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 شرح وظایف کمیته پدافند غیر عامل وزارت علوم؛ تحقیقات وفناوری

 .های کلیدی و حساس پدافند غیر عامل در داخل کشورتوسعه فناوری -

 های تربیت استاد در جهت تربیت نیروی انسانی متخصص مورد نیاز پدافند غیرعاملبرنامه ریزی و برگزاری دوره -

آموزشی کوتاه مدت، سمینارها، کارگاههای آموزشی، همایشهای علمی و کاربردی براساس های برگزاری دوره -

 های پدافند غیرعاملنیاز و اولویت

 های مشترک با سایر مراجع در سطح ملیایجاد تعامل مناسب جهت تعریف و تصویب پروژه  - 

های ها و گرایشمه و برگزاری دورهها و دروس موجود، تدوین و ارائه دروس جدید، تدوین برنابازنگری دوره - 

 جدید در مقاطع تحصیلی مختلف مورد نیاز پدافند غیر عامل

 اصلی و فرعی پدافند غیرعامل های کمیتهضوابط تشکیالتی و سازمانی کارگروه

 کارگروه فرهنگی اجتماعی -۱

 :وظایف اصلی این کارگروه عبارتند از

ث پذیری با تکیه بر شناساندن فرهنگ و مواریخودباوری، خالقیت و مسئولیتارتقای بینش فرهنگی و روحیه   ـ۱

 اسالمی و ایرانی

های قرآنی و معارف اهل بیت )علیهم السالم( در همه اعتال و تعمیق به معرفت و بصیرت دینی مبتنی بر آموزه  ـ۲

 سطوح دانشگاهی

 ی دانشگاهیانهای زندگی فردی و اجتماعحاکم کردن بینش توحیدی در عرصه ـ ۳

 ها و برانگیختن خالقیت و شکوفایی علمی و فرهنگیتجلی استعداد  ـ۴

اهتمام به تحقق جنبش نرم افزاری تولید علم به منظور ارتقاء سطح دانش و توسعه علم گرایی به عنوان گفتمان   ـ۵

 هافرهنگی مسلط در دانشگاه

و ترویج آن در میان دانشگاهیان با هدف تقویت  ایرانی –صیانت از فرهنگ، تمدن و هویت اصیل اسالمی   ـ۶

اجتماعی جامعه  -های انقالب اسالمی و ارتقای بینش سیاسیـ حفظ و ترویج ارزش۷وحدت و هویت ملی 

های زندگی اجتماعی ـ ارتقاء مهارت۸دانشگاهی با تکیه بر رهنمودهای امام خمینی )ره( و مقام معظم رهبری 

اجتماعی و تقویت  -های فرهنگیـ مطالعه و آسیب شناسی پدیده۹عه پذیری آنان دانشجویان و تسهیل روند جام

ـ اعتالی هویت، ارزش و منزلت ۱۰های دانشگاهی های نظری و کاربردی با بهره برداری از همه ظرفیتپژوهش

، حرمت ـ تالش به منظور حفظ شخصیت، هویت۱۱دانشگاهی و احیای جایگاه علم و صیانت از کرامت دانشگاهیان 



 المللیو کرامت انسانی زن در جامعه دانشگاهی و ارائه الگوی زن مسلمان در سطوح ملی و بین

 کارگروه پژوهشی -۲

های مختلف در حال انجام است و با هدف ها و تحقیقاتی که در سطح کشور در دانشگاهبه منظور ساماندهی پژوهش

های پاسخگو به تهدیدات متصور جمهوری اسالمی ا فناوریهای ایجاد شده در علوم مرتبط بجبران عقب ماندگی

 هایهای جاری و توسعه زیر ساختهای بدیع، فناوریهای نو، فناوریهای تخصصی فناوریتوان گروهایران، می

های اطالعاتی، هدایت وحمایت از های مرجع، تخصصی و...( به کارگیری و توسعه بانکتحقیقاتی )آزمایشگاه

های آینده پژوهانه، توسعه خالقیت و ها و برنامهها، تولید نشریات و مکتوبات، اتخاذ سیاستNGOها وانجمن

 .های تفکر را پیشنهاد نمودنوآوری با هدایت و حمایت از کانون

 کارگروه آموزشی -۳

و  مدت عمومیهای کوتاه وظیفه اصلی این کارگروه، سیاست گذاری و برنامه ریزی در حوزه تدوین و اجرای دوره

های ها و واحدها( و تطابق با نیازمندیهای جاری )متون، سرفصلهای بلند مدت، بازنگری دورهتخصصی، دوره

 های تخصصی علوم فنی و مهندسی، علومتوان گروهباشد. به همین منظور ذیل این کارگروه میپدافند غیر عامل می

ساختاری  هایعلوم هنر را پیش بینی نمود که در این راستا از ظرفیتانسانی، علوم پایه، علوم هنر، علوم کشاورزی و 

 .توان بهره کافی را جستموجود وزارت علوم نیز می

 کارگروه عمرانی-۴

های ها با سیاست گذاری و برنامه ریزی و هماهنگی مناسب موجبات حفظ و صیانت از زیرساختدر این کارگروه

های ها فراهم گردیده و با اتخاذ تدابیر الزم توسعهها و پژوهشکدهها، خوابگاهحیاتی وحساس وزارت علوم، دانشگاه

 .های مراکز ذکر شده بر اساس مالحظات پدافند غیر عامل تحت مدیریت در خواهد آمدآتی زیر ساخت

 کارگروه بین دستگاهی-۵

 ها و تهدیدات نوینهای فناوریکارگروه کمیته -۶


