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 مقدمه

هرا،  های اجرایی که نسبت به انجام مطالعات پدافند غیرعامل در طررح مکتوب حاضر برای استفاده مشاورین و دستگاه

، تهیه شده است. با توجه به اینکه موارد برای استفاده فراگیرر  ندینمایمها و تأسیسات تحت مدیریت خود اقدام پروژه

ها انجام و نکات زیر مورد توجره قررار   ابق الزم با سطح نیاز شرکتها نوشته شده است؛ الزم است تا تطدر عموم رشته

 گیرد:

تواننرد  هرای مسرتقل مری   های شرح خدمات به مفهوم تقدم یا تأخر انجام مطالعات نبوده و بخششماره آیتم -1
 موازی انجام شوند.  به صورتی بندزمانمطابق برنامه 

های مشاور پدافند غیرعامل هایی که مراحل نهایی مطالعات خود را طی کرده و امکان رعایت دیدگاهدر طرح -2
 برداری استفاده گردد.  ها وجود ندارد؛ باید از شرح خدمات تأسیسات در حال بهرهدر طراحی آن

شده ولی امکان برازنگری  مها انجاهای در حال مطالعه که بخشی از مطالعات مرحله اول یا دوم آنبرای طرح -3
هرای در دسرت یرا آمراده اجررا،      هایی از آن از منظر پدافند غیرعامل وجود دارد و همچنرین طررح  در بخش

برگشت را تعیرین نمروده و تلفیقری از شررح خردماتی تأسیسرات در حرال        کارفرما باید نقاط ثابت و غیرقابل
 های در حال مطالعه تهیه نماید.  برداری و طرحبهره

یرابی در  هایی که با هدف آمایش سرزمینی یرا مکران  شده برای استفاده در طرحیابی ارائهرح خدمات مکانش -4
 . ستیناستفاده گیرند قابلگستره کشور مورد مطالعه قرار می
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 پدافند غیرعاملو توجیه  سنجیامکان -3

 طرح پدافند غیرعاملکلی  هایسیاستتبیین اهداف و  -3-3

پدافنرد   هرای سیاسرت اهرداف آن و  ، با کارفرما در مورد مشخصرات طررح   نظرتبادلمذاکره و  -1-1-1

 .غیرعامل

 .بررسی وضعیت منطقه طرح از دیدگاه آمایش سرزمین/ منطقه/ استان -1-1-2

 ./ استانیایمنطقهبررسی وضعیت منطقه طرح از دیدگاه آمایش دفاعی ملی/  -1-1-3

   .مهمحساس و ، با تأسیسات حیاتی جواریهمبررسی آثار متقابل  -1-1-4

 پدافنرد غیرعامرل  دفراعی و  آمرایش سررزمینی،    هایطرح هایسیاستا تطبیق اهداف طرح ب -1-1-5

 .کارفرما

 آن هایگزینهگردآوری اطالعات و شناخت کلی طرح و  -3-2

 .پیشنهادی برای اجرای طرح هایگزینهبازدید از مکان/ منطقه  -1-2-1

 .فرادستی و فرودستی طرح هایوابستگیعمومی و  هایظرفیتشناخت  -1-2-2

مراکز ، مراکز جمعیتی :مکانی طرح شامل هایگزینهکالبد محیط خارجی هر یک از  شناسایی -1-2-3

 .دسترسی هایراهو  هازیرساخت، نقاط صنعتی، نظامی

 .طرح هایگزینهاقتصادی و فرهنگی منطقه هر یک از ، شناخت وضعیت اجتماعی -1-2-4

نرو  پوشرش گیراهی    ، عوارض طبیعری  :طرح شامل هایگزینهشناخت وضعیت طبیعی مکان  -1-2-5

 .وضعیت اقلیمی، منطقه

 .منطقه خیزیلرزهعمومی و  شناسیزمینگزارش  -1-2-6

مرزهرای  ، هروایی دورهای )نزدیکری بره کریر    هرا گزینهبررسی وضعیت عمومی امنیرت محلی  -1-2-7

 .اجتماعی/ شورش و...( ناامنیسوابق تروریستی/ شرارت/ ، دریاییمعابر ، المللیبین

امرداد و  ، نشرانی آترش ) هرا گزینهفوری در مجاورت محل  رسانیکمکبررسی امکانات موجود  -1-2-8

 .بیمارستان و...(، اورژانس، احمرهالل، نجات

 کشور/ منطقه/ استان پدافند غیرعاملکالن  هایسیاستتأثیر طرح بر  -3-1

 .بهینه مقیاس بررسی طرح از دیدگاه -1-3-1

 ./ استانیایمنطقهبررسی اثر طرح در پایداری ملی/  -1-3-2

 ./ استانیایمنطقهبررسی اثر طرح در افزایش مخاطرات ملی/  -1-3-3

  ./ استانیایمنطقهملی / پدافند غیرعامل هایبرنامهتبیین اثر طرح بر  -1-3-4
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 تهاجم دشمن در هر گزینه هایروشبررسی سناریوهای تهدید و  -3-4

 .توصیف عمومی استراتژی )راهبرد( محتمل تهدید دشمن -1-4-1

 .تهاجم محتمل در راهبرد تهدید در هر گزینه هایروشبررسی  -1-4-2

 .هاگزینهمخاطرۀ طبیعی محیط  هایظرفیتتوصیف  -1-4-3

تهراجم برا احتمرال وقرو  بیشرتر در هرر گزینره و تهیره بسرته           هرای روشتبیین راهبردها و  -1-4-4

 .تهدیدات

 در برابر تهدیدات دارای احتمال بیشتر هاگزینه پذیریآسیببررسی  -3-5

 .تعیین آثار مخاطرات ذاتی ناشی از اجرای طرح -1-5-1

 .بررسی تبعات حمله دشمن در هر گزینه -1-5-2

 .طرح با توجه به تهدیدات محتمل هایگزینهتعیین نقاط قوت و ضعف  -1-5-3

 پدافند غیرعامل از دیدگاه هاگزینهآنالیز ریسک و مقایسه  -3-6

  .طرح هایگزینهتهیه جدول ارزیابی عمومی  -1-6-1

 .تهیه جدول ارزیابی تهدیدات در هر گزینه -1-6-2

 .در هر گزینه پذیریآسیبتهیه جدول ارزیابی  -1-6-3

 .فند غیرعاملپدااز دیدگاه  هاگزینهارزیابی ریسک و مقایسه  -1-6-4

 پیشنهاد گزینه برتر طرح -3-7

 .فنی و اقتصادی هر گزینه و نمرات ریسک آن هایمزیتگرفتن  در نظربا  هاگزینهمقایسه  -1-7-1

 .پدافند غیرعاملالزامات فنی و  بر اساسارائه گزینه برتر  -1-7-2

  .نهایی گیرینتیجهمطالب و  بندیجمع -1-7-3
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 طراحی مفهومی -2

 تکمیلی طرح شناخت -2-3

 .بازدید و کسب اطالعات کامل از شرایط محیطی مکان مصوب برای اجرای طرح -2-1-1

  .توسط مشاور تخصصی شدهتهیه، اولیه طرح هاینقشهو  هاگزارشمطالعه  -2-1-2

 .شناخت مبانی و استانداردهای فنی و ایمنی مورد استفاده در طراحی طرح و اجزای آن -2-1-3

 .مختلف طرح هایبخشن در نحوۀ استقرار نیروی انسانی و پراکندگی آ شناسایی -2-1-4

، اجرزاء  هرای وابستگی، هاآنو نحوۀ استقرار  دهندهتشکیلاجزای ، با سایت پالن اولیه آشنایی -2-1-5

 .مواد اولیه و محصول یا خدمت

 .مهمحساس و ، حیاتی هایبخشاجزاء طرح بر اساس اهمیت عملکردی به  بندیطبقه -2-1-6

 .فرادستی و فرودستی طرح هایوابستگیدقیق  شناسایی -2-1-7

، نقاط صرنعتی ، مراکز نظامی، مراکز جمعیتی :تکمیلی کالبدی محیط خارجی شامل شناسایی -2-1-8

 .دسترسی هایراهو  هازیرساخت

منرابع  ، وضرعیت اقلیمری  ، نو  پوشش گیاهی منطقه، تکمیلی وضعیت طبیعی محل شناسایی -2-1-9

 .سطحی و زیرزمینی هایآب

 لحاظ با طراحی برنامه منظور تهیهتعامل و همفکری با مشاور تخصصی )طراح( به  -2-2

 پدافند غیرعاملمبانی 

 .مخاطره و ایمنی اجزای طرح هایظرفیتتخصصی در مورد  هایگروهبا  نظرتبادل -2-2-1

 .بر هم هاآناجزای طرح و چگونگی تأثیر مخاطرات احتمالی  جانماییمالحظه نحوه  -2-2-2

 .مخابراتی هایسیستمتأمین و انتقال و توزیع انرژی و  هایسامانهچگونگی استفاده از  -2-2-3

 .بررسی مقادیر تولید کاال و خدمت و امکان تغییر در واحدهای تولیدی -2-2-4

 .ارزیابی عملکردی )فرآیندی( اجزای طرح -2-2-5

 بررسی تهدیدات )کمی و کیفی( -2-1

 .هاآنبررسی سناریوهای تهدید دشمن و ارزیابی عمومی  -2-3-1

 .تهاجم در سناریوهای با احتمال بیشتر هایروشارزیابی  -2-3-2

  .مربوطه هایسالحمعرفی طیف تهدیدات با احتمال باالتر و  -2-3-3
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 پدافند غیرعاملتعیین نقاط قوت و ضعف اجزای طرح از دیدگاه  -2-4

 .مربوطه هایشاخصمعرفی نقاط قوت و ضعف اجزای طرح با استفاده از  -2-4-1

  .تهدیدات اجزای طرح بندیدرجه -2-4-2

 .نقاط پُرخطر در طرح گذاریلکهو  هاخسارتتهیه نقشه پهنه بندی تهدیدات و  -2-4-3

 .آثار ناشی از تهدید منتخب سازیشبیههمکاری با مشاور مدل ساز در تهیه مدل  -2-4-4

 ارزیابی اجزای طرح از دیدگاه عملکرد -2-5

 .هاآنتعیین اجزای اصلی موجود در طرح و مشخصات  -2-5-1

 اجزای اصلی طرح  یهاوابستگیبررسی حوزۀ اثر و  -2-5-2

 .تعیین ارزش نسبی اقتصادی و فرآیند هر جزء اصلی -2-5-3

 .برای هر بخش اصلی شدهطراحیبررسی تعداد نیروی انسانی  -2-5-4

  .تهیه جدول ارزیابی عملکردی اجزای طرح -2-5-5

 هاپذیریآسیببرآورد  -2-6

 .پذیریآسیبارزیابی  هایشاخصتدوین  -2-6-1

 .ترمحتملحمله  هایروشاجزاء در مقابل  پذیریآسیبارزیابی  -2-6-2

 .اجزای طرح پذیریآسیبتهیه جدول ارزیابی  -2-6-3

 ریسک اجزای طرح بندیطبقهآنالیز ریسک و  -2-7

 .تهیه جدول ریسک اجزای طرح در مقابل تهدیدات با احتمال وقو  بیشتر -2-7-1

 .پدافند غیرعاملدر تهیه راهکارهای  کارگیریبهتهیه گزارش تحلیلی آنالیز ریسک برای  -2-7-2

مؤثر در مشخصات طرح بر  پدافند غیرعاملمبانی و راهکارهای ، ارائه بسته احکام -2-8

 اساس نتایج آنالیز ریسک

 .تأمین انرژی و ارتباطات، استحکام، مدوالرسازی، اندازه، جانماییارائه احکام کلی در مورد  -2-8-1

 ... .و هااندازهتغییر در ، اجزاء جابجاییارائه احکام خاص در مورد  -2-8-2

فریرب و  ، اختفراء ، اسرتتار  ماننرد  پدافنرد غیرعامرل   هایروش کارگیریبهام در مورد ارائه احک -2-8-3

 .کاهش عالئم مشخصه

 .ارائه احکام در مورد تمهیدات حفاظت از نیروی انسانی و مراکز جمعیتی تحت تأثیر -2-8-4

 .ترمحتملبرای کاهش احتمال تهدید یا تأثیر حمالت  پدافند غیرعامل هایروشارائه احکام و  -2-8-5

 .استفاده چندمنظوره از فضاها -2-8-6



 11                                                                                                                         غیرعامل مطالعات پدافند شرح خدمات عمومی

 وزارت نیرو دفتر مدیریت بحران و پدافند غیرعامل

 مستقل هایطرحبرای  پدافند غیرعاملارائه بسته راهکارهای  -2-9

 .ارائه راهکارهای مستحکم سازی در برابر طیف تهدیدات محیط -2-9-1

 .ارائه راهکارهای حفظ و حراست نیروی انسانی -2-9-2

 .ارائه راهکارهای بهبود مدیریت مراحل مختلف شرایط اضطراری -2-9-3

 اثربخشی و زمان مورد نیاز برای اجرای راهکارها، ی هزینهکل برآورد -2-31

 .در اجزای طرح پدافند غیرعاملپیشنهادهای  از اعمالناشی  هایهزینههمکاری در برآورد  -2-11-1

 .مستقل هایطرحاجرای  هایهزینهبرآورد  -2-11-2

 .مستقل هایطرحبرآورد زمان مورد نیاز برای اجرای راهکارهای بهسازی طرح و  -2-11-3

کاهش احتمال و اثرگرذاری  ، در رفع پیشنهادشدهبرآورد و اعالم میزان اثربخشی راهکارهای  -2-11-4

 .تهدیدات

  شرایط اضطراری(.) بحرانلف مدیریت برآورد اثربخشی راهکارها در مراحل مخت -2-11-5
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 طراحی پایه -1

طراحی مقدماتی با استفاده از  هایورودیو تهیه  شدهانجامتکمیل مطالعات  -1-3

 مرحله طراحی مفهومی هایخروجی

 .مستقل مصوب هایطرحانجام مطالعات جنبی و تکمیلی مورد نیاز  -3-1-1

 .مستقر در طرح پدافند غیرعامل هایطرحارائه مبانی و الزامات مورد نیاز  -3-1-2

 مستقل در طرح پدافند غیرعاملبرنامه طراحی عناصر  پیشنهاد -1-2

 .مستقل هایطرحپیشنهاد پوشش )محمل( انجام  -3-2-1

 .و فرآیند انجام طرح هامسئولیتو  هافعالیتارائه ماتریس  -3-2-2

 .پدافند غیرعاملتهیه و ارائه ساختار سازمان و روش انجام مطالعات  -3-2-3

 .هافعالیتشاور پدافند برای انجام و م مشاور تخصصیشنهاد چگونگی ارتباط عوامل پی -3-2-4

 .ات طرح مستقلمتناسب با مطالعات با توجه به الزام بندیزمانپیشنهاد برنامه  -3-2-5

 پدافند غیرعاملطراحی مقدماتی عناصر مستقل طرح  -1-1

 .طرح محیطیزیستایمنی و ، اقتصادی، تدوین الزامات فنی -3-3-1

 .در صورت نیاز() فنیانتخاب دانش  -3-3-2

 .انجام محاسبات مهندسی اولیه و تهیه مشخصات اجزای اصلی طرح -3-3-3

 مستقل هایطرحطراحی پایه  مقدماتی هاینقشهفنی و  هایگزارشارائه مطالعات و  -1-4

به  طراحی مؤثر در مشخصات پدافند غیرعاملو الزامات فنی  احکام نظارت بر درج -1-5

 شدهتهیه هاینقشهمشاور تخصصی طرح از طریق مالحظه مبانی طراحی و  وسیله

توسط مشراور تخصصری و تطرابق مبرانی و معیارهرای طراحری        شدهتهیه هایگزارشبررسی  -3-5-1

 .و احکام مرحله طراحی مفهومی هادستورالعملبا  شدهارائه

برا   هرا آناز سوی مشاور تخصصی و تطابق  شدهارائهبررسی مشخصات فنی اجزای اصلی طرح  -3-5-2

 .مرحله طراحی مفهومی پدافند غیرعامل احکام

 هاآنپیشنهاد اولویت انجام کارها و برآورد هزینه و زمان  -1-6

 .مستقل هایطرح پدافند غیرعاملاجرای راهکارهای  بندیاولویتارائه معیارهای  -3-6-1

 .پدافند غیرعاملاجرای راهکارهای  بندیاولویت -3-6-2

 .برآورد زمان اجرای راهکارهای حائز اولویت -3-6-3

  .اجرای راهکارهای حائز اولویت هایهزینهبرآورد  -3-6-4



 12                                                                                                                         غیرعامل مطالعات پدافند شرح خدمات عمومی

 وزارت نیرو دفتر مدیریت بحران و پدافند غیرعامل

 طراحی تفصیلی -4

 درخواست انجام مطالعات تکمیلی و خدمات جانبی -4-3

 .و...( هاآزمایش، بردارینقشهمحدوده و نیازهای انجام خدمات جانبی )تهیه  -4-1-1

میدانی تخصصی و خردمات   هایبررسیتکمیل اطالعات مورد نیاز طراحی با استفاده از نتایج  -4-1-2

 .جانبی

 انجام مطالعات تکمیلی طرح پایه -4-2

 .انتخاب دانش فنی طراحی  -4-2-1

 .ی طرحاجزای اصل هاینقشهانجام محاسبات فنی و تهیه  -4-2-2

 .تهیه گزارش مطالعات طرح پایه -4-2-3

 ارائه متدولوژی طراحی -4-1

 .مستقل هایطرحموجود طراحی برای  هایروشبررسی  -4-3-1

 .انجام طراحی برای هر طرح مستقل شناسیروشارائه  -4-3-2

 جزئیات مربوطه و اجرایی هاینقشهانجام محاسبات فنی و تهیه  -4-4

 تهیه مشخصات فنی -4-5

 اجرایی هایهزینهمتره و برآورد طرح و برآورد  -4-6

 اجرای کار بندیزمانتهیه برنامه  -4-7

 تهیه شناسنامه طرح -4-8

 تهیه اسناد مناقصه -4-9

 مستندسازی طرح -4-31

 .تهیه تاریخچه پیدایش طرح -4-11-1

 .تهیه و ارائه خصوصیات اولیه طرح -4-11-2

 .اطالعات فنی پایهتهیه مستندات انجام مطالعات و خدمات جانبی برای تهیه  -4-11-3

 .تهیه مستندات فرآیند طراحی -4-11-4

 .تهیه مستندات اجرای طرح -4-11-5

  .تهیه مستندات ارزشیابی و اثربخشی طرح -4-11-6
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  موجود( یها)طرح یبرداربهره حالدر  ساتیتأسفصل دوم: 
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 طراحی مفهومی-3

 کارفرما برای تعیین سطح ایمنی و سایر نیازهای مطالعاتی تأسیساتبا  هماهنگی -3-3

پدافنرد  اقردامات قابرل انجرام     ریرزی برنامره کارفرمرا بررای    هایظرفیتو  هامحدودیتتعیین  -1-1-1

 .در تأسیسات غیرعامل

   .توسعه تأسیسات برای درج در مطالعات هایسیاستدریافت  -1-1-2

 .حفاظت و حراست، کارفرما در مورد چگونگی مدیریت شرایط اضطراری هایسیاستدریافت  -1-1-3

 .تنظیم برنامه انجام مطالعات -1-1-4

 شناخت وضع موجود -3-2

 .شناخت درجه اهمیت تأسیسات در کشور/ منطقه/ استان -1-2-1

 .موجود هایگزارشو  هاعکس، هانقشهبازدید از منطقه استقرار تأسیسات و مطالعه  -1-2-2

 ./ استانیایمنطقهملی/ نقش تأسیسات در آمایش  -1-2-3

 .نقش تأسیسات در آمایش دفاعی -1-2-4

 .فرادستی و فرودستی تأسیسات هایوابستگیدقیق  شناسایی -1-2-5

نقراط  ، مراکرز نظرامی  ، مراکرز جمعیتری   :کالبرد محیرط خرارجی تأسیسرات شرامل   شناسایی -1-2-6

 .دسترسی هایراهو  هازیرساخت، صنعتی

 .جمعیتی اطراف تأسیسات هایکانونبررسی وضعیت اجتماعی  -1-2-7

 .بررسی آثار مثبت و منفی وجود تأسیسات در منطقه -1-2-8

 .اجرایی و فنی سوابق از اطال  کسب برای( امکان صورت در) تأسیسات طراح با مذاکره -1-2-9

 .آن اجزای و تأسیسات طراحی در استفاده مورد ایمنی و فنی استانداردهای و شناخت مبانی  -1-2-11

 تخصصری  فرآینرد  برا  آشرنایی  بررای  سراخت  چرون  هرای نقشره  و فنرری  هایگزارش مطالعه  -1-2-11

 . تأسیسات

 .تراکم و چگونگی کارکرد نیروی انسانی شاغل در تأسیسات، بررسی تعداد  -1-2-12

مرواد  ، اجرزاء  هایوابستگی، هاآنو نحوۀ استقرار  دهندهتشکیلاجزای ، سایت پالن شناسایی  -1-2-13

 .اولیه و محصول یا خدمت

استحکام و مواد موجود برر اسراس اهمیرت عملکرردی و     ، فرآیندها، بررسی اجزای تأسیسات  -1-2-14

 .مهمحساس و ، حیاتی هایبخشبه  هاآن بندیطبقه

 پدافنرد غیرعامرل  مطالعه و بررسی وضعیت عناصر طبیعیِ مکان تأسیسات مرتبط با موضرو     -1-2-15

 .وضعیت اقلیمی، نو  پوشش گیاهی منطقه، عوارض طبیعی :شامل

، هروایی یرت محلی در منطقه تأسیسات )نزدیکی به کریردورهای  بررسی وضعیت عمومی امن  -1-2-16

 .اجتماعی/ شورش و...( ناامنیسوابق تروریستی/ شرارت/ ، دریاییمعابر ، المللیبینمرزهای 
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امرداد و  ، نشرانی آتشفوری در مجاورت محل تأسیسات ) رسانیکمکبررسی امکانات موجود   -1-2-17

 .(بیمارستان و...، اورژانس، احمرهالل، نجات

 توصیف و تحلیل تهدیدات -3-1

 .در تأسیسات هاآنبررسی سناریوهای تهدید دشمن و ارزیابی عمومی  -1-3-1

 .مخاطره ذاتی موجود در تأسیسات هایظرفیتتوصیف  -1-3-2

 .تهاجم در سناریوهای با احتمال بیشتر هایروشتوصیف  -1-3-3

 .معرفی بستۀ تهدیدات با احتمال بیشتر -1-3-4

 )تعیین نقاط قوت و ضعف( پدافند غیرعاملتحلیل وضع موجود از دیدگاه  -3-4

 ۀ)نحرو  یاقتصراد  طیشررا و و...(  تیر قوم، مرذهب ، نیر )د یفرهنگر ، یاجتمراع  طیشرابررسی  -1-4-1

و ارزش افرزوده و...(   یبازده زانیم، یماهر بوم یانسان یروین، یو داخل یخارج گذاریسرمایه

 .در منطقه

 هرای راه، وضرعیت اقلیمری  ، عروارض طبیعری  ) تأسیساتمحل  یکیزیفی و عیطب هایظرفیت -1-4-2

 .توسعه فضا و...( تیقابل، ینیرزمیز هایآب تیوضع، یدسترس

و آثار تهدیدات احتمالی متقابل  مهمحساس و ، یاتیبا تأسیسات ح جواریهمبررسی وضعیت  -1-4-3

 .هاآن

 .موجود برای مقابله با تهدیدات صنعتی هایظرفیت -1-4-4

در  هرا آنبررسی میزان وابستگی تأسیسات به محصوالت یا خدمات خارجی و چگونگی وصول  -1-4-5

 .شرایط موجود

 .بررسی ساختارهای موجود حفاظت و مدیریت بحران در تأسیسات -1-4-6

 .موجود و امکانات و تجهیزات مربوطه هایپناهگاهبررسی وضعیت  -1-4-7

محلی و وابستگی عملیراتی   هایشبکه( و افزارنرمو  افزارسختکامپیوتری ) هایسامانهبررسی  -1-4-8

 .هاآنتأسیسات به ارتباط با 

 HAZOP ،PHA، What-If، FTA :احتمال خطر تأسیسرات )ماننرد   هایگزارشبررسی  -1-4-9

 و...(.

 هابرنامه و در تأسیساتسوابق وقو  حوادث طبیعی  در خصوصموجود  هایگزارشبررسی   -1-4-11

 .رانش و لغزش، سیل، طوفان، زلزله :شامل هاآنو تمهیدات مورد عمل برای مقابله با 

تأسیسات برای مقاومت در برابر خطرات طبیعی با استفاده از مدارک فنری و   تواناییبررسی  -1-4-11

 .اطالعات موجود

در مرورد   شرده انجرام و نتایج اقردامات   برداریبهرهبررسی سوابق وقو  حوادث عمدۀ دوران  -1-4-12

 .هاآن
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 .ستۀ تهدیداتتحلیل مخاطرات درون تأسیسات با توجه به ب -1-4-13

 .مربوطه هایشاخصمعرفی نقاط قوت و ضعف اجزای تأسیسات با استفاده از  -1-4-14

امتیرازات   نهاییتطبیق عناصر مؤثر موجود در تأسیسات و محیط کالبدی آن و تهیه جدول  -1-4-15

 .اجزاء

 موجود در سایت هایداراییارزیابی عملکردی و اقتصادی  -3-5

 .اصلی موجود در تأسیسات هایداراییتعیین  -1-5-1

 .در تأسیسات داراییتعیین حوزه اثر هر  -1-5-2

 .داراییبررسی ارزش اقتصادی هر  -1-5-3

   .اصلی موجود در تأسیسات هایداراییتهیه جدول ارزش  -1-5-4

 تهدید( هایروشارزیابی تهدیدات )سناریوها و  -3-6

 .هاوشر ترینمحتملمورد استفاده در  هایسالحتهاجم و تعیین  هایروشارزیابی  -1-6-1

 .جوارهم منطقه جمعیت و تأسیسات برای تهدیدات تبعات تحلیل و سازیمدل -1-6-2

 .تهیه جدول ارزیابی تهدیدات برای اجزای اصلی تأسیسات -1-6-3

 تهاجم هایشیوه ترینمحتملدر مقابل  هاپذیریآسیبآنالیز  -3-7

 .پذیریآسیبارزیابی  هایشاخصتدوین  -1-7-1

  .ترمحتملحمله  هایروشاجزاء در مقابل  پذیریآسیبارزیابی  -1-7-2

 .تأسیسات پذیریآسیبتهیه جدول ارزیابی  -1-7-3

تأسیسرات برا اسرتفاده از     پرذیری آسریب معرفی نقاط قوت و ضعف و تهیه نقشه پهنه بنردی   -1-7-4

 .مربوطه هایشاخص

 ارزیابی و تحلیل ریسک )کلی و اجزاء( -3-8

 .تهیه جدول ریسک اجزای اصلی تأسیسات -1-8-1

 .ریسک بر مبنای تهدیدات و اجزاء بندیطبقهو  پذیریآسیبتحلیل وضعیت تهدیدات و  -1-8-2

 ، متناسب با نتایج تحلیل ریسک بر اساس مهندسی ارزشارائه بسته راهکارها -3-9

 .ارائه راهکارهای بهبود وضعیت تأسیسات در برابر بسته تهدید -1-9-1

 .ارائه راهکارهای حفظ و حراست نیروی انسانی -1-9-2

  .مختلف شرایط اضطراری ارائه راهکارهای بهبود مدیریت مراحل -1-9-3
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 مرتبط( هایشاخصمیزان اثربخشی و سایر  بر مبنایراهکارها ) بندیاولویت -3-31

حیطرۀ اثرر   ، هزینه اجررای راهکرار  ، بر اساس زمان مورد نیاز بندیاولویت هایشاخصتهیه  -1-11-1

 ... .سهولت و، راهکار

 .هااولویت بندیطبقهو ارائه جدول  هاشاخصراهکارها بر مبنای  بندیطبقه -1-11-2

)کاهش  هاآنو اثربخشی  هاهزینهپیشنهاد بستۀ راهکارهای برتر و برآورد کلی  -3-33

 (پذیریآسیب

 .در اجزای تأسیسات پدافند غیرعاملناشی از اعمال پیشنهادهای  هایهزینهبرآورد   -1-11-1

 .برآورد زمان مورد نیاز برای اجرای راهکارهای بهسازی تأسیسات  -1-11-2

کاهش احتمال و اثرگذاری ، در رفع پیشنهادشدهان اثربخشی راهکارهای برآورد و اعالم میز  -1-11-3

 .تهدیدات

  .برآورد اثربخشی راهکارها در مراحل مختلف مدیریت بحران )شرایط اضطراری(  -1-11-4
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 طراحی پایه -2

 بررسی و تکمیل پیشنهادهای مصوب در مرحله طراحی مفهومی -2-3

 .مصوب هایطرحتعیین و درخواست انجام مطالعات جنبی و تکمیلی مورد نیاز  -2-1-1

 .نظارت بر انجام مطالعات جنبی تخصصی -2-1-2

 بررسی و ارائه برنامه طراحی مرحله پایه -2-2

 .تهیه و ارائه برنامه زمانی مطالعات مرحله پایه -2-2-1

 .و فرآیند انجام طراحی هامسئولیتو  هافعالیتارائه ماتریس  -2-2-2

 .ارائه ساختار سازمانی انجام مطالعات تهیه و -2-2-3

 ممکن برای طراحی پایه هایگزینهبررسی  -2-1

 .پیشنهادی هایطرحبررسی راهکارهای مختلف دستیابی به هدف  -2-3-1

 .پدافند غیرعامل هایخواستهبا  شدهمطرحتطبیق اولیه راهکارهای  -2-3-2

زمران و  ، هزینه، کارکرد هایشاخصبا  هاآنممکن تحقرق هدف و مقایسه  هایگزینهبررسی  -2-3-3

 .فن آوری

 انتخاب و پیشنهاد گزینۀ برتر طرح پایه همراه با مشخصات فنی و عملکردی -2-4

 پدافند غیرعاملطراحی مقدماتی  -2-5

 .محیطیزیستایمنی و ، اقتصادی، تدوین الزامات فنی -2-5-1

 .انتخاب دانش فنی )در صورت نیاز( -2-5-2

 طراحی پایه هاینقشهفنی و  هایگزارشارائه مطالعات و  -2-6

 .شدهانجاممطالعات جنبی و تکمیلی  هایگزارش -2-6-1

 .پدافند غیرعاملمختلف  هایطرحگزارش مبانی پایه طراحی در  -2-6-2

 .گزارش برنامه طراحی -2-6-3

 .منتخب هایگزینهگزارش طراحی پایه  -2-6-4

 .در مرحله طراحی پایه شدهتهیه هاینقشه -2-6-5

 هزینه در مرحله طراحی پایهپیشنهاد اولویت اجرای راهکارها و برآورد  -2-7

 .اجرای راهکارهای حائز اولویت هایهزینهبرآورد  -2-7-1

 .برآورد زمان اجرای راهکارهای حائز اولویت -2-7-2

  .پدافند غیرعاملاجرای راهکارهای  بندیاولویتارائه معیارها و  -2-7-3
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 طراحی تفصیلی -1

 درخواست انجام مطالعات تکمیلی و خدمات جانبی -1-3

 .نیازهای انجام مطالعات جانبیتهیه محدوده و  -3-1-1

 .میدانی و خدمات جانبی هایبررسیتکمیل اطالعات مورد نیاز طراحی با استفاده از نتایج  -3-1-2

 ارائه متدولوژی طراحی -1-2

 .موجود طراحی هایروشبررسی  -3-2-1

 .انجام طراحی شناسیروشارائه  -3-2-2

 انجام مطالعات تکمیلی طرح پایه -1-1

 .نقشه اجزای طرحانجام محاسبات فنی و تهیه  -3-3-1

 .تهیه گزارش مطالعات طرح پایه -3-3-2

 تهیه مشخصات فنی -1-4

 اجرایی هایهزینهمتره و برآورد پروژه و برآورد  -1-5

 اجرای کار بندیزمانتهیه برنامه  -1-6

 پدافند غیرعاملطرح تهیه شناسنامه  -1-7

 مصوب هایطرحتهیه اسناد مناقصه  -1-8

 مستندسازی پروژه -1-9

 .تاریخچه پیدایش طرحتهیه  -3-9-1

 .تهیه و ارائه خصوصیات طرح -3-9-2

و خدمات جرانبی بررای تهیره اطالعرات فنری       پدافند غیرعاملتهیه مستندات انجام مطالعات  -3-9-3

 .پایه

 .تهیه مستندات فرآیند طراحی -3-9-4

 .تهیه مستندات اجرای مناقصه -3-9-5

 .تهیه مستندات ارزشیابی و اثربخشی طرح -3-9-6


