
 

 )شرح وظایف عمومی و هماهنگی شرح وظایف تخصصی( اداره کل شرح وظایف 

 

تهیه و تدوین اصول و ضوابط پدافند غیر عامل در تمامی سطوح و حوزه ها توسط دستگاه های اجرلیی و تأیید ،  .1

 تصویب و ابالغ آن توسط  سازمان پدافند غیر عامل

تدوین و تصویب قوانین و اسناد باال دستی مورد نیاز جهت اجرای اصول و ضوابط پدافند غیر عامل در تمامی سطوح  .2

 وحوزه ها 

 تهیه و آییـن نامه های اجرایی مورد نیـاز برای رعایت اصـول و ضوابط پدافـند غیر عامل .3

 بیولوژیکایجاد سامانه جمع آوری اطالعات ، شناسایی، رصد و پایش تهدیدات  .4

 ایجاد نظام جامع مدیریت بحران ناشی از تهدیدات .5

جمع آوری آمار و اطالعات مربوط به وقوع حوادث طبیعی و نیز انسان سازبزرگ بخـش و تجزیـه و تحلیـل     .6

 نتایج آنها جهت استفاده در طرح های جدید .

از وقوع حوادث طبیعی و بررسی مطالعه تجربیات و اقداماتی که در سایر کشورهای دنیا در جهت پیشگیری  .7

 انسان ساز بزرگ در بخش انجام می شود و بکارگیری موارد مورد لزوم

کشاورزی، بازرگانی، خارجه، دفاع و نیروهای مسلح در جهت  چند جانبه با وزارت جهاد کمیتهتشکیل  .8

 شناسایی، تشخیص و درمان بیماریهای مشترك انسان، دام و گیاه

، دفاع و نیروهای مسلح در جهت شناسایی، تشخیص و سازمان انرژی اتمیچند جانبه با  کمیتهتشکیل  .9

 رادیویی و پرتوی درمان بیماریهای

 تدوین مجله تلوزیونی ویژه پدافند غیرعامل   .11

 استقرار و ساماندهی کتابخانه پدافند غیر عامل .11

 املتدوین کلیپهای  تلویزیونی جهت آموزش جامعه برای مقابله با بحران و پدافند غیرع .12

شناسایی کلیه پایگاههای اورژانس و بیمارستانهای کشور )اعم از آموزشی، درمانی، دولتی، خصوصی و  .13

خیریه( مراکز جراحی محدود، خانه های بهداشت، مراکز بهداشتی روستایی و شهری، مراکز خدمات 

لویت بندی و پاراکلینیک نظیر، آزمایشگاههای تشخیص و همچنین ساختمانهای ستادی دانشگاهها جهت ا

 تعیین مناطق حساس وزارت بهداشت و درمان کشور

برآورد میزان اقالم مورد نیاز پرمصرف و کلیدی برای حالت بحران نظیر کیسه های خون، سرنگ، سرم،  .14

گاز، باند، محلولهای ضدعفونی کننده، واکسن های مربوط به بیماریهای واگیردار، مواد مورد نیاز جهت 

میایی، میکروبی و ... و ذخیره سازی اینگونه اقالم در مکانهای امن و به روز کردن آنها مقابله با حمالت شی

 با توجه به تاریخ مصرف

 در بحرانها ی متعارف و نا متعارف   در حوزه پدافند زیستی طراحی برنامه عملیاتی کشوری  .15

 ف و نا متعارف  در بحرانها ی متعار در حوزه پدافند هسته ای طراحی برنامه عملیاتی کشوری  .16



 در بحرانها ی متعارف و نا متعارف   در حوزه پدافند شیمیایی طراحی برنامه عملیاتی کشوری  .17

 

 

 شرح وظایف کارگروه بهداشت :

و تدوین دستورالعمل های در خواستی کمیته پدافند غیر عامل وزارت متبوع  همکاری و هماهنگی کامل با  (1

 در حوزه بهداشت  کمیته 

ظرفیت شناسی در حوزه های و،تهدیدات بررسی آسیب پذیری تهیه طرح جامع خطر پذیری مبنی بر   (2

 طرمرتبط با بهداشت و ترسیم نقشه خ

 بهداشت یسی تهدیدات به روز در حوزه تهدید شناسی و سناریو نو (3

کمیته پدافند  کارگروه بهداشت  جهت ارائه به)سالیانه(تدوین برنامه عملیاتی و بلند مدت  و کوتاه مدت  (4

 غیرعامل

 تدوین شرح وظایف اعضای کارگروه و ابالغ مسئولیت ها (5

در حوزه های تخصصی بهداشت مشتمل بر چهار فاز مدیریت بحران) پیشگیری  تدوین بسته های خدمتی (6

و خطر زدایی ، آمادگی ، پاسخ و بازگشت به شرایط عادی( به صورت عملیاتی و با پیروی از ساختار 

 کلی بسته های خدمتی 

  خدمتی کنترل بیماریهای واگیر و غیر واگیر در شرایط بحران با رویکرد بههای تدوین بسته 

 موجود در کشور تهدیدات

  تدوین بسته خدمتی بهداشت محیط و کار 

  تدوین بسته خدمتی سالمت روان در حوادث 

 تدوین بسته خدمتی نحوه همکاری با آزمایشگاه مرجع سالمت در بحران 

 تدوین بسته خدمتی  نحوه همکاری با انیستیتو پاستور در بحران 



 خون وفراورده های خونی و آمادگی آن حوزه  تدوین بسته خدمتی  نحوه همکاری با پاالیش

 در بحران

 تدوین بسته نظارتی بر تغذیه جمعیت تحت تاثیر در بحران 

 

 تامین و تضمین واکسن مورد نیاز در بحران (7

 (مرتبط رناك ) در ارتباط با کارگروه نظارت عالیه بر رعایت اصول ایمنی در حمل و نقل کاالهای خط  (8

 تعیین استانداردهای مواد غذایی و نیازهای مددجویان با رویکرد به خطرات موجود در کشور  (9

وزارت   (GIS)سامانه اطالعات جغرافیایی  رسانی الیه داده های آن حوزه در همکاری در جهت به روز (11

 متبوع

در  عادیپیشگیری و خطر زدایی ، آمادگی ، پاسخ و بازگشت به شرایط های  تدوین دستورالعمل (11

 حوزه های تخصصی زیستی و شیمیایی

به دانشگاه ها از  ابالغ دستورالعمل های تهیه شده در  حوزه های تخصصی زیستی و شیمیایی  (12

 طرف ریاست کمیته پدافند غیرعامل

 ایجاد بانک اطالعاتی طبقه بندی شده )نیروی انسانی، فضای فیزیکی،تجهیزات( (13

 

 

 

 

 

 

 

 



 شرح وظایف کارگروه درمان 

همکاری و هماهنگی کامل با  کمیته پدافند غیر عامل وزارت متبوع و تدوین دستورالعمل های در خواستی   .1

 درماندر حوزه  کمیته 

ظرفیت شناسی در حوزه های مرتبط ،تهدیدات وبررسی آسیب پذیری تهیه طرح جامع خطر پذیری مبنی بر   .2

  مراکز درمانی(  )تهدیداتطرو ترسیم نقشه خ درمانبا 

 درمانتهدید شناسی و سناریو نویسی تهدیدات به روز در حوزه  .3

 کارگروه درمان  جهت ارائه به کمیته پدافند غیرعامل)سالیانه(تدوین برنامه عملیاتی و بلند مدت و کوتاه مدت  .4

 تدوین شرح وظایف اعضای کارگروه و ابالغ مسئولیت ها .5

 تدوین برنامه جامع آمایش منطقه ای درمانی .6

 سامانه  فرماندهی حادثه و مدیریت مراکز درمانی با قابلیت اجراییتدوین  .7

 در حوزه های تخصصی زیستی  تدوین برنامه جامع آمایش منطقه ای درمانی .8

 در حوزه های تخصصی شیمیایی  تدوین برنامه جامع آمایش منطقه ای درمانی .9

 ای در حوزه های تخصصی هسته تدوین برنامه جامع آمایش منطقه ای درمانی .11

تدوین بسته های خدمتی در حوزه های تخصصی درمان مشتمل بر چهار فاز مدیریت بحران )شامل :  .11

پیشگیری وخطر زدایی،آمادگی ، پاسخ ، بازگشت به شرایط عادی و باز توانی ( به صورت اجرایی و عملیاتی 

 و با پیروی از ساختار کلی بسته های خدمتی 

 حادثه با قابلیت اجرایی و عملیاتیتدوین و بازنگری سامانه فرماندهی  .12

 تدوین بسته خدمتی تامین نیروی انسانی تخصصی شامل شناسایی ، ساماندهی و فراخوان نیروها .13

 –نقل و انتقال تجهیزات  –نوع بیمارستان  –تجهیزات  –تدوین بسته خدمتی بیمارستان صحرایی ) نیرو  .14

 پشتیبانی ( 

  EOCیکرد به تدوین طرح عملیاتی ساختار درمان با رو .15

 تدوین بسته خدمتی ارائه خدمات روانپزشکی به مددجویان ناشی از بحران  .16



 و انتقال مصدومین تدوین بسته های خدمتی در حوزه های تخصصی تریاژ و تخلیه  .17

در مباحث مربوط به حوزه تریاژ و تخلیه و ترسیم  درمانیبررسی آسیب پذیری و ظرفیت شناسی نظام  .18

 نقشه های خطر 

 تدوین بسته خدمتی حوادث پر تلفات و ارائه خدمات درمانی پیش بیمارستانی .19

 در بحران و نحوه تریاژ و تخلیه مجروحان EMSتدوین بسته خدمتی  .21

 تدوین راهکار هماهنگی و ارتباطی پیش بیمارستانی و بیمارستانی در بحث تریاژ و تخلیه مجروحان .21

ر میدان و ارائه خدمات درمانی میدانی )شامل جهت حضور د  DMATتدوین بسته خدمتی گروههای  .22

 شناسایی نیرو ، ساماندهی فراخوان تجهیزات (

 EMSا بیمارستان صحرایی و نیرو های ب DMATتدوین دستورالعمل هماهنگی و همکاری تیم های  .23

به عنوان ارزیابی سریع در بحران و خط اول برخورد با بحران در حوزه نظام  EMSتدوین بسته خدمتی  .24

 سالمت 

 تدوین بسته خدمتی راه های جایگزین مراکز درمانی و ایجاد ساز و کار مربوطه .25

 نیازسنجی، برنامه ریزی ، ساماندهی و ایجاد واحدهای ارائه خدمت در بیولوژیک .26

 نیازسنجی، برنامه ریزی ، ساماندهی و ایجاد واحدهای ارائه خدمت در هسته ای .27

 ایجاد واحدهای ارائه خدمت در شیمیایینیازسنجی، برنامه ریزی ، ساماندهی و  .28

ارتقاء کمی ـ کیفی تجهیزات بیمارستان ها )کلینیک ـ پاراکلینیک( جهت پاسخگویی موثر به آسیب دیدگان  .29

 حادثه 

 ویژه امداد رسانی در میدان حادثه تدوین بسته خدمتی  تامین  تجهیزات  .31

 تدوین بسته خدمتی نحوه تجهیز مراکز درمانی به تجهیزات ویژه  .31

 افزایش میزان آمادگی بخش های اورژانس بیمارستانی برای ارئه خدمات مورد نیاز آسیب دیدگان حوادث  .32

افزایش میزان آمادگی بخش های مختلف بیمارستانها سطح استان ) دولتی ـ خصوصی ( جهت ارائه خدمات  .33

 یدگان باپیش بینی ورود حجم زیاد مجروحین مورد نیاز آسیب د



افزایش امکانات ـ تجهیزات مناسب و مرتبط جهت گسترش بخش های بیمارستانی مورد نیاز در بحرانهای  .34

 متعارف و نامتعارف

 میکروبی، شیمیایی و هسته ای برای مقابله با هر گونه حمالت درمانی  برنامه ریزی و ایجاد آمادگی  .35

  و سوانح در سطح کشور در استانهای معین NBCپیش بینی بخشهای مورد نیاز تهدیدات  .36

 پیش بینی مراکز درمانی موبایل برای کلیه مناطق کشور در بحران های متصور  .37

 )تیم واکنش سریع(تیم های اضطراری برای زمان بحران  و ایجاد  پیش بینی .38

با اولویت بندی  هامسمومیت ها ، سوانح و سوختگی برای  بیمارستان NBCپیش بینی و راه اندازی خدمات  .39

 3-2-1در سه سطح 

وزارت   (GIS)سامانه اطالعات جغرافیایی  همکاری در جهت به روز رسانی الیه داده های آن حوزه در  .41

 متبوع

 عناصر، مدیران و متخصصان کلیدی  و نحوه دسترسی به سریع به آنان شناسایی و ساماندهی .41

42.  

  

 شرح وظایف کارگروه غذا و دارو

 در های دستورالعمل تدوین و متبوع وزارت عامل غیر پدافند کمیته  با کامل هماهنگی و همکاری  .1

 غذا و دارو حوزه در  کمیته خواستی

 های حوزه در شناسی وظرفیت ،تهدیدات پذیری آسیب بررسی بر مبنی پذیری خطر جامع طرح تهیه  .2

  خطر نقشه ترسیم دارو و و غذا با مرتبط

 دارو و غذا حوزه در روز به تهدیدات نویسی سناریو و شناسی تهدید .3

 پدافند کمیته به ارائه جهتودارو  غذا کارگروه(سالیانه) مدت کوتاه و مدت بلند و عملیاتی برنامه تدوین .4

 غیرعامل

 ها مسئولیت ابالغ و کارگروه اعضای وظایف شرح تدوین .5



 تجهیزا ت پزشکی و مصرفی مورد نیاز بحران برای  بیمارستانهای دانشگاههایپیش بینی دپوی دارو و  .6

 کشور

 تامین و تضمین دارو در زمان بحران .7

ایجاد پراکندگی در انبارهای دارویی و تجهیزات کمیاب و با ارزش پزشکی به منظور جلوگیری و به  .8

 حداقل رساندن آسیب پذیری آنها 

 بحراندارو در شرایط ایجاد پیوستگی و پایداری  .9

وزارت   (GIS)سامانه اطالعات جغرافیایی  همکاری در جهت به روز رسانی الیه داده های آن حوزه در  .11

 متبوع

 رمانی ددارو جهت استمرار فعالیت مراکز  تدوین بسته خدمتی ذخیره و تامین .11

 

 

 

 شرح وظایف کارگروه انتقال خون

 

 در های دستورالعمل تدوین و متبوع وزارت عامل غیر پدافند کمیته  با کامل هماهنگی و همکاری .1

 خون انتقال حوزه در  کمیته خواستی

 های حوزه در شناسی وظرفیت ،تهدیدات پذیری آسیب بررسی بر مبنی پذیری خطر جامع طرح تهیه  .2

  خطر نقشه ترسیم خون و انتقال با مرتبط

 خون انتقال حوزه در روز به تهدیدات نویسی سناریو و شناسی تهدید .3

 کمیته به ارائه خون جهت انتقال کارگروه(سالیانه) مدت کوتاه و مدت بلند و عملیاتی برنامه تدوین .4

 غیرعامل پدافند

 ها مسئولیت ابالغ و کارگروه اعضای وظایف شرح تدوین .5

 گانه 9های سازی مراکز حساس ،حیاتی ومهم سازمان انتقال خون در قطبسازی و موازیپراکنده .6

 تدوین بسته خدمتی تامین خون وفراورده های خونی و آمادگی حوزه انتقال خون در بحران  .7

 ویژهدر شرایط ن نهادینه سازی طرح جامع مدریت بحران سازمان انتقال خو .8

 بحراندر شرایط ایجاد پیوستگی و پایداری خدمات خون  .9



  (GIS)سامانه اطالعات جغرافیایی  همکاری در جهت به روز رسانی الیه داده های آن حوزه در  .11

 وزارت متبوع

 بررسی و تعیین بحران ها و بالیا ی محتمل در سازمان وشناسایی تهدیدات و تبیین نقشه خطر   .11

 تدوین برنامه شبکه خونرسانی کشور در مواقع بحران .12

 تدوین برنامه مستند جهت مقابله با بحران و بالیا      .13

وه تامین و توزیع نیروی انسانی در بخش های  مختلف سازمان  بررسی وتدوین بسته خدمتی  نح .14

 شامل شناسایی ،ساماندهی وفراخوان

نظارت بر آموزش کامل  بحران و تعیین شرح وظایف اعضای کمیته و کارکنان انتقال خون  در مدیریت .15

 مسؤولیتها در برنامه مربوطه تمامی کارکنان انتقال خون به تناسب نقش ها و

تدوین برنامه  مترقبه و الگوریتم جانشین مسئولین واحد های مختلف انتقال خون در حوادث غیرتهیه  .16

 شده فراخوانی اعضای تیم پاسخ اضطراری و جانشین های تعیین

 زمان بروز بحران نظارت بر انجام وظایف، مسئولیت ها و اختیارات اعضای تیم پاسخ اضطراری در .17

 ی، مانور آتش نشانی و تخلیه و.............مانورهای فرض  نظارت بر برگزاری .18

بررسی فضاهای اطراف بیمارستانها  بررسی ضرورت گسترش واحدهای خونگیری در استانها و .19

 وقوع حوادث  جهت استفاده برای خونگیری  در زمان

 نظارت بر اجرای دقیق و همه جانبه ضوابط استاندارد اهدای خون وفراوری وپخش خون .21

برنامه ریزی و ارائه طرح برای ارتقاء کیفی و کمی امور اهداکنندگان در بحران با محوریت  نظارت و  .21

کنترل مستمر بر نحوه ارائه خدمات به آنان  شامل طرح های کوتاه مدت و دراز مدت جهت شناسایی 

 منفی Oمثبت وO مردم با گروه  خونی 

 زم در مواجهه با حوادث شهای التشکیل تیم های اهدا کننده خون  و آموز .22

 تدوین طرح عملیاتی سامانه خونگیری غربالگری وپخش خون .23

قابلیت ارتباط با  برنامه ریزی برای ایجاد یک سیستم ارتباطی کار آمد درون سازمانی  که ترجیحا .24

 مسئولین ستاد استان را دارا باشد

  مقابل حوادثبررسی استحکام ساختمانی و پیگیری در خصوص افزایش ضریب ایمنی در  .25

انجام هماهنگی های الزم جهت اجرای دستورالعمل و مقررات ابالغی از وزارت بهداشت، درمان  .26

 وآموزش پزشکی  

 برقراری نظام آماری و اطالعات کامل و مکفی در مورد کلیه مراکز درمانی درخواست کننده خون .27

دثه دیدگان  در مراکز درمانی خدمات مربوط به امور مصدومین وحا پیگیری و نظارت و تامین     - .28

 در زمینه تامین خون وارسال به موقع بررسی شکایات مراجعین

 بررسی و ارائه گزارش جهت تامین تجهیزات استراتژیک سازمان  و انجام امور کارشناسی مربوطه .29

  

 



 شرح وظایف کارگروه فنی و پشتیبانی

 در های دستورالعمل تدوین و متبوع وزارت عامل غیر پدافند کمیته  با کامل هماهنگی و همکاری .1

 پشتیبانی و فنی حوزه در  کمیته خواستی

 های حوزه در شناسی وظرفیت ،تهدیدات پذیری آسیب بررسی بر مبنی پذیری خطر جامع طرح تهیه  .2

  خطر نقشه ترسیم پشتیبانی و و فنی با مرتبط

 پشتیبانی و فنی حوزه در روز به تهدیدات نویسی سناریو و شناسی تهدید .3

 کمیته به ارائه پشتیبانی جهت و فنی کارگروه(سالیانه) مدت کوتاه و مدت بلند و عملیاتی برنامه تدوین .4

 غیرعامل پدافند

 ها مسئولیت ابالغ و کارگروه اعضای وظایف شرح تدوین .5

تدوین و تعریف مشخص ضوابط طراحی بیمارستانهای ایمن ومراکز حیاتی حساس مهم وحیاتی اعم  .6

 ازضوابط سازه،معماری ، تاسیسات واجزاء غیر سازه ای و غیر ثابت )تجهیزات

 ایمن سازی زیرساخت های بهداشتی درمانی کشور و ایجاد زیرساخت های امن .7

 تدوین ضوابط و دستورالعملهای آمادگی فنی مهندسی جهت مقابله با بحرانهای احتمالی .8

انی مشتمل بر چهار فاز مدیریت بحران )شامل تدوین بسته های خدمتی در حوزه های تخصصی پشتیب .9

: خطرزدایی وپیشگیری ،آمادگی ، پاسخ ، بازگشت به شرایط عادی و بازتوانی ( به صورت اجرایی و 

 عملیاتی

تدوین بسته خدمتی راههای مقاوم سازی بیمارستانها و مراکز درمانی به صورت مقاوم سازی غیره  .11

 سازه ای و ارائه راهکارهای متناسب و عملیاتی 

 تدوین بسته خدمتی نیرو و منابع انسانی به جهت تامین حق الزحمه و خدمات رفاهی .11

 چگونگی پشتیبانی مالی از آنها تدوین بسته خدمتی انعقاد قراردادها و تفاهم نامه ها و  .12

)پشتیبانی( جهت مراکز درمانی بیمارستانها و دیگر ارگانهای بسته خدمتی تامین تجهیزات تدوین  .13

 درگیر در ارائه خدمات درمانی 



 ارتباط مستمر با کارگروه و تهیه بسته های پشتیبانی و مالی مورد درخواست کارگروه .14

 و بین الملل در فرآیندهای عملیاتی وزارت بهداشت تدوین بسته خدمتی افسر امور حقوقی  .15

 تدوین بسته خدمتی  تجهیزات پزشکی در بحران .16

 تدوین ضوابط و دستورالعملهای آمادگی فنی مهندسی جهت مقابله با بحرانهای احتمالی .17

تدوین و تعریف مشخص ضوابط طراحی بیمارستانهای ایمن ومراکز حیاتی حساس مهم وحیاتی اعم   .18

 سازه،معماری ، تاسیسات واجزاء غیر سازه ای و غیر ثابت )تجهیزات(ازضوابط 

 تدوین دستورالعملهای الزامات پدافند غیر عامل در طراحی ساخت مراکز حیاتی ، حساس و مهم .19

 ساماندهی وپراکندگی مراکز بر اساس تهدید شناسی .21

ایجاد الزامات قانونی جهت دو منظوره سازی تأسیسات و شبکه های ارتباطی و مواصالتی موجود و  .21

 طرح های عمرانی در دست مطالعه و اجرا به ویژه در مناطق مرزی 

 تدوین دستورالعملهای الزامات پدافند غیر عامل در طراحی ساخت مراکز حیاتی ، حساس و مهم .22

ساس و مهم حوزه سالمت به لحاظ مقاومت سازه ای و ارائه لیست ارزیابی جامع مراکز حیاتی ، ح .23

 مراکز حائز اولویت

 چگونگی ساماندهی وپراکندگی مراکز بر اساس تهدید شناسی .24

بررسی تاسیسات و امکانات موجود بخش از نظر شرایط ایمنی و پیگیری در جهت مقاوم سازی  .25

 ساختمان ها و تاسیسات موجود.

اصول فنی و ایمنی در احداث تاسیسات و ساختمان ها و نحوه نگهداری آنها و نظارت عالیه بر رعایت  .26

 استفاده از تجربیات کشورهای پیشرفته در این خصوص

 تدوین استانداردهای مرتبط با تجهیزات موبایل و بیمارستانهای صحرائی  .27

 طراحی برنامه کشوری مدیریت بحران برای بیمارستانها .82

 سازه های بهداشتی درمانی کشور   ارزیابی  میزان آسیب پذیری .82

شناسایی و طراحی اماکن و سازه های مناسب جهت تغییر کاربری برای ارایه خدمات سالمت ، ذخیره  .03

 تجهیزات و ایجاد انبار امدادی

تالش جهت تدوین برنامه آماده سازی بیمارستانها در بحرانها )با همکاری نزدیک مرکز اعتباربخشی  .31

 امور درمان(

 شناسنامه کامل از منابع انسانی، فیزیکی، مالی و اطالعاتی مراکز اورژانس، ایستگاههای متروتعیین  .32

 طراحی و تامین بیمارستان صحرایی و هماهنگی جهت چگونگی نگه داری و پیاده سازی .33

 ارزیابی  میزان آسیب پذیری سازه های بهداشتی درمانی کشور   .34



جهت تغییر کاربری برای ارایه خدمات سالمت، ذخیره شناسایی و طراحی اماکن و سازه های مناسب  .35

 تجهیزات و ایجاد انبار امدادی.

 برای شهر تهران ، بخصوصطراحی و مکان یابی بیمارستان های امن .36

 تهیه دستورالعمل  طبقه بندی تأسیسات پرخطر و تعیین حریم ایمنی آنها .37

مراکز جمعیتی و نأسیسات حیاتی و تهیه و ابالغ  قانون ممنوعیت ایجاد تأسیسات پرخطر در جوار  .38

 حساس کشور

 تهیه ضوابط و مقررات ایمنی برای  تأسیسات ضروری داخل شهرها .39

تهیه شناسنامه امکانات موجود و ایجاد توسعه سخت افزاری و نرم افزاری واحدهای تابعه به منظور  .41

برای مردم و سایر سازمانها افزایش توان آمادگی و مقابله در زمینه ارائه خدمات بهداشتی و درمانی 

  و ادارات مرتبط )با تکیه بر ایجاد خودکفایی مراکز تابعه در تامین ذاتی منابع آب و انرژی(

 بحرانجهیزات پزشکی در شرایط ایجاد پیوستگی و پایداری ت .41

 ویژهنهادینه سازی طرح جامع مدیریت بحران تجهیزات پزشکی در شرایط  .42

  (GIS)سامانه اطالعات جغرافیایی  الیه داده های آن حوزه در همکاری در جهت به روز رسانی  .43

 وزارت متبوع

 

 آزمایشگاه ها کارگروه شرح وظایف

 در های دستورالعمل تدوین و متبوع وزارت عامل غیر پدافند کمیته  با کامل هماهنگی و همکاری .1

 ها آزمایشگاه حوزه در  کمیته خواستی

 های حوزه در شناسی وظرفیت ،تهدیدات پذیری آسیب بررسی بر مبنی پذیری خطر جامع طرح تهیه  .2

  خطر نقشه ترسیم ها و آزمایشگاه با مرتبط

 ها آزمایشگاه حوزه در روز به تهدیدات نویسی سناریو و شناسی تهدید .3

 کمیته به ارائه ها جهت آزمایشگاه کارگروه(سالیانه) مدت کوتاه و مدت بلند و عملیاتی برنامه تدوین .4

 غیرعامل پدافند

 ها مسئولیت ابالغ و کارگروه اعضای وظایف شرح تدوین .5

 سازی مراکز حساس ،حیاتی ومهم سازمان انیستیتوپاستور سازی و موازیپراکنده .6

وزارت   (GIS)سامانه اطالعات جغرافیایی  همکاری در جهت به روز رسانی الیه داده های آن حوزه در  .7

 متبوع

 



 آموزش کارگروه شرح وظایف

همکاری و هماهنگی کامل با  کمیته پدافند غیر عامل وزارت متبوع و تدوین دستورالعمل های در  .1

 آموزش در حوزه کمیته خواستی 

ظرفیت شناسی در حوزه ،تهدیدات وبررسی آسیب پذیری تهیه طرح جامع خطر پذیری مبنی بر   .2

 طر و ترسیم نقشه خ آموزش های مرتبط با 

 آموزشتهدید شناسی و سناریو نویسی تهدیدات به روز در حوزه  .3

جهت ارائه به کمیته  آموزش کارگروه)سالیانه(تدوین برنامه عملیاتی و بلند مدت و کوتاه مدت  .4

 پدافند غیرعامل

 تدوین شرح وظایف اعضای کارگروه و ابالغ مسئولیت ها .5

انجام نیاز سنجی آموزشی جهت کارشناسان شاغل در دبیرخانه با توجه به مسئولیتها و وظایف  .6

 محوله و به تفکیک پستهای سازمانی پیش بینی شده برای تشکیالت دبیرخانه  

 آموزش کارکنان نظام سالمت .7

 آموزش تخصصی و عمومی نحوه مقابله با تهدیدات بیولوژیک .8

 ابله با تهدیدات هسته ایآموزش تخصصی و عمومی نحوه مق .9

 آموزش تخصصی و عمومی نحوه مقابله با تهدیدات شیمیایی .11

بهره گیری از ظرفیت مراکز آموزشی و پژوهشی موجود و حمایت و تقویت آنها جهت توسعه  .11

 فرهنگ و آموزش  پدافند غیر عامل

 ایجاد و توسعه مراکز  علمی و پژوهشی خاص پدافند غیر عامل .12

 ی میان رشته ای در زمینه پداغند غیر عامللمایجاد گرایش های ع .13

به  کار گیری روش های نوین آموزش، تحقیق  و فناوری  و آینده پژوهی در خصوص تهدید   .14

 شناسی  و دفاع غیر عامل 



 طراحی برنامه جامع قطب بندی نظام آموزشی مدیریت بحران در دانشگاهها .15

دوره های بلند مدت میان مدت و کوتاه آموزش دانشجویان دانشگاههای علوم پزشکی کشور در  .16

 مدت 

تدوین مدول های آموزشی برای ارتقا کیفیت خود امدادی ، دگر امدادی در قالب تربیت امداد گر  .17

 روستایی و شهری

برای پزشکان و پیراپزشکان بخش های پیش بیمارستانی،  NBCپیش بینی آموزش تخصصی  .18

 اورژانس و بخش  ویژه مصدومین و مجروحین 

برگزاری کارگاههای آموزشی برای: مدیران ستادی وزارت، هیئت رئیسه های دانشگاههای علوم  .19

 پزشکی، مدیران شبکه های بهداشتی درمانی، روسای بیمارستانها، اساتید و دانشجویان

تهیه محتوای آموزشی برای افزایش سطح آگاهیهای عامه مردم و کارکنان محترم وزارت در  .21

 ل و تهدیدات نرمحوزه پدافند غیرعام

  (GIS)سامانه اطالعات جغرافیایی  همکاری در جهت به روز رسانی الیه داده های آن حوزه در  .21

 وزارت متبوع

 تدوین بسته خدمتی ارزیابی آموزش های انجام گرفته در افزایش توان عملیاتی .22

 

 (ITفناوری اطالعات ) کارگروه شرح وظایف

 در های دستورالعمل تدوین و متبوع وزارت عامل غیر پدافند کمیته  با کامل هماهنگی و همکاری .1

 اطالعات فناوری حوزه در کمیته خواستی

 های حوزه در شناسی وظرفیت ،تهدیدات پذیری آسیب بررسی بر مبنی پذیری خطر جامع طرح تهیه  .2

  خطر نقشه ترسیم و اطالعات فناوری با مرتبط

 اطالعات فناوری حوزه در روز به تهدیدات نویسی سناریو و شناسی تهدید .3



 کمیته به ارائه جهت اطالعات فناوری کارگروه(سالیانه) مدت کوتاه و مدت بلند و عملیاتی برنامه تدوین .4

 غیرعامل پدافند

 ها مسئولیت ابالغ و کارگروه اعضای وظایف شرح تدوین .5

 در بحران ITتدوین بسته خدمتی واحد فناوری اطالعات  .6

  (GIS)سامانه اطالعات جغرافیایی  همکاری در جهت به روز رسانی الیه داده های آن حوزه در  .7

 وزارت متبوع

 پایش تهدیدات فضای تولید و تبادل اطالعات و فن آوری اطالعات .8

 حراست کارگروه شرح وظایف

 در های دستورالعمل تدوین و متبوع وزارت عامل غیر پدافند کمیته  با کامل هماهنگی و همکاری .1

 حراست حوزه در کمیته خواستی

 حوزه در شناسی وظرفیت ،تهدیدات پذیری آسیب بررسی بر مبنی پذیری خطر جامع طرح تهیه  .2

  خطر نقشه ترسیم حراست و با مرتبط های

 حراست حوزه در روز به تهدیدات نویسی سناریو و شناسی تهدید .3

 کمیته به ارائه حراست جهت کارگروه(سالیانه) مدت کوتاه و مدت بلند و عملیاتی برنامه تدوین .4

 غیرعامل پدافند

 ها مسئولیت ابالغ و کارگروه اعضای وظایف شرح تدوین .5

 حراستتدوین بسته خدمتی واحد  .6

طراحی و ایجاد  نظام جامع طبقه بندی و حفاظت اطالعات طرح های پدافند غیر عامل در تمامی  .7

 سطوح و حوزه ها

ضوابط ،دستورالعمل ها و آیین نامه های مربوط به رعایت  طبقه بندی و حفاظت  تهیه و ابالغ  .8

 اطالعات طرح های پدافند غیر عامل در تمامی سطوح و حوزه ها

  (GIS)سامانه اطالعات جغرافیایی  همکاری در جهت به روز رسانی الیه داده های آن حوزه در  .9

 وزارت متبوع
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