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و اب زار مرب وط ب ه  عت  وسعه و ب كامل صناب  

و  یكشور از اهداف اصول یف درت دف اع
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محمدرضا آشتی ان ی دکتر سرن ی پ امی ر زن دگی ن امه  
 

ای در خانواده 9331در سال  سرتیپ محمد رضا آشتیانی
در دبیرستان دارالفنون  .مذهبی در جنوب شهر تهران متولد شد

تحصیل و یک سال پس از پیروزی شکوهمند انقالب اسالمی 
  ارتش گردید. )ع( امام علی دانشگاه افسری وارد

دوران های مختلف ایشان در کارنامه خود شرکت در عملیات
 های ضد انقالب ، مبارزه با گروهکپرفراز و نشیب دفاع مقدس

و منافقین و انجام عملیات های ویژه و تالش های آفندی و 
زمی در راستای تامین و برقراری امنیت در مناطق مرزی کشور ر

 را دارد و تا کنون دو مرحله ارشدیت درجه و چند مرحله ارتقاء
دستور نیروهای مسلح و فرمان  ترفیع و تشویقات متعدد در

 اند .داشتهمد ظله العالی ( )فرمانده معظم کل قوا 
 

 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B6%D8%A7_%D9%82%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C_%D8%A2%D8%B4%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B6%D8%A7_%D9%82%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C_%D8%A2%D8%B4%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B6%D8%A7_%D9%82%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C_%D8%A2%D8%B4%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D9%86%DB%8C


 

   یانیمحمدرضا آشتدکتر سرتیپ  زندگی نامه امیر

2 

 

 

 ها در نیروهای مسلح :مسئولیت
 

 

 هی یگان های رزمی در دوران دفاع مقدس.فرماند 
  جانشین فرماندهی نیروی زمینی ارتش جمهوری اسالمی ایران 
 های آماد و پشتیبانی، طرح و برنامه و بودجه مرکز مسئولیت در معاونت

 نیروهای مسلحتحقیقات راهبردی ستادکل 
 جانشین فرماندهی کل ارتش ج.ا.ا 
  نیروهای مسلحرئیس بازرسی و ایمنی ستادکل 
 لی سیاست گذاری نیروهای مسلحعضو شورای عا 
  نیروهای مسلحجانشین رئیس ستادکل 
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 سوابق علمی تحصیلی :
 

  ع(.کارشناسی رشته "علوم " از دانشگاه افسری امام علی( 
 و فنون فارابی. علوم دانشگاه "امنیت ملی" از ارشد رشته کارشناسی 
 رماندهی و ستاد ارتش ج.ا.اف دانشگاهآموخته دانش 
 ملی. " ازدانشگاه عالی دفاع "علوم دفاعی راهبردی رشته دکتری 
 ."عضو هیات ملی دانشگاه عالی دفاع ملی با رتبه علمی "دانشیاری 
 های نیروهای مسلح در حوزه هایدانشگاه در ،تدریس آموزشی های فعالیت

 راهبردی و عملیاتی.
 ای دکتری ،پایان فعالیت های پژوهشی،راهنمایی و مشاوره رساله ه

بر  علمی نظارت و گروهی مطالعات ارشد،هدایت کارشناسی هاینامه
تحقیقاتی، نگارش بیش از ده ها مقاله علمی پژوهشی،  هایپروژه

عضو کمیته راهبردی پروژه های موزه  های راهبردی،مشاورعلمی فصلنامه
 دفاع مقدس، عضو در هیات تحریریه نشریات علمی معتبر و ... 
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هارساله هاین رن امه  چ 

 (4141)تا  ن ی روهای مسلّح ن شتی ی ان ی و دف اع وزن ر
 

 مقدمه
 

 منویات و تدابیر راستاي در و رو پیش سال چهار در م،.ن پشتیبانی و دفاع وزارت
 مقدس نظام کلی سیاستهاي و حقق اهدافت و )مدظله العالی(قوا  کل معظم فرماندهی
 با ،اسالمی( انقالب دوم گام بیانیه در خود نقش درنظرگرفتن )باایران  اسالمی جمهوري

 و ا.ا.ج و اسالمی انقالب پیشرفت و سازي قدرت در مستقیم )بطورتحولی،  و رویکرد جهادي

 در مقاومت( جبهه و ا.ا.مسّلح ج نیروهاي از مؤثر و کارآمد پشتیبانی با غیرمستقیم بطور
 عنوان به را خطیر وظایف این و نموده نقش آفرینی اسالمی انقالب پیشرفت
 اجراء و با "پیگیري تا است تالش در و داده کار قرار دستور در ، اصلی مأموریت
 خارج از تجهیزات و وسایل اساسی تعمیرات و بازسازي"،"تسلیحاتی سیاستهاي
 و توان توسعه"،" دفاعی صنایع نوسازي رنامه هايب"،"مسّلح نیروهاي مقدورات
 کارکنان و اطالعات از حفاظت و صیانت"،"تحقیقای و پژوهشی هاي پروژه اجراي

بسیج"  حوزه اهمّیت و نقش به ویژه دفاعی" و "توجه تحقیّقات و صنایع حوزه در
 .نماید همهمه جانبه" فرا دفاع راهبرد"بر مبتنی را کشور دفاعی بنیه ارتقاء ، زمینه

 سیاستهاي تحّقق و مسّلح نیروهاي نیازمنديهاي جهت تأمین منظور؛ همین به
 خوب تجربّیات از ذیربط، مبادي الزم با هاي هماهنگی انجام ضمن محترم، دولت
 .برد خواهد بهره نظامی بخش در گذشته

 در)جدید  دوره در م.ن پشتیبانی و دفاع وزارت رویکرد سو؛ یک از راستا، همین در

 و علم اکتساب به توجه ضمن ،داخلی( و توسعه مّلی دفاع حوزه در ویژه به مرتبط، حورههاي
و  موجود امکانات و صنایع سازي منظوره چند به معطوف عمدتا   دفاعی، فناوري

 در عبارتی؛ )بهمی باشد،  خصوصی بخش و مّلی توانمنديهاي و ظرفّیتها از بهره گیري
 آموزشی، یاري، مردم و امدادرسانی از قبیل؛ سرافراز و غیور مّلت آحاد به خدمت رسانی زمینه



 چهارساله یهابرنامه
 (4141مسّلح )تا  یروهاین یبانیدفاع و پشت ریوز

6 

 

 مسّلح ي نیروها رزمی آمادگی به که حّدي در محرومیت زدایی( و سازندگی تولیدي،
 .داشت خواهد را مشارکت حداکثر وارد نیاید، آسیبی

 هاي سال در واگیردار بیمارهاي دیگر انواع شیوع احتمال به توجه با همچنین
 مراقبت به تیزبینانه نگاه دفاعی، ضمن سالمت پشتیبانی حوزه در است الزم ،آتی
 براي کشور درمان و بهداشت بخش به کمک ضرورت به زیستی، تهدیدات برابر در

 .شود پرداخته ایران مّلت آحاد از مؤثرتر بیشتر و مراقبت
 مهوريج راهبردي محیط هاي در تغییرات زیاد سرعت به توجه با دیگر؛ سوي از

 صهیونیسم، و جهانی استکبار از سوي ویژه به ، تهدیدات سطح افزایش و اسالمی
 کمک با را خود جاري فعالیتهاي کلیه آینده سال چهار طی دارد بنا وزارتخانه این

 توانمنديهاي بر تکیه با همه جانبه( و علمی صورت )به، ذیربط اندیشمندان متخصصین و
 رسیدن و نیازمندي ها مسیر تأمین در و طراحی وب،مطل اجرایی قابلّیت و داخلی

 جوان، نیروهاي از گیري بهره و ها فناوري سازي بومی طریق از خودکفایی به
 دیپلماسی بکارگیري نیز و دانش بنیان( شرکتهاي قالب در )به ویژهانگیزه  با و مومن
 .نماید دنبال جهان، و منطقه کشورهاي سطح در فّعال دفاعی
 از ا.ا.ج امنیتی دفاعی بودجه میزان که است امر این مبین جهانی رهايآما بررسی
 سطح در نفر، هر ازاء به امنّیتی دفاعی )هزینه(سرانه  همچنین و مّلی ناخالص تولید
 افزایش لذا است، پائین تر توجهی قابل میزان به تهدید، حوزه کشورهاي و منطقه
 این پیگیريهاي و مطالبات زمره در که است اهّم مواردي از بخش دفاعی سرانه

 دارد. قرار وزارتخانه
 )ارواحنالهاالعظم  اهلل بقیه حضرت توّجهات متعال، خداوند فضل به برنامه این قطعا  

 و همکاري و اسالمی معّظم انقالب رهبر داهیانه هاي هدایت تحت و الفداء(
 و اسالمی انقالب آرمانهاي تحّقق جهت )درکشور،  اجرایی هاي دستگاه سایر همراهی

 .نشست خواهد بار به اثربخش، و رهگشا اقدامات و انجام مّلی( امنّیت اهداف تأمین



 چهارساله یهابرنامه
 (4141مسّلح )تا  یروهاین یبانیدفاع و پشت ریوز

7 

 

 :تدابیر، اسناد باالدستی و مبانی تدوین برنامه ( 4 
 

 م کل قوا تدابیر فرماندهی معظّ  (4/4 
 (22/4/98) وزارت دفاع حساس ترین نقطه نظام است 
 ،هنوز ظرفیت دارد، یک نفس عمیق  ودجا مثل ریه ای که پر نشده است

 (29/42/84)بکشید و زوایای جدید را بگشایید 
  ،کارهای مهم را درداخل بخش دفاع انجام دهید و از ظرفیتهای علمی

 (41/6/96)تحقیقاتی و صنعتی کشور حداکثر استفاده را نمایید.
  وزارت دفاع در شیوه های ساخت ، شیوه های فروش، شیوه های تبادل با

 (42/5/95)سالح ، باید نواوری داشته باشد. تأمینو شیوه های  مسّلحوهای نیر
 

  :اسناد باالدستی برنامه (2/4
  .)مّد ظّله العالی(کل قوامعّظم تدابیر و فرامین فرماندهی  .4
 .بیانیه گام دوم انقالب اسالمی .2
 .قانون تشکیل وزارت دفاع و پشتیبانی ن.م .3
 ..شهـ 4141فق داز بیست ساله کشور در اانسند چشم .1
 سند چم انداز نیروهای مسّلح. .5
 می قوانین توسعه کشور.قانون احکام دای قانون برنامه ششم توسعه و .6
، صنعت، يخودكفايي دفاعي و امنيتّ های ابالغی در حوزهنظام ي هاي كلّ سياست .7

  و... علم و فناوری
کایی و سیاست های اقتصاد مقاومتی و اصالح نظام اداری برای افزایش خود ات .9

 کاهش تأثیر تحریم ها بر سازمان های تابعه ودجا.
  .جمهوری اسالمی ایران تيامنيّ  دفاعي علمي سند جامع .8
 .مسّلحسند جامع سایبری نیروهای  .44
 سایر اسناد حوزه دفاع و امنّیت. .44
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 :تحلیل و تبیین محیط راهبردی ودجا( 2
 

 :مالحظات اساسی (4/2
ایی جمهوری اسالمی ایران افز می و قدرتتوسعه نفوذ انقالب اسالروزافزون  روند .4

گیری تمدن نوین اسالمی و المللی در مسیر شکلبین ای وهای منطقهدر صحنه
در این روند و  ویژه وزارت دفاعج.ا.ا و به مسّلحنیروهای آفرینی مؤثر و محوری نقش

 الزامات تحقق آن برای آنها.
و  ایمنطقه تدر معادالت نظم و امنيّ  ند تغييررودر و تالطم  پيچيدگي ،پويايي .2

 .در ادامه پیچ تاریخیهاي آينده ها و  منازعات و جنگالگوي احتمالي بحران
تی با سایر ابعاد قدرت و ن مرزبندی بین امور دفاعی و امنیّ رنگ شدکم .3

 )اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و...(پیشرفت
های ها و صحنهرصهسرعت بسیار زیاد تغییرات محیطی و تبدیل و تبادل ع .1

های بلندمدت از سوی بحران و افزایش احتمال غافلگیری در عین وجود نقشه
بخصوص استکبار جهانی  ،هاآنی و بازسازی گذار قاعدهصاحبان قدرت و ایفای نقش 

 و صهیونیسم.
انقالب  درحرکتای گیری نظم نوین جهانی و منطقهچرخش راهبردی و شکل .5

د و حفظ جایگاه خود در این نظم و تالش دشمن در اسالمی و ج.ا.ا در ایجا
 محدودسازی و محصورسازی انقالب اسالمی و ج.ا.ا.

ایجاد مناطق جدید بحران ازجمله شرق آسیا، آمریکای جنوبی و شمالی و شرق  .6
آفریقا، ضمن حفظ شرایط بحران در جنوب غرب آسیا و در عین تالش استکبار برای 

 امنّیتی در درون کشورها.  های داخلیسازی و جنگبحران
جمهوری ک انقالب اسالمی و تالش دشمنان و رقبا برای فرسایش ژئوپلیتی .7

 ،های انقالب و کشورتهای ناشی از موقعیّ فرصت    اسالمی ایران با هدف فرسایش 
 .حوزه دفاع دربه ویژه 

 به ،قدرت مختلف هایحوزه درو نوظهور  نوین هایفناوری تاثيرگذاري افزایش .9
  .ت و دفاعیّ امن ویژه
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ای آنان در ابعاد مختلف افزایش فشارهای استکبار جهانی و اذناب منطقه .8
-سیاسی، روانی، فرهنگی و اقتصادی بر جبهه مقاومت و ج.ا.ا، بخصوص در بحران

 های دفاعی امنّیتی ج.ا.ا.  وریو فنا زاتیتجهویژه در ها، بههای امنّیتی و تحریمسازی
بخصوص بیداری  هایدار یببا روند گسترش  جدید برای ج.ا.ا. یهافرصتایجاد  .44

ی مادی، فضاهای تبادل و تعامل با هانظامی و سرخوردگی  از طلبحق، اسالمی
ی به انقالب اسالمی و بخشعمقی جهانی و... و امکان هاشبکهتوسعه ارتباطات و 

 .تهاجمی الفعّ  جانبههمهج.ا.ا. و حتی اتخاذ راهبردهای دفاعی و امنیت 
 های پساکرونایی در ابعاد مختلف و حتی در حکمرانی برخی از کشورها.چالش .44
اي نانو، زيستي، ههاي جهشي از طریق همگرايي فناوريایجاد ظرفیت پيشرفت .42

، کوانتوم و مواد جديد و اتكاي بيش از پيش بر فناوری اطالعات، شناختي، سایبر
 .اطالعات و ارتباطات

 ستفاده و اشاعه تسليحاتالملل در رابطه با ادر صحنه بينسوء  سازيفضاتداوم  .43
جبهه انقالب اسالمی و در بخصوص  ،توسط استکبارستیزان هاي دفاعيو فناوري
 مقاومت.

فناوري توسط بخش تجاري و در نتیجه  هدايت حجم بيشتري از توسعه .41
و  هاي نظاميها و سامانهفناوریافزايش نقش بخش تجاري و غیرنظامی  در 

 .نظامیهای دفاعی در بخش غیربالعکس پیشران و سرریز فناوری
های علمی و فناورانه ج.ا.ا در حوزه صنعت تها و ظرفیّ برجسته شدن توانمندی .45

 دفاعی و اقبال برخی کشورهای خارجی به آن.
 هايروش همزمان تركيب)دفاعی ترکیبی هایاز سامانه گیریبهره یافتن تاهمیّ  .46

به همراه  (فضايي و سايبري زميني، دريايي، هوايي، هايحوزه تركيب -ننامتقار متعارف و
 .(ها و افكار عموميرسانه) فضاي قدرت نرم

ويژه در حوزه به ،ها در صنعت دفاعيها و زيرساختتروند افزايش عمر ظرفيّ  .47
ي براي هاي ملّ تهاي آزمون و استفاده از ظرفيّ تهاي آزمايشگاهي و ظرفيّ زيرساخت

 .هاي دفاعيتيظرفّ 
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-، بهاجتماعی ن.م تأمینهای باال رفتن امید به زندگی و افزایش تصاعدی هزینه .49

 .های درمان و بازنشستگیویژه در حوزه
ت دلیل ورود بخش خصوصي با استانداردها و كيفيّ رقابتي شدن بازار خدمات به .48

  .و هزينه كمتر از بخش دولتي باالتر
جهت جذب نیروی  های خصوصیویژه در بخشهب ،افزایش تقاضا در بازار کار .24

 (نخبه و نه الزاما  )خصص و توانمند با سابقه مفید و مؤثر ودجا انسانی مت
 
 محیط راهبردی:تحلیل و تبیین  (2/2
ی هاتبه عنوان مسئول توسعه قابليّ  مسّلحهاي وزارت دفاع و پشتيباني نيروي (4

سخت و یکی از م و نیمهتلف بحث نرهای  مختدر ماهیّ دفاعي كشور  فناورانه
طي دو دهه گذشته همواره در های مهم و تاثیرگذار در قدرت دفاعی کشور، ؤلفهم

 پرچالشي قرار داشته است. )خارجی(محیط
دهد برانگيز آن نشان ميتي و تغييرات سريع و چالشنگاهي به محيط دفاعي و امنيّ 

فروگذار نكرده  ایران يتالشي براي تضعيف جايگاه جمهوري اسالم یچكه دشمن از ه
-هاي سخت و نيمهتركيبي از تهديد ها هموارهاست. تهديد دشمن طي اين سال

منابع را به دفاع و اقتصاد كشور  کمبودت و سخت و نرم بوده و همواره عدم قطعيّ 
 كرده است.  لیتحم

سايبر  محيط ،فضا هوا، دريا، هاي نو در زمين،روند به كارگيري فناوري ؛از سوي ديگر
روي ميز دشمن، كشورهاي متخاصم ایران و زيستي براي مواجهه با جمهوري اسالمي 

 و رقباي ايران اسالمي بوده است.
اي را ت متمايز و مقتدرانهموقعيّ  هاسالمي طي دو دهه گذشته توانست جمهوري (2

هاي جبهه مقاومت كسب كند و بنيانغرب آسیا منطقه ویژه الملل، بهمحیط بیندر 
خته، نفوذ معنوی انقالب اسالمی در بین ملل و فراتر از مرزهاي خود مستحكم سا را

جوامع مستضعف و مستقل که تشکیل دهنده بخش اعظم جامعه جهانی است، 
 روند افزایشی به خود گرفته است.
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كرده و  شگرفیجمهوري اسالمي امروز نسبت به دو دهه گذشته تغيير  یراهبرد عمق
و  منطقهبرای ایفای نقش در توليد و بازتوليد قدرت  يرامسير نويدبخشي را ب

كند پيش روي كشور قرار داده است. همانطور كه دشمن تالش كرده و مي فرامنطقه
جمهوري  هاي متعددي را عليه جمهوري اسالمي سامان دهد،ها و همكاريتا ائتالف
تمند پرداخته و اي قدرنيز در محيط پوياي پيش رو به ايجاد شبكه ایران اسالمي
و هاي انساني و فناورانه خود را در راستاي گسترش و تقويت جبهه مقاومت تقابليّ 

تر در جبهه انقالب اسالمی و بلکه جبهه انقالبی استکبارستیزی در بعد وسیع
 كند. سازماندهي كرده و مي

امروز بخش دفاع ديگر نيرويي واكنشي در برابر تهديدات مشخص نيست بلكه حفظ 
ت جبهه بازدارندگي فعال و حمايت و تقويّ ءو حفظ و ارتقاثبات منطقه، ايجاد 

های واالی انقالب اسالمی در حمایت از ملل مستضعف، از ق آرمانو تحقّ مقاومت 
 متحول پيش روست.  شرايطاهداف راهبردي امنيتي و دفاعي جمهوري اسالمي در 

ها و افزايش آمادگي و زيرساختهاي راهبردي، روزآمدسازي تجهيزات تكسب قابليّ 
الت متعددي در و تحوّ  ، نوآوريو جبهه مقاومت نيازمند ابتكارعمل مسّلحنيروهاي 

 حوزه پشتيباني دفاعي است. 
ی ج.ا.ا به شمار های مهم قدرت ملّ ؤلفهفناورانه یکی از ابعاد و م –قدرت علمی  (3

نعت دفاعی به فعل درآمده ی از آن در وزارت دفاع و در قالب صرود که بخش مهمّ می
های داخلی و تبدیل آن به ه تنها برای پیشرفت کشور در صحنهلفه ناین مأاست. 
المللی و دیپلماتیک و در پیگیری های بیندر صحنه وت بالفعل مفید است بلکهیک ثر

 رود.نیز یک فرصت ارزشمند به شمار می ی در خارج از مرزهااهداف و منافع ملّ 
تواند ايستا باشد، بايد منابع قابل توجهي را صرف گاه نمييچدفاعي ه صنعت (1

ت و استقالل تحقيق و توسعه و نوسازي و روزآمدسازي دانش و فناوري كند. هويّ 
نسبت به  ،دانش و فناوري باعث شده كه كشورهاي صاحب ایران جمهوري اسالمي

روي آن ايجاد  و سد بزرگي را پيش باشندانتقال فناوري به جمهوري اسالمي حساس 
 كنند. 
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هاي يادگيري و كسب دانش و فناوري براي ارائه شود كه هزينهاين موضوع باعث مي
ها اگر به اي افزايش يابد كه البته اين هزينهمحصوالت جديد به طور قابل مالحظه

نه تنها  آنهاآورد گذاري بسيار ارزشمند هستند و رهت شوند يك سرمايهخوبي مديريّ 
 بلكه سرريزهاي صنعتي فراوان براي كشور است.  ،تو امنيّ استقالل 

 نیتراز مهم یکیراهبردي دفاعي  هايتپايدار منابع براي حمايت از قابليّ  تأمين (5
ريزي دفاعي طي يك دهه آينده است. نقش وزارت دفاع در تأمين و ابعاد برنامه

 .ابدییم تیّ هاي دفاعي بيش از پيش اهمتتوسعه منابع براي كسب قابليّ 
ثر در ؤم ینیآفرنقش قیاز طر یقدرت دفاع ءدر ارتقا یشگامیال و پفعّ  یبانیپشت
اي براي توسعه، سازوكارهاي هوشمندانه یمستلزم برقرار  ،سازي راهبرديتقابليّ 

باشد. البته تا آنجا كه ممكن است بايد یتأمين، تخصيص و مراقبت از منابع م
ابد و دائما  منابع از ي ايشروز افز بهابع روزها و مندي نسبت به هزينههوشمن
هاي كليدي زنجيره ارزش دفاعي انتقال ت به بخشد و كم اهميّ مولّ غیرهاي بخش

بايد  یمنابع فراتر از اعتبارات دفاع سازي منابع و توسعهدر عين حال متنوع پيدا كند.
 ريزي ودجا نهادينه شود. در نظام برنامه

ريزي در صنعت دفاعي را دشوار هاي تقاضا هميشه برنامهنو نوسا هاتمحدوديّ  (6
 كند. مي

سازي تظرفيّ  مسّلح یروهایبر اساس مفروضاتي درباره تهديد و نياز ن ء،از يك سو
خريد تجهيزات و ايجاد تأسيسات و  گيرد و با ايجاد اماكن صنعتي،صورت مي

را  شود كه بايد آند ميايجا یدائم تیّ و ظرف ختاريك سا ،استخدام نيروي انساني
 مسّلحنيروهاي  ممكن است به هر دليلي ؛داشت، اما از سوي ديگرهمواره آماده نگه

 مؤثري نداشته باشند.  یت ايجاد شده تقاضابه اندازه ظرفيّ 
كه بدون  باشدمی اي روبروبا تهديدهاي فزايندههمواره  ایران اسالمي جمهوري (7

از موارد  یار یفناورانه در بس یهاتیّ قابل نیا است. فناوري، پاسخ دادن به آنها دشوار
ها با منابع محدود بخش دفاع و الگوهاي اين قبيل فناوري دومنظوره دارند. تیّ ماه

ناگزيريم كه در كنار الگوي  اين،بنابر  آيند.رايج هزينه كرد بودجه دفاعي، به دست نمي
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با استفاده از الگوهاي اكتساب فناوري از مسير بودجه دفاعي، مسير مكملي را 
مشاركتي و تجميع تقاضاي بخش دفاعي و غيردفاعي براي توسعه فناوري ايجاد 

 كنيم. 
كسب سود از بازار به وسيله  کردیو رو یدفاع عیمازاد صنا یهاتیّ ظرف وجود (9

 ات نظامي اگر چههاي تحقيقّ هاي غيرنظامي و انتقال سود حاصله به بخشتفعاليّ 
 ییافزاهم جادیا یالزم برا تیرسد، اما کفاقول به نظر ميظاهرا  منطقي و مع

که بسياري از بازارهاي ی، در حالرا ندارد یو ملّ  یدفاع یهاتیّ ظرف نیب یحداکثر 
هاي مورد نياز تتواند ظرف توسعه قابليّ هاي غيرنظامي ميغيرنظامي و فناوري

 یهارهیانتقال به زنجبا  یفناورانه دفاع یهاتیّ قابل نیبخش دفاع باشند و همچن
 را فراهم خواهد کرد. یصنعت داریتوسعه پا نهیکشور زم یارزش راهبرد

 ؛سو کیاز  ستیبایم ،رو شین.م در دوره پ یبانیوزارت دفاع و پشت؛ اساس نیا بر
به عنوان  دهیچیمتنوع و پ داتیبه تهد ییپاسخگو یبرا تیّ قابل جادیبستر مناسب ا

و  یهمکار  نینو یبر الگوها هیبا تک ؛گرید یهم آورد و از سورا فراتی موریّ ت مأاولویّ 
 .دینما لبهمنابع غ تیّ بر محدود یملّ  یهاتیّ کمتر استفاده شده در ظرف یهافرصت

 9 :برنامهکالن  یهایر یگجهت ، راهبردها واهداف (3
 وزارت دفاع: اهداف کالن (4/3
وان ساز کشور با تاکید بر تقدرت دفاعی برترفناورانه حفظ و ارتقاء عوامل تولید  .4

 .و رزم نوین سایبری موشکی، پدافند هوایی، پهپادی،
و توسعه  نیدات نویتهد در مقابله با  یبانیپشت یبه نقش محور  یابیدست .2

 .یدفاع سالمتزیستی و  ،های فضاییحوزهدر  ی فناورانههاها و توانمندیتقابلیّ 
 .مسّلحنيروهاي  وابسته اعضاي و كاركنان معيشت آميز منزلت وكرامت ارتقاء و رميمت .3

                                                 
ی هااستیسالگوها و و  )مدظله العالی(وای مذکور در چارچوب تدابیر فرماندهی معّظم کل قهابرنامهکلیه  - 9

 .ابالغی ستادکل نیروهای مسّلح، انجام خواهد
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، در همه ابعاد دوسویه یهایه همکار توسعاز طریق  یبانیپشت یهاتیّ قابل ارتقاء .1
  .یملّ ارزش  رهیدر قالب زنج یبا شبکه گسترده ملّ ودجا ت موریّ مأ
فراتر از اعتبارات دفاعی از  مسّلحتوسعه منابع پایدار برای پشتیبانی از نیروهای  .5

  .مالي تأمینجدید به كارگيري ابزارهاي و  یی ملّ ها، منابع صندوقادراتقبیل ص
ت منابع انسانی مؤمن، متعهد، جهادی ودجا با محوریّ  های سازمانیتقابلیّ  ارتقاء .6

 .تی در افق آیندهموریّ های مأانگیزه  متناسب با نوع و پیچیدگیو انقالبی، دانشی و با
های در چارچوب اهداف و آرماندفاعی  ال در صحنه دیپلماسینقش فعّ  ایفاء .7

 .های دفاعیی و اهداف و سیاستواالی انقالب اسالمی، منافع ملّ 
 

  وزارت دفاع: های کالنگیریراهبردها و جهت (2/3
تقویت نقش ساختاری ودجا از طریق مفاهمه با مراجع باالدستی در سطوح  .4
در  مسّلحنیروهای جانبه از ههای پشتیبانی همتقابلیّ  ی و دفاعی، ایجاد و تکمیلملّ 

 .نیاز مورد ساختارهای اصالح و های دفاعی و ایجادهر یک از مؤلفه
در سطوح  مسّلح نیروهایهای بین ودجا و سازمانهای تعامل شیوهسازی بهینه .2

ال های خالقانه و نوآورانه پشتیبانی فعّ حلبمنظور دستیابی به راه ،راهبردی و عملیاتی
 .از صحنه نبرد

 های امنّیتی. های وابسته در زمینهحفظ و صیانت از وزارت و سازمان .3
 نیو ب یملّ  یهایدر قالب همکار همگامی با تحوالت صنعتي و فناورانه جهانی   .1

هاي فناورانه بخش دفاع و منابع تی با تركيب قابليّ ی و پیشگامی در سطوح ملّ الملل
  دیجد یهایتوسعه فناور ي و ملّ 
نیاز در قالب نقشه جامع علمی های موردت فناوریب قابلیّ شناسایی و کس  .5

نوظهور و در حال  یهایالت فناور و تحوّ  رییتغ شیرصد و پاتی و منتج از امنیّ -دفاعی
نیاز  اتی جدید موردهای عملیّ ت، قابلیّ سازندهیو آ دیجد نیدکتری، ظهور دفاع
و  سازیم به نهضت قطعه، اهتماهای گلوگاهیسازمی فناوری، بومی مسّلح نیروهای
 .ها، ارتقاء و مکانیزه کردن زیرساختایجاد
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به  مسّلحآن با تجهیز نیروهای  ءال و حفظ و ارتقابازدارندگی فعّ  تأمین  .6
تجهیزات و الزامات جنگ اطالعاتی و  تأمینت دفاع راهبردی، تجهیزات با قابلیّ 

 .مسّلحسایبری برای نیروهای 
جلوگیری از غافلگیری فناورانه و کنشگری و ه پیشگری و بلکاتخاذ رویکرد کنش  .7

 ها و تجهیزات بومی و نامتقارن.فناوریکید بر أ غافلگیر کردن دشمن با ت
 ی صادرات محصوالت و خدمات دفاع یجهش ءارتقا  .9
با   اهای بزرگ توانهای کوچک دانا و شبکهسازی کامل راهبرد هستهپیاده  .8

)اعم از دفاعی یهای ملّ تصورت توزیع شده در ظرفیّ  های بزرگ بهتعریف و اجرای پروژه

بازبینی نیاز اکتساب دفاعی و تأمین منابع موردت مسیرهای به منظورتقویّ دفاعی( و غیر
 و بازنگری در فرآیندهای موازی از سوی ستادکل ن.م.

های فناورانه تدفاعی به منظور ایجاد ظرفیّ  -یتوسعه همکاری های ملّ   .44
و توسعه و پايدارسازي زنجيره  های دولتی، عمومی و خصوصی()بخشدر کشوردومنظوره 

های ارزش صنعت دفاعي و شبكه همكاران و استفاده حداکثری از فرصت طرح
    .، فناورانه و اقتصادی پشتیبان دفاعت صنعتیی برای ایجاد قابلیّ توسعه ملّ 

رفیت های بخش با استفاده از همه ظدرصد بودجه عمومی( 5تحقق سهم بنیه دفاعی ) .44
 دفاع در تعامل مؤثر با دولت و مجلس.

های دیپلماسی دفاعی به عنوان بخشی از دیپلماسی کالن تگیری از ظرفیّ بهره  .42
های قدرت در عرصه دیپلماسی در لفهؤکشور و پیوند دهنده بخش نظامی و سایر م

  .تحریم شکنی تراستای اهداف دفاعی و تنظیم مناسبات دیپلماسی دفاعی با اولویّ 
 . مسّلحبازنشستگی در نیروهای  بیمهصندوق احیای کارکرد   .43
  .مسّلح نیروهایبه کارکنان و بازنشستگان  مصرفیارائه خدمات   .41
های مالی و فیزیکی های انسانی و سرمایهوری سرمایهسطح بهره ءارتقا  .45

 بخصوص در صنایع دفاعی.
امالک در  اراضی و ؛نظیر منقولو غيراموال منقول افزایی در دسازی و ارزشمولّ   .46

  و ... . اختیار
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ارتقاء یادگیری سازمانی و ایجاد هوشمندی راهبردی با استقرار چرخه تعالی و   .47
 دفاع.ریزی وزارت های راهبردی در نظام برنامهت ریسکپیشرفت سازمانی و مدیریّ 

 یابع انسانمن یفیارتقاء کسازی ساختار و نظام اداری و سازی و منعطفچابک  .49
ای، ارتقاء سطح و نگهداشت نیروهای متخصص و حرفه جذب، بکارگیریودجا با 

معرفت و بصیرت دینی، معنوی، سیاسی و انقالبی کارکنان و خانواده آنان و صیانت 
 .حفاظتیضریب خود  کارکنان و سازمان مبتنی بر ارتقاءتی امنیّ 
  توسعه فرهنگ ایثار، جهاد و شهادت در ودجا.  .48

 های موضوعی:گیریاهداف و جهت (1

 ات دفاعی:(  صنعت و تحقیقّ 4/1
 کردهایها و رویر یگجهت (4/4/1
-تافزایی ظرفیّ های ارزش صنعت دفاعی به منظور هممدیریت یکپارچه زنجیره .4

و  مسّلحهای غیرضرور در سطوح صنایع ودجا، نیروهای کاریها و حذف موازی
 ن.م و به صورت هدفمند. دکلی، حسب تدابیر ستاهای ملّ تظرفیّ 

 .هاي صنعتي و تحقيقاتيرعايت مالحظات اقتصاد مقاومتي در اداره سازمان .2
اتی ی صنعتی و تحقیقّ هاتظرفيّ  های حداکثریجلب مشارکتشناسايي و  .3

 .مسّلحهای مشترک دفاعی در داخل نیروهای پروژه و هادر قالب طرح مسّلحنیروهای 
 یکشور و بازار صادرات یردفاعیبخش غ یازهایبا ن یبخش دفاع یازهاین عیتجم .1

 .تمام شده متیو کاهش ق دیتول راژیت شیافزاو  یساز یبه منظور بوم
انباشته  یکاهش بده های شبکه همکاران وتمراقبت از حفظ و توسعه قابلیّ  .5

  .همکار یهاودجا به شرکتهای سازمان
  .یعصنعت دفا یانبارها یراهبرد ریذخا یروز رسانهب .6
 و یفروش محصوالت وخدمات صنعت دفاع ازدفاترخدمات پس توسعه .7

 .برداران در سطح کشورآموزش بهره
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مالقات با  بر یمبتن یاتیعمل نیادیعملکرد محصوالت در م شیو پا رصد .9
کشف  محصوالت و وبیو رفع ع ییها به منظور شناساشیآمحصول و حضور در رزم

 .دیجد یهانوآورانه در خلق سامانه یهادهیا
ات هاي آزمون تحقيقّ آزمايشگاهي جهت تكميل نيازمندي هايزيرساخت توسعه .8

 .و توليد
های حوزه در یاتقّ یو تحق یشبكه همكاران صنعت گیری ازسطح بهره ءارتقا .44

 .و توليد فناوري محصوالت و مواد و قطعات اتقّ یتحق
های ت سرویسسازی تالش و اقداماخنثی و شناسایی، کشف واپایش، پیشگیری، .44

 جاسوسی و خرابکاری عناصر نفوذی دشمن در صنایع دفاعی  و مراکز مطالعاتی.
دفاعی با هدف جلوگیری از  ها و محصوالتسامانه صیانت ضریب افزایش .42

 .خرابکاری صنعتی
 .های دفاعیسامانه در جهشی نوآوری راستای در نوظهور و بدیع هایفناوری اکتساب .43
زا و الملل با راهبرد توسعه درونانه در سطح بینهای فناور توسعه همکاری .41

 نگر و کاهش زمان دستیابی به محصوالت.برون
دفاعي  خدمات و محصوالت فرايندها، نهادها، به دفاعي توسعه استانداردسازی .45

 )از تحقیّقات تا وارهایی(در کل چرخه عمر
ایمنی صنعتی )از منظر زاسیون کلیه فرآیندهای حساس و پرخطراتوماسیون و مکانی .46

 .و صیانت(
)شبکه اتی و صنعتی کشوربکارگیری توانمندی کلیه نهادهای دانشی، تحقیقّ  .47

در زنجیره ارزش نوآوری دفاعی با مشاركت راهبردي و  همکاران صنعتی و تحقیقاتی(
 .برقراري روابط بلندمدت و پايدار

ها با رویکرد ها و زیرسامانهحرکت به سمت سکوهای مشترک در طراحی سامانه .49
 غیرنظامی -سازی نظامیمشترک

  .ثرمؤ راه نقشه بر مبتنی یهافناوری سبد ارائه تقابلیّ  ایجاد بر تمرکز  .48
 .های رزمتوسعه تجهیزات رباتیک در همه حوزه .24
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حدین و شرکای خارجی با های تحقیق و تولید مشترک با متّ اجرای پروژه .24
 تی و حفاظتی.مالحظات خاص امنیّ 

ها و تحوالت فناورانه دفاعی در جهان و دستیابی به فناوری پایش مستمر .22
 های نوین.کید بر فناوریأ محصوالتی که موجب غافلگیری دشمن شوند با ت

نیاز با رویکرد کاهش حداکثری به کارگیری های موردفناوری تأمین و افزایش تولید .23
 .نیروی انسانی

 برنامه ایاهداف  (2/4/1
 :مسّلحثربخش نیاز نیروهای ا تأمینهای شاخص ءارتقا .4

های سطح پروژه محصول تا محصوالت: کاهش زمان ایده به یابیزمان دست (أ
 .یک
سهم فروش  افزایشارائه محصوالت مورد نیاز برای مقابله با تهدیدات جدید:  (ب

  .در کل فروش نظامی سال اخیر( 3)محصوالت  محصوالت جدید
بت تعداد محصوالت قرارداد شده تشخیص صحیح نیاز نیروهای مسّلح: افزایش نس (ج

 به تعداد پروژه های تحقیق و توسعه خاتمه یافته
جدید: افزایش  تهای بدیع و نوظهور در خلق محصوالبکارگیری فناوری (د

 .هاای بدیع و نوظهور به کل پروژهههای مبتنی بر فناورینسبت پروژه
های امانهسازی در سیعمق بوم افزایش: های راهبردیسازی سامانهبومی (ه

 .راهبردی
خیردار از از ن.م: کاهش تعداد قراردادهای تأنیتحویل به موقع تجهیزات مورد (و

 سال. 3از خیر بیشأبا تهای دقراردادهای منعقده و خاتمه قراردا
ارتقاء کیفّیت و استاندارد محصوالت دفاعی: افزایش سهم فروش محصوالت  (ز

 دارای گواهی استاندارد به کل فروش نظامی.
ت، زمان تحویل و قیمت: افزایش رضایت مندی ن.م از کیفیّ زایش رضایتاف (ح

 .مسّلحبرداران و نیروهای بهره
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 تأمین  جهت اتی و صنعتی کشورهای تحقیقّ تگیری از ظرفیّ افزایش سطح بهره -2 .2
  :نیاز ن.م
 .مندی شبکه همکاران از وزارت دفاعفزایش میزان رضایتا (أ

ی با شبکه به ارزش کل قراردادهای دهاسازی نسبت ارزش قراردابهینه  (ب
 .نظامی ودجا

ارزش کل بنیان به های دانشسازی نسبت ارزش قراردادهای شرکتبهینه (ج
 .قراردادهای شبکه همکاران

ارزش کل قراردادهای شبکه همکاران به به  سازی نسبت ارزش بدهی بهینه (د
 .شبکه همکاران

ها و درحوزه سامانه یاقتدار دفاعدر  مؤثر یراهبرد یهاتیّ به اولو یابیدست -3
 یهان.م در حوزهیاتیّ به مطالبات عمل ییو در جهت پاسخگو یدفاع هاییفناور 
 :زیر

 

 

 پدافند هوایی   رزم موشکی   فضایی 
 رزم دریایی  رزم زمینی  رزم  هوایی 
 رزم نوین  الکترونیک، ارتباطات، اطالعات و رادار 

 

 
 
 

 :( دیپلماسی دفاعی2/1
 کردهایها و رویر یجهت گ  (4/2/1
ت هوشمندانه روابط دفاعي در راستاي سياست دفاعي جمهوری اسالمی مديريّ  -4

  .ت  بازدارندگی فعالایران بر محور حفظ و تقویّ 
هم افزایی ظرفّیت های انواع دیپلماسی اعّم از دیپلماسی علم و فناوری، دیپلماسی  -2

 .پنهان، دیپلماسی سایبری و دیپلماسی عمومی
های فناورانه و دیپلماسی دفاعی برای رفع گلوگاه تگیری از ظرفیّ عمومی.بهره -3

 تسهیل صادرات محصوالت دفاعی و غیرنظامی وزارت دفاع.
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 همسایه، کشورهاي با تعامالت و مقاومت محور از حمایت اولوّیت به توجه -1
 بسط طریق از مقاومت ادبیات و توسعه المللی بین صحنههاي در همسو و مسلمان

  (.آفریقایی و التین آمریکاي کشورهاي بویژه)همسو کشورهاي بین در آن ترویج و
  .یالمللنیتحوالت ب رصد قیطر از یـ دفاع یراهبرد یشناسطیمح و یاشراف اطالعات -5
المللي خلع سالح و كنترل وشمندانه تعهدات ذيل معاهدات بيناجراي ه -6

 ت محيط تهديد.تسليحات با هدف مديريّ 
آفرینی در دیپلماسی ای برای نقشت نیروی انسانی متعهد و حرفهو تربیّ  آموزش -7

 .دفاعی تراز انقالب اسالمی
ف دفاعی در صحنه های اقتصادی وزارت در پیگیری اهداتگیری از ظرفیّ بهره -9

های اقتصادی و تهای دیپلماسی برای توسعه فعالیّ تگیری از ظرفیّ دیپلماسی و بهره
 شور.تجاری در خارج از ک

دفاعی از طریق سازماندهی، ای در حوزه دیپلماسی دستیابی به توانمندی حرفه -8
 ت نیروی انسانی مرتبط.ریزی و آموزش و تربیّ برنامه

 

 ایاهداف برنامه (2/2/1
و کاربست  المللینیموثر در مجامع و معاهدات بآفرینی نقشال و حضور فعّ  -4

ی مبتنی ملّ  تیّ و اهداف کالن امن یدفاع هایبرنامه    یساز در راستاابتکارات فرصت
 .های راهبردی مدونبر طرح

-نیو ب یدفاع یهایهمکار  یو راهبر  تیشبکه هوشمند هدا جادیو ا یطراح -2
 تأمینو  یصادرات یهاتیّ فعال لیبه منظور تسه کیپلماتید یهایو هماهنگ یالملل
 .مسّلحنیروهای  یهایازمندین
اي صنعتي در حوزه اطالعات فناوري و توليد و ههاي سازمانزمنديتأمين نيا -3

 ت ساير نهادهاي اطالعاتي كشورازظرفيّ  گيريبهره   انتشار آن و ارائه خدمات ويژه با
 .مسّلحو نيروهاي 
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 :اجتماعی ن.م تأمینخدمات رفاهی و ( 3/1
 ها و رویکردهاجهت گیری (4/3/1

نطقي بار مالي و كنترل م یصندوق بازنشستگ یو خروج یورود نیتعادل ب -4
  .صندوق

 .ساتا یمطلوب منابع اقتصاد یو بازده هیسرما تیریدرمد یکارآمد -2
  .ودجا یهاي خدماتت ارتباط با مشتريان سازمانو ارتقاء مديريّ توسعه -3
هاي هاي خدماتي سازمانتسازي ظرفيّ شبكه و افزاييگري، همتسهيل ،هدايت -1

 از حداكثري استفاده نظورم به و مشاركت با بخش خصوصي مسّلحنيروهاي 
   .سازماني برون و درون موجود هايفرصت

 

 ای اهداف برنامه  (2/3/1
 اقتصادی. یاز محل درآمدها حقوق بازنشستگانتأمین در ارتقاء سهم ساتا  -4
 و وابستگان قابل توجه به تخفیف با اتکا فروشگاهی مصرفی کاالهای ارائه -2

 م..ن کارکنان
 فروشگاهی. شبکه توسعه و پذیری دسترستوسعه خدمات غیرحضوری و  -3
 یملّ  یهاخانه دار نمودن كاركنان نيروهاي مسّلح در قالب طرحاز پشتيباني  -1

 .تأمین مسکن
 نسبت به وضع موجود. سالمت و درمان یهانهیکاهش سهم کارکنان از هز -5
، گذاريسرمايه ت(،هاي مراقبت)سالمندي،معلوليّ هاي زندگي از جمله بيمهبيمهتوسعه  -6

 .مسّلحنیروهای تأمين آتيه و ... براي كاركنان و اعضاي وابسته 
 های اموال و تجهیزات ن.م.عه بیمهتوس -7
 .هدف جامعه به اجتماعی تأمین و درمانی خدمات ارائه استاندارد و کیفّیت رشد -9
 حوزه هاي در هوشمند سامانه هاي از بهره گيري با خدمات هوشمند زنجيره ايجاد -8

 .غیرحضوری خدمات سهم ارتقاء و خدمات
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 و کارکنان اجتماعی منزلت ارتقاء جهت در اجتماعی سرمایه شاخص های رشد -44
 .مسّلح نیروهای وابستگان

 .مسّلحنیروهای  نظام جامع سالمت وابستگان تیو تقو جادیا -44
با رویکرد توسعه  مسّلحاجتماعی نیروهای  تأمینگذاری مایهت شرکت سرتقویّ  -42

 .ریگذاها و سرمایهدارایی
خدمات حمايتي، معيشتي، درماني براي ايثارگران و رزمندگان معسر و  توسعه -43

 .العالجعببيماران ص
 

 :مهندسی دفاعی و پدافند غیر عامل( 1/1
 ها و رویکردهاجهت گیری(4/1/1

 تأمینهای و امالک به عنوان یکی از پشتوانهدسازی و تولید ثروت در اراضی مولّ  -4
و امالک به مولّد سازی و تولید ثروت در اراضی .اعی پایدارمنابع برای توسعه قدرت دف

 عنوان یکی از پشتوانه های تأمین منابع برای توسعه قدرت دفاعی پایدار.
تأمین نظرات و مالحظات بخش دفاع در برنامه ها و مصوّبات شوراها و  -2

 کمیسیون های دولت.
اماکن حیاتی و  های مستقر درارتقاء الزامات پدافند غیرعامل در دارائی  -3
  .اس ودجاحسّ 
 .های سازمانی و اماکن رفاهی ودجاء کیفی خانهارتقا -1
 

 ایاهداف برنامه  (2/1/1
  .ن.م یامالک و اراض تیمالک تیتثب ،یمستندساز  -4
  .معارضین تعدادبا کاهش   مسّلح ی نیروهایاراض و امالک در عارضترفع  و تملک -2
  .ودجا و اماکن عیصنا یهارساختیزاز  یبردار و بهره لیتکم -3
  .شده ییگلوله شناسا و نیم نیادیمسانتیمتر  34عمق تا یعموم یپاکساز  اتمام -1
و رسیدن به سطح  ودجا ساتیسأدر اماکن و ت یمصرف انرژ  یساز نهیبه -5

 .ودجا یاماکن استقرار  ی در کلیهبرچسب انرژ مطلوب در تعیین 
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 سطح در( استانداردها توسعه و بهسازی)محیط زیست  مّلی یکپارچه نظام ایجاد -6
 .ودجا

 تعریف با ودجا تأسیسات و ساختمان برداری¬بهره مفید عمر افزایش -7
 .تعمیرات و نگهداری نظام توسعه و ساخت در استحکام

 
 :فناوری اطالعات و ارتباطات و ( پشتیبانی سایبری5/1
 کردهایها و رویر یگجهت(4/5/1

 .سایبری حوزه در مّلی خشب و م.ن روزافزون تقاضای به مناسب پاسخ ارائه -4
 و سایبری ابزارهای ارتباطات، و اطالعات فناوری سامانه های بومی سازی -2

 .بومی های سرویس ارائه و محور مکان های سامانه
 الزم سخت افزاری و نرم افزاری زیرساخت های ایجاد و فناوری ها توسعه -3

 . دفاعی افاهد راستای در مجازی فضای در مسّلح نیروهای مؤثر حضور برای
و  یملّ  تیّ موقع نییتع سیارائه سرو رینظ ییایجغرافنوین ارائه خدمات  -1

 .ییفضا یهاسامانه رصد
 .یامن مکان یهامحور با استفاده از پروتکلارائه خدمات مکان -5
 

 ایاهداف برنامه( 2/5/1
 یهاو سامانه حاتی، تسلزاتیتجه یآور و تاب یساز مقاوم ،یساز مصون -4

  .کیالکترون بریسا داتیدر برابر تهد هیبرپایسا یدفاع
دشمن  کیبرالکترونیو سا یبر یحمالت سادفاع در برابر توان مقابله و  جادیا -2
 .محدوده ودجا در
 یفضا قیاز طر ،های در تمام عرصهصنعت یاز خرابکار  یر یشگیپ -3
 یهامپلنتیو کنترل ا یابیارز ی ودفاع یهاو سامانه زاتیدر تجه کیالکترونبر یسا

و مهم  یاتیاس و ححسّ  یهاها و شبکهدر سامانه یافزار و نرم یافزار سخت
 .یدفاعصنعت
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  .، ممیزی و امداد و نجات سایبریسازیهای امنسازی سامانهطراحی و پیاده -1
عامل  ستمیس ،یبوم بدافزارضد روسیویآنت لیخاص از قب یهاسامانه دیتول -5
 .هیپا ایجغراف یهاو سامانه یبر یسا یبر فضا اشراف ،یتیوضع یآگاه ،یرزم درنگیب
  .در جهت سرباز هوشمند ایاش نترنتیکالن داده و ا یبه فناور  یابیدست -6
 سایبری رزمی تجهیزات ارزیابی و سایبری هایآزمایشگاه رسانیبروز و تجهیز -7

 مسّلح نیروهای به خدمات ارایه جهت
ذخیره  و ایانشر  رباتیک، مصنوعی، هوش نظیر همگرا هایفناوری بگارگیری -9

 .سایبری هوشمند سامانه ایجاد جهت ابری سازی
 با ارتباطي هايسامانه و شبكه تامنيّ  و پايداري فناوري، دانش، توسعه -8

  .سازيبومي رويكـــرد
نیروهای اطالعات و ارتباطات در  یفناور  یاستانداردها یساز یو جار  تدوين -44

 .(یرگوالتور )مسّلح یروهایارتباطات نو  اطالعات یفناور  مقررات میتنظاجرای  و مسّلح
اطالعات  یهاتیّ در حوزه فعال یتیّ و امن یتیّ ق ابعاد حاکماستقرار و تحقّ  -44

 در کشور  یکینامیژئود ،ییایجغراف ،یمکان
 .و کنترل ن.م( یسامانه فرمانده یبستر اطالعات مکان)کشور ییایرصدخانه جغراف احداث -42

 تعیین ،( دریایی و ای رودخانه خشکی،) کشور هایمرزبندی پایش نمودن مکانیزه -43
 بر مرزی عالئم سازی¬پیاده و نصب جانمایی، و مرزها حدود تحدید و مبدأ خط

 .فنی اسناد و معاهدات مبنای
 و مخابراتی امور به دهی¬خدمات ارائه منظور به ایماهواره منظومه تشکیل -41

 .م.ن و کشور سطح در دور راه از سنجش و ناوبری
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 :نی حقوقیپشتیبا (6/1
 کردهایها و رو یر یگجهت( 4/6/1

و در پيشگيري  مسّلحهاي حقوقي براي حمايت از نيروهاي تارتقاء ظرفيّ  -4
هاي حقوق مرتبطين دفاعي و كاهش آسيب ،رسيدگي به دعاوي داخلي و خارجي

 ها و تهديدات نوظهور.گوناگون ناشي از تحريم
 .و مرتبطين دفاعي سّلحمآثار حقوقي تحريم بر كاركنان نيروهاي  کاهش -2
-راتمجلس و مقرّ  حیها و لوادر طرح یمراقبت از اهداف و مالحظات دفاع -3

 .هابل بخش دفاع با مجلس و وزارتخانهدولت و تعامل متقا یگذار 
 حیو تنق یملّ  تیّ حوزه دفاع و امن یقانون یهاءو رفع خال ینیتقن ییشناسا -1

 .مرتبط نیقوان
بخش دفاع و دفاع  ازیبات مورد نها و مصوّ ، اساسنامهحیلوا بیتصو یر یگیپ -5

-یژه در پشتیبانی از اجرای برنامهوال بهبا رویکرد فعّ  مرتبط در دولت یهااز طرح

  .لهای تحوّ 
 

 ایبرنامهاهداف  ( 2/6/1
و  عیسر راتییروند تغهای دفاعی با توجه به تموریّ نیاز مأقوانین مورد تأمین -4

 یهاسازمانت موریّ مأ یدر فضا نیآفردیساز و تهدفرصت، نوظهور یهاحوزه
  .یدفاع
و  میدر تنظ یمند بر ابعاد حقوقنظارت نظامو استقرار فرایند  تتوسعه قابلیّ  -2

  .مسّلح یروهاین یخارج یعقد قراردادها
تسریع در و  یاخلد یدعاوهای به پرونده یدگیو رس یدادرسزمان کاهش  -3

 .های جارینمودن پرونده مختومه
ق احکام مورد نظر ی در تحقّ خارج یدعاوهای پرونده یحقوق فیتکل نییتع -1
های مطالبات در پرونده افتیدر یبرا یاسیو س یکردن اقدامات حقوق یینهاو 
 .انگلیس -آمریکا و ایران -بین ایران مهمّ 
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 :دفاعدر حوزه ( پشتیبانی سالمت 7/1
 ها و رویکردهاگیریجهت( 4/7/1

 .محوريسالمت سمت به محوريدرمان نظام از حركت -4
نیروهای  ییغذا تیّ ال ودجا در ارتقاء سطح سالمت و امنفعّ  ینیآفرنقش -2

 .مسّلح
 .ت کشف، ارزیابی و برآورد تهدیدات زیستی و سالمت دفاعیارتقاء قابلیّ  -3
 لیو تحل یدفاعحوزه سالمت داتیبرآورد و شناخت تهد تیّ قابل تیّ تقو -1

  .مسّلح یروهاین تیّ وضع
 کیسالمت الکترون یاطالعات و معمار  یفناور  یهارساختیز تیّ تقو -5

 .مسّلحنیروهای 
 .یدر حوزه سالمت دفاع یساز استاندارد تیّ ظرف توسعه -6
افزایی عامل انسانی در آوری و توانهای مرتبط با ارتقاء تابتعمیق پژوهش -7

 .های همگراشناختی و فناوری های زیستی،ویژه در حوزهبه صحنه نبرد
و  مسّلحای مرتبط با سالمت الکترونیک در نیروهای ت سازوکارهتقویّ  -9

 پاسخگویی به نیازهای حوزه سالمت و مراکز درمانی ن.م در امور تخصصی.
های متحرک امدادی، دریایی های طراحی و تولید سامانهتت ظرفیّ تقویّ  -8

 متناسب با تهدیدات و نیاز ن.م. 
و طب پیشگیری در زه بهداشت ت و توسعه خدمات مرتبط با حوایجاد، تقویّ  -44

 . نینو وریافنگیری از دانش و ای با بهرههای بهداشت محیط و حرفهزمینه
 

 ایاهداف برنامه( 2/7/1
مدیریت سالمت و طب کار و  شیسطح خدمات پا یردساز اارتقاء و استاند -4
 مسّلحنیروهای  یشغل یهایمار یب
  .یپرتو مارستانیب احداث -2
 .ی دفاعیکار و تخصص طیمح یهاندهیمرجع آال شگاهیآزما جادیا -3
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ت غذایی مورد نیاز در حوزه امنیّ  یهایبه فناور  یابیدست کمک به کشور در -1
 .یراهبرد یتوسعه بذرهاو  نیمرغ ال رهیزنجنظیر 
تجهیزات پزشکی پیشرفته  ت طراحی و تولید داروها، مواد ودستیابی به قابلیّ  -5

 .های دفاعیتموریّ موردنیاز مأ
 .نیاز در مقابله با تهدیدات زیستیمورد تیّ و قابل اهیبه فناور  یابیدست -6
 

 چندجانبه:های مشارکت( 9/1
 اکردهیها و رویر یگجهت( 4/9/1
 بنیانی، دانش به ویژه توجه و مقاومتی اقتصاد ابالغی هایسیاست رعایت -4

  .آوریتاب و هوشمندسازی
عه توسق ، از طريفناورانه موردنياز بخش دفاعصنعتی و هاي تتوسعه قابليّ  -2

 .یهای دومنظوره در سطح ملّ کسب و کارهای مبتنی بر فناوری
 هایحوزه ساتا با تأکید بر گذاریسرمایه اقتصادی، هایتفعالیّ  توسعه و تتقویّ  -3

 .تمزیّ  دارای
ثيرگذاري بر هاي ارزش راهبردي كشور از طريق تأايفاي نقش در توسعه زنجيره -1

هاي تكشور به منظور ايجاد مزيّ  گذاري صنايع مهمّ جريان هدايت و سياست
 .يفناورانه در اقتصاد ملّ 

 منظور به الکترونیک و دریایی هوایی، صنایع در ویژهبه دومنظوره صنایع توسعه -5
 .شده اكتساب هايفناوري سازيتجاري زمينه و بازار توسعه

 بخش به دفاعي صنايع واگذاري قابل خدماتي و صنعتي هايتظرفيّ  واگذاري -6
 .خصوصي

ها و شگاهیها و پتروپاالیمیپتروش ها،شگاهیپاال یبه دانش طراح یابیدست -7
 .آن یاستانداردها یساز یبوم
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 اینامهاهداف بر( 2/9/1
ت مازاد دفاعی و کاهش ظرفیّ  و دولتی منابع به وزارت وابستگی  کاهش -4

 .ال نمودن آنهاها با رهاسازی و غیرفعّ صنعتی سازمان
دی کشور نظیر ساز راهبرهای ارزشاری ساتا در زنجیرهگذهای سرمایهتکمیل طرح -2

 .، حوزه باالدستی نفت و معدنپتروشیمی
ت غذایی های صنعتی و فناورانه اتکا در زنجیره ارزش امنیّ تآفرینی ظرفیّ نقش -3

  .کشور
ن.م متناسب  مسکن تأمینهای تعاون ودجا در طرح و پروژه آفرینی بنیادنقش -1

  .مسکن تأمینی های ملّ بعه و طرحهای تات شرکتبا ظرفیّ 
-بهفناور  دومنظوره یمشارکت یهابنگاه یر یگشکل یبرا یاتوسعهنهاد  کی جادیا -5

 .هاي صنايع دفاعي و صنايع غيردفاعيتافزايي بين ظرفيّ هممنظور 
 
  :محصوالت و خدمات دفاعی صادراتآماد و (8/1 
 ها و رویکردهاگیریجهت( 4/8/1

 .م.ن راهبردی الماق هنگام به تأمین -4
 توسعه ایجاد، و هدف بازارهای در دفاعی دیپلماسی هایتسازی ظرفیّ الفعّ  -2
 .هدف کشورهای با مشترک هایکمیسیون مستمر پیگیری و
کشورها مبتنی  در سایر محصول ه فناوری و تولیدعهای مشترک توسبرنامه -3
 منظورالمللی بهنهای توانمند بیو واسطه مشتریان با راهبردی ارتباط ایجاد بر

  .کشورهای ثالث به صادرات
  .ی و خدمات مهندسیارتقاء سهم صادرات فناور  -1
 اجرای فنی، بازاریابی، هایحوزه در همکار هایشرکت شبکه توان از گیریبهره -5

 .مشتریان با ارتباط تمدیریّ  و صادراتی قراردادهای
سازی دمنظور مولّ گذاری در کشورهای هدف به ت سرمایهگیری از ظرفیّ بهره -6

  .منابع و همچنین تهاتر جهت توسعه صادرات
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 مّلی و نیروهای مسلح. تیّ از ظرف یر یگبهرهبا  المللیبازاریابی بین -7
 ،یملّ  یهاابیو بازار هاشبکه واسطه تیّ از ظرف یر یگبهرهتوسعه صادرات با  -9

هدف جهت  یهاال در کشورگذار فعّ نفوذ و اثر یار و افراد ذتجّ ، یالمللنیو ب یمحل
  .توسعه صادرات

جهت  یالمللنیمعتبر ب یهاشگاهیو نما یتجار  یدادهایال در روحضور فعّ  -8
 یالمللنیب یهاواسطه تیّ با هدف استفاده از ظرف یدفاع یهایعرضه توانمند

 .در بازارها یفروش اقالم دفاع
  .اقالم اساسی مصرفی ن.م تأمیندر  تمرکز -44
 

 ایاهداف برنامه( 2/8/1
افزایش سهم صادرات در  با دفاعی و دولتی منابع به وزارت وابستگی هشکا -4

  .فروش کل وزارت
 بازارهای عمده صادراتی.برابری  رشد دو -2
نامه و انعقاد توافق و یتجار  یوندهایمشترک و پ یهاونیسیکم جادیا -3

دوست و مسلمان  یهاصوص صادرات محصوالت ودجا با کشورنامه در ختفاهم
 .و سایر کشورهای هدف رانیاوری اسالمی مهج هیو همسا

به  صادراتی یدفاع یهاتیّ ها و قابلیتوانمند یالمللنیب شگاهینما یبرگزار  -1
  .صورت ساالنه

 یهاومیرسیو کنس یخارج یگذار هی، سرمامشترک یهمکار  یهاشرکت جادیا -5
 .شبکه همکاران یهابا مشارکت شرکت صادرات( تیّ ریمد یهاشرکت)یصادرات

و  )بورس، بيمه، بانك(بازارها و نهادهاي مالي از گذاري خارجيسرمايهجذب  -6
ويژه نهادهاي مالي به ،هاي اقتصادي خارجيسيس و مشاركت در بنگاهأخريد، ت

 .ودجا یهاتابعه و شرکت یهاخارجي توسط سازمان



 چهارساله یهابرنامه
 (4141مسّلح )تا  یروهاین یبانیدفاع و پشت ریوز

31 

 

 :هاتعامالت و همکاری(44/1
 

 ها و رویکردهاگیریجهت( 4/44/1
و  مسّلح یروهاین یاتقّ یو تحق یصنعت یهاتیّ ظرف یگذار و اشتراک یر یبکارگ -4

  .وزارت دفاع
های دفاعی در حوزه –یافزایی ملّ های همگیری حداکثری از فرصتبهره -2

 .نظامینظامی و غیر
اتی های صنعتی و تحقیقّ تت شناختن ظرفیّ ت بخشی و به رسمیّ هویّ  -3

  .و کشور مسّلحنیروهای و خدمات دفاعی در سطح  ش صنعتمکمل زنجیره ارز
های صنعتی برد در ارتباط بین سازمان -ایجاد رابطه برد حل تعارض منافع و -1

 .یاتی بخش دفاع و ملّ های صنعتی و تحقیقّ تودجا و ظرفیّ 
حدود همکاری ودجا با بخش خصوصی و پرهیز از رقابت با بخش  تعیین -5

 .خصوصی
 
 

 ای اهداف برنامه( 2/44/1
جهت استفاده  ،مسّلحنیروهای های سازمان ودجا و نیب ییافزاهم ءارتقا -4

 .یملّ  یهااز فرصت یر یگبخش دفاع در بهره یاز قدرت نهاد یحداکثر 
از  ،یهای ارزش راهبردی پشتیبان دفاع در سطح ملّ توسعه و تکمیل زنجیره -2

  .گذاری صنعتی کشورفرینی در سیاستآنقش طریق
 .گانههس یقوا یدر کارکردها یدفاع یهااز مؤلفه انتیص -3
 .یدفاع یهاتیّ قابل توسعه در کشور یو صنعت یدانشگاه یهاتیّ ظرف سهم شیافزا -1
 .کشور عیدانشگاه و صنا یجامعه نخبگ در یدفاع یاجتماع هیسطح سرما یارتقا -5
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 :توسعه سرمايه انساني (44/1
 ها و رویکردهاگیریجهت( 4/44/1

اخالقی و ت و فضائل ویّ رشد معن ،و انقالبی ديني یها و باورهاانگيزه تعمیق -4
 .کارکنان یرفتار و فرهنگ جهادافزایی و ارتقاء هوشیاری و بصیرت

 .یپرور نیودجا و جانش یتیّ ریمد یپرورش استعدادها -2
جوان مستعد  یروهایمؤثر ن تیو هدا یر یبه کارگ ،ییاستقرار نظام شناسا -3

  .ییگراجواندر جهت  ودجا
ظور جذب داوطلبان توانمند و پرورش های ارزیابی به منگیری از کانونبهره -1

 .کارکنان موجود
و  ییافزاو مهارت یتوانمندساز  تیّ ودجا با محور یمنابع انسان یفیارتقاء ک -5

  .ییگرا یابه حرفه ییگرامدرک کردیگذار از رو
 یپودمان یهابر آموزش دیکأ تسازی نظام جامع آموزش ودجا با پیاده -6
 .یکاربرد ی وتخصص ،یگروه یر یادگی کردیبخش با رواثر
بخشی به تداوم همکاری تاصالح نظام جبران خدمات مبتنی برجذابیّ  -7

  .کارکنان شایسته
 .نظام جبران خدمات نیروهای شرکتی سازیمتناسب -9
مبتنی  ودجا یانسان یروین یو روان یارتقاء سطح بهداشت و سالمت جسم -8
 سالمت  یهامهیب یفیو ک یتوسعه کمبر 
-با حمایت از ایجاد شرکت بازنشسته()وابسته یدیرکنان کلکابا  یتداوم همکار  -44

  .ت کارکنان کلیدی بازنشستههای همکار با استفاده از ظرفیّ 
 ایبرنامهاهداف  ( 2/44/1

ل تا اوّ  یهااز انتخاب یکی به عنوان اشتغال در ودجا تیّ و جذاب تیّ ارتقاء مقبول -4
 .یهمکار  یبرا کشور ینخبگ یهاتیّ م مجموعه ظرفسوّ 
  .ودجا یانسان یروین یر یدر بکارگ ستهیشا بیبه ترک یابیدست -2
 .کارکنان یافتیدرصد کل در 54بر عملکرد به  یمبتن یهاهم پرداختس ارتقاء -3
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و كشور و نيز  مسّلحاز نخبگان و استعدادهاي برتر نيروهاي  استفاده -1
برابر ظرفيت  2حداقل به میزان  هاي دانشيهاي علمي برتر و شركتتظرفيّ 

 .نيروي انساني علمي و پژوهشي وزارت به عنوان همكاران وزارت دفاع
  .به کل کارکنان یو ارتقاء نسبت کارکنان نظام یساز نهیبه -5
 کارکنانکلیه دار شدن خانهبا  کارکنان یمسکن شخص تأمیندر  عیتسر -6

 .تسال سنوات خدم 44حداقلبا  ،مسّلحنیروهای 
 

 :تعالی سازمان و مدیریت (42/1
 کردهایها و رویر یگجهت  ( 4/42/1

ایجاد هوشمندی نسبت به متغیرهای کلیدی تاثیرگذار بر محیط راهبردی  -4
 .ها و تهدیداته و کشف فرصتتصویرسازی آیندودجا به منظور 

مقابل تغییرات محیط و  حرکت به سمت ساختار و سازمان منعطف در -2
  .تموریّ تغییرات مأ

، استفاده حداکثری از فضای دیهای اجتماعی نسل جدتوجه به پیچیدگی -3
های اجتماعی برای پیگیری اهداف فرهنگی رسانه و ابزارهای نوین نظیر شبکه

  .سازمان
هاي حفاظت از نخبگان و هاي تأميني در حوزهاجراي اثربخش طرح -1

، فاوا اماكن و تأسيسات، اسناد، اطالعاتهاي دفاعي ، سالح و مهمات، شخصيت
 .هاريز پرنده هاي مقابله باو سامانه

و  یهوشمندي سازمان ،یتیامن ییفرهنگ خودپا قیبه تعم ژهیو اهتمام -5
از  ريیجلوگمنظور ی بهدفاع همکاران شبکهو  نیو مرتبط کارکنان آحاد اريیهوش
 .یهاي حفاظتشکستتخلفات و بروز 
 سالمت و تشفافیّ  انضباط، ارتقاء اقتصادی و و مالی در  خ   و دانش توسعه -6

 .صادیاقت و مالی
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 برنامه ایاهداف ( 2/42/1
دفاتر برنامه، )ت نهادهای نظام نوآوریهای ساختاری با محوریّ تت ظرفیّ تقویّ  -4

 دفاتر طراحی و مهندسی ساخت(دفاتر مطالعات نوآوری، مراکز توسعه فناوری و 
  .کیالکترون یودجا یساز یبر توسعه و جار  دیکأ ت -2
  .استقرار چرخه تعالی و پیشرفت سازمانی -3
بانک  جادیهاي دفاعي و اات و فناوريت دانش، تحقيقّ تقرار نظام مديريّ اس -1

 در ودجا. یفناورانه و دانش یهایتوانمند یاطالعات
مبتنی بر  در ودجا یت راهبردسازي نظام جامع مديريّ استقرار و پياده -5

 های راهبردیت ریسکمحور و مدیریّ ریزی سناریوبرنامه
  اعتباری، تضامین و...( اوراق و اسناد مالی و اندازپیش قرض،)پایدار منابع مالی تأمین -6

 .ات و نوآوریهای حمایت از تحقیقّ صندوقمنابع ت تقویّ  -7
توسعه و تعمیق  تت فرهنگی سازمان با محوریّ سازی نظام مدیریّ پیاده -9

مرتبط با   یفرهنگ یمحتوا دیمشارکت در تول ،باورهای دینی و فرهنگ جهادی
 یادب و یمحصوالت هنر  دیتولی و اجتماع یهاو شبکه یارسانه یدفاع در فضا

 .دفاع در جامعه یساز ریو تصو یساز مرتبط با گفتمان
-در مقابله با برنامه یفناورانه دفاع محصوالت و هاساختریز تیّ امن تأمین -8

  .یصنعت ینفوذ و خرابکار  یها


