
 کمیته پدافند غیرعامل شرح وظايف عمومي و تخصصي

 پدافند غیرعامل در حوزه بهداشت و درمان سیاست های


افزایش تأکید بر پدافند غیرعامل که عبارت است از مجموعه اقدامات غیرمسلحانه که موجب  

 های ضروری، ارتقاء پایداری ملی و تسهیلفعالیت بازدارندگی، کاهش آسیب پذیری، تداوم

 .گردددر مقابل تهدیدات و اقدامات نظامی دشمن می مدیریت بحران

سازی یا تجمیع حسب از قبیل انتخاب عرصه ایمن، پراکنده رعایت اصول و ضوابط پدافند غیرعامل 

سازی نسبت به مراکز جمعیتی و حائز زدایی، اختفاء، استتار، فریب دشمن و ایمنمورد، حساسیت

 آمایش سرزمینی و طرح های توسعه آینده کشورهای اهمیت بویژه در طرح

و روزآمدکردن آن در  بندی مراکز، اماکن و تأسیسات حائز اهمیت به حیاتی، حساس و مهمطبقه 

 صورت لزوم.

 مراکز، اماکن و فایده( در مورد –)با رعایت اصل هزینه  های پدافند غیرعاملهیه و اجرای طرحت 

بندی و در دست اجراء بر اساس اولویت ظامی( موجود و)نظامی و غیرن تاسیسات حائز اهمیت

 امکانات حداکثر تا پایان برنامه ششم و تأمین اعتبار مورد نیاز.

 ای، میکروبی و شیمیاییهای غیرمتعارف نظیر هستهطرح جامع پدافند غیرعامل در برابر سالحتهیه  

و مواصالتی در جهت  ارتباطیهای دو یا چندمنظوره کردن مستحدثات، تأسیسات و شبکه 

 های عمرانی و بویژه در مناطق مرزی و حساس کشور.گیری پدافندی از طرحبهره

در بخش  فرهنگ سازی و آموزش عمومی در زمینه به کارگیری اصول و ضوابط پدافند غیرعامل 

ینه بینی مواد درسی در سطوح مختلف آموزشی و توسعه تحقیقات در زمدولتی و غیردولتی، پیش

 پدافند غیرعامل

 های پدافند غیرعاملبندی اطالعات طرحرعایت طبقه 

گونه تأسیسات از شهرها و و بیرون بردن این ممانعت از ایجاد تأسیسات پرخطر در مراکز جمعیتی 

بینی تمهیدات ایمنی برای آن دسته از تأسیساتی که وجود آنها الزامی است و ممانعت از ایجاد پیش

 در اطراف تأسیسات پرخطر با تعیین حریم الزم مراکز جمعیتی

و صنایع مرتبط مورد نیاز کشور در پدافند غیرعامل با تأکید بر  حمایت الزم از توسعه فناوری 

 طراحی و تولید داخلی

و سایر  افزاری و الکترونیکیاصول و ضوابط پدافند غیرعامل در مقابله با تهدیدات نرمبه کارگیری  

 ایرسانی، مخابراتی و رایانههای اطالعن به منظور حفظ و صیانت شبکه تهدیدات جدید دشم



ها و ایجاد هماهنگی در سایر طرح سازیهای مشترک ایمنسازوکار الزم برای تهیه طرح  بینیپیش 

در دو حوزه پدافند غیرعامل و حوادث غیرمترقبه در جهت ها و مدیریت نهادهای مسئول، و برنامه

 هاو کاهش هزینهافزایی هم

، معیارها، ریزی و تصویب اصول و ضوابط، استانداردهاتدوین طراحی، برنامهایجاد مرکزی برای  

 مقررات و آیین نامه های فنی پدافند غیرعامل و پیگیری و نظارت بر اعمال آنها

 

 مأموريت پدافند غیرعامل در حوزه بهداشت و درمان:
عنوان هماهنگ کننده بخش بهداشت و درمان کشور  به« بهداشت و درمانکمیته پدافند غیرعامل وزارت » 

که از طریق پیشگیری، آمادگی، واکنش و  ،مستقر در ستاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

ساز انسان، با استفاده بهینه از ظرفیتهای فیزیکی و بازسازی در مواقع بروز حوادث و بالیای طبیعی و دست

ود در وزارت بهداشت و همسو سازی کلیه سازمانهای ذیربط امکان ارایه خدمات سالمتی اعم انسانی موج

، تمهیدات فنی و مهندسی را در جهت  ن، خدمات انتقال خو تهای بهداشتی، درمانی، دارو و تجهیزااز مراقبت

رف در سطح حفظ زیر ساختها، شریانهای حیاتی وتداوم خدمت رسانی در بحرانهای متعارف و نا متعا

آورد و بدین های داخلی و همکار و مشارکت عموم مردم فراهم میمطلوب و ممکن و با همکاری سازمان

شکل وظیفه سازماندهی و هدایت جریان سیاستگذاری، برنامه ریزی،  هدایت و هماهنگی اجرائی در سطح 

 کشور را به انجام می رساند .

است که با ایجاد سازو کار الزم برای حفظ سالمت مردم  مصمموزارت بهداشت کمیته پدافند غیرعامل 

و تداوم متصور  در مقابل تهدیدات  کاهش آسیب پذیری و افزایش ایمنی زیرساخت های حوزه سالمت کشور

خدمات بهداشت و درمان، تامین نیازهای اساسی بهداشتی درمانی مردم ، حفاظت از زیرساختهای بهداشتی 

 .اقدام نماید در تمامی شرایط حران و دفاع غیر نظامی درمانی، تسهیل مدیریت ب

 ه ماموريت یبیان
    سیاستگذاری و تعیین کننده خط مشی های دفاع   پدافند غیرعامل بعنوان عالی ترین مرجعکمیته دائمی 

مصمم است با اتکاء بر خداوند متعال در پرتو  یکشور در حوزه غیر عامل و مدریت بحران در شرایط جنگ

 رهبری،معظم  مقامتأسی از فرامین و تدابیر  و تعالیم و ارزش های حیات بخش اسالم ناب محمد )ص(

 در حوزه سالمت اهتمام ویژه خود را در خصوص محورهای زیر بکار بندد و آن ها را سر لوحه امور خود

 قرار دهد:

 ش ایمنی زیر ساخت های ملی و مراکز حیاتی، حساس و مهم کشور در مقابل کاهش آسیب پذیری و افزای

تهدیدات خارجی و با تاکید بر ایجاد عزم ملی و باور عمومی جامع از طریق فرهنگ سازی، سیاست گذاری، 

افزایش آستانه تحمل ملی  ریزی، برنامه ریزی راهبردی، تدوین ضوابط، دستورالعمل های تخصصی، طرح



تهدیدات و افزایش هزینه تهاجم دشمن با قابلیت هدایت بخش های کشوری و لشکری در جهت  در برابر

 رعایت اصول پدافند غیرعامل و نظارت بر اجرای آن.

 اتافزایش ضریب امنیت ملی و قدرت بازدارندگی ملی و ارتقاء آستانه تحمل ملی در برابر تهدید 

  سازمانی در خصوص رعایت اصول پدافند غیرعامل و مدیریت ارتقاء عزم ملی، باور و فرهنگ عمومی و

 بحران

 بهره گیری از فن  پدافند غیرعامل کشور و   تولید دانش بومی و توسعه و بهبود نظام مدیریت دانش بومی

 آوری مناسب و روز آمد و آینده پژوهی در خصوص دفاع غیرعامل 

 نرم با تاکید بر سایبر و فضای مجازی رایانه و  کاهش آسیب پذیری زیر ساخت ها در ارتباط با تهدیدات

 تجارت الکترونیك و...

 (آماده سازی جامعه در برابر تهدیدات نامتعارفNBC ) 

 ایجاد ایمنی و حفاظت برای آحاد مردم با اقدامات پدافند غیرعامل 

  ،وقوع بحرانتان، شهر و دستگاهها در شرایط استداوم خدمات ضروری کشور 

  در شهر ها، استان ها، دستگاه ها ) درمان، انتقال و ...(ت بحران صحنه حادثه مدیریاداره و 

  و ارائه  بحراناداره و ساماندهی و بکارگیری مردم با روش های دفاع غیر نظامی و مردم یاری در شرایط

 الگوی جامعه آماده.

 .آموزش عمومی آحاد مردم و تمرین و مانور برای کسب حد اکثر آمادگی 

 مور مردم و تداوم خدمات در شرایط جنگ و تسهیل کننده و استمرار بخش خدمات عمومی در شرایط اداره ا

 تهدید دشمن

  تعامل سازنده و پیشبرنده با بخش های کشوری و لشکری درخصوص اعمال تدابیر دفاعی امنیتی و نهاد

 اطمینان از اجراسازی دکترین پدافند غیرعامل مدیریت بحران و دفاع غیر نظامی و نظارت وحصول 

  بررسی شناخت محیط و تدوین راهبردها، سیاست ها، خط مشی ها و ضوابط و دستورالعمل های عمومی و

 تخصصی در زمینه پدافند غیرعامل و نظارت بر اجرای آن 

 برآورد تهدیدات و احصاء آسیب پذیری های زیر ساخت های کشور 

 

 در حوزه پدافندغیر عامل:

 حساس و مهمتی و درمانی کشور در سطوح حیاتی ،طبقه بندی مراکزبهداش -

 ایمن سازی و کاهش آسیب پذیری زیرساخت های بهداشتی درمانی کشور -

 ایجاد زیر ساخت درمانی امن در تهران و استانهای حساس کشور -

 تهیه و اجرایی کردن طرح دفاع بیولوژیك کشور در زمان صلح و جنگ -

ساخت های بهداشتی درمانی: خدمات خون رسانی ، دارو و تجهیزات ایجاد پیوستگی و پایداری کارکرد زیر  -

 بحرانی و انستیتو پاستور در شرایط پزشک

 ارتقاء آستانه تحمل و مقاومت عمومی مردم در حوزه سالمت در شرایط بحران. -



از تولید دانش بومی، توسعه و بهبود  نظام مدیریتی پدافند غیرعامل کشور در حوزه سالمت و بهره گیری  -

 فن آوریهای مناسب و روز آمد کشور و آینده دراین خصوص

 نهادینه سازی فنی مالحظات پدافند غیرعامل در بستر طرحهای ملی و استانی حوزه سالمت در کشور  -

 بحرانآموزش عموم مردم در زمینه بهداشت و درمان در شرایط  -

 سازماندهی مردم و گروههای متخصص در قالب امداد، نجات و درمان -

  بحران رمان در شرایطتنظیم برنامه جستجو، نجات، امداد، انتقال و د -

 ایجاد آمادگی و حفظ و تداوم آن در مردم و پرسنل بهداشت و درمان -

 قوانین ، مقررات،آیین نامه و دستورالعمل های اجرایی مورد نیاز پدافند غیر عامل ، تصویب و ابالغ  تدوین -

سازمانی و برنامه ریزی  پدافند غیر عامل به منظور طراحی و اجرای بازنگری ، اصالح و ارتقاء ساختار  -

برنامه های الزم جهت کاهش میزان آسیب پذیری مردم و زیر ساخت های حیاتی،حساس و مهم کشور در 

 برابر تهدیدات و اقدامات نظامی دشمن و ارتقاء آستانه تحمل و پایداری ملی

 ایمن سازی مراکز حیاتی و حساس -

 رکنان نظام سالمتآموزش کا -

 تأمین تجهیزات تخصصی مورد نیاز -

 فرهنگ سازی عمومی جامعه تحت پوشش نظام سالمت -

 اطالع رسانی مناسب و ایجاد آرامش روحی و روانی برای مردم در حوزه ارائه خدمت -

 بیولوژیكایجاد سامانه جمع آوری اطالعات ، شناسایی، رصد و پایش تهدیدات  -

 بحران ناشی از تهدیداتایجاد نظام جامع مدیریت  -

هالل احمرو...)کلیه  از توانمندی و قابلیت های نیروهای داوطلب مردمی ، بسیج و حداکثری استفاده -

 سازمانهای همکار(در همه ابعاد

 تامین و تضمین دارو در زمان بحران -

-  

 

 

 

 

 



 

 

 

 شرح وظايف عمومي 

تهیه  طرح  جامع پدافند غیرعامل در سطح ملی دستگاهی، استانی، شهری ،بخشی در مراکز  موجود  و طرح  -

 ،..(تدوین سند پدافند غیرعامل وزارت بهداشت)های در دست اجرا 

 کمیته پدافند غیرعامل تهیه برنامه های عملیاتی پنج ساالنه و ساالنه  -

 برنامه ریزی عملیاتی تعیین شرح وظایف مشخص و تشکیالت بر اساس -

تدوین دستورالعملها، راهنماها و استانداردهای عملیاتی مورد نیاز کمیته کشوری  و سطح بندی وضعیت  -

 اضطراری  

 تهیه طرح جامع خطر پذیری   -

 ایجاد بانك اطالعاتی -

 افزایش آگاهی عمومی در خصوص پدافند غیرعامل -

 کاهش آسیب پذیری زیر ساخت های بهداشتی درمانی -

 بهداشتی درمانی کشور به حیاتی، حساس، مهم  حوزه ها و مراکز شناسایی و الویت بندی -

 نهادینه سازی فنی مالحظات پدافند غیرعامل در بستر طرحهای ملی و استانی حوزه سالمت کشور  -

 بحرانایجاد پیوستگی و پایداری کارکرد زیر ساخت های بهداشتی درمانی در شرایط  -

 ام پروژه های تحقیقاتی و طراحی نظامهای نظارتی و اجرائی برنامه ریزی جهت انج -

  Focal point دانشگاهی تعیین حیطه وظایف  -

برگزاری همایش سالیانه جهت مسئولین و اعضای کلیدی استانها بمنظور اطالع رسانی و مرور و ارزیابی  -

 فعالیتها 

 برگزاری کارگاههای آموزشی مشترک برای اعضای کمیته های استانی ، روسا و معاونین دانشگاهها  -

 برگزاری کارگاه آموزشی برای مدیران ارشد و سیاستگذاران بخش بهداشت و درمان در سطح ملی -

نها بررسی نقاط حیاتی و حساس وزارت بهداشت و درمان و تدوین و اجرای طرح پدافند غیرعامل برای آ -

جهت به حداقل رساندن آسیب پذیری نیروی انسانی، ساختمانها، تجهیزات و امکانات پزشکی در صورت 

 حمله دشمن

اجرای مانورهای درون سازمانی در جهت آماده سازی کلیه نیروهای وزارت بهداشت و درمان و آموزش  -

پزشکی کشور در قالب طرح های آماده شده ومانورهای برون سازمانی در قالب برنامه های پدافند غیر 

 عامل کشور 



وابط پدافند غیر عامل در تدوین و تصویب قوانین و اسناد باال دستی مورد نیاز جهت اجرای اصول و ض -

 تمامی سطوح وحوزه ها 

تهیه و تدوین اصول و ضوابط پدافند غیر عامل در تمامی سطوح و حوزه ها توسط دستگاه های اجرلیی و  -

 تأیید ، تصویب و ابالغ آن توسط  سازمان پدافند غیر عامل

 دافـند غیر عاملتهیه و آییـن نامه های اجرایی مورد نیـاز برای رعایت اصـول و ضوابط پ -

پایش و اولویت بندی اجرای طرح های پدافند غیر عامل مراکز  حیاتی، حساس  تا پایان  برنامه ششم توسعه  -

 بر اساس اهمیت  طرح ها و امکانات و اعتبارات موجود و رعایت اصل فایده ، هزینه

 تشکیل بانك اطالعاتی افراد دارای تخصص و تجربه در امر مدیریت بحران  -

 ایجاد مرکز اصلی و واحد برای اطالع رسانی عمومی و تخصصی  در حوادث وبحران ها -

 طراحی نظام ثبت اطالعات ) پرسنلی، عملیاتی ـ اسناد و اطالعات صحنه حادثه و.... -

 آماده سازی مردم کشور دربرابر حوادث و بحران های طبیعی و تروریستی -

 

  
 


