
 »»دستورالعمل بزرگداشت هفته پدافند غيرعامل «« 

  :زمان

  چهارم لغايت دهم آبانماه

  : ۹۴شعار هفته پدافند غيرعامل در سال 

  »پدافند غيرعامل ، مصون سازي كشور با همدلي و همزباني دولت و ملت«

  :مستندات قانوني

  )مدظله العالي(آبانماه هر سال به عنوان روز پدافند غيرعامل از سوي مقام معظم رهبريمربوط به تعيين هشتم  مصوبه  ۱

ف ك مورخ ۹۴۵۰۲/۲۰/۲طي نامه ) مدظله العالي(مصوب سازمان پدافند غيرعامل كشور توسط مقام معظم رهبري اساسنامه ۲
  دفتر معظم له  ۱۷/۹/۱۳۹۳

  :محورهاي كلي برنامه هاي هفته پدافند غيرعامل

  برگزاري جلسه كميته پدافند غيرعامل دستگاه طي هفته مذكور ۱

  تشكيل ستاد بزرگداشت هفته پدافند غيرعامل با مسئوليت رئيس كميته پدافند غيرعامل دستگاه ۲

درج و نصب پالكارد، بنر، تهيه كليپ، بروشور و (استفاده از محصوالت تبليغي و فرهنگي درجهت معرفي پدافند غيرعامل ۳
(...  

  تجليل از كتاب و پايان نامه هاي برتر با موضوع پدافند غيرعامل ۴

  اختصاص صفحه ويژه پدافند غيرعامل با محتواي مناسب در پرتال دستگاه  ۵

  تهيه ويژه نامه تخصصي در نشريات درون سازماني ۶

  اختصاص بخشي از كتابخانه دستگاه به موضوعات پدافند غيرعامل ۷

  ر محتواي برنامه ها، فعاليتها و اجراي مطلوب برنامه هاي هفته پدافند غيرعامل از سوي مدير دستگاه نظارت و كنترل ب ۸

  تجليل از برگزيدگان ، برترينها و فعاالن پدافند غيرعامل در حوزه تخصصي ۹

  درج آگهي در مطبوعات و جرايد  ۱۰

  پايداري مليپخش سرود   ۱۱

  برگزاري كنفرانس مطبوعاتي با اصحاب رسانه   ۱۲



  ...)ديداري ، شنيداري، مطبوعات، نشريات و(استفاده از ظرفيت رسانه ها   ۱۳

د غيرعامل و شعار هفته پدافند غيرعامل در سربرگ نامه درموضوع پدافن) مدظله العالي(درج تدابير مقام معظم رهبري   ۱۴
  هاي اداري، قبض ها وفرمها در طول هفته 

  استفاده از ظرفيت روحانيت معزز بويژه ائمه جماعات مساجد براي تبيين اهداف پدافند غيرعامل ۱۵

  غيرعامل در طول هفته  رونمايي از پروژه هاي پدافند  ۱۶

  ...در اتوبان ها ، پارك ها ، فرودگاه ، راه آهن و... انجام تبليغات محيطي در سطح شهرها باهمكاري شهرداريها و ۱۷

  ارسال پيامك با موضوعات پدافند غيرعامل براي مخاطبين درطول هفته   ۱۸

  برگزاري همايش، مانور و تمرين آمادگي عمومي و تخصصي با موضوع پدافند غيرعامل  ۱۹

  اجراي مراسم صبحگاه با موضوع پدافند غيرعامل در مدارس ۲۰

  ...)فيلم نامه نويسي و ه وانشانويسي، نقاشي،كتابخواني ، مقال(برگزاري مسابقات فرهنگي وهنري در حوزه تخصصي   ۲۱

  ايجاد نمايشگاه هاي تخصصي پدافند غيرعامل در دستگاه   ۲۲

  .عالوه بر محورهاي مذكور، هركدام از دستگاهها مجازند برنامه هاي متنوع ديگر را نيز پيش بيني و اجرا نمايند :تبصره 

پدافند غيرعامل استان درراستاي ارائه مشاوره و هدايت دستگاهها در خصوص نحوه و محتواي  الزم به ذكر است اداره كل
در وب گاه اداره كل به آدرس ) اعم از بروشورهاي تخصصي، متن آموزشي ويژه مربيان و سخنرانان هفته(برنامه هاي هفته 

ir.esanost.padafand.www اقدام نموده است.  

 ۱۳۹۴جدول عناوين روزهاي هفته پدافند غيرعامل سال 

  

 شعار روز تاريخ روز رديف

اقتدار ملي درسايه پيشرفت علم و دانش بومي پدافند  ۴/۸/۹۴ دوشنبه ۱
 غيرعامل

 جامعه سالم، محور پايداري ملي ۵/۸/۹۴ سه شنبه ۲

 ارتقاء آمادگي، اقتدار درون زا، امنيت پايدار ۶/۸/۹۴ چهارشنبه ۳

 اقتصاد مقاومتي با همدلي و همزباني دولت و ملت ۷/۸/۹۴ پنج شنبه ۴

 مديريت جهادي، بسيج و مصون سازي جامعه ۸/۸/۹۴ جمعه ۵

استانداردسازي، مقاوم سازي زيرساختها و سرمايه هاي  ۹/۸/۹۴ شنبه ۶
 ملي

 ملي درفضاي سايبري مصون سازي سرمايه هاي ۱۰/۸/۹۴ يك شنبه ۷

 


