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امروزه شاهد مفاهیم جدیدی همچون جنگ نرم، جنگ رسانــه، جنگ اقتصادی و ... 

رسانه و عملیـات روانـد دارای کـارکرد     ایم که در آنای شدههستیم و در واقع وارد حوزه

هـای مربـوب بـه    ای است و ایـ  مووـوت تـا حـدودی از گسـتره حـوزه      بسیار گسترده

ی اقتصادی، سیاسد، هاهاید همچون حوزهکارکردهای نظامد کاسته است. به عبارتد حوزه

 شوند. به عنـوان ماـال امـروز   های جدید جنگد محسوب مدعلمد، دانش و فناوری، حوزه

های سـتتد  ای که در واقع دارای عملکرد اقتصادی است، شاهد درگیریدر موووت هسته

ای اسـت و  بی  غرب و ایران هستیم، مناقشاتد که پیشاندِ جنگد آن دانش و فناوری هسته

ای با تاله برای باال رفت  اقتدار ملد و بهره برداری توسـهه ای از  ایـ    ما در چنی  جبهه

 باشیم.مد دانش، در حال دفات

 آن کـه در ارتبـاب بـا      113مـاده   «ک» ، بنـد   برنامه پنج ساله پنجم توسهه کشوردر  

و برنامه های کـالن پدافنـد غیـر عامـل بـوده، بـه شـر  زیـر                 سیاسد ،امور دفاعد، امنیتد

 مد باشد:

 یطر  ها یو اجرا ددر طراح رعاملیاصول پدافند غ تی: رعا «ک» بند   -113ماده 

حسـاس،   یو سـاتتمان هـا   یدبناریز ساتیتأس زیدر دست مطالهه و ن ایاس و مهم و حس

 یـد اجرا یمـردم توسـد دسـتگاه هـا     دکشور و آموزه عموم داتیو ح داصل یها انیشر

از سـوان    دناشـ  توکـاهش متـاطرا   یریشگیقانون ، به منظور پ  ی( ا373موووت ماده  )

 .دهیطب ریغ

 )پنج(
 

 

 



وهیت آموزه پدافنـد غیرعامـل پرداتتـه معـاطع تحصـیلد      در فصل اول کتاب به و

اندیشـه تهیـه و   لـاا  ودوره های عمومد و تتصصد پدافند غیرعامل را شـر  داده اسـت.   

هـای آموزشـد در زمینـه دفـات غیرعامـل یکـد از        تدوی  کتب آموزشد و برگزاری کالس

نامـه پـنجم توسـهه    و تحعق برهای مهم، اصولد و زیربناید در نیل به اهداف راهبردی  گام

 باشد. مدکشور در تصوص پدافند غیرعامل 

ی داوطلبان شرکت در آزمـون هـای ورودی رشـته هـای       کتاب برا  یاساس ا  یا بر

)کارشناسد ارشـد و ...(  و   غیر متمرکز دانشگاه ها، بهضد از گرایش های پدافند غیرعامل

زشـد مـدیران وکارکنـان    رشته پدافنـد غیرعامـل مراکـز علمـد کـاربردی، دوره هـای آمو      

، مهندسی  و کارشناسان شرکت ها مطابق با سرفصل ابالغ شـده  کشورید اجرا یها دستگاه

کتـابتواند ویـ ه    ساعت دوره عمومد( یا دوره هـای تتصصـد موجـود و مسـابعات     31)

 ، توصیه مد گردد.مرجعتست کتاب  عنوانبه   ……  پدافند غیرعامل و سایر آزمون ها

س آتری  نظریات صاحب نظران و مستندات فنـد در مـواردی ماـل    ای  کتاب براسا

معـررات ملـد سـاتتمان،     13پدافند سایبری، مهماری همساز با پدافند غیرعامـل، مبحـ    

 یهـا  دگاهیـ شامل برداشـت مطالـب از د   تهدیدات نیمه ستت و نرم و ....  تدوی  شده و 

 سـت یکتـاب در کتابنامـه ل   یهـا حوزه بـوده کـه در انت    یمحترم در ا  یکارشناسان و مؤلف

 اند. شده
 

 با تشکر                                                     

 حمید اسکندری                                                    

 3131اسفند                                                  
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