانوادگی و امضا       □نمی باشد □نجی سازمان: مستندات مورد تایید می باشد نظر کارشناس اعتبارس

 
اطالعات مدرسان و کادر اداری و آموزشی ( 5فرم شماره )  

 مدرسان آموزشی موسسه متقاضی براساس حیطه آموزشی مورد تقاضا –الف 

 رشته تحصیلی نام و نام خانوادگی
مدرک 

 تحصیلی
 موضوع تدريس

سابقه 

 تدريس

 نوع همكاری
پاره  امضا تلفن تماس

 وقت
تمام 
 وقت

         

         

 كادر اداری و آموزشی –ب

 عنوان شغل در موسسه 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
 نام و نام خانوادگی و امضا      □نمی باشد □نظر کارشناس اعتبارسنجی سازمان: مستندات مورد تایید می باشد 

 

رد تقاضاسوابق آموزشی موسسه در رابطه با حیطه های آموزشی مو( 6فرم شماره )  

 همراه با مستندات -حیطه مورد تقاضادر ارتباط با  موسسهفهرست دوره های آموزشی طی شده توسط مدير و كاركنان  -الف
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 نام و نام خانوادگی رديف
پست /شغل 

 سازمانی

 عناوين دوره های آموزشی طی شده
میزان  مرتبط با وظیفه و شغل توضیحات

 ساعت
میزان  امرتبط با حیطه مورد تقاض

 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
 تاريخ قرارداد شماره قرارداد تعداد اجرا

       

 مربوط به این فرم پیوست می باشد.                    امضای مدیر عامل موسسه "ب"و  "الف"مستندات اطالعات مربوط به بندهای 

 نام و نام خانوادگی مدیر عامل موسسه :                            امضا و تاریخ

 نام و نام خانوادگی و امضا                   □نمی باشد □نظر کارشناس اعتبارسنجی سازمان: مستندات مورد تایید می باشد 
 

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

 ای تمدید شدهحیطه/ حیطه ه (8

 تاریخ درخواست اعتبارسنجی از سوی موسسه: (9
 

  :رسمی مرتبط با حیطه فعالیت  روزنامه تغییرات آخرین اساس بر اساسنامه تاریخ ببت شرکت و موضوع (10

 سوابق مدیریتی مدیر عامل: ...... سال (12    سوابق آموزشی مدیر عامل در حیطه درخواست شده: ...... سال                                                       (11
 

 دکتری: ...... نفر -   تعداد کادر آموزشی در حیطه آموزشی مربوطه به تفكیک  فوق لیسانس : ....... نفر (14 تعداد کادر اداری شاغل: .............. نفر )بر اساس لیست بیمه ( (13

 تاریخ صدور مجوز: (15
 

 مدت اعتبار مجوز: (16

 از مراجع دیگر:مجوزهای اخذ شده  (17
 

 عناوین دوره های آموزشی طی شده مرتبط با حیطه مورد تقاضا توسط مدیرعامل و کارکنان موسسه: (18
 ردیف

 افراد شرکت کننده عنوان دوره ردیف افراد شرکت کننده عنوان دوره

1   3   

2   4   

 :را طی نموده اندتعداد افرادی که دوره آموزشی آشنایی با نظام آموزش  (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 ..................... متر                               آموزشی..................  اداری        
  امتیاز...........  امتیاز شاخص اختصاصی:  (  25      امتیاز .............. امتیاز شاخص عمومی :    (22

 امتیاز......................  (    امتیاز کل شاخص ها: 26         ...........   امتیاز بازدید و ارزیابی دوره ای (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:                      

در حیطه آموزشی گزارش عملکرد موسسه( 8فرم شماره )  

 شیعنوان دوره آموز ردیف

تعداد  تاريخ دوره

ثبت نام 

 كنندگان

تاريخ  مشخصات مدرس

برگزاری 

 آزمون

تعداد 

گواهینامه 

 صادره

 

 خاتمه شروع
مدرك 

 تحصیلی
سابقه  رشته تحصیلی

 تدریس

          
 امضا نام و نام خانوادگی مدیر عامل :                              تاریخ تهیه:               
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(: مجوز آموزشی9رم شماره )ف  

 

 

 

 گواهینامه مجریان آموزشی

 دوره های کوتاه مدت پدافندغیرعامل

 شرکت/موسسه ......................  هب شماره ثبت ............

فند غیرعامل کشور آموزشی شیوه انمه راستایرد  ات رباساس ضوابط و  ت  مجاز استموسسه/شرک  آن  هب موجب این گواهینامه ؛  سازمان پدا

فندغیرعامل  یمقررات آموزش  فند دوره اهی آموزشی ،و دستورالعمل اهی مربوطه سازمان پدا  رد را ردحیطه /حیطه اهی آموزشی  ذیل  غیرعامل پدا

گاه اهی اجرایی  استانی/کشوری( )  گستره   ربگزار نماید.، رد چارچوب ربانمه اهی آموزشی مصوب ساالهن دست
............................... ............................... ............................... 

 کیفیت اجرای و  می باشد و تمدید آن منوط هب ربرسی کمیت  ماه   18  از اتریخ صدور هب مدت( 1،2،3)با تعیین سطح     اعتبار این  گواهینامه

 .خواهد بودت  و ضوابط حاکم رب آموزش و دستورالعمل اهی مربوطه ی و رعایت مقررا آموزش دوره اهی 

فند غیرعامل کشور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          رئیس سازمان پدا

 دکتر غالمرضا جاللی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
 توضیحات:

کشور باید  و پشوهش های راهبردی سازمان پدافندغیرعامل معاونت آموزش و پشوهشو هماهنگی   با نظارت هی و...عناوین دروس، مربیان، صدورگوا •

 انجام پذیرد.

 و تمدید و ارتواء آن تابع ضوابط سازمان می باشد. ماه 18اعتبار این گواهینامه از تاریخ صدور به مدت  •

 اد و شرکت ها ممنوع و در صورت تغییر اعضا از درجه اعتبار ساقط است.واگذاری حووق متعیق به این گواهینامه به سایر افر •

 www.pdrc.ir  66978229آدرس: تهران، بزرگراه رسالت، خیابان استاد حسن بنا)مجیديه شمالی(، روبروی بوستان امید  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فرماندهی کل قوا 

 000/261/740شماره:  ستاد کل نیرواهی مسلح

 000/000/1397تاريخ: 

http://www.pdrc.ir/
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(: گواهی آموزشی10فرم شماره )  

 

 
 انمه گواهی         

فند غیرعاملدوره آموزشی      پدا

 

  شود:  می گواهی بدینوسیله

  ..................... .آقای/خانم 

 ............................کدملی:  با

 ..........................شاغل در: 

 ..............................آموزشی:  دوره

                   ...................مورخ   .................را براساس مجوز شماره 

 ...................بصورت  ساعت،............ مدت به........................  که ازتاریخ 

 .............................................و باهمکاری کشورپدافندغیرعاملسازمانتوسط   

 .است رسانده پایان به ...............نمره    کسب با موفقیت و گردید برگزار

 

فندغیرعامل معاون آموزش و ژپوهش       آموزشی کواته مدت دوره    مجری                                                       کشور سازمان پدا

                                        

 شماره: 

 تاريخ: 


