
ابالغ ساختار اجرايي، شرح وظايف و تشكيالت تفصيلي واحد 
مورخ  446/91/200بخشنامه شماره (سازماني پدافند غيرعامل 

 ) معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور 30/2/1391
 مديريت  21:59،  1391بهمن  21شنبه ، 

 

بخشنامه (واحد سازماني پدافند غيرعامل ابالغ ساختار اجرايي، شرح وظايف و تشكيالت تفصيلي 
 )معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور 30/2/1391مورخ  446/91/200شماره 

بخشنامه به وزارتخانه ها، سازمان هاي مستقل تحت نظر رييس جمهور و استانداري هاي سراسر 
 كشور

معظم رهبري مدظله العالي در خصوص  به استناد سياست هاي كلي نظام و در اجراي فرامين مقام
قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي و ) 201(پدافند غيرعامل و همچنين ماده 

قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و ) 121(ماده ) 11(ي بند آيين نامه اجراي با رعايت
به منظور  ،مصوب هيأت وزيران 23/04/1383هـ مورخ 33266ت/19454فرهنگي به شماره 

استمرار فعاليت هاي زيربنايي، تداوم خدمات رساني عمومي از طريق تسهيل اداره كشور در تمام 
شرايط و نيز حذف فعاليت هاي غيرضرور در تشكيالت اداري و روان سازي امور و در راستاي حركت 

حد سازماني به سمت پيشرفت پايدار در كشور، ساختار اجرايي، شرح وظايف و تشكيالت تفصيلي وا
پدافند غيرعامل كه بر اساس شاخص ها و ضوابط مربوطه درجه بندي شده اند به شرح زير ابالغ مي 

 :گردد

براي وزارتخانه ها و سازمان هاي مستقل تحت نظر » اداره كل پدافند غيرعامل«واحد سازماني  -1
 :شامل) 1درجه (رييس جمهور 

وزارت «، »وزارت كشور«، »ور اقتصادي و داراييوزارت ام«، »وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي«
وزارت راه و «، »وزارت صنعت، معدن و تجارت«، »وزارت نفت«، »بهداشت، درمان و آموزش پزشكي

، »وزارت نيرو«، »وزارت جهاد كشاورزي«، »وزارت ارتباطات و فنآوري اطالعات«، »شهرسازي
 .پيش بيني مي گردد» ارجهوزارت امور خ«، »ا.ا.گمرك ج«، »سازمان انرژي اتمي«

با توجه به شاخص هاي مورد نظر سازمان پدافند غيرعامل در اين » سازمان صدا و سيما«: تبصره
 .رده بندي قرار گرفته است

براي وزارتخانه ها، سازمان هاي مستقل تحت نظر » مديريت پدافند غيرعامل«واحد سازماني  -2
 :شامل) 2درجه ( رييس جمهور و سازمان ها و مؤسسات وابسته
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وزارت «، »وزارت آموزش و پرورش«، »وزارت علوم، تحقيقات و فنآوري«، »وزارت دادگستري«
سازمان صنايع كوچك و «، »سازمان ثبت اسناد و امالك كشور«، »تعاون، كار و رفاه اجتماعي

شركت مادر تخصصي «، »سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي كشور«، »شهرك هاي صنعتي
شركت ارتباطات «، »شركت حمل و نقل ريلي كشور«، »سازمان ثبت احوال كشور«، »وانيرت

، »آوري اطالعات سازمان فن«، »معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور«، »زيرساخت
شركت فرودگاه «، »سازمان مجري ساختمان ها و تأسيسات دولتي«، »سازمان بهزيستي كشور«

شركت «، »ا.ا.شركت راه آهن ج«، »سازمان بنادر و دريانوردي«، »ان هواشناسيسازم«، »هاي كشور
معاونت «، »سازمان دامپزشكي كشور«، »سازمان شيالت ايران«، »ساخت و توسعه زيربناهاي كشور
سازمان تنظيم «و » نهاد رياست جمهوري«، »ا.ا.هواپيمايي ج«، »علمي و فنآوري رييس جمهور

 .پيش بيني مي گردد» ديوييمقررات و ارتباطات را

  

  

  

 


	ابلاغ ساختار اجرایی، شرح وظایف و تشکیلات تفصیلی واحد سازمانی پدافند غیرعامل (بخشنامه شماره ۴۴۶/۹۱/۲۰۰ مورخ ۳۰/۲/۱۳۹۱ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور)

