
 

ي قوي   فرماندهي كّل

فننيغیريعممكيکشقر   کمیتويدوئمهيپنو

 
 صفحه 8 از 1 فحهص

 585/1/160  : شممره

 21/03/1394  : اترخي

 ًدارد  : ستويپ

  ًاهِ تصَیة 

 ٍسیز هحتزم کشَر

 ٍسیز هحتزم دفاع ٍ پشتیثاًی ًیزٍّای هسلّح

 ریشی کشَرهؼاٍى هحتزم رئیس جوَْر ٍ رئیس ساسهاى هدیزیت ٍ تزًاهِ

 رئیس هحتزم کویسیَى اهٌیّت هلّی ٍ سیاست خارجی هجلس شَرای اسالهی

   هسلحسزدار رئیس هحتزم ارکاى ٍ اهَر هسلّح هشتزک ًیزٍّای 

ار رئیس هحتزم ساسهاى پدافٌد غیزػاهل کشَر سزد

 

 (8)هادُ استٌبز ثِ 2/1394/ 29 هَضخ  خلسِ پسافٌس غیطػبهل وطَض زض (شَرای ػالی)وویتِ زائوی

 پیطٌْبزی  « تزی کشَرسای پدافٌد   سٌد راّثزدی » ،  يي(منظلويولعمله)معظميرهبریيوي فرماندهي كي قوييممقميييهصَّة وطَضغیطػبهل  اسبسٌبهِ سبظهبى پسافٌس

 :ًوَز  تصَیتضطح ظیط اسبسٌبهِ هصوَض ضا ثطضسی ٍ ثِ 9 هادُ 1تٌد  هَضَع، ػبهل وطَض غیط  پسافٌس  سبظهبى

 سٌد راّثزدی پدافٌد سایثزی کشَر

 تؼاریف ٍ اصطالحات:  1هادُ

-پطزاظًسُ ای،سبهبًِ ّبی ضایبًِ اضتجبعی،ّبی ضجىِ ّبی فٌبٍضی اعالػبت،اظ ظیطسبذت ّبی ٍاثستِ ثِ یىسیگطثِ ضجىِ: فضای سایثزی (1

هٌظَض  ّبی صٌبیغ حیبتی، هحیظ هدبظی اعالػبت ٍ اثط هتمبثل ثیي ایي هحیظ ٍ اًسبى ثِ وٌٌسُ ، وٌتطل(خب گصاضی ضسُ)ضسُ تؼجیِ ّبی

-هساٍم ثب سبهبًِ زض اضتجبط هستمین ٍوِ هوىي است ضَز  گفتِ هی ثطزاضی اظ اعالػبتسبظی، هجبزلِ، ثبظیبثی ٍ ثْطُشذیطُ تَلیس، پطزاظش،

 .تؼجیِ ضسُ ثبضس یب تٌْب لبثلیت اتصبل ثِ هحیظ پیطاهًَی، زض آى ٍثبضس ّبی اضتجبعی اػن اظ ضجىِ ایٌتطًت ّبی فٌبٍضی اعالػبت ٍ ضجىِ

اعالػبت ٍ حتی افطاز وِ زض وطَض اػن اظ ظیطسبذت ّب، سبهبًِ ّب، تدْیعات، ًطم افعاضّب، ّبی  ثرطی اظ زاضایی :سزهایِ هلی سایثزی (2

زاضای اّویت حیبتی، حسبس ٍ هْن زض فضبی سبیجطی ّبی  ثطزاضی اظ زازُسبظی، هجبزلِ، ثبظیبثی ٍ ثْطُتَلیس، پطزاظش، شذیطُ فطآیٌس

 . ضَز هی ًبهیسُسطهبیِ هلی سبیجطی  وٌٌسُ زاضتِ ثبضٌس، ستمین ٍ تؼییيًمص م وطَض

یب  ّبی زاذلی،ّبی اهٌیتی یب وٌتطلػیت هَخَز زض زاذل یه سطهبیِ هلی سبیجطی، ضٍیِ ًمص ٍ ثِ ضؼف، :پذیزی سایثزی آسیة (3

ضا  سبیجطی ضسى تْسیسات زاذلی ٍ ذبضخی ثِ هٌظَض تْبخن ٍ یب خٌگثطزاضی یب فؼبلسبظی آى سطهبیِ هلی سبیجطی، وِ لبثلیت ثْطُ پیبزُ

 .گطزز زاضتِ ثبضس، اعالق هی

 ؛يروموحتيمحمنيويوآليييمحمنيصلقوتيربيبم

 ٌعلیکنسـالم

 



 

ي قوي   فرماندهي كّل

فننيغیريعممكيکشقر   کمیتويدوئمهيپنو

 
 صفحه 8 از 2 فحهص

 585/1/160  : شممره

 21/03/1394  : اترخي

 ًدارد  : ستويپ

 یب اضتْبض زستگبُ( پٌساضُ) ّب، ٍظبیف، تصَیطگًَِ ضٍیسازی وِ لبثلیت ٍاضز ًوَزى ضطثِ ثِ هبهَضیت احتوبل ّط :تْدید سایثزی   (4

، افطبء، (ترطیت)زستطسی غیطهدبظ، اًْسام  ٍاسغِ یه سبهبًِ اعالػبتی، اظ عطیكهتَلی سطهبیِ هلی سبیجطی یب افطاز هطتجظ، ثِ

 . ضَز هی ضا زاضتِ ثبضس تْسیس سبیجطی گفتِذسهبت هوبًؼت اظ اضائِ ایدبزاذتالل یب تغییطاعالػبت ٍ 

ثِ ّطگًَِ السام غیطهدبظ سبیجطی، وِ ثب ّسف ًمض سیبست اهٌیتی یه سطهبیِ سبیجطی ٍ ایدبز ذطاثی یب  :تْاجن سایثزی (5

 .گَیٌساًدبم گیطز تْبخن سبیجطی  اذتالل زض ػولىطز یب اظ وبض اًساظی ذسهبت ٍ یب زستیبثی ثِ اعالػبت  ذسبضت،ایدبز 

 سبظهبًسّیّبی  ثبالتطیي سغح ٍ پیچیسُ تطیي ًَع اظ تْبخن سبیجطی وِ تَسظ اضتص سبیجطی وطَضّبی هْبخن یب گطٍُ :جٌگ سایثزی (6

 .استخٌگ سبیجطی  ضَز هتربصن ػلیِ هٌبفغ هلی وطَضّب اًدبم هیّبی  تحت حوبیت زٍلت ضسُ

صَضت  وِ ثِای  ّبی ضایبًِ سبهبًِ ّبی اضتجبعی، ضجىِ اعالػبت، ًبٍضیّبی ف ظیطسبذت ثِ هحیظ ثَهی هتطىل اظ :سیست تَم سایثزی  (7

 .ضَز ثبضس ظیست ثَم سبیجطی گفتِ هی اًسبًی زض تؼبهل هی پَیب ثب ػَاهل ظًسُ ٍ

 گیطی فضبی سبیجطی ًمص اسبسی زاضتِ ٍ هجٌبی وِ زض ضىل افعاضّبیی افعاضّب ٍ ًطم اظ سرتای  هدوَػِ :پایِ سایثزیّای  ساهاًِ (8

 .استپبیِ سبیجطی ّبی  ثبضٌس سبهبًِ ّب هی ٍاخطای سبیط سبهبًِ  ضاحیط

 وطَضّب هطتطن سبیجطی ثیيّبی  ثِ زفبع حمَلی اظهٌبفغ هلی، تؼبهل ٍ تجبزل اعالػبت زض لبلت پیوبى :دیپلواسی پدافٌد سایثزی  (9

. ضَز گفتِ هیپسافٌسسبیجطی   یزیپلوبس

تطریص تْسیس، استرطاج آسیت پصیطی،  ،یط سبیجطی است وِ تَاًوٌسی ضصس، پبیص ت سبیجطی ٍؽهدوَػِ الساهب :پدافٌد سایثزی (10

 تْسیس سبیجطی زضوي ضا ایدبزثِ  تَلیس لسضت پبسرگَییٍ سبیجطی، ثبظیبثی اعالػبت هیعاى ذغط، هسیطیت ٍوٌتطل تْبخن تدعیِ ٍ تحلیل

ضَز ٍ ثب تَلیس ایجطی ٍ ظیست ثَم سبیجطی وطَضحفبظت اظ سطهبیِ ّبی هلی سپصیطی ٍ  آسیت وبّص سبظی، هصَى هَخت ٍ وٌس

. تْبخن سبیجطی ضا اظ ولیِ هتربصویي سلت ًوبیس ثبظزاضًسگی اهىبى

، تَلیس ٍ ضصس، پبیص، تطریص، هسیطیت ٍ وٌتطل ثٌْگبم ّبی  هتطىل اظ ظیط ًظبم ثَهی، ًظبهی است :پدافٌد سایثزی تَهی ًظام جاهغ (11

 سبظی، فطٌّگ ٍ  آهَظش،(سبذتبض هْبضت، هسیطیت، اًسبًی، ًیطٍی آهَظش،) هٌبثغ اًسبًی لَلی،ح هسیطیت ثحطاى، زفبع آهبزگی، وٌتطل

 ایدبز  وطَض سبیجطی پسافٌس  ّبی هبهَضیت اًدبم  ثطای وِ سبیجطیپسافٌس  ضحَظُز ٍ اهٌیت حفبظت ضسبًی، عاعال ٍ ّطساض ،سبیجطی صٌؼت

 .ضَز هی

  چشن اًداس پدافٌد سایثزی کشَر: 2هادُ  

، هصَى، ظیست ثَم هلی سبیجطی اهيزست یبفتِ ثِ  ؛وطَضی است ،1404ثب یبضی ذساًٍس لبزض هتؼبل، خوَْضی اسالهی ایطاى زض افك 

ٍ  وطَضّبی هٌغمِزض ثیي  ٍ زاضای خبیگبّی هوتبظزضثطاثط تْسیسات ٍ حوالت سبیجطی زضوي ٍ لسضت ثطتط پسافٌس سبیجطی  پبیساض



 

ي قوي   فرماندهي كّل

فننيغیريعممكيکشقر   کمیتويدوئمهيپنو

 
 صفحه 8 از 3 فحهص

 585/1/160  : شممره

 21/03/1394  : اترخي

 ًدارد  : ستويپ

 :تزخَردار اس
 هلی، چبثه ٍ هٌؼغف زض سغَحضجىِ ای، ، الیِ ثِ الیِ اًحصبضی، اثتىبضی،َّضوٌس، پبیساض ٍ همبٍم،  سبیجطی پسافٌس ثَهی ًظبم خبهغ (1

 زستگبّی ٍ استبًی

 ایجطیسوٌتطل ثٌْگبم صحٌِ ػولیبت پسافٌس ٍ  ٍ َّضوٌس ثب لبثلیت ضصس، پبیص، تطریص، ّطساض ٍ هسیطیتع ًظبم هسیطیت ٍ وٌتطل خبم  (2

 هْنّبی  حسبس ٍ اهٌیت ٍ ایوٌی زض ظیط سبذتّبی  حیبتی، استحىبم ٍ پبیساضی زض ظیط سبذتّبی  سبذتهصًَیت زض ظیط  (3

 ّبزیجٍ زاضای تفىط ثسیدی ٍ ضٍحیِ  زض حَظُ پسافٌس سبیجطی هدطة، آهَظش زیسُ ٍ هترصص اًسبًی هؤهي، هتؼْسّبی  سطهبیِ  (4

 هسافغ هٌبفغ هلی سبیجطی ًظبم زیپلوبسی پسافٌس سبیجطی فؼبل، هتؼبهل، هطبضوت خَ ٍ  (5

          ثب سبیجطیّبی پبیِ پسافٌس سبهبًِزض تَلیس  ٍ التصبزی ذَز اتىب،  گَ ثِ تْسیس صٌؼت ثَهی پسافٌس سبیجطی ضٍظآهس، ضلبثتی ٍ پبسد  (6

 وطَضّبی  ظطفیت اظ ثْطُ گیطی

 پسافٌس سبیجطی ثَهی،اهي، پَیب ٍ ضٍظآهسّبی  ٍ الگَ استبًساضزّب (7

 هٌغمِ ػلوی ٍ فٌبٍضاًِ زض حَظُ پسافٌس سبیجطیخبیگبُ هوتبظ  (8

 تساٍم ذسهبت ضسبًی ضطٍضیزض ضاستبی هسیطیت ثحطاى سبیجطی تَاًوٌسی  (9

 زض هتي فطٌّگ ػوَهی ٍ ًظبم آهَظضی وطَض پسافٌس سبیجطی ًظبم ًْبزیٌِ ضسُ آهَظش ٍ فطٌّگ سبظی  (10

 زافٌس سبیجطیزٍلتی، غیطزٍلتی، هطزم ًْبز ٍ ثسیح زض حّبی  ثرص هطبضوت ظطفیت  (11

 پسافٌس سبیجطی زض ثطاثط تْسیساتّبی  ًظبم تَلیس، حفظ ٍ اضتمبء آهبزگی (12

 ّای اساسی حاکن تز حَسُ پدافٌد سایثزی کشَر ارسش:   3هادُ  

 ذَزاتىبیی ذَزثبٍضی ٍ  (1

 اػتوبز سبظی، اعویٌبى ثرطی (2

 ًَآٍضی ٍ ذاللیت (3

 اذالق اسالهی (4

 ًفی سلغِ زضوي  (5

 اسالهی ّبی  فطٌّگ ٍ اضظش (6

 هسیطیت خْبزی (7

 تفىط ٍ ػول ثسیدی (8

 



 

ي قوي   فرماندهي كّل

فننيغیريعممكيکشقر   کمیتويدوئمهيپنو

 
 صفحه 8 از 4 فحهص

 585/1/160  : شممره

 21/03/1394  : اترخي

 ًدارد  : ستويپ

 اصَل حاکن تز حَسُ پدافٌد سایثزی کشَر:   4هادُ  

 هصَى سبظی ٍپبیساضی  (1

 هسیطیتٍحست  (2

 ثبظزاضًسگی (3

آهبزگی حفظ  (4

 تْسیسضٌبسیزض ی ثیيپیص  (5

 (ضػبیت صطفِ ٍ صالح)التصبزی سبظی  (6

 اضطاف اعالػبتی  (7

 زیپلوبسی فؼبل  (8

التساض زضٍى ظا  (9

 د سایثزی کشَررسالت پدافي:  5هادُ  

 "هلی سایثزی ٍ فضای سایثزی کشَر در تزاتزتْدیدات ٍ حوالت سایثزی دشويّای  پدافٌد سایثزی اس سزهایِ"

پبیص ٍ تطریص تْسیسات،  ضصس، سبیجطی وطَض اظ عطیكّبی  سبهبًِ  لطاضگبُ پسافٌس سبیجطی وطَض ضسبلت هصَى سبظی ٍ پبیساضسبظی

هالحظات، هقزرات، ) ، تسٍیي ٍ اًتطبض ًظبهبتپسافٌس سبیجطی اعویٌبى اظ ،ّب، اػالم ّطساضّبی الظموطف، هسیطیت ٍ وٌتطل آسیت پصیطی 

ٍ   زفبع حمَلی زض ثطاثط تْسیسات  ٍ  زافٌسسبیجطیت  حػولیب پسافٌسی، آهَظش ٍ ًْبزیٌِ سبظی پسافٌس سبیجطی، هسیطیت (الشاهات ٍ اصَل

. حوالت زضوي ضا ثط ػْسُ زاضز

 ػودُ قزارگاُ پدافٌد سایثزی کشَرّای  هَریتهأ:   6هادُ  

   آًْب اسبسی وطَض هتٌبست ثب سغح اّویتّبی  پسافٌس سبیجطی اظ ظیطسبذتّوبٌّگی فطهبًسّی ػولیبتی ٍ ًظبضت  ّسایت، ضاّجطی، (1

 (وطَض سبیجطی هْنّبی  ظیطسبذت پصیطی آسیت وبّص سبظی ٍ ٍ ایوي سبیجطی حسبسّبی  ٍ پبیساضسبظی ظیطسبذت هستحىن سبیجطی، حیبتیّبی  ظیطسبذت سبظی هصَى)   

 ضصس، پبیص ٍ تطریص تْسیسات سبیجطی زضوي ٍ ّطساض ٍ تؼییي ٍضؼیت آى (2

 احتیبط ضاّجطزی ثطتط سبظ زض حَظُ پسافٌس سبیجطی ّبی  ٍ ظطفیتّب  ایدبز تَاًوٌسیّسایت ٍ ضاّجطی  (3

  سبیجطی وطَضّبی  سطهبیِاظ چٌس الیِ ٍ اثطثرص  ،َّضوٌسسبیجطی  پسافٌس ّسایت ٍ ضاّجطی  (4

 ٍ زستگبّی ای  وٌتطل ػولیبتی پسافٌس سبیجطی زض سغَح هلی، هٌغمِّسایت ٍ ضاّجطی  (5

 سبیجطی وطَضپسافٌس ًظبم خبهغ  ءاضتمب ٍ ایدبز ّسایت ٍ ضاّجطی (6



 

ي قوي   فرماندهي كّل

فننيغیريعممكيکشقر   کمیتويدوئمهيپنو

 
 صفحه 8 از 5 فحهص

 585/1/160  : شممره

 21/03/1394  : اترخي

 ًدارد  : ستويپ

 ٍ استبًی، ثرص غیطزٍلتی ٍ آحبز خبهؼِ هلی اخطاییّبی  سبیجطی زض زستگبُپسافٌس ٍ اضتمبء آهبزگی  ایدبز ّسایت ٍ ضاّجطی (7

 هلی سبیجطی وطَضّبی  ، پبیساضسبظی ٍ استحىبم ظیست ثَم سبیجطی ٍ سطهبیِهصَى سبظی   ّسایت ٍ ضاّجطی (8

 پبیِ ٍ اسبسی پسافٌس سبیجطی وطَض ّبی  حصَل اعویٌبى اظ تَلیس ٍ ثىبضگیطی سبهبًًِظبضت ٍ  (9

 زٍلتی،غیطزٍلتی، هطزم ٍ ثَیژُ ثسیح زض پسافٌس سبیجطی ّبی  ثرصّبی  خلت هطبضوت ظطفیتّسایت ٍ ضاّجطی   (10

 (زٍلتی ٍ غیطزٍلتی) زفبع سبیجطی وطَضثَهی صٌؼت   ّبی  ٍ اضتمبء ظطفیت ایدبزّسایت ٍ ضاّجطی   (11

 تَسؼِ سبیجطی وطَضّبی  ٍ عطحّب  ًْبزیٌِ سبظی اصَل، العاهبت ٍ هالحظبت فٌی پسافٌس سبیجطی زض هتي ثطًبهِ  (12

 زاضای اّویتّبی  تَسؼِ ٍ پبیساضسبظی هؼوبضی پسافٌس سبیجطی زض ظیطسبذت ضاّجطیّسایت ٍ  (13

 آهَظضی ٍ فطٌّگ سبظی وطَض زض سغَح هرتلفّبی  پسافٌس سبیجطی زض هتي ثطًبهِّبی  ًْبزیٌِ سبظی آهَظُ  (14

 ضويایدبز ٍ اضتمبء ًظبم اعالع ضسبًی ٍ ػولیبت ضٍاًی زض فضبی سبیجطی زض ثطاثط زّسایت ٍ ضاّجطی  (15

 سبیجطیپسافٌس زض حَظُ هترصص اًسبًی   ترصصی تطثیت ًیطٍیّبی  آهَظش ّسایت ٍ ضاّجطی (16

 سبیجطیپسافٌس زض حَظُ  زاًصٍ هسیطیت  تَلیس ّسایت ٍ ضاّجطی (17

 سبیجطیپسافٌس  ضاّجطی زیپلوبسیّسایت ٍ  (18

حس اوثط ضا هبزُ ی هٌسضج زضایي  ّب اخطای هبهَضیتلطاضگبُ پسافٌس سبیجطی هسئَلیت ّط یه اظ زستگبُ ّبی اخطایی وطَض هطتجظ ثب  :تثصزُ

 .تْیِ ٍ خْت تصَیت ثِ زثیطذبًِ وویتِ زائوی اضائِ ًوبیس هطثَط ثب هطبضوت ٍ ّوبٌّگی زستگبُ سٌس پس اظ اثالؽ سبل یه 

 اّداف کالى در افق چشن اًداس پدافٌد سایثزی کشَر:   7هادُ  

 یسبیجط پسافٌس ثَهیزستیبثی ثِ ًظبم خبهغ    (1

 هلی هصَى سبیجطی ّبی  ٍ سطهبیِّب  زستیبثی ثِ ظیطسبذت (2

 هصَى ٍ پبیساض اهي، زستیبثی ثِ ظیست ثَم سبیجطی  (3

 زستیبثی ثِ هٌبثغ اًسبًی تَاًوٌس ٍ وبضآهس پسافٌس سبیجطی (4

 هٌغمِ زستیبثی ثِ خبیگبُ هوتبظ ػلوی ٍ فٌبٍضی پسافٌس سبیجطی (5

 افٌس سبیجطیزستیبثی ثِ صٌؼت ثَهی ذَز اتىب ٍ پیططفتِ پس (6

 پسافٌس سبیجطی ثَهی، اهي، پَیب ٍ ضٍظآهسّبی  ٍ الگَ استبًساضزّبزستیبثی ثِ  (7

 زستیبثی ثِ زیپلوبسی فؼبل پسافٌس سبیجطی (8



 

ي قوي   فرماندهي كّل

فننيغیريعممكيکشقر   کمیتويدوئمهيپنو

 
 صفحه 8 از 6 فحهص

 585/1/160  : شممره

 21/03/1394  : اترخي

 ًدارد  : ستويپ

 زستیبثی ثِ ظطفیت هٌبست فطهبًسّی ٍ وٌتطل پسافٌس سبیجطی  (9

 پسافٌس سبیجطیّبی  ًْبزیٌِ سبظی فطٌّگ، ازثیبت ٍ آهَظُ  (10

 سبیجطی زٍلتی ٍ غیطزٍلتی زض حَظُ پسافٌسّبی  ثرصّبی  تزستیبثی ثِ هطبضوت ظطفی  (11

 پسافٌسی سبیجطی زض ثطاثط تْسیساتّبی  آهبزگی ءحفظ ٍ اضتمب  (12

 راّثزدّای پدافٌد سایثزی کشَر:   8هادُ  

 ضجىِ ،گیطاًِ پیص الیِ،اًحصبضی، اثتىبضی، الیِ ثِ همبٍم، ٍ  َّضوٌس، پبیساض سبیجطی پسافٌس ثَهی خبهغ سبظی ٍ ضاّجطی ًظبم عطاحی، پیبزُ (1

 چبثه ٍ هٌؼغف زض سغَح هلی، زستگبّی ٍ استبًی ای،

 زضثطاثطسبیجطی  ثَم ظیست ثطای هصَى سبظی ّبی وطَض پسافٌس سبیجطی اظ ظیطسبذتّبی  ٍ ثطًبهِّب  عطاحی، پیبزُ سبظی ٍ ضاّجطی عطح (2

 .سبیجطی هتٌبست ثب سغح اّویت آًْب تْبخن تْسیسات ٍ 

 .ثَهی اهي سبیجطی هحصَالت اظ استفبزُ زض حیبتی ٍحسبس وطَض ّبی  هتَلی ظیطسبذت ّبی  ظی سبظهبىالعام ٍ ّوطاُ سب (3

 .ثىبضگیطی هٌبثغ اًسبًی هترصص ٍ اهیي ثب سبهبًسّی ٍ اضتمبی ووی ٍ ویفی زضحَظُ پسافٌس سبیجطی (4

  .سبیجطی هتٌبست ثب تْسیسات تَلیس ٍ هسیطیت زاًص ٍ فٌبٍضی پسافٌس (5

 ّبی  ّبی حیبتی ٍحسبس وطَض ثب تبویس ثط هوٌَػیت وبضثطز سبهبًِ ظیطسبذت سبیجطی هَضز استفبزُ زضّبی  ی سبهبًِثَهی ٍ اهي سبظ (6

 .(ثَهی ّب ٍ هحصَالت غیط زض خْت وبّص ٍاثستگی ثِ فٌبٍضی)ذبضخی زض آًْب 

 .ضٍظآهس ٍ  ثَهی هحصَالتٍ  غیطزٍلتی زٍلتی ٍ تَلیسوٌٌسُ ّبی ضطوت ّب ٍ سبظهبى ٍ حوبیت اظ ثَهی سبیجطی پسافٌس صٌؼت تمَیتٍ  سبهبًسّی (7

 .پبیِ ٍ اسبسی پسافٌس سبیجطی وطَضّبی  سبظهبًسّی، حوبیت ٍ صیبًت اظ تَلیس اهي زاذلی سبهبًِ (8

 .پسافٌس سبیجطیّبی  ٍ ضٍالّب  فٌی، ضٍیِّبی  ٍ استبًساضزّب، پطٍتىلّب  ثَهی سبظی فطآیٌسّب، ًظبم  (9

  .ام زیپلوبسی پسافٌس سبیجطی وطَضعطاحی، پیبزُ سبظی ٍ ضاّجطی ًظ  (10

 .عطاحی، پیبزُ سبظی ٍ ضاّجطی سبهبًِ فطهبًسّی ٍ وٌتطل پسافٌس سبیجطی  (11

 .فطٌّگ سبظی ٍ آهَظش ترصصی ٍ ػوَهی هسئَلیي ٍ ًرجگبى ٍ آحبز خبهؼِ زض حَظُ پسافٌس سبیجطی  (12

 .ٍ ًظبم آهَظش زفبػی وطَض( ٍ زاًطگبّیاثتسایی، هتَسغِ )ًظبم آهَظضی پسافٌس سبیجطی زضّبی  ًْبزیٌِ سبظی آهَظُ  (13

 .ثرص غیطزٍلتی زض پسافٌس سبیجطیّبی  هطزم ًْبز ٍ ظطفیت ّبی  سبظهبى ٍ هستضؼفیيسبظهبى ثسیح ّبی  ثْطُ گیطی اظ لبثلیت  (14

       ّسیسات ٍت ثطاثط زض حسبس وطَض ّبی حیبتی ٍ اضتمبء ضطیت پبیساضی، هصَى سبظی، اضتمبءتَاى ثبظزاضًسگی ظیطسبذتهسیطیت ثط    (15

  .حوالت سبیجطی 



 

ي قوي   فرماندهي كّل

فننيغیريعممكيکشقر   کمیتويدوئمهيپنو

 
 صفحه 8 از 7 فحهص

 585/1/160  : شممره

 21/03/1394  : اترخي

 ًدارد  : ستويپ

 .هتٌبست ثب سغح اّویت آًْبّب  ٍ عطحّب  حفبظت ٍ تبهیي اهٌیت َّضوٌساًِ سبیجطی اظ ظیطسبذت (16

 .خسیس سبیجطی زض ظیطسبذتْبی زاضای اّویتّبی  اظ سبهبًِ( تَخِ ثِ فطصتْب ٍ تْسیسات فٌبٍضی ّب) استفبزُ َّضوٌساًِ (17

 .ًظبهی ٍ سبیجطی هطتطن تْسیسات ػلیِ  ّبتسٍیي ضاّجطزهطبضوت زض   (18

 .ضاّجطی، ّسایت، ایدبز ّوبٌّگی ٍ ّن افعایی ضاّجطز هحَض پسافٌس سبیجطی زض ولیِ زستگبّْبی اخطایی  (19

 .ىزاض زض همبثل تْسیسات سبیجطی زضنعطاحی ٍ پیبزُ سبظی ٍ ضاّجطی ًظبم خبهغ ضصس، پبیص، تطریص ٍ ّص  (20

 ثِ استٌبز ُضسیس تصَیت ثِوویتِ زائوی ثطضسی 29/02/1394ٍ هَضخ زضخلسِ تثصزُ یک ٍ تٌد ًَد ٍ هادُ ّشت ضوِ ز سٌد ایي

(هدظلِ الؼالی)هصَب هقام هؼظن رّثزی ٍفزهاًدّی کل قَا وطَض ػبهل پسافٌسغیط سبظهبى اسبسٌبهِ  9هبزُ 1  تجصطُ
 .گطزز هی خْت اخطا اثالؽ ي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

حيو
ينیرواهیيمسلّل پنوفننيغیرعممكيکشقريييکمیتوييرئیسيستمدي كّل

نحسنيفیروزآبمدیييييييييسرلشکريبسیجه دکترييسیّل

 

 فْزست رًٍَشت در پشت صفحِ



 

ي قوي   فرماندهي كّل

فننيغیريعممكيکشقر   کمیتويدوئمهيپنو

 
 صفحه 8 از 8 فحهص

 585/1/160  : شممره

 21/03/1394  : اترخي

 ًدارد  : ستويپ

: رًٍَشت*

. لِ  رهاًدّي هعظن كلّ قَا جْت اظتحضار هعظّنظردار رئيط هحترم دفتر ف .1

. دفتر  رئيط هحترم جوَْری اظالهي ایراى جْت اظتحضار .2

. دفتر رئيط هحترم قَُ قضایيِ جْت اظتحضار .3

 .دفتر رئيط هحترم هجلط ؼَرای اظالهي جْت اظتحضار .4

. جٌاب آقای دكتر هحوّدجَاد ظریف  -ٍزیر هحترم اهَر خارجِ  .5

. اصغر فاًي جٌاب آقای دكتر علي -پرٍرغ ٍزیر هحترم آهَزغ ٍ  .6

. جٌاب آقای دكتر هحوَد ٍاعظي  -ٍزیر هحترم ارتثاطات ٍ فٌاٍری اطّالعات  .7

 .االظالم ٍالوعلويي ظيّدهحوَد علَی حجت -ٍزیر هحترم اطّالعات  .8

 .ًيا جٌاب آقای دكتر علي طية -ٍزیر هحترم اقتصاد ٍ دارایي  .9

 زادُ ّاؼويجٌاب آقای دكتر ظيّدحعي قاضي -ٍزغ پسؼکي ٍزیر هحترم تْداؼت، درهاى ٍ آم .10

 .جٌاب آقای دكتر علي رتيعي  -ٍزیر هحترم تعاٍى، كار ٍ رفاُ اجتواعي  .11

 .جٌاب آقای هٌْدض هحوَد حجتي  -ٍزیر هحترم جْاد كؽاٍرزی  .12

 .االظالم ٍالوعلويي هصطفي پَرهحوّدی حجت –ٍزیر هحترم دادگعتری  .13

 .جٌاب آقای دكتر عثّاض آخًَدی  -زی ٍزیر هحترم راُ ٍ ؼْرظا .14

 .زادُ جٌاب آقای هٌْدض هحوّدرضا ًعوت -ٍزیر هحترم صٌعت ٍ هعدى ٍ تجارت  .15

 جٌاب آقای دكتر هحوّد فرّادی   -ٍزیر هحترم علَم، تحقيقات ٍ فٌاٍری .16

 .جٌاب آقای دكتر علي جٌتي -ٍزیر هحترم فرٌّگ ٍ ارؼاد اظالهي  .17

 .هٌْدض تيصى ًاهدارزًگٌِ جٌاب آقای  -ٍزیر هحترم ًفت  .18

 .چياى جٌاب آقای هٌْدض حويد چيت -ٍزیر هحترم ًيرٍ .19

 .اهير فرهاًدُ هحترم كلّ ارتػ جوَْری اظالهي ایراى جْت اظتحضار  .20

 .ظردار فرهاًدُ هحترم كلّ ظپاُ پاظداراى اًقالب اظالهي جْت اظتحضار . .21

 .جْت اظتحضار ظردار فرهاًدُ هحترم ًيرٍی اًتظاهي جوَْری اظالهي ایراى .22

 .ظردار رئيط هحترم ظازهاى تعيج هعتضعفيي جْت اظتحضار .23

 .جْت اظتحضارجٌاب آقای دكتر ظرافراز  -رئيط هحترم ظازهاى صدا ٍ ظيوای جوَْری اظالهي ایراى .24

 .اكثر  صالحي جْت اظتحضارجٌاب آقای دكتر علي -رئيط هحترم ظازهاى اًرشی اتوي ایراى .25

 .اهلل ظيف جْت اظتحضارجٌاب آقای دكتر ٍلي -جوَْری اظالهي ایراى  رئيط كل هحترم تاًک هركسی .26

 .االظالم ٍالوعلويي ظيّدهْدی خاهَؼي جْت اظتحضارحجت -رئيط هحترم ظازهاى تثليغات اظالهي .27

 


