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  با توجه به ضرورت و اهمیت مباحث مربوط به پدافند 
غیر عامل، کمیته پدافند غیر عامل دانشگاه فردوسی مشهد 
در  نمود؛  دانشگاه  در  هایی  فعالیت  به  اقدام  هفته  این  در 
دکتر  با  گفتگویی  دانشگاه  عمومی  روابط  رابطه  همین 
پدافند غیر  دبیر کمیته  و  دانشگاه  پژوهشی  سجادی مدیر 
گفتگو  به  موضوع  همین  پیرامون  فردوسی  دانشگاه  عامل 

نشسته است. 
پدافند  هفته  »برگزاری   : گفت  ابتدا  در  سجادی  دکتر 
پدافند  راهبردهای  و  اهداف  یادآوری  منظور  به  غیرعامل 
نکوداشت  ستاد  علت  همین  به  باشد.  می  کشور  غیرعامل 
فردوسی مشهد در هفته گذشته  دانشگاه  پدافند غیرعامل 

برنامه های متعددی را اجرا نمود«. 
وی افزود: »مبنا و اساس همه برنامه ها آموزش و آشنا 
پدافند  مقوله  با  دانشگاه  کارکنان  و  دانشجویان  نمودن 
های  طرح  انجام  به  محترم  اساتید  تشویق  و  غیرعامل 
تحقیقاتی مرتبط با حوزه پدافند غیرعامل بود. عالوه بر اطالع 
رسانی و تبلیغات میدانی و نصب بنر و پوستر در مکانهای 
با  نمایشگاه  برپایی  ها  برنامه  آن  اهم  از  دانشگاه،  مختلف 
موضوع پدافند غیرعامل در ورودی شمالی پردیس دانشگاه 
بود که با استقبال بسیار زیاد دانشجویان و کارکنان دانشگاه 
مواجه شد بطوری که به گفته مسئوالن نمایشگاه بیش از 
6000 نفر در این هفته از نمایشگاه دیدن کردند و بیش از 

داده  ترتیب  نمایشگاه  که جنب  ای  مسابقه  در  نفر   1000
شده بود شرکت کردند و به 15 نفر از پاسخ دهندگان به 

سواالت مسابقه جوایزی اهداء شد«. 
موضوع  با  آموزشی  کارگاه  برگزاری  از  ایشان همچنین 
اساتید  از  یکی  توسط  زیستی«  غیرعامل  پدافند  »اهمیت 
دانشگاه مالک اشتر برای کارکنان و دانشجویان  با شرکت 
بیش از 200 نفر خبر داد و گفت: »در دانشکده ادبیات و 
علوم انسانی نیز نشست تخصصی توسط جناب آقای دکتر 
جا  همین  در  که  شد  برگزار  دانشجویان  حضور  با  مینایی 
الزم می دانم از ایشان تشکر نمایم. همچنین نشست پدافند 
علوم  علمی  انجمن  همت  به  نیز  آب  امنیت  و  غیرعامل 

ومهندسی آب در دانشکده کشاورزی برگزار گردید.«
وی در ادمه از افتتاح مسیر ویژه تردد خودروهای امداد 
رسان به دانشگاه و مسابقه اینترنتی در باره پدافند غیرعامل 
بارگذاری  آنها  پرتال  در  آن  سواالت  که  دانشگاهیان  برای 

شده بود خبر داد.
کمیته  دبیر  و  دانشگاه  پژوهشی  مدیر  سجادی  دکتر 
انتها از تالش  پدافند غیرعامل دانشگاه فردوسی مشهد در 
بزرگداشت  هفته  های  برنامه  اجرای  در  مختلف  واحدهای 
و  تشکر  نمودند.  همکاری  ستاد  این  با  غیرعامل  پدافند 

قدردانی نمود.

آمــــــــــــــــــوزش ، 
مبنای همه برنامه های 
هفته پدافنـد غیـرعامل

در  گفتگو با دکترسجادی مدیر پژوهشی و دبیر کمیته 
پدافند غیر عامل دانشگاه فردوسی مشهد مطرح شد:
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دکتر  با  گفتگویی  فردوسی  دانشگاه  روابط عمومی 
سیدامین حسینی سنو، رئیس مرکز فناوری اطالعات و 
ارتباطات دانشگاه فردوسی  در خصوص پدافند غیرعامل 
مصاحبه ای انجام داده است که در ادامه شاهد آن خواهیم 

بود.

روزها  این  مجازی  فضای  در  امنیت  مقوله  به  توجه 
برای  متنوعی  فعالیت های  و  است  شده  زیاد  بسیار 
انجام  زمینه  این  در  آگاهی رسانی  و  مصونیت بخشی 
می شود. از منظر شما اهمیت امنیت در فضای مجازی تا 

چه میزان است؟
هم اکنون حجم بسیار باالیی از فعالیت ها و ارائه خدمات در 
دستگاه های دولتی و بخش خصوصی و حتی رابطه کسب وکاری 
انجام  ارتباطات  و  اطالعات  فناوری  طریق  از  مردم  با  مردم 
می گیرد. این فناوری بستر و پایه کسب وکار در تمامی بخش ها 
است و روزانه اطالعات بسیاری در آن پردازش و مورد استفاده 
قرار می گیرد. فرض این که بتوان و بشود از اطالعات این فضا 
سواستفاده کرد یا حتی آسیب پذیری متوجه آن باشد هم بسیار 
خطرناک است. به دلیل این که اگر اعتماد در این فضا از بین 

برود، تمامی کسب وکارها و فعالیت ها مختل می شود.
از منظر دیگر، اطالعات در دنیای کنونی جزو دارایی های هر 
سازمان و فردی محسوب می شود و سازمان ها سعی می کنند 
تمامی تالش خود را برای حفاظت از اطالعات و دارایی هایشان 

به کار بندند.
حال  در  روزه  هر  هم  ارتباطی  و  اطالعاتی  فناوری های 
توسعه و پیشرفت است و موضوع امنیت هم در این فضا هر روز 
پیچیده تر می شود. عالوه بر این که راه های نفوذ و سواستفاده از 

این  با  نمایشگاهی  عامل،  غیر  پدافند  هفته  در 
حد   ، مشهد  فردوسی  دانشگاه  پردیس  در  موضوع 
فاصل میدان علوم تا در شمالی دانشگاه به مدت پنج 
ازجمله  زیادی  کنندگان  بازدید  که  گردید  برپا  روز 
و  ها  دانشکده  مسئوالن  دانشگاه،  معاونان  و  رئیس 
واحدها، و بیش از 6000  نفر از دانشجویان و کارکنان 

از این نمایشگاه بازدید داشتند.

مرتضی ایمن شهیدی مدیر حراست دانشگاه در گفتگو 
»بر  افزود:  خبر  این  اعالم  ضمن  دانشگاه  عمومی  روابط  با 
غیرعامل  پدافند  هفته  بزرگداشت  ستاد  تصمیمات  اساس 
دانشگاه فردوسی مشهد، مسئولیت اجرایی دو فعالیت اصلی 
هفته پدافند غیرعامل یعنی برگزاری کارگاه آموزشی پدافند 
به  غیرعامل  پدافند  نمایشگاه  و همچنین  زیستی  غیرعامل 
با  نمایشگاه  برپایی  شد.  واگذار  دانشگاه  حراست  مدیریت 
اداره  پرتالش  و  از همکاران خالق  همت و کوشش جمعی 
حفاظت فیزیکی و انتظامات انجام گردید. هم چنین با توجه 
خصوص  در  مشهد  فردوسی  دانشگاه  از  که  انتظاراتی  به 

اثرگذاری این گونه فعالیتها وجود دارد سعی شد که مطالب 
عرضه شده متناسب با سطح توقعات باشد.

موضوع  با  هایی  نامه  پایان  راستا  این  »در  افزود:  وی 
بخش  در  و  شد  گذارده  عموم  نمایش  به  غیرعامل  پدافند 
استقبال  با  نیز  غیرعامل  پدافند  موضوع  با  کتاب  معرفی 

مراجعین مواجه بودیم.«

این  از  کنندگان  بازدید  با  رابطه  در  شهیدی  ایمن 
رئیس  نمایشگاه  برپایی  روز  پنج  »در طی  افزود:  نمایشگاه 
دانشکده  مسئوالن  و  دانشگاه  معاونان  فردوسی،  دانشگاه 
این  از  کارکنان  و  دانشجویان  از  نفر   6000 از  بیش  و  ها 
نمایشگاه بازدید داشتند و بیش از 1000  نفر نیز در مسابقه 
نمایشگاهی شرکت نمودند که به قید قرعه در پایان هر روز 
از برگزاری نمایشگاه به برندگان کارت هدیه اهدا گردید؛ هم 
چنین10پایان نامه و بیش از 50 عنوان کتاب و مجله هم با 
موضوع پدافند غیرعامل در این نمایشگاه در معرض عموم 

قرار داده شد.«

در گفتگو با مرتضی ایمن شهیدی
 مدیر حراست دانشگاه اعالم شد:

بازدید 6هزار دانشگاهی
 از منایشـــــگاه هفته پدافند غیرعامــــــل

پدافندغیرعامـــل، 
ضا مـــــــــــــــن 
تداوم کسـب  و کار 
سازمانـــــــــــــی

دکتر سید امین حسینی سنو
رئیس مرکز فناوری اطالعات و ارتباطات دانشگاهی:
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و  فیزیکی  اداره حفاظت  معاون  منتظری،  سید محسن 
انتظامات دانشگاه در خصوص برنامه های هفته پدافند غیر 
عامل در دانشگاه با اشاره به برگزاری کارگاه ها و نشست ها 
گفت: »در بخش برگزاری کارگاه آموزشی با دعوت از یکی 
از اساتید برجسته پدافند غیرعامل زیستی سعی گردید که 
این عنوان از پدافند غیرعامل بهتر و بیشتر به دانشگاهیان 
عزیز معرفی شود که در این کارگاه سه ساعته شاهد حضور 
بیش از 200 نفر از دانشگاهیان بودیم و نشستی با عنوان 
کشاورزی  دانشکده  در  نیز  اب  وامنیت  پدافندغیرعامل 

دانشگاه برگزار شد.«
گونه  این  انجام  هدف  و  ضرورت  در خصوص  منتظری 
فعالیت ها افزود: بدون شک هدف از برپایی اینگونه فعالیتها 
آشنایی جامعه دانشگاهی با مباحث متنوع پدافند غیرعامل 
با توجه به هجمه های گوناگون فرهنگی، اقتصادی،  است. 
و  رسانی  اطالع  سایبری،  و  کالبدی  اطالعاتی،  زیستی، 
آموزش همگانی این مباحث حیاتی و ضروری است و به نظر 
میرسد شروط نهادینه کردن پدافند غیرعامل در جامعه اوالً 
ثانیاً درک و پذیرش اهمیت و جایگاه  آموزش و فراگیری، 

است.  مؤثر  اقدام  و  ریزی  برنامه  ثالثاً  و  عامل  غیر  پدافند 
پدافند غیرعامل از شاخص های توسعه جامعه محسوب می 
گردد و در حال حاضر این کشورهای پیشرفته هستند که 

دارای بهترین دفاع شهری یا پدافند غیرعامل می باشند.
امیدواریم با نشر اطالعات و آگاهی ها بتوانیم اهمیت و 
حساسیت جایگاه پدافند غیرعامل را در جامعه فرهیختگان 

و دانشگاهیان بیشتر نشان دهیم.
در  که  دانشگاه  در  همکاران  کلیه  از  انتها  در  ایشان 
برگزاری هرچه بهتر این مراسم تالش نمودند سپاسگذاری 

نمود.
الزم به ذکر است در حاشیه نمایشگاه پدافند غیرعامل 
به منظور افزایش آگاهی دانشجویان و سایر مخاطبین اقدام 
به برگزاری مسابقات بطور روزانه شده که هر روز در پایان 
زمان فعالیت نمایشگاه به سه نفر به قید قرعه کارت هدیه 
500000 ریالی اهدا شد و این نمایشگاه از روز شنبه 6 آبان 
لغایت روز پنج شنبه 11 آبان ماه 1396 هر روز از ساعت 
تا  9 صبح الی 18 حدفاصل درب شمالی پردیس دانشگاه 

میدان علوم برپا گردید.

پدافند غیرعامل،   از شاخص های توسعه جامعه

سید محسن منتظری معاون اداره حفاظت 
فیزیکی و انتظامات دانشگاه:

آسیب پذیری های فناوری نیز هر روز ساده تر و بیشتر می شود. با 
این مشخصات نمی توان نسبت به موضوع امنیت بی تفاوت بود 
و باید هم از نظر سازمانی و هم به صورت فردی بر امن سازی 
سامانه ها و فرایندها و آگاهی رسانی امنیت رایانه ای همت گمارد.

حوزه  در  غیرعامل  پدافند  موضوع  فضا،  این  در 
سایبری و حفظ آمادگی در مقابل آسیب ها و مخاطرات 
فضای مجازی هم مورد توجه تصمیم سازان است. نگرش 

شما به این موضوع چگونه است؟
یکی از مهم ترین موضوع ها در حوزه امنیت فاوا و همچنین 
پدافند غیرعامل سایبری، داشتن برنامه، مسیر و دورنمای حرکت 
است. این مهم با شناخت کامل فناوری و تبعات کاربست آن 
فراهم می شود. پدافند غیرعامل بیش از هر چیز بر شناخت 
فرد، فناوری و فرایند به عنوان سه مولفه تاثیرگذار این فضای 
کمک  پدافندی  رویکردهای  می کند.  تاکید  فناوری  و  انسان 
می کند که سازمان، آسیب های کارکردی و ساختاری خود را 
بشناسد، ریسک آن ها را اندازه گیری نماید و مبتنی بر اولویت ها، 
ریسک ها و منابع خود برای رفع آسیب ها برنامه ریزی کوتاه مدت، 

میان مدت و بلندمدت داشته باشد.
مفاهیم امنیت اطالعات و پدافند غیرعامل در حوزه سایبری 
برای  دست اندرکاران  اختیار  در  را  مناسبی  برنامه  و  مسیر 

دست یافتن به سطح مطلوبی از امنیت قرار می دهد.

مرکز فناوری اطالعات و ارتباطات دانشگاه فردوسی 
مشهد در این زمینه چه فعالیت هایی انجام داده است؟

در مرکز فاوا دانشگاه نیز شناخت آسیب پذیر ی ها و نقاط 
ضعف سیستمی و همچنین امنیت سامانه ها و شبکه رایانه ای 
دانشگاه از دغدغه های اصلی و برنامه های همیشگی، مداوم و 
پیوسته مرکز است که با توجه به اولویت ها و مخاطرات موجود و 

متصور، فعالیت هایی در این راستا انجام می گیرد.
در اولین قدم، پشتیبان گیری از سامانه ها، داده ها و اطالعات 
انجام  روش  دو  با  که حداقل  است  پردازش شده  و  تولید شده 
می گیرد و زیرساخت مناسبی برای آن توسط مرکز فاوا دانشگاه 

طراحی و پیاده سازی شده است.
امینت پورتال ها، وب گاه ها و سامانه های کاربردی دانشگاه 
نیز هیچ وقت مغفول نمانده و با توجه به تغییرات فناوری ها، 
امن سازی این نرم افزارهای کاربردی نیز تا حد امکان انجام گرفته 
است. در این زمینه به غیر از آموزش برنامه نویسان برای تولید کد 
امن، مرور کدها و برنامه ها و همچنین ارزیابی امنیتی سامانه  ها 
با توجه به حساسیت ها و اولویت ها انجام گرفته است و باز هم 

ادامه دارد.

در زمینه امنیت سخت افزار و شبکه رایانه ای دانشگاه، به 
غیر از سیاست گذاری مطلوب در این زمینه، سرمایه گذاری و 
تعویض برخی موارد برای مدیریت ایمن شبکه در سطح دانشگاه، 

دانشکده ها و واحدها نیز صورت گرفته است.
در همه این موارد نیاز به منابع مالی و همچنین دانش فنی 
سطح باالیی است که به یاری خداوند بزرگ در سطح دانش 
با  می کنیم  و سعی  داریم  دانشگاه  در  مجربی  نیروهای  فنی 

سرمایه گذاری مناسب به اهداف مورد انتظار دست پیدا کنیم.
 

 در زمینه آموزش و آگاهی رسانی و همچنین امنیت در 
سطح کاربران مرکز فاوا چه تمهیداتی اندیشیده است؟

 البته به موارد قبلی باید خرید مجوز )الیسنس( آنتی ویروس 
اصلی با تمامی امکانات را هم باید اضافه کنیم که شاید بتوان در 
تمهیدات امنیت در الیه کاربران آن را برشمرد. دانشگاه نسبت 
به این امر نیز حساس است و برای خرید آنتی ویروس اصلی با 
تمامی امکانات، هرساله مبلغ قابل توجهی را هزینه می کند و 

تمامی رایانه های دانشگاه از آن استفاده می کنند.
همچنین آگاهی رسانی به کاربران و معرفی آسیب های فضای 
مجازی نیز همیشه مدنظر بوده است و در مقاطع خاص نسبت به 

انتشار اخبار یا محتواهای آموزشی اقدام می شود.

 در حوزه امنیت فیزیکی نگرانی وجود ندارد؟
 البته بحث امنیت موضوعی همه جانبه است و باید در کنار 
امنیت فنی و امنیت شخصی، مقوله هایی مانند امنیت فیزیکی 
هم مورد توجه باشد. در این زمینه ارتباط و تعامل خوبی با 
مدیریت محترم حراست داریم و سامانه نظارت تصویری دانشگاه 
و زیرساخت نرم افزاری و سخت افزاری آن از نمونه های بسیار 

مطلوب در سطح دانشگاه های کشور است.

فکر می کنید تا چه حد به سطح مطلوب امنیت فاوا در 
دانشگاه رسیدید؟

امنیت کالً مقوله ای نسبی است و هیچ وقت و هیچ کس 
نمی تواند ادعا نماید که امنیت کاملی را فراهم کرده است. فناوری  
محصوالت و خدمات، و نوآوری های فناورانه همچنین روش های 
هک و نفوذ و آسیب به این فضا مرتباً در حال توسعه و تغییر 
است. در مرکز فاوا عقیده ما این است که بتوانیم خود را تا حد 
امکان به روز نگه داریم و شناخت کاملی از خطرات و ریسک های 
آن داشته باشیم. سپس مبتنی بر ریسک ها و منابع در اختیار، 
برنامه ریزی مناسبی در راستای امن سازی انجام دهیم. موضوع 
پدافند غیرعامل هم از این جنبه به خصوص جنبه مدیریت 

امنیت بسیار راهگشا است.



دکتر کافی رئیس دانشگاه فردوسی مشهد به همراه دکتر بهرامی  معاون پژوهش و فناوری، 
دکتر داوری  معاون فرهنگی اجتماعی و دانشجویی ، آقای ایمن شهیدی مدیر حراست 
و تنی چند از مسئولین دانشگاه از نمایشگاه هفته پدافند غیر عامل در دانشگاه  بازدید 
به عمل آوردند. در این بازدید رئیس دانشگاه ضمن تقدیر از تالشهای همكاران  در ستاد 
برگزاری هفته پدافند غیر عامل دانشگاه ، بر ضرورت تداوم این گونه فعالیت ها جهت 

آگاهی آحاد جامعه دانشگاهی با اهمیت، ضرورت و الزامات پدافند غیر عامل تأکید نمود.

منایشگاه پدافندغیرعامل
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کنند. به عنوان مثال زمانی که از کارشناس کشاورزی خواسته 
می شود سیستم آبیاری در مزرعه طراحی کند، وی تسلط همه 
جانبه به دیگر مفاهیم همچون نیاز آبی،  اقلیم منطقه، نوع آب 

و... را داشته باشد.
وی خاطرنشان کرد: اگر می خواهیم به بحران آب کمک 
کنیم، نیاز است تا اطالعات خود را باال برده و بدانیم که بحث آب 
فقط مربوط به کشاورزی نیست و زمینه های مختلفی همچون 

سنجیدن همه جانبه موضوع، فرهنگسازی و... را نیز باید در 
دستور کار قرار دهیم.

در انتهای این برنامه دکتر دهقانی به سواالت حضار جواب 
داد و به مخاطبین گواهی معتبر از طرف انجمن علمی داده 
شد. الزم به ذکر است این مراسم به همت انجمن علمی علوم 
و مهندسی آب در سالن ویدیو کنفرانس ساختمان تحصیالت 

تکمیلی دانشکده کشاورزی چهارشنبه اول آبان برگزار شد.

کم آبی، دومینوی بحران

در نشست علمی »پدافند غیر عامل و امنیت آب« به 
مناسبت هفته پدافند غیرعامل مطرح شد:

نشست علمی »پدافند غیر عامل و امنیت آب« به 
مناسبت هفته پدافند غیرعامل با حضور دکتردهقانی 
تحقیقاتی  بخش  رییس  و  علمی  هیات  عضو  سانیج، 
دکترزرقانی  و  کشاورزی  و  فنی  تحقیقات  موسسه 
عضو هیات علمی گروه جغرافیا در دانشکده کشاورزی 

برگزارشد.
دکتر هادی زرقانی در نشست علمی »پدافند غیر عامل و 
امنیت آب« که به همت انجمن علمی گروه علوم و مهندسی 
آب دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی  برگزار شد، اظهار کرد: 
جنگ و حمالت تروریستی از مهم ترین تهدیدات زیرساخت های 
آبی است، اما باید بدانیم که پدافند غیرعامل تنها مربوط به این 
موارد نیست و تنها کافی است به وسیله حمله سایبری سیستم 

دریچه یک سد هک شود.
وی افزود: خطر بیوتروریسم بسیار جدی است و از طرفی 
زیرساخت های انتقال آب شهری ما بسیار رها بوده ودسترسی 

به آن ها ساده است.
عضو هیات علمی گروه جغرافیا دانشگاه فردوسی مشهد با 
بیان اینکه آخرین منبع تهدید و شاید بزرگترین آن برای منابع 

آبی کشور، خطای انسانی است، تاکید کرد: مدیران ما بسیار 
قهار تر و توانمندانه تر در تهدید منابع آبی عمل می کنند که این 
مسئله جای نگرانی دارد؛ عدم تناسب نوع محصول با منابع آبی 
و عدم تناسب الگوی کشت نظیر کشت چغندر قند در خراسان 
رضوی از جمله مواردی است که منابع آبی ما را تهدید می کند. 

متاسفانه سنسورهای حساسیت ما به بحران از بین رفته است.
در ادامه دکتر حسین دهقانی سانیج، عضو هیات علمی 
موسسه تحقیقاتی فنی مهندسی و کشاورزی بیان کرد: همه 
افراد با تخصص های مختلف باید گردهم آیند تا تهدید بی آبی 
که پیش روی کشورمان است، را تا حد ممکن به تاخیر بیندازند.
باید این باشد که از شرایط موجود  وی افزود: رویکرد ما 
حداکثر بهره را ببریم و برای حداکثر بهره برداری نیز می بایست 

کشاورزی را بهتر بشناسیم. 
این دانش آموخته دانشگاه توتوری ژاپن تصریح کرد:راهکارهای 
متفاوتی همچون کاهش جمعیت و واردات محصوالت کشاورزی 

ارائه می شود که این تصمیم ها موضعی است. 
دهقانی تاکید کرد: کارشناسان مهندسی آب ما می بایست 
مفاهیم پایه را فراگرفته و با دید همه جانبه به مفاهیم آبی نگاه 



گزارش هفته پدافند غیرعامل دانشگاه فردوسی مشهد - آبان ماه 1396 15گزارش هفته پدافند غیرعامل دانشگاه فردوسی مشهد - آبان ماه 141396

»پدافند غیرعامل زیستی« حفظ رسمایه انسانی کشور است

دکتر درجه، سرپرست و عضو هیأت علمی مرکز طب 
نظامی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح: 

کارگاه آموزشی با عنوان »پدافند غیرعامل زیستی« 
با حضور دکتر درجه، سرپرست و عضو هیأت علمی مرکز 
مسلح  نیروهای  پشتیبانی  و  دفاع  وزارت  نظامی  طب 
روز سه شنبه 9 آذر 96 از ساعت 14 الی 17 در سالن 

اجتماعات دانشکده مهندسی برگزار گردید.

در این همایش دکتر درجه در خصوص پدافند غیرعامل 
زیستی گفت: هرگونه آلودگی از نوع ویروسی یا میکروبی که به 
وسیله آذوقه یا هر نوع نیازمندی های طبیعی توسط دشمنان به 
کشور وارد می شود تهدید زیستی به شمار می رود و در واقع 
مجموعه اقداماتی که در جهت کاهش آسیب پذیری جامعه و 
حفظ سرمایه انسانی در این خصوص صورت می گیرد در حوزه 

پدافند غیرعامل زیستی می باشد.

سرپرست و عضو هیأت علمی مرکز طب نظامی وزارت دفاع و 
پشتیبانی نیروهای مسلح با اشاره به اولویت های پدافند غیرعامل 
زیستی افزود: اولویت نخست پدافند غیرعامل زیستی حفظ جان 
انسان ها و به عبارتی حفظ سرمایه انسانی کشور است، لذا حتی 
اگر عوامل زیستی ناخواسته ایجاد شود و جان انسان را تهدید 
کند،از منظر پدافند غیرعامل نوعی تهدید تلقی می شود. دشمن 
از این طریق جمعیت را دچار مشکل می کند و به موجب آن 

هزینه های کشور مورد حمله را افزایش می دهد.
الزم به ذکر است این برنامه با استقبال بی نظیر دانشگاهیان 
از  نظرسنجی  از  پس  و   شد  روبرو  نفر(   200 از  )بیش 
شرکت کنندگان دوره مزبور باالترین امتیاز ارزیابی را در میان 

دوره های برگزارشده در دانشگاه کسب نمود.

هامیش پدافند غیر عامل و امنیت زیر ساخت های شهری

با حضور دکتر سید هادی زرقانی، دکتر مسعود 
مینایی و مهندس محمد شیدایی برگزار شد:

همایش  پدافند غیر عامل در تاالر شریعتی دانشکده 
ادبیات دانشگاه فردوسی به همت و تالش انجمن علمی-

دانشجویی گروه جغرافیا برگزار شد.
دکتر سید هادی زرقانی دانشیار جغرافیای سیاسی، دکتر 
مسعود مینایی عضو هیئت علمی گروه جغرافیا و مهندس محمد 
شیدایی رییس محترم پدافند غیر عامل شهرداری مشهد در این 

همایش به سخنرانی پرداختند.
در این همایش درباره پدافند غیر عامل و امنیت زیر ساخت 
های شهری، SIG و کاربردهای آن در خصوص پدافند غیر 
عامل، اهمیت باالی رشته جغرافیا و اهمیت کاربردی آن در این 
حوزه و برنامه های انجام شده و در حال انجام پدافندی در حوزه 

شهرداری مورد بحث قرار گرفت.
با توجه به استقبال فوق العاده دانشجویان رشته جغرافیا اعم 
از همه گرایش ها پیشنهاد شد که دانشجویان طرح موضوع 
پایان نامه های خود را در خصوص پدافند غیر عامل قرار دهند 
زیرا که در صورت اجرایی بودن آنها،این موضوعات مورد حمایت 

قرار میگیرد.
این همایش روز دوشنبه 8 آبان ماه و از سری برنامه های 

هفته پدافند غیرعامل دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد.
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انجام مصاحبه و گفتگو

پدافند  کمیته  محترم  اعضای  همچنین  و  کمیته  دبیر 
غیرعامل دانشگاه در طول ایام این هفته ، با انجام مصاحبه و 
گفتگو با خبرنگاران حوزه روابط عمومی دانشگاه بر فرهنگ سازی 
الزم به منظور آشنایی آحاد جامعه و به ویژه دانشگاهیان محترم 
با مقوله پدافند غیرعامل و سرمایه گذاری در زمینه اقدامات الزم 
تأکید نموده و به ایراد سخن پرداختند. مشروح این مصاحبه ها 
در صفحه اصلی وب سایت دانشگاه قابل دسترسی و مشاهده بود.

برگزاری مسابقات فرهنگی
در حاشیه برگزاری نمایشگاه پدافند غیرعامل شرکت کنندگان 
با شرکت در مسابقه فرهنگی در پایان هر روز به سه نفر از 

شرکت کنندگان به قید قرعه جوایزی اهداء گردید.
 عالوه بر این مسابقه ای نیز با عنوان »مسابقه انیترنتی ویژه 
جامعه دانشگاهی با موضوع پدافند غیرعامل« برای دانشجویان، 
اساتید و کارکنان دانشگاه برنامه ریزی و تدوین گردید. مخاطبان 
با مراجعه به پورتال خود و ضمن پاسخ به سئواالت مربوطه در 
مسابقه مزبور شرکت نموده و برندگان به قید قرعه از جوایز این 

مسابقه بهره مند گردیدند.

پدافند  ومبانی  اصول  با  آشنایی  کارگاه  برگزاری 

غیرعامل

این کارگاه با سخنرانی آقای دکتر داودی عضو محترم هیأت 
علمی دانشگاه گیالن و عضو انجمن پدافند غیرعامل کشور در 
تاریخ 1396/08/10 درمحل سالن دکتر علی شریعتی دانشکده 

ادبیات و علوم انسانی دانشگاه برگزار گردید.

 

تشکلیل جلسه کمیته پدافند غیر عامل
اتاق معاونت  پدافند غیرعامل 17 مهر ماه 96 در  جلسه 

پژوهش و فناوری دانشگاه تشکیل گردید.
در این جلسه مقرر شد با توجه به نزدیکی هفته پدافند 
غیرعامل، برنامه های گرامیداشت این هفته و مدیریت اجرایی 
آن با محوریت آشنایی آحاد دانشگاهیان با اهمیت، ضرورت و 

الزامات پدافند غیرعامل مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.
ارائه گزارش عملکرد اقدامات انجام شده در هفته پدافند 
غیرعامل و برنامه ریزی هدفمند به منظور عملیاتی نمودن سایر 
اقدامات ضروری توسط مدیران واحدهای دانشگاه نیز از جمله 

محورهای مورد بحث این جلسه بود.

راه اندازی صفحه وب کمیته پدافند غیرعامل

با عنایت  بر سیاست های وزارت علوم، تحقیقات و فناوری وبه 
تبع آن برنامه ریزی های انجام شده در این زمینه، کمیته پدافند 
غیرعامل دانشگاه به عنوان زیرمجموعه حوزه معاونت پژوهش و 
فناوری دانشگاه، از ابتدای سال جاری فعالیت خود را آغاز نموده 
و  صفحه ویژه این کمیته نیز در سایت معاونت پژوهش و فناوری 
دانشگاه به آدرس vpr.um.ac.ir بازگشایی و در دسترس عموم 

قرارگرفت.

گشایش مسیر اختصاصی تردد اورژانس و آتش 

نشانی در دانشگاه 

دانشگاه  در  عامل  غیر  پدافند  هفته  برگزاری  با  همزمان 
فردوسی مشهد، بمنظور سهولت در انجام ماموریت خودروهای 
امدادی، مسیر ویژه تردد اتومبیل های اورژانس و آتش نشانی 
به داخل پردیس دانشگاه فردوسی مشهد با حضور مسئولین 

دانشگاه و سازمان اورژانس و آتش نشانی به بهره برداری رسید

اخبار هفته پدافند غیرعامل



به منظور آشنایی و آگاهی جامعه دانشگاهی با کلیات پدافند غیرعامل و همچنین 
و  متر   3×4 ابعاد  با  بزرگ  بنرهای  هفته  این  گرامیداشت  برنامه های  اطالع رسانی 
و  مناسب  در محل های  و  موضوع طراحی  با  مرتبط  تبلیغاتی  پوسترهای  همچنین 

پرتردد دانشگاه نصب گردید. 

طراحی و نصب بنرها و پوسترهای تبلیغاتی
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