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 مقدمه
 10 چرایی و فلسفه برگزاری دوره

 

15 

 اهداف و ضرورت برگزاری دوره

 تعاریف و اصطالحات

 مفهوم پ غ ع )تعریف عملیاتی پ غ ع(

20 
 معنای لغوی پدافند غیر عامل

 مجمع تشخیص مصلحت نظامتعریف 
  واژه های معادل با دفاع غیر عامل

 واژگان پدافند غیر عامل

       تاریخچه و سوابق
 پ غ ع

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

 روند تکامل پدافند غیر عامل در ایران

تدابیر، سیاستها، 
 مقرراتقوانین و 

 تدابیر و فرامین مقام معظم رهبری

20 15 
 خط مشی سازمان پ غ ع

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

 آئین نامه ها و دستورالعمل ها

ساختار، سازمان و 
 اساسنامه

 کمیته پدافند غیر عامل کشور
 عامل کشورسازمان پدافند غیر  15 20

 پدافند غیر عامل در دستگاه ها....

کارکردها و اهداف 
 پ.غ.ع

 حفاظت از مردم
20 

30 
 پایدارسازی نظام مدیریتی کشور

 حفاظت از زیرساخت ها
اصول و مالحظات 
 پدافند غیر عامل

 تعریف اصول پدافند غیر عامل
 اصول پدافند غیر عامل 30

 سطوح
 پدافندغیر عامل

 سطح عالی و راهبردی

 سطح عملیاتی 15 20
 سطح اجرایی و تاکتیکی

 
 الیه های پ غ ع

 
 

 ایمنی

 امنیت 15 10

 دفاع )عامل و غیر عامل(

 
 ضرورت و اهمیت

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

 مراکز انهدام تئوری
 ثقل
 
 

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

 تهدید
 شناسی

 تعریف تهدید
 
 

 معنای لغوی تهدید

10 

60 

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

 
 
 

 دسته بندی تهدیدات

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

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

 رویکرد جدید پ غ ع(
 

)نظریه عملیات تاثیر محور،بکارگیری همه مولفه های  تهدید سخت
قدرت،تمرکز بر گره های اساسی و حرکت به سمت کاهش قدرت سخت 

 بکارگیری قدرت نرم(و 
5 
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)تهدیدات سایبری، پرتوی، الکترومغناطیس،  تهدید فناوری پایه 
 زیستی،شیمیایی، سیگنالی، سنجش از دور و الکترونیک(

20 

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

دشمن شناسی و سیر 
 تاریخی جنگ ها

 ضرورت دشمن شناسی 

 راهبردهای دشمن  
 جنگ های نیابتی 

 جنگ های بی قاعده 

.ع
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ی 
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 پدافند سایبری

 اصول و مبانی پدافند سایبری 

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

 آسیب پذیری شبکه های اجتماعیتهدیدات و 

 پدافند مردم محور
 
 
 
 
 

 اهداف جنگ در حوزه مردم محور 

40 20 

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

 تهیدید نرم و جنگ نرم
 ماهیت و ابعاد

      پدافند کالبدی و 
 زیر ساختی

 تعاریف و مصادیق پدافند کالبدی

120 20 

 تهدیدات و پدافند کالبدی
 چرخه اقدامات پدافند کالبدی

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

 کالبدیمثال های موردی در حوزه زیر ساخت های 
 )مالحظات معماری( 21مبحث 
 ()مشخصات مکانیکی و دینامکی مصالح21مبحث 

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

 پدافند اقتصادی

 تعاریف

40 

40 

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

 اصالح الگوی مصرف
 

 جایگاه مردم در جنگ اقتصادی
 حمایت از تولیدات داخلی

 پدافند زیستی

 تهدیدات زیستی و انواع آن

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

 چرخه پدافند زیستی
 زیستیرفع آلودگی 

 کمک های اولیه و فوریت های پزشکی مصدومین زیستی 

  
  
 پدافند شیمیایی 

 آشنایی با عوامل و سالح های شیمیایی 

25 
 سناریوی تهدیدات شیمیایی

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

 روش های حفاظت و رفع آلودگی

 پدافند پرتوی
 اصول و مفاهیم پایه پرتوی

 تهدیدات پرتوی و پدافند پرتوی  25
 کمک های اولیه و فوریت های پزشکی مصدومین پرتوی
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 انواع مختلف آلودگی های پرتوی

مدیریت 
 بحران

تعریف و سطح بندی   
 بحران

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

 نوع و مبادی بحرانها  
  

 بحران های طبیعی
 بحران های تکنولوژیک 10 20

 بحران های انسان ساخت

 مدیریت بحران 
  
  
  
  
  

 تعاریف، مفاهیم و اهداف مدیریت بحران

20 

25 

 چرخه مدیریت بحران
 مدیریت بحرانسامانه های 

 تفاوت بحران و شرایط اضطراری
 وظایف مدیر بحران

 مدیریت بحران و پدافند غیر عامل

 الگوی مدیریت بحران
 انواع الگوی مدیریت بحران

 5 اتاق پایداری ملی

 سناریو نویسی

 انواع سناریو نویسی
 ضرورتها و اصول سناریو نویسی

 دارایی هاارزیابی زیرساخت ها و 
 ارزیابی تهدیدات

 مدل شبکه ای جهانی یرای تدوین سناریو
 سناریو نویسی نظامی 

 گام های نوشتن یک سناریو
 سناریوها و حاالت مختلف بحران

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

30 

 ساعت6 ساعت12 

 


