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  )جلسات وتماس هاي تلفنی  -مکاتبات -مالقات(هماهنگی و تنظیم برنامه هاي استاندار  فرایند  - 

  

هاي اجرایی  ها و پژوهشهاي تخصصی در زمینه موضوعات پدافند غیرعامل مرتبط با  دستگاه انجام آموزش فرایند - 
 و سازمانها

 هاي مختلف تبیین و برآورد تهدیدات دشمن در حوزه فرایند - 

 هدایت و راهبري مقابله با تهدیدات سایبري فرایند - 

 آسیب پذیري دستگاه ها تبیین و برآورد فرایند - 

سازماندهی با تشـکیل و ) زیستی، پرتوي، شیمیایی، اقتصادي(راهبري مقابله با تهدیدات نوین هدایت و  فرایند - 
 هاي پدافند غیرعامل در موضوعات مرتبط با تهدیدات قرارگاه

هاي اصلی و  هاي اضطراري، مراکز با اهمیت، مهم، حساس و شریان ارزیابی تأسیسات زیربنایی، ساختمان فرایند - 
 حیاتی استان

براي مقابله با تهدیدات  هاي طبیعی و غیرطبیعی در استان و آماده سازي دستگاهبررسی احتمال وقوع بحران فرایند - 
 متصور

هاي کشور براي کمک به اداره و هدایت مردم در  هاي اجرایی و استان سازي دستگاه سازي و آماده فرهنگ فرایند - 
 شرایط بحرانی

 انجام ارزیابی دارایی هاي حیاتی سازمان فرایند - 

 
 
 
 
 

  عناوین

 فرایندها، خدمات و روش هاي اجرایی

 پدافند غیر عامل
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 شناسه 

 فرایندها، خدمات و روش هاي اجرایی

 پدافند غیر عامل
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  فرم شناسنامه  فرایندهاي استانداري 

ـ  يپژوهشـها  و ها آموزش انجام: عنوان فراینـد  -1  نـه یزم در یتخصص
  یی و سازمانهااجراهاي  هدستگا  با مرتبط رعاملیغ پدافند موضوعات

 :شناسه فرایند - 2
  .)این فیلد توسط دفتر تشکیالت و بهبود روش ها تکمیل می شود( 

  1396/ 20/4 :تاریخ - 3

  پدافند غیر عامل  :اداره کل/دفتر/نام مرکز  استانداري  :نام دستگاه اجرایی  مالک فرایند  - 4

5 - 
ت فرایند

مشخصا
  

  سطح آگاهی هاي عمومی و تخصصی جامعه هدف مبتنی بر اولویت هاي آمایش آموزشی ارتقا ,فرهنگ سازي  :هدف فرایند
 )    اختصاصی                  مشترك    (مدیریتی               پشتیبانی              اصلی        : نوع فرایند

  اعضاي شوراي اداري و نیروهاي مسلح استان  :خدمت گیرندگان
  :ایندنحوه آغاز فر

  )ورودي ها(
  رخداد رویدادي مشخص      فرا رسیدن زمانی مشخص     تقاضاي گیرنده خدمت        
امنیتی و نظارتی و نیز سازمان  ,حسب تشخیص دستگاه هاي اطالعاتی :  سایر       تشخیص دستگاه    

  پدافند غیرعامل کشور
تخصص در قالب پهنه بندي هاي علمی مطابق با اولویت هاي آمایش علمی، و تربیت نیروي انسانی ماهر و م  :خروجی فرایند

  هاي تخصصی ایفاي نقش راهبري جهت انجام پژوهش
مـدارك الزم بـراي انجـام    

  :فرایند 
مستندات مربوطه پاسخ هاي دریافتی از دستگاه هاي عضو کارگروه هاي  ;بخشنامه ها و آئین نامه هاي موضوعه

  نرم افزار و استند ,منابع و محتواي تولید شده در سازمان پدافند در غالب کتب ;هاي استانی تخصصی و قراراگاه
موادي از  ;پدافند غیر عامل کشور) شوراي عالی(مصوبات کمیته دائمی  ;اساسنامه سازمان پدافند غیر عامل کشور  :قوانین و مقررات باالدستی

 ه سالیانه کشورموادي از ضوابط قانون بودج ;قانون پنج ساله
 فرم هاي اختصاصی فرآیند ;فرم صورتجلسات    :فرمها

6 - 
نحوه دسترسی به فرایند

  

         -   :آدرس دقیق و مستقیم فرایند در وبگاه در صورت الکترونیکی بودن همه یا بخشی از آن

  - :نام سامانه مربوط به فرایند در صورت الکترونیکی بودن همه یا بخشی از آن
  رسانه ارتباطی فرایند  نوع ارائه  احل فرایندمر

  در مرحله اطالع رسانی فرایند
   اتوماسیون اداري  الکترونیکی    
ذکر ضرورت مراجعه   غیرالکترونیکی    

    حضوري

  در مرحله شروع فرایند
  الکترونیکی    
  

  اتوماسیون اداري
    ذکر ضرورت مراجعه حضوري  غیرالکترونیکی    

  رحله پردازش فرایندم
فرایند داخل دستگاه یا ارتباط (

  )با دیگر دستگاه ها 

  الکترونیکی    
  

  جمعبندي اطالعات
    ذکر ضرورت مراجعه حضوري  غیرالکترونیکی     

  در مرحله ارائه فرایند
  اتوماسیون اداري  الکترونیکی    
    ذکر ضرورت مراجعه حضوري  غیرالکترونیکی    

7- 
ار

هاتباط فرایند با سایرسامانه 
ي همان دستگاه

  نام سامانه هاي دیگر  
  

  فیلدهاي مورد تبادل
  

استعالم   استعالم الکترونیکی
غیر 

  الکترونیکی
  برخط

online  
اي دسته

)Batch(  

سامانه هاي مربوط به دارایی هاي 
  حیاتی سازمانی

لیست بروزرسانی شده نیروي انسانی متخصص و ماهر - 
        ...)تحصیالت و  ,سابقه ,استعداد: اطالعاتی از جمله شامل(
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سامانه هاي آموزشی و پژوهشی 
  سازمانی

لیست بروزرسانی شده سامانه هاي آموزشی و پژوهشی - 
        دستگاه

8 - 
ارتباط فرایند با سایر
 

دستگاهها
نام سامانه هاي دستگاه   نام دستگاه دیگر  

  دیگر
فیلدهاي       

 مورد تبادل

مبلغ 
درصورت (

پرداخت 
 )هزینه

اگراستعالم غیرالکترونیکی   استعالم الکترونیکی
  برخط  :است، استعالم توسط

online  
اي دسته

)Batch(  

کلیه دستگاههاي عضو 
شوراي پدافند غیر عامل و 

کارگروه هاي تخصصی 
  دوازده گانه

 اتوماسیون اداري
نظرات و 

   پیشنهادات

    
  مراجعه کننده       دستگاه     

دستگاههاي عضو  قرارگاه 
هاي استانی و کارگروه 

  هاي تخصصی دوازده گانه
 اتوماسیون اداري

نظرات و 
   پیشنهادات

    
  مراجعه کننده       دستگاه     

9- 
عناوین گام هاي  فرایند

  
    

 مرتبط با دستگاه  آموزشی محتواي گردآوري و تهیه خصوص در استان عامل غیر پدافند کل اداره کارشناسان نظرات دریافت .1
 نهایی تایید جهت کل مدیر حضور با  استان عامل غیر پدافند کل اداره جلسه در پیشنهادات طرح .2
   ها دستگاه براي آموزشی هاي کالس برگزاري جهت زمانی ریزي برنامه .3
 آموزشی سمینارهاي و ها کالس برگزاري جهت اعتبار تامین .4
 ها دستگاه به جلسات و سمینارها ،ها السک برنامه ابالغ .5
 ابالغی برنامه طبق جلسات و سمینارها ،ها کالس برگزاري .6
  آموزشی هاي برنامه  صحیح اجراي بر نظارت .7
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 رم شناسنامه  فرایندهاي استانداري ف

 هاي مختلف تبیین و برآورد تهدیدات دشمن در حوزه :عنوان فرایند -1
  :شناسه فرایند - 2
 .)این فیلد توسط دفتر تشکیالت و بهبود روش ها تکمیل می شود( 

 20/4/1396 :تاریخ - 3

  پدافند غیر عامل :اداره کل/دفتر/نام مرکز استانداري :نام دستگاه اجرایی مالک فرایند  - 4

5 - 
ت فرایند

مشخصا
 

 کاهش سطح آسیب پذیري و افزایش سطح بازدارندگی :هدف فرایند

 )    اختصاصی                  مشترك    (مدیریتی               پشتیبانی              اصلی       : نوع فرایند
 اعضاي شوراي اداري و نیروهاي مسلح استان :خدمت گیرندگان
  :نحوه آغاز فرایند

 )ورودي ها(
 رخداد رویدادي مشخص     فرا رسیدن زمانی مشخص     تقاضاي گیرنده خدمت        
امنیتی و نظارتی و نیز سازمان  ,حسب تشخیص دستگاه هاي اطالعاتی :  سایر      تشخیص دستگاه    

 پدافند غیرعامل کشور
 فهرست تدوین شده تهدیدات مصوب :خروجی فرایند

مـدارك الزم بـراي انجـام    
 :فرایند 

تندات مربوطه پاسخ هاي دریافتی از دستگاه هاي عضو کـارگروه هـاي   مس ;بخشنامه ها و آئین نامه هاي موضوعه
 نرم افزار و استند ,منابع و محتواي تولید شده در سازمان پدافند در غالب کتب ;تخصصی و قراراگاه هاي استانی

مـوادي از   ;پدافند غیر عامل کشـور ) لیشوراي عا(مصوبات کمیته دائمی  ;اساسنامه سازمان پدافند غیر عامل کشور :قوانین و مقررات باالدستی
 موادي از ضوابط قانون بودجه سالیانه کشور ;قانون پنج ساله

 فرم هاي اختصاصی فرآیند ;فرم صورتجلسات   :فرمها

6 - 
نحوه دسترسی به فرایند

 

        -   :آدرس دقیق و مستقیم فرایند در وبگاه در صورت الکترونیکی بودن همه یا بخشی از آن

 - :نام سامانه مربوط به فرایند در صورت الکترونیکی بودن همه یا بخشی از آن

 رسانه ارتباطی فرایند نوع ارائه مراحل فرایند

 در مرحله اطالع رسانی فرایند
 اتوماسیون اداري  الکترونیکی    
ذکر ضرورت مراجعه  غیرالکترونیکی    

 حضوري
 

 در مرحله شروع فرایند
  لکترونیکیا    
 

 اتوماسیون اداري
  ذکر ضرورت مراجعه حضوري غیرالکترونیکی    

  مرحله پردازش فرایند
فرایند داخل دستگاه یا ارتباط (

 )با دیگر دستگاه ها 

  الکترونیکی    
 

  جمعبندي اطالعات
  ذکر ضرورت مراجعه حضوري غیرالکترونیکی    

 در مرحله ارائه فرایند
 اتوماسیون اداري ترونیکیالک    
  ذکر ضرورت مراجعه حضوري غیرالکترونیکی    

7- 
ارتباط 
فرایند با 

سایرسامانه 

 نام سامانه هاي دیگر
  

  فیلدهاي مورد تبادل
 

استعالم  استعالم الکترونیکی
غیر 

 الکترونیکی
  برخط

online 
اي دسته

)Batch( 
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دارایــی هــاي ســامانه هــاي مربــوط بــه 
 حیاتی سازمان

  لیست بروزرسانی شده دارایی هاي حیاتی -
 اقدامات و تجهیزات حفاظتی مربوط به هر دارایی -

   

رآورد   سامانه تحلیل ، ارزیابی و تبیین و ـب
 تهدیدات

  اطالعات خروجی سامانه هاي تحلیل و ارزیابی -
 گزارشات تحلیلی و عملکردي قابل ارائه سازمان  -

   

سامانه هاي رصد و پایش دستگاه هـاي  
 امنیتی

اطالعات خروجـی سـامانه هـاي رصـد و پـایش       - 
دستگاه هاي نظارتی و امنیتی در قالب گزارشـات  

 )طبق برنامه زمانی(موضوعی 

   

ــامانه هـــاي تشـــخیص -   ,سـ
 هشدار و آشکارسازي

اطالعــات خروجــی ســامانه هــاي تشــخیص و - - 
  آشکارساز مراکز ذیصالح

طبـق برنامـه   (دستگاه در این خصـوص   گزارش- - 
 )زمانی

   

 سامانه هاي ارتباطی امن - 
رم افزارهـا و سـخت      - -  لیست بروزرسـانی شـده ـن

  افزارهاي موجود در بستر ارتباطی
 اقدامات و تجهیزات حفاظتی مرتبط- - 

   

8 - 
ارتباط فرایند با سایر
 

دستگاهها
 نام دستگاه دیگر 

نام سامانه هاي دستگاه 
 دیگر

یلدهاي       ف
 مورد تبادل

مبلغ 
درصورت (

پرداخت 
 )هزینه

اگراستعالم غیرالکترونیکی  استعالم الکترونیکی
  برخط :است، استعالم توسط

online 
اي دسته

)Batch( 

کلیه دستگاههاي عضو 
شوراي پدافند غیر عامل 

و کارگروه هاي 
 تخصصی دوازده گانه

 اتوماسیون اداري
نظرات و 

  تپیشنهادا

  

 مراجعه کننده       دستگاه     

 دستگاههاي عضو 
قرارگاه هاي استانی و 
کارگروه هاي تخصصی 

 دوازده گانه

 اتوماسیون اداري
نظرات و 
  پیشنهادات

  

 مراجعه کننده       دستگاه     

9- 
عناوین گام هاي  فرایند

  
    

با در نظر (عامل استان در خصوص برآورد تهدیدات هر دستگاه دریافت نظرات کارشناسان اداره کل پدافند غیر  .1
  )داشتن اهمیت دستگاه

 دریافت نظرات از ادارات عضو شوراي پدافند غیر عامل استان در این خصوص .2
 جمعبندي و بررسی پیشنهادات توسط کارشناسان اداره کل پدافند غیر عامل استان .3
 عامل استان  با حضور مدیر کل جهت تایید نهاییطرح پیشنهادات در جلسه اداره کل پدافند غیر  .4
 تدوین نهایی تبیین و برآورد تهدیدات توسط اداره کل پدافند غیر عامل استان .5
 ارائه فهرست تهدیدات مصوب به دستگاه هاي ذیربط براي انجام اقدامات مقتضی .6
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  فرم شناسنامه  فرایندهاي استانداري 

 :شناسه فرایند - 2  يبریسا داتیتهد با مقابله يراهبر و تیهدا: عنوان فرایند -1
  .)این فیلد توسط دفتر تشکیالت و بهبود روش ها تکمیل می شود( 

  20/4/1396 :تاریخ - 3

  پدافند غیر عامل  :اداره کل/دفتر/نام مرکز  استانداري  :نام دستگاه اجرایی  مالک فرایند  - 4

5 - 
ت فرایند

مشخصا
  

 ,سطح بازدارندگی و کاهش سطح آسیب پذیري به خصوص در مقابله با تهدیداتی نظیر هکینگ افزایش  :هدف فرایند
تداوم خدمات و فعالیت هاي ضروري و افزایش پایداري  ;افزایش توان مقابله به مثل ;باج افزارها ,فیشینگ

  ملی 
 )   ) ختصاصی                  مشترك    ا(مدیریتی               پشتیبانی              اصلی        : نوع فرایند

  اعضاي شوراي اداري و نیروهاي مسلح استان  :خدمت گیرندگان
  :نحوه آغاز فرایند

  )ورودي ها(
  رخداد رویدادي مشخص      فرا رسیدن زمانی مشخص     تقاضاي گیرنده خدمت        
امنیتی و نظارتی و نیز سازمان  ,گاه هاي اطالعاتی حسب تشخیص دست:  سایر       تشخیص دستگاه    

  پدافند غیرعامل کشور
تدوین اقدامات مقتضی در چارچوب چرخه پدافند غیرعامل تهدیدات سایبري و ابـالغ آن بـه مبـادي و      :خروجی فرایند

  مراکز ذیربط

مـدارك الزم بـراي انجـام    
  :فرایند 

ات مربوطه پاسخ هاي دریـافتی از دسـتگاه هـاي عضـو     مستند ;بخشنامه ها و آئین نامه هاي موضوعه
منابع و محتواي تولید شده در سازمان پدافند در غالـب   ;کارگروه هاي تخصصی و قراراگاه هاي استانی

  نرم افزار و استند ,کتب
پدافنـد غیـر عامـل     )شـوراي عـالی  (مصوبات کمیته دائمی  ;اساسنامه سازمان پدافند غیر عامل کشور  :قوانین و مقررات باالدستی

 موادي از ضوابط قانون بودجه سالیانه کشور ;موادي از قانون پنج ساله ;کشور
 فرم هاي اختصاصی فرآیند ;فرم صورتجلسات    :فرمها

6 - 
نحوه دسترسی به فرایند

  

         -   :آدرس دقیق و مستقیم فرایند در وبگاه در صورت الکترونیکی بودن همه یا بخشی از آن

  - :سامانه مربوط به فرایند در صورت الکترونیکی بودن همه یا بخشی از آن نام
  رسانه ارتباطی فرایند  نوع ارائه  مراحل فرایند

  در مرحله اطالع رسانی فرایند
   اتوماسیون اداري  الکترونیکی    
ذکر ضرورت مراجعه   غیرالکترونیکی    

    حضوري

  در مرحله شروع فرایند
  رونیکیالکت    
  

  اتوماسیون اداري
    ذکر ضرورت مراجعه حضوري  غیرالکترونیکی    

  مرحله پردازش فرایند
فرایند داخل دستگاه یا ارتباط (

  )با دیگر دستگاه ها 

  الکترونیکی    
  

  جمعبندي اطالعات
    ذکر ضرورت مراجعه حضوري  غیرالکترونیکی     

  در مرحله ارائه فرایند
  اتوماسیون اداري  نیکیالکترو    
    ذکر ضرورت مراجعه حضوري  غیرالکترونیکی    

7- 
ارتباط 
فرایند با 

سایرسامانه 

  نام سامانه هاي دیگر
  

  فیلدهاي مورد تبادل
  

استعالم   استعالم الکترونیکی
غیر 

  الکترونیکی
  برخط

online  
اي دسته

)Batch(  



9 
 

ایی هاي سامانه هاي مربوط به دار
  حیاتی سازمان

لیست بروزرسانی شده دارایی هاي مربوط به حوزه -
IT  

 ITاقدامات و تجهیزات حفاظتی حوزه  -
      

سامانه هاي دریافت داده و پردازش 
  اطالعات مربوط به دستگاه ها

لیست بروزرسانی شده تجهیزات و سیستم هاي 
        اطالع رسانی شامل سخت افزاري و نرم افزاري

سامانه هاي اختصاصی مربوط به 
  امنیت سیستم و امنیت شبکه

لیست بروزرسانی شده مربوط به نرم افزارهاي امنیتی 
        ...مانند دیوار آتش و 

  سامانه هاي ملی دفاع سایبري
لیست بروزرسانی شده سخت افزار و نرم افزار هاي -

  دفاع سایبري
  )انیطبق برنامه زم(گزارش از میزان آمادگی -

      

8 - 
ارتباط فرایند با سایر
 

دستگاهها
نام سامانه هاي دستگاه   نام دستگاه دیگر  

  دیگر
فیلدهاي       

 مورد تبادل

مبلغ 
درصورت (

پرداخت 
 )هزینه

اگراستعالم غیرالکترونیکی   استعالم الکترونیکی
  برخط  :است، استعالم توسط

online  
اي دسته

)Batch(  

عضو کلیه دستگاههاي 
شوراي پدافند غیر عامل 

و کارگروه هاي 
  تخصصی دوازده گانه

 اتوماسیون اداري
نظرات و 
   پیشنهادات

    
  مراجعه کننده       دستگاه     

 دستگاههاي عضو 
قرارگاه هاي استانی و 
کارگروه هاي تخصصی 

  دوازده گانه
 اتوماسیون اداري

نظرات و 
   پیشنهادات

    
  مراجعه کننده       دستگاه     

9- 
ي  فرایند

عناوین گام ها
  

    

 هاي راه و يبریسا داتیتهد شناسایی خصوص در استان عامل غیر پدافند کل اداره کارشناسان نظرات دریافت .7
  مقابله

 و دستگاه آن سایبري ضعف نقاط خصوص در استان عامل غیر پدافند شوراي عضو ادارات از نظرات دریافت .8
 استان عامل غیر پدافند کل اداره کارشناسان توسط اتپیشنهاد جمعبندي

 کل مدیر حضور با  استان عامل غیر پدافند کل اداره جلسه در سایبري تهدیدات با مقابله جهت پیشنهادات طرح .9
 نهایی تایید جهت

   استان عامل غیر پدافند کل اداره توسط سایبري تهدیدات با مقابله برنامه نهایی تدوین .10
 دستگاه سازي مقاوم جهت در مذکور اجراي برنامه جهت اراعتب تامین .11
 انجام جهت مربوطه هاي دستگاه به مذکور برنامه ابالغ .12
  دستگاه به محوله برنامه صحیح اجراي بر نظارت .13
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  فرم شناسنامه  فرایندهاي استانداري 

 :رایندشناسه ف - 2  ها دستگاه پذیري برآوردآسیب و نییتب: عنوان فرایند -1
  .)این فیلد توسط دفتر تشکیالت و بهبود روش ها تکمیل می شود( 

  20/4/1396 :تاریخ - 3

  پدافند غیر عامل  :اداره کل/دفتر/نام مرکز  استانداري :نام دستگاه اجرایی  مالک فرایند  - 4

5 - 
ت فرایند

مشخصا
  

  ستگاه هاکاهش سطح آسیب پذیري و متعاقبا افزایش سطح بازدارندگی د  :هدف فرایند
 )   ) اختصاصی                  مشترك    (مدیریتی               پشتیبانی              اصلی        : نوع فرایند

  اعضاي شوراي اداري و نیروهاي مسلح استان  :خدمت گیرندگان
  :نحوه آغاز فرایند

  )ورودي ها(
  رخداد رویدادي مشخص      مانی مشخصفرا رسیدن ز     تقاضاي گیرنده خدمت        
امنیتی و نظارتی و نیز سازمان  ,حسب تشخیص دستگاه هاي اطالعاتی :  سایر       تشخیص دستگاه    

  پدافند غیرعامل کشور
گلوگـاه هـا و تـدوین نقشـه      ,موانـع  ,تنگناهـا   ,شناسایی و احصاء میزان خسارت پذیري نقاط ضـعف   :خروجی فرایند

  یري در مراکز زیرساخت خطرپذ

مـدارك الزم بـراي انجـام    
  :فرایند 

مستندات مربوطه پاسخ هاي دریـافتی از دسـتگاه هـاي عضـو      ;بخشنامه ها و آئین نامه هاي موضوعه
منابع و محتواي تولید شده در سازمان پدافند در غالـب   ;کارگروه هاي تخصصی و قراراگاه هاي استانی

  نرم افزار و استند ,کتب
پدافنـد غیـر عامـل    ) شـوراي عـالی  (مصوبات کمیته دائمی  ;اساسنامه سازمان پدافند غیر عامل کشور  :قوانین و مقررات باالدستی

 موادي از ضوابط قانون بودجه سالیانه کشور ;موادي از قانون پنج ساله ;کشور
 فرم هاي اختصاصی فرآیند ;فرم صورتجلسات    :فرمها

6 - 
نحوه دسترسی به فراین

  د

         -   :آدرس دقیق و مستقیم فرایند در وبگاه در صورت الکترونیکی بودن همه یا بخشی از آن

  - :نام سامانه مربوط به فرایند در صورت الکترونیکی بودن همه یا بخشی از آن
  رسانه ارتباطی فرایند  نوع ارائه  مراحل فرایند

  در مرحله اطالع رسانی فرایند
   اتوماسیون اداري  الکترونیکی    
ذکر ضرورت مراجعه   غیرالکترونیکی    

    حضوري

  در مرحله شروع فرایند
  الکترونیکی    
  

  اتوماسیون اداري
    ذکر ضرورت مراجعه حضوري  غیرالکترونیکی    

  مرحله پردازش فرایند
فرایند داخل دستگاه یا ارتباط (

  )با دیگر دستگاه ها 

  الکترونیکی    
  

  عبندي اطالعاتجم
    ذکر ضرورت مراجعه حضوري  غیرالکترونیکی     

  در مرحله ارائه فرایند
  اتوماسیون اداري  الکترونیکی    
    ذکر ضرورت مراجعه حضوري  غیرالکترونیکی    

7- 
ارتباط فرایند با سایرسامانه 

ها
ي همان دستگاه

  نام سامانه هاي دیگر  
  

  فیلدهاي مورد تبادل
  

استعالم   م الکترونیکیاستعال
غیر 

  الکترونیکی
  برخط

online  
اي دسته

)Batch(  

سامانه هاي مربوط به دارایی هاي 
  حیاتی سازمان

  لیست بروزرسانی شده دارایی هاي حیاتی سازمان-
        اقدامات و تجهیزات منطقه اي-
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  سامانه هاي نظارتی و کنترلی
  ارتیلیست بروزرسانی شده سامانه هاي نظ-

  اطالعات خروجی سامانه هاي کنترلی-
  گزارش دستگاه در رابطه با اطالعات سیستمی-

      

-سامانه هاي تحلیل و پردازش داده
  اي

اطالعات خروجی سامانه هاي تحلیل و پردازش -
  ايداده

  گزارش استخراجی دستگاه در این رابطه -
      

  سامانه هاي ارتباطی امن
ه نرم افزارها و سخت لیست بروزرسانی شد-

  افزارهاي موجود در بستر ارتباطی سازمان
  اقدامات و تجهیزات حفاظتی مرتبط-

      

8 - 
ارتباط فرایند با سایر
 

دستگاهها
نام سامانه هاي دستگاه   نام دستگاه دیگر  

  دیگر
فیلدهاي       

 مورد تبادل

مبلغ 
درصورت (

پرداخت 
 )هزینه

غیرالکترونیکی اگراستعالم   استعالم الکترونیکی
  برخط  :است، استعالم توسط

online  
اي دسته

)Batch(  

کلیه دستگاههاي عضو 
شوراي پدافند غیر عامل 

و کارگروه هاي 
  تخصصی دوازده گانه

 اتوماسیون اداري
نظرات و 
   پیشنهادات

    
  مراجعه کننده       دستگاه     

 دستگاههاي عضو 
قرارگاه هاي استانی و 

گروه هاي تخصصی کار
  دوازده گانه

 اتوماسیون اداري
نظرات و 
   پیشنهادات

    
  مراجعه کننده       دستگاه     

9- 
عناوین گام هاي  فرایند

  
    

 آنها پذیري آسیب و ها دستگاه شناخت خصوص در استان عامل غیر پدافند کل اداره کارشناسان نظرات دریافت .14
 خصوص این در استان عامل غیر پدافند شوراي اعضاي از نظرات دریافت .15
 کل اداره جلسه در پیشنهادات طرح و عامل غیر پدافند کل اداره کارشناسان توسط پیشنهادات بررسی و جمعبندي .16

 نهایی تایید جهت کل مدیر حضور با  استان عامل غیر پدافند
   استان عامل رغی پدافند کل اداره توسط ها دستگاه پذیري آسیبموارد  فهرست نهایی تدوین .17
 مقتضی اتاقدام انجام براي ذیربط هاي دستگاه به مصوب فهرست  ارائه .18
 با هدف افزایش مقاومت دستگاه مذکور هاي پذیري آسیب رفع جهت اعتبار تامین .19
 انجام جهت مربوطه هاي دستگاه به مقتضی اقدامات ابالغ .20
  دستگاه به محوله اقدامات صحیح اجراي بر نظارت .21
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  فرم شناسنامه  فرایندهاي استانداري 

ـ تهد بـا  مقابله يراهبر و تیهدا: عنوان فرایند -1 و  داتی  ،یسـت یز ( نیـن
 پدافنـد  يهـا  قرارگاه یسازمانده و لیتشـک با) ياقتصاد ،ییایمیش ،يپرتو

  داتیتهد با مرتبط موضوعات در رعاملیغ

 :شناسه فرایند - 2
  .)د روش ها تکمیل می شوداین فیلد توسط دفتر تشکیالت و بهبو( 

  20/4/1396:تاریخ - 3

  پدافند غیر عامل :اداره کل/دفتر/نام مرکز  استانداري  :نام دستگاه اجرایی  مالک فرایند  - 4

5 - 
ت فرایند

مشخصا
  

تداوم خدمات و فعالیت هاي ضروري و افزایش  ,افزایش سطح بازدارندگی و کاهش سطح آسیب پذیري  :هدف فرایند
  پایداري ملی

 )    اختصاصی                  مشترك    (مدیریتی               پشتیبانی              اصلی        : نوع فرایند
  اعضاي شوراي اداري و نیروهاي مسلح استان  :خدمت گیرندگان
  :نحوه آغاز فرایند

  )ورودي ها(
  رخداد رویدادي مشخص      فرا رسیدن زمانی مشخص     تقاضاي گیرنده خدمت        
امنیتی و نظارتی و نیز سازمان  ,حسب تشخیص دستگاه هاي اطالعاتی :  سایر       تشخیص دستگاه    

  پدافند غیرعامل کشور
آور پایه و ابـالغ آن بـه   تدوین اقدامات مقتضی در چارچوب چرخه پدافند غیرعامل تهدیدات نوین و فن  :خروجی فرایند

  مراکز ذیربط مبادي و

مـدارك الزم بـراي انجـام    
  :فرایند 

مستندات مربوطه پاسخ هاي دریـافتی از دسـتگاه هـاي عضـو      ;بخشنامه ها و آئین نامه هاي موضوعه
منابع و محتواي تولید شده در سازمان پدافند در غالـب   ;کارگروه هاي تخصصی و قراراگاه هاي استانی

  نرم افزار و استند ,کتب
پدافنـد غیـر عامـل    ) شـوراي عـالی  (مصوبات کمیته دائمی  ;اساسنامه سازمان پدافند غیر عامل کشور  :مقررات باالدستیقوانین و 

 موادي از ضوابط قانون بودجه سالیانه کشور ;موادي از قانون پنج ساله ;کشور
 فرم هاي اختصاصی فرآیند ;فرم صورتجلسات    :فرمها

6 - 
نحوه دسترسی به فرایند

  

         -   :یق و مستقیم فرایند در وبگاه در صورت الکترونیکی بودن همه یا بخشی از آنآدرس دق

  - :نام سامانه مربوط به فرایند در صورت الکترونیکی بودن همه یا بخشی از آن
  رسانه ارتباطی فرایند  نوع ارائه  مراحل فرایند

  در مرحله اطالع رسانی فرایند
   اداري اتوماسیون  الکترونیکی    
ذکر ضرورت مراجعه   غیرالکترونیکی    

    حضوري

  در مرحله شروع فرایند
  الکترونیکی    
  

  اتوماسیون اداري
    ذکر ضرورت مراجعه حضوري  غیرالکترونیکی    

  مرحله پردازش فرایند
فرایند داخل دستگاه یا ارتباط (

  )با دیگر دستگاه ها 

  الکترونیکی    
  

  عاتجمعبندي اطال
    ذکر ضرورت مراجعه حضوري  غیرالکترونیکی     

  در مرحله ارائه فرایند
  اتوماسیون اداري  الکترونیکی    
    ذکر ضرورت مراجعه حضوري  غیرالکترونیکی    

7- 
ط فرایند با 

ارتبا
سایرسامانه ها

دستگاهي همان 
  نام سامانه هاي دیگر  

  
  فیلدهاي مورد تبادل

  

استعالم   نیکیاستعالم الکترو
غیر 

  الکترونیکی
  برخط

online  
اي دسته

)Batch(  
سامانه هاي مربوط به دارایی هاي 

  حیاتی سازمان
  لیست دارایی هاي حیاتی سازمان-

        سامانه هاي حفاظتی مربوط به دارایی-
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  سامانه هاي اطالع رسانی امن
لیست تجهیزات اطالع رسانی شامل سخت افزاري و 

  زارينرم اف
  سامانه هاي حفاظتی مربوطه-

      

  زمان و نوع بکارگیري ,لیست سامانه ها-  سامانه هاي ایمنی بخش
        گزارش میزان آمادگی-

اطالعات تشخیصی در قالب گزارش هاي تحلیلی -  سامانه هاي تخصصی تشخیصی
        آینده نگر

ارت در قالب گزارشات اطالعات مربوط به پایش ونظ-  سامانه هاي رصد و پایش
        تحلیلی

  کلیه اطالعات استخراجی از سامانه هاي آشکارساز-  سامانه هاي آشکارسازي
        گزارش هاي تحلیلی مرتبط-

  به مطمئن رسانی اطالع هاي سامانه
  مردم

 و زمان با متناسب شده تایید و قبول قابل اطالعات
  رسانی ازاطالع قبل پیشگیرانه

      

سامانه هاي تخصصی  
CBRNE)جنگ نوین(  

به صورت  CBRNEکلیه اطالعات حوزه تخصصی -
 آنالین

  )طبق برنامه زمانی(گزارشات تحلیلی -
      

  سامانه هاي ارتباطی امن
لیست بروزرسانی شده نرم افزارها و سخت -

  افزارهاي موجود در بستر ارتباطی
  اقدامات و تجهیزات حفاظتی مرتبط-

      

8 - 
ارتباط فرایند با سایر
 

دستگاهها
نام سامانه هاي دستگاه   نام دستگاه دیگر  

  دیگر
فیلدهاي       

 مورد تبادل

مبلغ 
درصورت (

پرداخت 
 )هزینه

اگراستعالم غیرالکترونیکی   استعالم الکترونیکی
  برخط  :است، استعالم توسط

online  
اي دسته

)Batch(  

کلیه دستگاههاي عضو 
فند غیر عامل شوراي پدا

و کارگروه هاي 
  تخصصی دوازده گانه

 اتوماسیون اداري
نظرات و 
   پیشنهادات

    
  مراجعه کننده       دستگاه     

 دستگاههاي عضو 
قرارگاه هاي استانی و 
کارگروه هاي تخصصی 

  دوازده گانه

 اتوماسیون اداري
نظرات و 
   پیشنهادات

    
  مراجعه کننده       دستگاه     



14 
 

9- 
ي  فرایند

عناوین گام ها
  

    
 مقابله هاي راه و نینو داتیتهد شناسایی خصوص در استان عامل غیر پدافند کل اداره کارشناسان نظرات دریافت .22

 آن با
 خصوص این در استان عامل غیر پدافند شوراي عضو ادارات از نظرات دریافت .23
 استان عامل غیر پدافند کل اداره کارشناسان توسط پیشنهادات بررسی و جمعبندي .24
 نهایی تایید جهت کل مدیر حضور با  استان عامل غیر پدافند کل اداره جلسه در پیشنهادات طرح .25
 غیر پدافند کل اداره توسط )جنگ نوین( CBRNE تهدیدات با مقابله جهت مشترك اقدام برنامه جامع نهایی تدوین .26

   استان عامل
 دستگاه سازي مقاوم جهت مذکور اجرایی شدن برنامه جهت اعتبار تامین .27
 انجام جهت مربوطه هاي دستگاه به برنامه جامع مذکور  ابالغ .28
  ها دستگاه برنامه جامع مذکور در صحیح اجراي بر نظارت .29
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  فرم شناسنامه  فرایندهاي استانداري 

 ،ياضـطرار  يهـا  سـاختمان  ،ییربنایز ساتیتأس یابیارز: عنوان فرایند -1
  ی استاناتیح و یاصل يها انیشر و حساس مهم، ، تیاهم با مراکز

 :شناسه فرایند - 2
  .)این فیلد توسط دفتر تشکیالت و بهبود روش ها تکمیل می شود( 

  1396/ 20/4 :تاریخ - 3

  پدافند غیر عامل  :اداره کل/دفتر/نام مرکز  استانداري  :نام دستگاه اجرایی  مالک فرایند  - 4

5 - 
ت فرایند

مشخصا
  

   مصونیت بخشی مراکز ثقل سطح بندي شده در چارچوب سطوح امنیتی مصوب  :ندهدف فرای
 )    اختصاصی                  مشترك    (مدیریتی               پشتیبانی              اصلی        : نوع فرایند

  اعضاي شوراي اداري و نیروهاي مسلح استان  :خدمت گیرندگان
  :نحوه آغاز فرایند

  )ورودي ها(
  رخداد رویدادي مشخص      فرا رسیدن زمانی مشخص     تقاضاي گیرنده خدمت        
امنیتی و نظارتی و نیز سازمان  ,حسب تشخیص دستگاه هاي اطالعاتی :  سایر       تشخیص دستگاه    

  پدافند غیرعامل کشور
ـ اهم بـا  مراکـز  ،ياضـطرار  يها ساختمان ،ییربنایز ساتیتأس ) نیداراي قابلیت به روزرسا(سطح بندي   :خروجی فرایند  ، تی

  ی استاناتیح و یاصل يها انیشر و حساس مهم،

مـدارك الزم بـراي انجـام    
  :فرایند 

مستندات مربوطه پاسخ هاي دریـافتی از دسـتگاه هـاي عضـو      ;بخشنامه ها و آئین نامه هاي موضوعه
منابع و محتواي تولید شده در سازمان پدافند در غالـب   ;انیکارگروه هاي تخصصی و قراراگاه هاي است

  نرم افزار و استند ,کتب
پدافنـد غیـر عامـل    ) شـوراي عـالی  (مصوبات کمیته دائمی  ;اساسنامه سازمان پدافند غیر عامل کشور  :قوانین و مقررات باالدستی

 ه کشورموادي از ضوابط قانون بودجه سالیان ;موادي از قانون پنج ساله ;کشور
 فرم هاي اختصاصی فرآیند ;فرم صورتجلسات    :فرمها

6 - 
نحوه دسترسی به فرایند

  

         -   :آدرس دقیق و مستقیم فرایند در وبگاه در صورت الکترونیکی بودن همه یا بخشی از آن

  - :نام سامانه مربوط به فرایند در صورت الکترونیکی بودن همه یا بخشی از آن
  رسانه ارتباطی فرایند  نوع ارائه  ندمراحل فرای

  در مرحله اطالع رسانی فرایند
   اتوماسیون اداري  الکترونیکی    
ذکر ضرورت مراجعه   غیرالکترونیکی    

    حضوري

  در مرحله شروع فرایند
  الکترونیکی    
  

  اتوماسیون اداري
    ذکر ضرورت مراجعه حضوري  غیرالکترونیکی    

  ازش فرایندمرحله پرد
فرایند داخل دستگاه یا ارتباط (

  )با دیگر دستگاه ها 

  الکترونیکی    
  

  جمعبندي اطالعات
    ذکر ضرورت مراجعه حضوري  غیرالکترونیکی     

  در مرحله ارائه فرایند
  اتوماسیون اداري  الکترونیکی    
    ذکر ضرورت مراجعه حضوري  غیرالکترونیکی    

7- 
ارتباط فرا

یند با سایرسامانه ها
ي 

همان دستگاه
  

  نام سامانه هاي دیگر
  

  فیلدهاي مورد تبادل
  

استعالم   استعالم الکترونیکی
غیر 

  الکترونیکی
  برخط

online  
اي دسته

)Batch(  

سامانه هاي مربوط به دارایی هاي 
  حیاتی سازمان

  لیست بروزرسانی شده دارایی هاي سازمان-
        ظتی مرتبط با هر داراییاقدامات و تجهیزات حفا-
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تجهیزات اطالع رسانی  شده رسانی روز به لیست -   سامانه هاي اطالع رسانی امن
        ایمن شامل سخت افزاري و نرم افزاري

اطالعات خروجی سامانه تحلیل و ارزیابی در قالب -  سامانه تحلیل و ارزیابی عملیات
        )طبق برنامه زمانی(گزارشات تحلیلی 

  سامانه هاي ارتباطی امن
لیست بروزرسانی شده نرم افزارها و سخت -

  افزارهاي موجود در بستر ارتباطی
  اقدامات و تجهیزات حفاظتی مرتبط-

      

8 - 
ارتباط فرایند با سایر
 

دستگاهها
نام سامانه هاي دستگاه   نام دستگاه دیگر  

  دیگر
فیلدهاي       

 مورد تبادل

مبلغ 
درصورت (

خت پردا
 )هزینه

اگراستعالم غیرالکترونیکی   استعالم الکترونیکی
  برخط  :است، استعالم توسط

online  
اي دسته

)Batch(  

کلیه دستگاههاي عضو 
شوراي پدافند غیر عامل 

و کارگروه هاي 
  تخصصی دوازده گانه

 اتوماسیون اداري
نظرات و 
   پیشنهادات

    
  مراجعه کننده       دستگاه     

 دستگاههاي عضو 
قرارگاه هاي استانی و 
کارگروه هاي تخصصی 

  دوازده گانه
 اتوماسیون اداري

نظرات و 
   پیشنهادات

    
  مراجعه کننده       دستگاه     

9- 
عناوین گام هاي  فرایند

  
    

 بندي حسط جهت ییها شاخص تدوین خصوص در استان عامل غیر پدافند کل اداره کارشناسان نظرات دریافت .30
 استان یاصل يها انیشر و حساس يها ساختمان ،ییربنایز ساتیتأسامنیتی 

 خصوص این در استان عامل غیر پدافند شوراي عضو ادارات از نظرات دریافت .31
 استان عامل غیر پدافند کل اداره کارشناسان توسط پیشنهادات بررسی و جمعبندي .32
 نهایی تایید جهت کل مدیر حضور با  استان لعام غیر پدافند کل اداره جلسه در پیشنهادات طرح .33
 پدافند کل اداره توسطامنیتی مبتنی بر ارزیابی دارایی هاي حیاتی سازمانی  بندي سطح هاي شاخص نهایی تدوین .34

   استان عامل غیر
 دستگاه آن برايي پیشنهاد بندي سطح و ذیربط هاي دستگاه بهامنیتی  بندي سطح هاي شاخص ارائه .35
 بندي سطح نهایی تصویب و استان عامل غیر پدافند کل اداره کارشناسان توسط پیشنهادات رسیبر و جمعبندي .36

  امنیتی
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  فرم شناسنامه  فرایندهاي استانداري 

غیرطبیعـی   و طبیعـی  هـاي بحران بررسی احتمال وقوع: عنوان فرایند -1
   صورمت تهدیدات و آماده سازي دستگاه براي مقابله با در استان

 :شناسه فرایند - 2
  .)این فیلد توسط دفتر تشکیالت و بهبود روش ها تکمیل می شود( 

  20/4/1396 :تاریخ - 3

پدافند غیـر عامـل اسـتان     :اداره کل/دفتر/نام مرکز  استانداري  :نام دستگاه اجرایی  مالک فرایند  - 4
  کرمانشاه

5 - 
ت فرایند

مشخصا
  

هدف مصونیت بخشی سیستم نسبت به هرگونه تهدیدات احتمالی و تسهیل در کاهش سطح آسیب پذیري با   :هدف فرایند
  مدیریت بحران

 )    اختصاصی                  مشترك    (مدیریتی               پشتیبانی              اصلی        : نوع فرایند
  اعضاي شوراي اداري و نیروهاي مسلح استان  :خدمت گیرندگان

  :از فرایندنحوه آغ
  )ورودي ها(

  رخداد رویدادي مشخص      فرا رسیدن زمانی مشخص     تقاضاي گیرنده خدمت        
امنیتی و نظارتی و نیز سازمان  ,حسب تشخیص دستگاه هاي اطالعاتی :  سایر       تشخیص دستگاه    

  پدافند غیرعامل کشور
قوع بحران هاي طبیعی تهدید کننده هر سیستم و پیشـنهاد اقـدامات مقتضـی    تدوین و تایید احتمال و  :خروجی فرایند

  مرتبط با آن بحران در قالب فلوچارت

مـدارك الزم بـراي انجـام    
  :فرایند 

مستندات مربوطه پاسخ هاي دریـافتی از دسـتگاه هـاي عضـو      ;بخشنامه ها و آئین نامه هاي موضوعه
منابع و محتواي تولید شده در سازمان پدافند در غالـب   ;کارگروه هاي تخصصی و قراراگاه هاي استانی

  نرم افزار و استند ,کتب
پدافنـد غیـر عامـل    ) شـوراي عـالی  (مصوبات کمیته دائمی  ;اساسنامه سازمان پدافند غیر عامل کشور  :قوانین و مقررات باالدستی

 لیانه کشورموادي از ضوابط قانون بودجه سا ;موادي از قانون برنامه پنج ساله ;کشور
 فرم هاي اختصاصی فرآیند ;فرم صورتجلسات    :فرمها

6 - 
نحوه دسترسی به فرایند

  

         -   :آدرس دقیق و مستقیم فرایند در وبگاه در صورت الکترونیکی بودن همه یا بخشی از آن

  - :نام سامانه مربوط به فرایند در صورت الکترونیکی بودن همه یا بخشی از آن
  رسانه ارتباطی فرایند  نوع ارائه  فرایندمراحل 

  در مرحله اطالع رسانی فرایند
   اتوماسیون اداري  الکترونیکی    
ذکر ضرورت مراجعه   غیرالکترونیکی    

    حضوري

  در مرحله شروع فرایند
  الکترونیکی    
  

  اتوماسیون اداري
    ذکر ضرورت مراجعه حضوري  غیرالکترونیکی    

  پردازش فرایند مرحله
فرایند داخل دستگاه یا ارتباط (

  )با دیگر دستگاه ها 

  الکترونیکی    
  

  جمعبندي اطالعات
    ذکر ضرورت مراجعه حضوري  غیرالکترونیکی     

  در مرحله ارائه فرایند
  اتوماسیون اداري  الکترونیکی    
    ذکر ضرورت مراجعه حضوري  غیرالکترونیکی    

7- 
ارتباط
 

فرایند با سایرسامانه 
ها

ي همان دستگاه
  نام سامانه هاي دیگر  

  
  فیلدهاي مورد تبادل

  

استعالم   استعالم الکترونیکی
غیر 

  الکترونیکی
  برخط

online  
اي دسته

)Batch(  

سامانه هاي مربوط به دارایی هاي 
  حیاتی سازمانی

  لیست بروزرسانی شده دارایی هاي حیاتی دستگاه-
        تجهیزات حفاظتیاقدامات و -
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 ,لیست نرم افزارها و سخت افزارهاي امنیتی سیستم   سامانه هاي ایمنی بخش سیستم
        زمان و نوع بکارگیري

سامانه هاي تجهیزات و امداد و 
  نجات

لیست بروزرسانی شده سامانه هاي امداد و نجات و -
        میزان آمادگی آن ها

  لیست بروزرسانی شده سامانه هاي انرژي جایگزین-  سامانه هاي انرژي جایگزین
        میزان آمادگی آن ها بر اساس جدول استاندارد-

سامانه هاي اطالعاتی تاسیسات و 
  ابنیه

گزارش از کلیه سامانه هاي تاسیسات و ابنیه و -
میزان آمادگی آن ها در برابر بحران هاي طبیعی طبق 

  استاندارد تعریف شده
      

انه هاي ارتباطی امن فعال در سام
  سیستم

لیست بروزرسانی شده نرم افزارها و سخت -
  افزارهاي مختص شبکه و خطوط ارتباطی ایمن 

  
      

8 - 
ارتباط فرایند با سایر
 

دستگاهها
نام سامانه هاي دستگاه   نام دستگاه دیگر  

  دیگر
فیلدهاي       

 مورد تبادل

مبلغ 
درصورت (

پرداخت 
 )هزینه

اگراستعالم غیرالکترونیکی   الکترونیکی استعالم
  برخط  :است، استعالم توسط

online  
اي دسته

)Batch(  

کلیه دستگاههاي عضو 
شوراي پدافند غیر عامل 

و کارگروه هاي 
  تخصصی دوازده گانه

 اتوماسیون اداري
نظرات و 
   پیشنهادات

    
  مراجعه کننده       دستگاه     

 دستگاههاي عضو 
رارگاه هاي استانی و ق

کارگروه هاي تخصصی 
  دوازده گانه

 اتوماسیون اداري
نظرات و 
   پیشنهادات

    
  مراجعه کننده       دستگاه     

9- 
عناوین گام هاي  فرایند

  
    

 و یعیطب يبحرانها وقوع از ناشی تهدیدات خصوص در استان عامل غیر پدافند کل اداره کارشناسان نظرات دریافت .37
 صورمت داتیتهد با مقابله براي دستگاه سازي آماده و منطقه در یعیرطبیغ

 خصوص این در استان عامل غیر پدافند شوراي عضو ادارات از نظرات دریافت .38
 استان عامل غیر پدافند کل اداره کارشناسان توسط پیشنهادات بررسی و جمعبندي .39
 نهایی تایید جهت کل مدیر حضور با  ناستا عامل غیر پدافند کل اداره جلسه در پیشنهادات طرح .40
 عامل غیر پدافند کل اداره توسط آن از ناشی تهدیدات و یعیرطبیغ و یعیطب يبحرانها وقوع احتمال نهایی تدوین .41

   استان
  مذکور تهدیدات در برابر اجراي برنامه آمادگی جهت اعتبار تامین .42
 ت انجامجه مربوطه هاي دستگاه به مقتضی اقدامات ابالغ .43
  دستگاه به محوله اقدامات صحیح اجراي بر نظارت .44
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  فرم شناسنامه  فرایندهاي استانداري 

 و یـی اجرا يهـا  دسـتگاه  يسـاز  آمـاده  و يساز فرهنگ: عنوان فرایند -1
  یبحران طیشرا در مردم تیهدا و ادارهبه  کمک يبرا کشور يها استان

 :شناسه فرایند - 2
  .)ت و بهبود روش ها تکمیل می شوداین فیلد توسط دفتر تشکیال( 

  20/4/1396 :تاریخ - 3

  پدافند غیر عامل  :اداره کل/دفتر/نام مرکز  استانداري  :نام دستگاه اجرایی  مالک فرایند  - 4

5 - 
ت فرایند

مشخصا
  

ی و تقویت باور مل ,امداد روانشناختی ,فراهم شدن بستر الزم در تداوم خدمات و فعالیت هاي ضروري  :هدف فرایند
و ایجاد بستر آرام به منظور ) به ویژه عملیات روانی دشمن(مردمی در مقابله با التهابات روحی روانی 

  تداوم فعالیت هاي حیاتی در شرایط اضطرار
 )    اختصاصی                  مشترك    (مدیریتی               پشتیبانی              اصلی        : نوع فرایند

  اعضاي شوراي اداري و نیروهاي مسلح استان  :ت گیرندگانخدم
  :نحوه آغاز فرایند

  )ورودي ها(
  رخداد رویدادي مشخص      فرا رسیدن زمانی مشخص     تقاضاي گیرنده خدمت        
ن امنیتی و نظارتی و نیز سازما ,حسب تشخیص دستگاه هاي اطالعاتی :  سایر       تشخیص دستگاه    

  پدافند غیرعامل کشور
  مصوب برنامه ابالغ  :خروجی فرایند

مـدارك الزم بـراي انجـام    
  :فرایند 

مستندات مربوطه پاسخ هاي دریـافتی از دسـتگاه هـاي عضـو      ;بخشنامه ها و آئین نامه هاي موضوعه
در غالـب   منابع و محتواي تولید شده در سازمان پدافند ;کارگروه هاي تخصصی و قراراگاه هاي استانی

  نرم افزار و استند ,کتب
پدافنـد غیـر عامـل    ) شـوراي عـالی  (مصوبات کمیته دائمی  ;اساسنامه سازمان پدافند غیر عامل کشور  :قوانین و مقررات باالدستی

  موادي از ضوابط قانون بودجه سالیانه کشور ;موادي از قانون پنج ساله ;کشور
  صی فرآیندفرم هاي اختصا ;فرم صورتجلسات    :فرمها

6 - 
نحوه دسترسی به فرایند

  

         -   :آدرس دقیق و مستقیم فرایند در وبگاه در صورت الکترونیکی بودن همه یا بخشی از آن

  - :نام سامانه مربوط به فرایند در صورت الکترونیکی بودن همه یا بخشی از آن
  رسانه ارتباطی فرایند  نوع ارائه  مراحل فرایند

  طالع رسانی فراینددر مرحله ا
   اتوماسیون اداري  الکترونیکی    
ذکر ضرورت مراجعه   غیرالکترونیکی    

    حضوري

  در مرحله شروع فرایند
  الکترونیکی    
  

  اتوماسیون اداري
    ذکر ضرورت مراجعه حضوري  غیرالکترونیکی    

  مرحله پردازش فرایند
فرایند داخل دستگاه یا ارتباط (

  )گر دستگاه ها با دی

  الکترونیکی    
  

  جمعبندي اطالعات
    ذکر ضرورت مراجعه حضوري  غیرالکترونیکی     

  در مرحله ارائه فرایند
  اتوماسیون اداري  الکترونیکی    
    ذکر ضرورت مراجعه حضوري  غیرالکترونیکی    

7- 
ارتباط 
فرایند با 

سایرسامانه 

  اي دیگرنام سامانه ه
  

  فیلدهاي مورد تبادل
  

استعالم   استعالم الکترونیکی
غیر 

  الکترونیکی
  برخط

online  
اي دسته

)Batch(  
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سامانه هاي مربوط به دارایی هاي 
  حیاتی سازمان

  لیست به روز رسانی شده دارایی هاي حیاتی سازمان- 
        تجهیزات و اقدامات حفاظتی مربوط به هر دارایی- 

تجهیزات اطالع رسانی  شده رسانی روز به لیست -   هاي اطالع رسانی امن سامانه
        ایمن شامل سخت افزاري و نرم افزاري

سامانه هاي اطالع رسانی مطمئن به  
  مردم 

اطالعات قابل قبول و تایید شده متناسب با زمان و 
        مراحل بحران قبل ازاطالع رسانی 

اطالعات خروجی سامانه تحلیل و پردازش در قالب -   شسامانه هاي تحلیل و پرداز
        گزارش تحلیلی آینده نگر

  سامانه هاي امدادي و حمایتی

لیست به روز رسانی شده تجهیزات و امکانات  امدادي - 
  و حمایتی 

طبق استاندارد (میزان آمادگی منابع مادي و انسانی - 
  ) تعریف شده

      

  سامانه هاي ارتباطی امن
لیست بروزرسانی شده نرم افزارها و سخت -

  افزارهاي موجود در بستر ارتباطی
  اقدامات و تجهیزات حفاظتی مرتبط-

      

8 - 
ارتباط فرایند با سایر
 

دستگاهها
نام سامانه هاي دستگاه   نام دستگاه دیگر  

  دیگر
فیلدهاي       

 مورد تبادل

مبلغ 
درصورت (

پرداخت 
 )هزینه

اگراستعالم غیرالکترونیکی   استعالم الکترونیکی
  برخط  :است، استعالم توسط

online  
اي دسته

)Batch(  

کلیه دستگاههاي عضو 
شوراي پدافند غیر عامل 

و کارگروه هاي 
  تخصصی دوازده گانه

 اتوماسیون اداري
نظرات و 
   پیشنهادات

    
  مراجعه کننده       دستگاه     

 دستگاههاي عضو 
ستانی و قرارگاه هاي ا

کارگروه هاي تخصصی 
  دوازده گانه

 اتوماسیون اداري
نظرات و 
   پیشنهادات

    
  مراجعه کننده       دستگاه     
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9- 
ي  فرایند

عناوین گام ها
  

    
 یبحران طیشرا در مردم تیهدا و اداره خصوص در استان عامل غیر پدافند کل اداره کارشناسان نظرات دریافت .45
 خصوص این در استان عامل غیر پدافند شوراي عضو ادارات از نظرات دریافت .46
 استان عامل غیر پدافند کل اداره کارشناسان توسط پیشنهادات بررسی و بندي جمع .47
 نهایی تایید جهت کل مدیر حضور با  استان عامل غیر پدافند کل اداره جلسه در پیشنهادات طرح .48
 کل اداره توسط ،ها دستگاه تمام براي بحرانی شرایط در مردم اداره و راهبري ،هدایتجامع  برنامه نهایی تدوین .49

   استان عامل غیر پدافند
 اقدام جهت مربوطه هاي دستگاه به مصوب برنامه ابالغ .50
به منظور ارزیابی توان مدیریت و راهبري گروه هاي مردمی در  دستگاه به محوله برنامه صحیح اجراي بر نظارت .51

  شرایط بحران
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  اسنامه  فرایندهاي استانداري فرم شن

 :شناسه فرایند - 2  ي حیاتی سازمانها دارایی ارزیابی انجام: عنوان فرایند -1
  .)این فیلد توسط دفتر تشکیالت و بهبود روش ها تکمیل می شود( 

  1396/ 20/4 :تاریخ - 3

  ند غیر عامل استان پداف :اداره کل/دفتر/نام مرکز  استانداري  :نام دستگاه اجرایی  مالک فرایند  - 4

5 - 
ت فرایند

مشخصا
  

تعیین ارزش واقعی داراییهاي حیاتی دستگاه ها به منظور تحقق فرایند سطح بندي امنیتی زیرساخت   :هدف فرایند
  )تعیین سطح مراکز ثقل و زیرساخت بر پایه مستند علمی و اقتصادي(

 )   ) اختصاصی                  مشترك    (اصلی           مدیریتی               پشتیبانی           : نوع فرایند
  اعضاي شوراي اداري و نیروهاي مسلح استان  :خدمت گیرندگان
  :نحوه آغاز فرایند

  )ورودي ها(
  رخداد رویدادي مشخص      فرا رسیدن زمانی مشخص     تقاضاي گیرنده خدمت        
امنیتی و نظارتی و نیز سازمان  ,حسب تشخیص دستگاه هاي اطالعاتی :  سایر       تشخیص دستگاه    

  پدافند غیرعامل کشور
تعیین بانک جامع اطالعاتی سرمایه ها و دارایی هاي طبقه بندي شده به منظور انجـام روزآمـد فرآینـد      :خروجی فرایند

  سطح بندي امنیتی مراکز زیرساختی

مـدارك الزم بـراي انجـام    
  :فرایند 

مستندات مربوطه پاسخ هاي دریـافتی از دسـتگاه هـاي عضـو      ;خشنامه ها و آئین نامه هاي موضوعهب
منابع و محتواي تولید شده در سازمان پدافند در غالـب   ;کارگروه هاي تخصصی و قراراگاه هاي استانی

  نرم افزار و استند ,کتب
پدافنـد غیـر عامـل    ) شـوراي عـالی  (مصوبات کمیته دائمی  ;ل کشوراساسنامه سازمان پدافند غیر عام  :قوانین و مقررات باالدستی

 موادي از ضوابط قانون بودجه سالیانه کشور ;موادي از قانون پنج ساله ;کشور
 فرم هاي اختصاصی فرآیند ;فرم صورتجلسات    :فرمها

6 - 
نحوه دسترسی به فرایند

  

         -   :بودن همه یا بخشی از آنآدرس دقیق و مستقیم فرایند در وبگاه در صورت الکترونیکی 

  - :نام سامانه مربوط به فرایند در صورت الکترونیکی بودن همه یا بخشی از آن
  رسانه ارتباطی فرایند  نوع ارائه  مراحل فرایند

  در مرحله اطالع رسانی فرایند
   اتوماسیون اداري  الکترونیکی    
ذکر ضرورت مراجعه   غیرالکترونیکی    

    حضوري

  در مرحله شروع فرایند
  الکترونیکی    
  

  اتوماسیون اداري
    ذکر ضرورت مراجعه حضوري  غیرالکترونیکی    

  مرحله پردازش فرایند
فرایند داخل دستگاه یا ارتباط (

  )با دیگر دستگاه ها 

  الکترونیکی    
  

  جمعبندي اطالعات
    ريذکر ضرورت مراجعه حضو  غیرالکترونیکی     

  در مرحله ارائه فرایند
  اتوماسیون اداري  الکترونیکی    
    ذکر ضرورت مراجعه حضوري  غیرالکترونیکی    

7- 
ط 

ارتبا
فرایند با 

سایرسامانه 

  نام سامانه هاي دیگر
  

  فیلدهاي مورد تبادل
  

استعالم   استعالم الکترونیکی
غیر 

  الکترونیکی
  برخط

online  
اي هدست

)Batch(  



23 
 

سامانه هاي مربوط به دارایی هاي 
  حیاتی دستگاه

  لیست بروزرسانی شده دارایی هاي حیاتی دستگاه-
        اقدامات و تجهیزات حفاظتی-

لیست بروزرسانی شده تجهیزات اطالع رسانی شامل   سامانه اطالع رسانی
        افزاري و نرم افزاريسخت

  عملیاتسامانه تحلیل و ارزیابی 
اطالعات خروجی سامانه هاي تحلیل و ارزیابی -

  عملیات
  گزارش دستگاه در رابطه با اطالعات سیستمیک-

      

  لیست بروزرسانی شده سامانه هاي امنیتی-  سامانه هاي ارتباطی امن
        اقدامات و تجهیزات حفاظتی مرتبط-

8 - 
ارتباط فرایند با سایر
 

دستگاهها
نام سامانه هاي دستگاه   نام دستگاه دیگر  

  دیگر
فیلدهاي       

 مورد تبادل

مبلغ 
درصورت (

پرداخت 
 )هزینه

اگراستعالم غیرالکترونیکی   استعالم الکترونیکی
  برخط  :است، استعالم توسط

online  
اي دسته

)Batch(  

کلیه دستگاههاي عضو 
شوراي پدافند غیر عامل 

و کارگروه هاي 
  تخصصی دوازده گانه

 اسیون ادارياتوم
نظرات و 
   پیشنهادات

    
  مراجعه کننده       دستگاه     

 دستگاههاي عضو 
قرارگاه هاي استانی و 
کارگروه هاي تخصصی 

  دوازده گانه
 اتوماسیون اداري

نظرات و 
   پیشنهادات

    
  مراجعه کننده       دستگاه     

9- 
عناوین گام هاي  فرایند

  
    

 تمامی براي ها دارایی ارزیابی جهت ییها شاخص تدوین خصوص در استان عامل غیر پدافند کل اداره رشناسانکا نظرات دریافت .52
  ها دستگاه

 تایید و بررسی جهت کشور عامل غیر پدافند کل اداره به مطروحه پیشنهاد ارسال .53

 کشور عامل غیر پدافند کل اداره از ییدتا اخذ از پس استان عامل غیر پدافند کل اداره توسط ارزیابی هاي شاخص نهایی تدوین .54

 دستگاه هر مورد در ها آن اعمال چگونگی و ها شاخص با آشنایی جهت پدافند رابطین براي آموزشی هاي دوره برگزاري .55

 پدافند رابطین توسط ها دستگاه براي ها دارایی ارزیابی انجام .56

 و ذیربط اجرایی دستگاه مقام باالترین  و کشور عامل غیر پدافند سازمان رئیس توسط شده انجام ارزیابی تایید .57
  دستگاه آن بندي رتبه سپس
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