فرماندهي كل قوا
مركز تحقيقات راهبردي دفاعي

نش
کس
هش
فهرست عناوین رپوژه اهی ژپو ی گروه مدرییت راهبردی و منابع انسانی مرکز مرتبط با حمایت از پایان انهم اهی دا جویی و رپوژه اهی ر خدمت سربازی
سدیف

ػٌَاى پظٍّطی

.1

ثشسسی الگَّبی فشهبًذّی ،هذیشیت ٍ سّجشی دس ًیشٍّبی هسلح سبیش وطَسّب.

.2

تذٍیي الگَی هٌبست فشهبًذّی،هذیشیت ٍ سّجشی دس ًیشٍّبی هسلح خوَْسی
اسالهی ایشاى.

.3

للوشٍ هَضَػی

ًَع اًدبم وبس

ولیذ ٍاطُ
فشهبًذّی ،هذیشیت ،سّجشی

هذیشیت ساّجشدی-حَصُ دفبع

هغبلؼبت تغجیمی

فشهبًذّی ،هذیشیت ،سّجشی

هذیشیت ساّجشدی-حَصُ دفبع

عشاحی الگَ

هذیشیت
ساّجشدی
هذیشیت
ساّجشدی
هذیشیت
ساّجشدی

تؼییي خبیگبُ ،هٌضلت ،ظشفیتّب ٍ تَاًوٌذیّبی دفبػی ٍ اهٌیتی ًیشٍّبی هسلح اص
ًگبُ داخلی ٍ دیگش وطَسّب (دٍست ،سلیت ،حشیف ٍ دضوي)ٍاسایِ ساّجشدّبی

ًبم هیض
تخصصی

دفبع ،اهٌیت ،دضوي ضٌبسی

هذیشیت ساّجشدی-حَصُ دفبع

ساثغِ سٌدی

اصالحی.
.4

هفبّین ،چبسچَةّب ٍ الگَّبی تغییش ٍ تحَل ،ثْجَد ٍ ًَسبصی ،تثجیت ٍ اداسُ دس
ًیشٍّبی هسلح ٍاًدبم هغبلؼِ تغجیمی دس دیگش وطَسّب.

.5

اسصیبثی ٍ تؼییي سغَح ٍ عجمِثٌذی اهَس ٍ سبصهبىّب دس فشایٌذّبی تصوینگیشی،
عشحسیضی ٍ ثشًبهِسیضی ٍ اخشای هأهَسیت.

.6

تؼییي اسخحیت ّب ٍ الضاهبت اػوبل هذیشیت ثب ًگشش سیستوی دس ًیشٍّبی هسلح
وطَس ٍ دیگش وطَسّب ٍ آسیت ضٌبسی ٍضغ هَخَد.

.7

چگًَگی تغییش ًگبُ ثِ وبسوٌبى سبصهبىّب اص "هٌبثغ اًسبًی" ثِ "سشهبیِ اًسبًی" دس
ًیشٍّبی هسلح (الضاهبت ،ساّجشدّب ،ساّىبسّبی اخشایی ٍ )...

.8

تحَل ،تغییش ،ثْجَد ًَ ،سبصی

هذیشیت ساّجشدی-حَصُ دفبع

گفتوبى سبصی ٍ
هغبلؼِ تغجیمی

تصوین گیشی ،عشح سیضی،
ثشًبهِ سیضی

هذیشیت ساّجشدی-حَصُ دفبع

ساثغِ سٌدی

هذیشیتً ،گشش سیستوی

هذیشیت ساّجشدی-حَصُ دفبع

آسیت ضٌبسی

هٌبثغ اًسبًی –حَصُ دفبع

اسائِ الگَ-اهىبى
سٌحی

هٌبثغ اًسبًی،

هذیشیت
ساّجشدی
هذیشیت
ساّجشدی

هٌبثغ اًسبًی

هٌبثغ اًسبًی

تذٍیي ًظبم ضبیستِسبالسی اًتصبثبت فشهبًذّبى ٍ هذیشاى ًیشٍّبی هسلح ٍ اسائِ
ساٌّوبی اسصیبثی ٍ تذٍیي ثبصثیٌِ (چه لیست) ضبیستگیّبی ػوَهی دس تحمك آى ٍ

هذیشیت
ساّجشدی

ضبیستِ سبالسی ،ضبیستگی

هٌبثغ اًسبًی –حَصُ دفبع

اسائِ الگَ

اًدبم هغبلؼِ تغجیمی دس دیگش وطَسّب.
.9

هؼشفی سٍش ّبی ًَیي ثشًبهِ سیضی سشهبیِ اًسبًی دس سبصهبى ّبی ًظبهی پیطشٍ

هٌبثغ اًسبًی

سشهبیِ ّبی اًسبًی ،ثشًبهِ
سیضی

هٌبثغ اًسبًی –حَصُ دفبع

گفتوبى سبصی

خزة ،گضیٌص ،سشهبیِ ّبی
اًسبًی

هٌبثغ اًسبًی –حَصُ دفبع

هغبلؼِ تغجیمی

في آٍسی ،خزة ،گضیٌص،
سشهبیِ ّبی اًسبًی

هٌبثغ اًسبًی –حَصُ دفبع

هغبلؼِ تغجیمی

سشهبیِ ّبی اًسبًی

هٌبثغ اًسبًی –حَصُ دفبع

هغبلؼِ تغجیمی

.13

ثشسسی فٌَى عشاحی هطبغل دس سبصهبى ّبی ًظبهی دًیب

عشاحی هطبغل

هٌبثغ اًسبًی –حَصُ دفبع

هغبلؼِ تغجیمی

.14

تذٍیي ساّىبسّبی سبدُ سبصی هطبغل دس ًیشٍّبی هسلح سبیش وطَسّب

سبدُ سبصی ضغل

هٌبثغ اًسبًی –حَصُ دفبع

اسائِ ساّجشد

.15

تذٍیي ساّىبسّبی هٌبست گشدش هطبغل دس ًیشٍّبی هسلح سبیش وطَسّب

گشدش ضغل

هٌبثغ اًسبًی –حَصُ دفبع

اسائِ ساّجشد

.16

ساّىبسّبی تَسؼِ ضغلی دس ًیشٍّبی هسلح سبیش وطَسّب

تَسؼِ ضغل

هٌبثغ اًسبًی –حَصُ دفبع

اسائِ ساّجشد

.17

ثشسسی خَدوبسی ٍ استفبدُ اص آدم ٍاسُ ّب ،سثبت ّب ٍ سایبًِ ّب دس ًیشٍّبی هسلح

في اٍسی ،آدم سثبت

هٌبثغ اًسبًی –حَصُ دفبع

هغبلؼِ تغجیمی

دٍسوبسی

هٌبثغ اًسبًی –حَصُ دفبع

هغبلؼِ تغجیمی

سشهبیِ ّبی اًسبًی

هٌبثغ اًسبًی –حَصُ دفبع

اسائِ ساّجشد

خجشاى خذهت

هٌبثغ اًسبًی –حَصُ دفبع

هغبلؼِ تغجیمی

دًیب.
.11

ثشسسی تغجیمی سٍش ّبی ًَیي ًظبم خزة ٍ گضیٌص سشهبیِ ّبی اًسبًی دس
سبصهبى ّبی ًظبهی دًیب

.11

ثشسسی تأثیش ثِ وبسگیشی في آٍسی ّبی ًَیي دس اثشثخطی خزة ٍ گضیٌص سشهبیِ
ّبی اًسبًی دس ًیشٍّبی هسلح سبیش وطَسّب

.12

ثشسسی سٍش ّبی ًَیي ًظبم ثِ وبسگیشی سشهبیِ ّبی اًسبًی دس سبصهبى ّبی
ًظبهی پیطشٍ دًیب

سبیش وطَسّب
.18

ًمذ ٍ ثشسسی پیبهذّب ٍ ًتبیح وبس اص ساُ دٍس (دٍس وبسی) دس ًیشٍّبی هسلح

.19

تذٍیي ساّجشدّبی تَسؼِ هطبسوت سشهبیِ اًسبًی دس ًیشٍّبی هسلح سبیش وطَسّب

.21

ثشسسی سٍش ّبی ًَیي پشداخت ٍ خجشاى خذهبت سشهبیِ ّبی اًسبًی دس سبصهبى
ّبی ًظبهی پیطشٍ دًیب

هٌبثغ اًسبًی

هٌبثغ اًسبًی

هٌبثغ اًسبًی

هٌبثغ اًسبًی
هٌبثغ اًسبًی
هٌبثغ اًسبًی
هٌبثغ اًسبًی
هٌبثغ اًسبًی

هٌبثغ اًسبًی
هٌبثغ اًسبًی
هٌبثغ اًسبًی
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.21

ثشسسی سٍش ّبی هٌبست اسصضیبثی هطبغل دس ًیشٍّبی هسلح

.22

ثشسسی تغجیمی سٍضْبی خجشاى خذهبت دس سبصهبى ّبی ًظبهی ٍ اًتظبهی ًیشٍّبی

اسصیبثی هطبغل

هٌبثغ اًسبًی –حَصُ دفبع

هغبلؼِ تغجیمی

خجشاى خذهت

هٌبثغ اًسبًی –حَصُ دفبع

هغبلؼِ تغجیمی

.23

ثشسسی تغجیمی ًظبم تشفیؼبت هجتٌی ثش ضبیستِ سبالسی دس سبصهبى ّبی ًظبهی دًیب

ضبیستِ سبالسی

هٌبثغ اًسبًی –حَصُ دفبع

هغبلؼِ تغجیمی

.24

ثشسسی ػَاهل هَثش ثش اسصضیبثی ػولىشد سشهبیِ ّبی اًسبًی دس ًیشٍّبی هسلح وطَس

اسصیبثی ػولىشد

هٌبثغ اًسبًی –حَصُ دفبع

هغبلؼِ تغجیمی

.25

ثشسسی تغجیمی سٍش ّبی ًَیي اسصضیبثی ػولىشد سشهبیِ ّبی اًسبًی دس سبصهبى

اسصیبثی ػولىشد

هٌبثغ اًسبًی –حَصُ دفبع

هغبلؼِ تغجیمی

سشهبیِ ّبی اًسبًی

هٌبثغ اًسبًی –حَصُ دفبع

ًتبیح ٍ پیبهذ
پظٍّی

سشهبیِ ّبی اًسبًی

هٌبثغ اًسبًی –حَصُ دفبع

هغبلؼِ تغجیمی

سشهبیِ ّبی اًسبًی

هٌبثغ اًسبًی –حَصُ دفبع

هغبلؼِ تغجیمی

.29

ثشسسی ػَاهل هَثش ثش لبًًَگشایی ٍ لبًًَگشیضی دس ًیشٍّبی هسلح

لبًًَگشایی ٍ لبًًَگشیضی

هٌبثغ اًسبًی –حَصُ دفبع

ساثغِ سٌدی

.31

ثشسسی ًگشش سشهبیِ ّبی اًسبًی ًسجت ثِ لبًَى دس ًیشٍّبی هسلح

سشهبیِ ّبی اًسبًی ،لبًَى

هٌبثغ اًسبًی –حَصُ دفبع

ساثغِ سٌدی

.31

هغبلؼِ تغجیمی هبّیت ٍ ًَع خشم ٍ خشاین دس ًیشٍّبی هسلح سبیش وطَسّب

خشم ٍ خشاین

هٌبثغ اًسبًی –حَصُ دفبع

هغبلؼِ تغجیمی

.32

ثشسسی ػَاهل هَثش ثش پیطگیشی اص خشاین دس ًیشٍّبی هسلح

خشاین

هٌبثغ اًسبًی –حَصُ دفبع

ساثغِ سٌدی

.33

ثشسسی تغجیمی ًظبهبت هذیشیت سشهبیِ اًسبًی دس سبصهبى ّبی ًظبهی دًیب

سشهبیِ اًسبًی

هٌبثغ اًسبًی –حَصُ دفبع

هغبلؼِ تغجیمی

.34

هفَْم ضٌبسی هذیشیت سشهبیِ اًسبًی دس سبصهبى (هفبّینً ،ظشیِ ّب ،دیذگبّْب،

سشهبیِ اًسبًی

هٌبثغ اًسبًی –حَصُ دفبع

گفتوبى سبصی

.35

ساّىبسّبی تؼبدل ثیي وبس ٍ صًذگی سشهبیِ ّبی اًسبًی دس ًیشٍّبی هسلح

سشهبیِ ّبی اًسبًی

هٌبثغ اًسبًی –حَصُ دفبع

ساثغِ سٌدی

.36

تذٍیي ساّىبسّبی ػولی هذیشیت ثش افشاد دضَاس (هسئلِ سبص) دس ًیشٍّبی هسلح

هذیشیت

هٌبثغ اًسبًی –حَصُ دفبع

اسائِ ساّجشد

.37

ساّىبسّبی هَثش تَسؼِ تؼْذ سبصهبًی سشهبیِ ّبی اًسبًی دس ًیشٍّبی هسلح

تؼْذ سبصهبًی ،سشهبیِ ّبی
اًسبًی

هٌبثغ اًسبًی –حَصُ دفبع

اسائِ ساّجشد

.38

چگًَگی تغییش ًگبُ ثِ وبسوٌبى سبصهبىّب اص "هٌبثغ اًسبًی" ثِ "سشهبیِ اًسبًی" دس

هٌبثغ اًسبًی ،سشهبیِ ّبی
اًسبًی

هٌبثغ اًسبًی –حَصُ دفبع

عشاحی الگَ

ثسیح هٌبثغ ٍ اهىبًبت

ثسیح  -حَصُ دفبع ٍ اهٌیت

ساثغِ سدی

خزة ،ثسیح

ثسیح  -حَصُ دفبع ٍ اهٌیت

ساثغِ سٌدی –
اسائِ ساّجشد

ثٌیِ دفبػی ،فشٌّگ

ثسیح  -حَصُ دفبع ٍ اهٌیت

گفتوبى سبصی –
دفبع همذع

ثسیح ،دفبع همذع

ثسیح  -حَصُ دفبع ٍ اهٌیت

گفتوبى سبصی

فشٌّگ  ،تفىش ثسیدی

ثسیح  -حَصُ دفبع ٍ اهٌیت

گفتوبى سبصی

فشٌّگ ،تفىش ثسیدی

ثسیح  -حَصُ دفبع ٍ اهٌیت

عشاحی الگَ

تفىش ثسیدی ،هذیشیت خْبدی

ثسیح  -حَصُ دفبع ٍ اهٌیت

گفتوبى سبصی

فشٌّگ  ،تفىش ثسیدی

ثسیح  -حَصُ دفبع ٍ اهٌیت

اسائِ ساّجشد

فشٌّگ  ،تفىش ثسیدی ،هذیشت
خْبدی

ثسیح  -حَصُ دفبع ٍ اهٌیت

اسائِ ساّجشد

هسلح

ّبی ًظبهی پیطشٍ دًیب
.26

تجییي آثبس ٍ پیبهذّبی هغلَة یه ًظبم حمَلی هٌبست سشهبیِ ّبی اًسبًی دس
ًیشٍّبی هسلح

.27

ثشسسی ٍ اٍلَیت ثٌذی ػَاهل هَثش ثش ًظبم حمَلی سشهبیِ ّبی اًسبًی دس ًیشٍّبی
هسلح وطَس

.28

ثشسسی سٍش ّبی ً َیي حمَلی سشهبیِ ّبی اًسبًی دس سبصهبى ّبی ًظبهی پیطشٍ
دًیب

الگَّب ٍ)...

ًیشٍّبی هسلح (الضاهبت ،ساّجشدّب ،ساّىبسّبی اخشایی ٍ )...
.39

ثشسسی ًمص ثسیح هٌبثغ ٍ اهىبًبت دس سغح هلی ،استبًی ٍ هحلی ثب سٍیىشد دفبع
ّوِ خبًجِ.

.41

ثشسسی هیضاى ػَاهل گشایص ٍ خزة خَاًبى ٍ الطبس هشدم ثِ ثسیح ٍ اسائِ ساّجشدّبی
هٌبست خْت تطىیل ثسیح دُّب هیلیًَی.

.41

تذٍیي ًمص هشدم دس ثٌیِ دفبػی وطَس ثب سٍیىشد ثْشُگیشی اص فشٌّگ ثِخبهبًذُ اص
دفبع همذع.

.42

احصب ٍ تذٍیي ٍ اًتمبل هفبّین ًمص ثسیح دس دفبع همذع ،ثِ ًسل آیٌذُ.

.43

ضٌبخت خبستگبُ فشٌّگ ٍ تفىش ثسیدی اص دیذگبُ حضشت اهبم (سُ) ٍ همبم هؼظن
سّجشی (هذظلِ الؼبلی)

.44

اثؼبد ،هَلفِّب ٍ ضبخصّبی فشٌّگ ٍ تفىش ثسیدی.

.45

تذٍیي سٍیىشدّبی تفىش ثسیدی ثشای ثْشُگیشی دس هذیشیت خْبدی دس ًیشٍّبی
هسلح.

.46

ساُّبی ثْشُگیشی اص تفىش ثسیدی دس همبثلِ ثب تْذیذات ٍ تْبخن فشٌّگی.

.47

عشاحی ساُوبسّبی تأثیش فشٌّگ ٍ تفىش ثسیدی ٍ هذیشیت خْبدی دس هَفمیت ًظبم ٍ
ًیشٍّبی هسلح.

هٌبثغ اًسبًی
هٌبثغ اًسبًی

هٌبثغ اًسبًی
هٌبثغ اًسبًی
هٌبثغ اًسبًی

هٌبثغ اًسبًی

هٌبثغ اًسبًی

هٌبثغ اًسبًی

هٌبثغ اًسبًی
هٌبثغ اًسبًی
هٌبثغ اًسبًی
هٌبثغ اًسبًی
هٌبثغ اًسبًی
هٌبثغ اًسبًی

هٌبثغ اًسبًی
هٌبثغ اًسبًی
هٌبثغ اًسبًی
هٌبثغ اًسبًی

ثسیح

ثسیح

ثسیح

ثسیح
ثسیح

ثسیح
ثسیح

ثسیح
ثسیح
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.48

ثسیح ٍ دفبع همذع ٍ ساُّبی افضایص لذست ثبصداسًذگی ٍ ثٌیِ دفبػی وطَس.

لذست ثبصداسًذگی ،ثٌیِ دفبػی

ثسیح  -حَصُ دفبع ٍ اهٌیت

.49

ساّجشدّبی ًْبدیٌِسبصی فشٌّگ ثسیح ػوَهی دس هَالغ ثحشاًی ٍ خٌگ.

فشٌّگ ثسیح ػوَهی ،ثحشاى،
خٌگ

ثسیح  -حَصُ دفبع ٍ اهٌیت

اسائِ ساّجشد

.51

ثشسسی تغجیمی ثسیح هٌبثغ دس اًمالة اسالهی ٍ سبیش هلل ٍ دٍلتّب.

ثسیح

ثسیح  -حَصُ دفبع ٍ اهٌیت

هغبلؼِ تغجیمی

.51

ضیَُّب ٍ سٍشّبی ثِ وبسگیشی ثسیح هٌبثغ ٍ اهىبًبت هلی دس سبیش وطَسّب ثشای

ثسیح هٌبثغ

ثسیح  -حَصُ دفبع ٍ اهٌیت

هغبلؼِ تغجیمی

ثسیح هٌبثغ

ثسیح  -حَصُ دفبع ٍ اهٌیت

ساثغِ سٌدی

آیٌذُ پظٍّی ،هٌبثغ اًسبًی

ثْشُ ٍسی هٌبثغ اًسبًی –
حَصُ دفبع

آیٌذُ پظٍّی

ثْشُ ٍسی هٌبثغ اًسبًی

ثْشُ ٍسی هٌبثغ اًسبًی –
حَصُ دفبع

ضبخص سبصی

هذیشیت ٍ ثْشُ ٍسی

ثْشُ ٍسی هٌبثغ اًسبًی –
حَصُ دفبع

اسائِ ساّجشد

سشهبیِ ّبی اًسبًی

ثْشُ ٍسی هٌبثغ اًسبًی –
حَصُ دفبع

ساثغِ سٌدی

ػشضِ ٍ تمبضبی ًیشٍی وبس

ثْشُ ٍسی هٌبثغ اًسبًی –
حَصُ دفبع

ساثغِ سٌدی

سبػت وبس ،ثْشُ ٍسی

ثْشُ ٍسی هٌبثغ اًسبًی –
حَصُ دفبع

ساثغِ سٌدی

ثبصًطستگی

ثْشُ ٍسی هٌبثغ اًسبًی –
حَصُ دفبع

ساثغِ سٌدی

.61

هبهَس وشدى افشاد ٍ ثْشُ ٍسی سشهبیِ ّبی اًسبًی دس سبصهبى ّبی ًیشٍّبی هسلح.

هبهَسیت  ،هٌبثغ اًسبًی

ثْشُ ٍسی هٌبثغ اًسبًی –
حَصُ دفبع

ساثغِ سٌدی

.61

استمبی ثْشُ ٍسی ٍ ثِ وبس گوبسی سشهبیِ ّبی اًسبًی دس ثیشٍى سبصهبى.

وبسگوبسی سشهبیِ ّبی اًسبًی

ثْشُ ٍسی هٌبثغ اًسبًی –
حَصُ دفبع

اسائِ الگَ

.62

سٍش ّبی استمبی ثْشُ ٍسی ثب لشض دادى سشهبیِ ّبی اًسبًی دس سبصهبى ّبی

سشهبیِ ّبی اًسبًی

ثْشُ ٍسی هٌبثغ اًسبًی –
حَصُ دفبع

گفتوبى سبصی

سشهبیِ ّبی اًسبًی پبسُ ٍلت

ثْشُ ٍسی هٌبثغ اًسبًی –
حَصُ دفبع

گفتوبى سبصی

سشهبیِ ّبی اًسبًی

ثْشُ ٍسی هٌبثغ اًسبًی –
حَصُ دفبع

گفتوبى سبصی

تَاًوٌذ سبصی ،سشهبیِ ّبی
اًسبًی

ثْشُ ٍسی هٌبثغ اًسبًی –
حَصُ دفبع

گفتوبى سبصی

خزة  ،گضیٌص ،سشهبیِ ّبی
اًسبًی

ثْشُ ٍسی هٌبثغ اًسبًی –
حَصُ دفبع

گفتوبى سبصی

ثْشُ ٍسی سشهبیِ ّبی اًسبًی

ثْشُ ٍسی هٌبثغ اًسبًی –
حَصُ دفبع

اسائِ الگَ

ثْشُ ٍسی سشهبیِ ّبی اًسبًی

ثْشُ ٍسی هٌبثغ اًسبًی –
حَصُ دفبع

اسائِ الگَ

آصهَى استخذام ،ثْشُ ٍسی

ثْشُ ٍسی هٌبثغ اًسبًی –
حَصُ دفبع

ساثغِ سٌدی

.71

ساثغِ هصبحجِ ّبی ضغلی ٍ استمبی ثْشُ ٍسی سشهبیِ ّبی اًسبًی دس ًیشٍّبی هسلح.

هصبحجِ ضغلی ،ثْشُ ٍسی

ثْشُ ٍسی هٌبثغ اًسبًی –
حَصُ دفبع

ساثغِ سٌدی

.71

ساثغِ هؼبیٌبت پضضىی ٍ استمبی ثْشُ ٍسی سشهبیِ ّبی اًسبًی دس ًیشٍّبی هسلح.

هؼبیٌبت پضضىی ،ثْشُ ٍسی

ثْشُ ٍسی هٌبثغ اًسبًی –
حَصُ دفبع

ساثغِ سٌدی

.72

ساثغِ تست ٍسصش ٍ استمبی ثْشُ ٍسی سشهبیِ ّبی اًسبًی دس ًیشٍّبی هسلح.

تست ٍسصش ،ثْشُ ٍسی

ثْشُ ٍسی هٌبثغ اًسبًی –
حَصُ دفبع

ساثغِ سٌدی

ثْشُگیشی دس ًیشٍّبی هسلح دس آیٌذُ.
.52

ثشسسی ًمص ثسیح هٌبثغ ٍ اهىبًبت دس سغح هلی ،استبًی ٍ هحلی ثب سٍیىشد دفبع
ّوِ خبًجِ.

.53

آیٌذُ پظٍّی دس استمبی ثْشُ ٍسی ویفیت سشهبیِ اًسبًی دس ًیشٍّبی هسلح آیٌذُ.

.54

سٍش ّب ٍ ضبخص ّبی هَسد ًیبص ثشای پیص ثیٌی ثْشُ ٍسی سشهبیِ اًسبًی هَسد ًیبص
دس ًیشٍّبی هسلح آیٌذُ.

.55

سٍش ّبی ثْشُ ٍس ثشای هذیشیت ثش هبصاد ًیشٍی اًسبًی دس ًیشٍّبی هسلح دس صهبى
صلح.

.56

ثْشُ ٍسی ٍ تؼبدل ػشضِ ٍ تمبضبی سشهبیِ اًسبًی دس ًیشٍّبی هسلح آیٌذُ.

.57

سٌدص ػشضِ ٍ تمبضبی ًیشٍی وبس ثِ هٌظَس استمبی ثْشُ ٍسی ًیشٍی اًسبًی
ًیشٍّبی هسلح.

.58

وبّص سبػت وبس ٍ ثْشُ ٍسی سشهبیِ ّبی اًسبًی دس ًیشٍّبی هسلح.

.59

ثبصًط ستگی صٍدسع ٍ ثْشُ ٍسی سشهبیِ ّبی اًسبًی دس ثخص ّبی دفبع ٍ اهٌیت
وطَس.

ًیشٍّبی هسلح.
.63

سٍش ّبی ثْشُ ٍس دس استفبدُ اص سشهبیِ ّبی اًسبًی هَلت ٍ پبسُ ٍلت دس ًیشٍّبی
هسلح.

.64

سٍش ّبی استفبدُ اص سشهبیِ ّبی اًسبًی سبصهبى ّبی دیگش ٍ ساثغِ آى ثب ثْشُ ٍسی
دس ًیشٍّبی هسلح.

.65

تَاًوٌذسبصی سشهبیِ ّبی اًسبًی ضبغل دس ثخص ّبی دفبع ٍ اهٌیت ثِ هٌظَس استمب
ثْشُ ٍسی.

.66

ًمص ،خبیگبُ ٍ وبسوشد ًظبم خزة ٍ گضیٌص دس ثْشُ ٍسی سشهبیِ ّبی اًسبًی
ًیشٍّبی هسلح آیٌذُ.

.67

استمبی ثْشُ ٍسی ثب ثبصعشاحی هطبغل دس سبصهبى ّبی ثخص ّبی دفبع ٍ اهٌیت
وطَس.

.68

استمبی ثْشُ ٍسی ًیشٍی اًسبًی ثب ثبصعشاحی ٍ هٌْذسی هدذد ٍظبیف ٍ هسئَلیتّب
دس ًیشٍّبی هسلح.

.69

ساثغِ آصهَى ّبی استخذاهی ٍ استمبی ثْشُ ٍسی سشهبیِ ّبی اًسبًی دس ًیشٍّبی
هسلح.

اسائِ ساّجشد

ثسیح
ثسیح
ثسیح
ثسیح

ثْشُ ٍسی
هٌبثغ اًسبًی
ثْشُ ٍسی
هٌبثغ اًسبًی
ثْشُ ٍسی
هٌبثغ اًسبًی
ثْشُ ٍسی
هٌبثغ اًسبًی
ثْشُ ٍسی
هٌبثغ اًسبًی
ثْشُ ٍسی
هٌبثغ اًسبًی
ثْشُ ٍسی
هٌبثغ اًسبًی
ثْشُ ٍسی
هٌبثغ اًسبًی
ثْشُ ٍسی
هٌبثغ اًسبًی
ثْشُ ٍسی
هٌبثغ اًسبًی
ثْشُ ٍسی
هٌبثغ اًسبًی
ثْشُ ٍسی
هٌبثغ اًسبًی
ثْشُ ٍسی
هٌبثغ اًسبًی
ثْشُ ٍسی
هٌبثغ اًسبًی
ثْشُ ٍسی
هٌبثغ اًسبًی
ثْشُ ٍسی
هٌبثغ اًسبًی
ثْشُ ٍسی
هٌبثغ اًسبًی
ثْشُ ٍسی
هٌبثغ اًسبًی
ثْشُ ٍسی
هٌبثغ اًسبًی
ثْشُ ٍسی
هٌبثغ اًسبًی
ثْشُ ٍسی
هٌبثغ اًسبًی
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.73

آثبس ٍ پیبهذّبی ثِ وبسگیشی هؤثش ٍ ثْشُ ٍس اص سشهبیِ ّبی اًسبًی دس ًیشٍّبی هسلح.

ثِ وبس گیشی هٌبیغ اًسبًی

ثْشُ ٍسی هٌبثغ اًسبًی –
حَصُ دفبع

ًتبیح ٍ پیبهذ
پظٍّی

.74

تذٍیي ساّىبسّبی ثْشُ ٍس دس سبدُ سبصی هطبغل دس ًیشٍّبی هسلح.

سبدُ سبصی ضغل

ثْشُ ٍسی هٌبثغ اًسبًی –
حَصُ دفبع

اسائِ ساّجشد

.75

تذٍیي ساّىبسّبی ثْشُ ٍس دس گشدش هطبغل دس ًیشٍّبی هسلح.

گشدش هطبغل ،ثْشُ ٍسی

ثْشُ ٍسی هٌبثغ اًسبًی –
حَصُ دفبع

اسائِ ساّجشد

.76

تذٍیي ساّىبسّبی ثْشُ ٍس دس تَسؼِ ضغلی دس ًیشٍّبی هسلح.

تَسؼِ ضغل ،ثْشُ ٍسی

ثْشُ ٍسی هٌبثغ اًسبًی –
حَصُ دفبع

اسائِ ساّجشد

.77

تذٍیي ساّىبسّبی ثْشُ ٍس دس تمَیت هطبغل دس ًیشٍّبی هسلح.

تمَیت ضغل ،ثْشُ ٍسی

ثْشُ ٍسی هٌبثغ اًسبًی –
حَصُ دفبع

اسائِ ساّجشد

.78

ضبخص ّبی اًذاصُ گیشی ثْشُ ٍسی سشهبیِ ّبی اًسبًی دس هشاوض آهَصضی ًیشٍّبی

هشاوض آهَصضی ،ثْشُ سٍی

ثْشُ ٍسی هٌبثغ اًسبًی –
حَصُ دفبع

ضبخص سبصی

هشاوض پظٍّطی ،ثْشُ سٍی

ثْشُ ٍسی هٌبثغ اًسبًی –
حَصُ دفبع

ضبخص سبصی

ثْشُ ٍسی هٌبثغ اًسبًی

ثْشُ ٍسی هٌبثغ اًسبًی –
حَصُ دفبع

ضبخص سبصی

ثْشُ ٍسی هٌبثغ اًسبًی

ثْشُ ٍسی هٌبثغ اًسبًی –
حَصُ دفبع

ضبخص سبصی

ثْشُ ٍسی هٌبثغ اًسبًی

ثْشُ ٍسی هٌبثغ اًسبًی –
حَصُ دفبع

اسائِ ساّجشد

ثْشُ ٍسی هٌبثغ اًسبًی

ثْشُ ٍسی هٌبثغ اًسبًی –
حَصُ دفبع

ضبخص سبصی

ثْشُ ٍسی هٌبثغ اًسبًی

ثْشُ ٍسی هٌبثغ اًسبًی –
حَصُ دفبع

گفتوبى سبصی

ثْشُ ٍسی هٌبثغ اًسبًی ،تصوین
گیشی

ثْشُ ٍسی هٌبثغ اًسبًی –
حَصُ دفبع

گفتوبى سبصی

ثْشُ ٍسی هٌبثغ اًسبًی

ثْشُ ٍسی هٌبثغ اًسبًی –
حَصُ دفبع

عشاحی الگَ

ثْشُ ٍسی هٌبثغ اًسبًی ،هذیشیت

ثْشُ ٍسی هٌبثغ اًسبًی –
حَصُ دفبع

عشاحی الگَ

.88

سیطِ یبثی ٍ تحلیل هَاًغ ثْجَد ٍ استمبی ثْشٍُسی ًیشٍی اًسبًی دس ًیشٍّبی هسلح.

ثْشُ ٍسی هٌبثغ اًسبًی

ثْشُ ٍسی هٌبثغ اًسبًی –
حَصُ دفبع

آسیت ضٌبسی

.89

هؼشفی ساّىبسّبی ػولی افضایص ثْشُ ٍسی ًیشٍی اًسبًی دس ًیشٍّبی هسلح.

ثْشُ ٍسی هٌبثغ اًسبًی

ثْشُ ٍسی هٌبثغ اًسبًی –
حَصُ دفبع

اسائِ ساّجشد

.91

سٍشّب ٍ سبصٍوبسّبی افضایص ثْشٍُسی ًیشٍی اًسبًی دس ًیشٍّبی هسلح وطَس

ثْشُ ٍسی هٌبثغ اًسبًی

ثْشُ ٍسی هٌبثغ اًسبًی –
حَصُ دفبع

هغبلؼبت تغجیمی

ثْشُ ٍسی هٌبثغ اًسبًی

ثْشُ ٍسی هٌبثغ اًسبًی –
حَصُ دفبع

هغبلؼبت تغجیمی

ثْشُ ٍسی هٌبثغ اًسبًی

ثْشُ ٍسی هٌبثغ اًسبًی –
حَصُ دفبع

هغبلؼبت تغجیمی

ثْشُ ٍسی هٌبثغ اًسبًی

ثْشُ ٍسی هٌبثغ اًسبًی –
حَصُ دفبع

هغبلؼبت تغجیمی

ثْشُ ٍسی هٌبثغ اًسبًی

ثْشُ ٍسی هٌبثغ اًسبًی –
حَصُ دفبع

هغبلؼبت تغجیمی

ثْشُ ٍسی هٌبثغ اًسبًی

ثْشُ ٍسی هٌبثغ اًسبًی –
حَصُ دفبع

هغبلؼبت تغجیمی

ثْشُ ٍسی هٌبثغ اًسبًی  ،سبصهبى
غیش سسوی

ثْشُ ٍسی هٌبثغ اًسبًی –
حَصُ دفبع

ساثغِ سٌدی

ثْشُ ٍسی هٌبثغ اًسبًی ،سجه
سّجشی ،هذیشاى

ثْشُ ٍسی هٌبثغ اًسبًی –
حَصُ دفبع

ساثغِ سٌدی

هسلح.
.79

ضبخص ّبی اًذا صُ گیشی ثْشُ ٍسی سشهبیِ ّبی اًسبًی دس هشاوض پظٍّطی ًیشٍّبی
هسلح.

.81

ضبخص ّبی اًذاصُ گیشی ثْشُ ٍسی هٌبثغ اًسبًی دس هشاوض پبدگبى ّبی لطىشّب ٍ
تیپ ّبی ًیشٍّبی هسلح.

.81

ضبخص ّبی اًذاصُ گیشی ثْشُ ٍسی هٌبثغ اًسبًی دس هشاوض آهَصش سشثبصی ًیشٍّبی
هسلح.

.82

ساُ وبسّبی ثْجَد ثْشُ ٍسی دس استفبدُ اص وبسوٌبى ٍظیفِ دس ًیشٍّبی هسلح.

.83

ضبخص ّبی ثْجَد ثْشُ ٍسی هٌبثغ اًسبًی دس ثشًبهِ سیضی ًگْذاسی ٍ تؼویشات دس
یگبى ّبی ًظبهی ًیشٍّبی هسلح.

.84

تؼییي ػَاهل هَثش دس استمبی ثْشٍُسی ًیشٍی اًسبًی دس ًیشٍّبی هسلح.

.85

هؼشفی ػَاهل هَثش ثش استمبی ثْشٍُسی ًیشٍی اًسبًی ًیشٍّبی هسلح ثب استفبدُ اص
تىٌیهّبی تصوینگیشی چٌذهؼیبسُ.

.86

تجییي ٍ اسائِ الگَیی ثشای ثْجَد ٍ استمبی ثْشٍُسی ًیشٍی اًسبًی دس ًیشٍّبی هسلح.

.87

عشاحی الگَی خبهغ هذیشیت ػَاهل هَثش ثش ثْشٍُسی ًیشٍی اًسبًی دس ًیشٍّبی
هسلح.

پبوستبى (هغبلؼِ تغجیمی).
.91

سٍشّب ٍ سبصٍوبسّبی افضایص ثْشٍُسی ًیشٍی اًسبًی دس ًیشٍّبی هسلح وطَس تشویِ
(هغبلؼِ تغجیمی).

.92

سٍشّب ٍ سبصٍوبسّبی افضایص ثْشٍُسی ًیشٍی اًسبًی دس ًیشٍّبی هسلح وطَس
ٌّذٍستبى(هغبلؼِ تغجیمی).

.93

سٍشّب ٍ سبصٍوبسّبی افضایص ثْشٍُسی ًیشٍی اًسبًی دس ًیشٍّبی هسلح وطَس
آهشیىب (هغبلؼِ تغجیمی).

.94

سٍشّب ٍ سبصٍوبسّبی افضایص ثْشٍُسی ًیشٍی اًسبًی دس ًیشٍّبی هسلح وطَس چیي
(هغبلؼِ تغجیمی).

.95

سٍشّب ٍ سبصٍوبسّبی افضایص ثْشٍُسی ًیشٍی اًسبًی دس ًیشٍّبی هسلح سبیش
وطَسّب (هغبلؼِ تغجیمی).

.96

ثشسسی ًمص سبصهبىّبی

غیش سسوی دس ثْشٍُسی ًیشٍی اًسبًی سبصهبىّبی

ًیشٍّبی هسلح.
.97

ثشسسی تأثیش سجه سّجشی فشهبًذّبى ٍ هذیشاى دس ثْشٍُسی سشهبیِّبی اًسبًی دس
ًیشٍّبی هسلح.

ثْشُ ٍسی
هٌبثغ اًسبًی
ثْشُ ٍسی
هٌبثغ اًسبًی
ثْشُ ٍسی
هٌبثغ اًسبًی
ثْشُ ٍسی
هٌبثغ اًسبًی
ثْشُ ٍسی
هٌبثغ اًسبًی
ثْشُ ٍسی
هٌبثغ اًسبًی
ثْشُ ٍسی
هٌبثغ اًسبًی
ثْشُ ٍسی
هٌبثغ اًسبًی
ثْشُ ٍسی
هٌبثغ اًسبًی
ثْشُ ٍسی
هٌبثغ اًسبًی
ثْشُ ٍسی
هٌبثغ اًسبًی
ثْشُ ٍسی
هٌبثغ اًسبًی
ثْشُ ٍسی
هٌبثغ اًسبًی
ثْشُ ٍسی
هٌبثغ اًسبًی
ثْشُ ٍسی
هٌبثغ اًسبًی
ثْشُ ٍسی
هٌبثغ اًسبًی
ثْشُ ٍسی
هٌبثغ اًسبًی
ثْشُ ٍسی
هٌبثغ اًسبًی
ثْشُ ٍسی
هٌبثغ اًسبًی
ثْشُ ٍسی
هٌبثغ اًسبًی
ثْشُ ٍسی
هٌبثغ اًسبًی
ثْشُ ٍسی
هٌبثغ اًسبًی
ثْشُ ٍسی
هٌبثغ اًسبًی
ثْشُ ٍسی
هٌبثغ اًسبًی
ثْشُ ٍسی
هٌبثغ اًسبًی

فرماندهي كل قوا
مركز تحقيقات راهبردي دفاعي

.98

ثشسسی ًمص ٍضؼیت فیضیىی ثذى (استبًذاسدّبی حبون) ثش ثْشٍُسی سشهبیِّبی

ثْشُ ٍسی هٌبثغ اًسبًیٍ ،ضؼیت
فیضیىی

ثْشُ ٍسی هٌبثغ اًسبًی –
حَصُ دفبع

ساثغِ سٌدی

ثْشُ ٍسی هٌبثغ اًسبًی ،فشٌّگ

ثْشُ ٍسی هٌبثغ اًسبًی –
حَصُ دفبع

ساثغِ سٌدی

ثْشُ ٍسی هٌبثغ اًسبًی ،ثشًبهِ
سیضی

ثْشُ ٍسی هٌبثغ اًسبًی –
حَصُ دفبع

ساثغِ سٌدی

ثْشُ ٍسی هٌبثغ اًسبًی ،ضبیستِ
سبالسی

ثْشُ ٍسی هٌبثغ اًسبًی –
حَصُ دفبع

ساثغِ سٌدی

ثْشُ ٍسی هٌبثغ اًسبًی ،هذیشیت
ساّجشدی

ثْشُ ٍسی هٌبثغ اًسبًی –
حَصُ دفبع

هغبلؼبت تغجیمی

ثْشُ ٍسی هٌبثغ اًسبًی،
یبدگیشی ،تَاًوٌذ سبصی

ثْشُ ٍسی هٌبثغ اًسبًی –
حَصُ دفبع

ساثغِ سٌدی

ثْشُ ٍسی هٌبثغ اًسبًی ،آهَصش

ثْشُ ٍسی هٌبثغ اًسبًی –
حَصُ دفبع

ساثغِ سٌدی

ثْشُ ٍسی هٌبثغ اًسبًیّ ،وتب
سبصی ،خبًطیي پشٍسی

ثْشُ ٍسی هٌبثغ اًسبًی –
حَصُ دفبع

ساثغِ سٌدی

.116

ثشسسی ًمص ٍ خبیگبُ سشهبیِّبی اًسبًی ٍظیفِ دس ثْشُ ٍسی پبیذاس ًیشٍّبی هسلح.

ثْشُ ٍسی هٌبثغ اًسبًی ،سشثبصی

ثْشُ ٍسی هٌبثغ اًسبًی –
حَصُ دفبع

ساثغِ سٌدی

.117

آیٌذُ پظٍّی دس استمبی ثْشُ ٍسی ویفیت سشهبیِ اًسبًی دس ًیشٍّبی هسلح آیٌذُ.

ثْشُ ٍسی هٌبثغ اًسبًی ،آیٌذُ
پضٍّی

ثْشُ ٍسی هٌبثغ اًسبًی –
حَصُ دفبع

آیٌذُ پضٍّی

.118

تبسیخچِ ،تؼبسیف هفبّین ،هفشٍضبت هذیشیت ساّجشدی ٍ فشٌّگ دفبػی ،چگًَگی

هذیشیت ساّجشدی ،فشٌّگ
دفبػی

فشٌّگ دفبػی– حَصُ دفبع

گفتوبى سبصی

.119

تجییي ساّجشدّبی فشٌّگ دفبػی.

فشٌّگ دفبػی

فشٌّگ دفبػی– حَصُ دفبع

اسائِ ساّجشد

.111

ثشسسی هجبًی فلسفی ًظشیِّبی فشٌّگی ثب سٍیىشد فشٌّگ دفبػی دس هذیشیت.

هذیشیت ،فشٌّگ دفبػی

فشٌّگ دفبػی– حَصُ دفبع

هغبلؼِ تغجیمی

.111

ػَاهل هَثش فشٌّگ دفبػی ثش استمالل ٍ ًمص آى دس تَسؼِ ّوِخبًجِ وطَس.

تَسؼِ ّوِ خبًجِ ،فشٌّگ
دفبػی

فشٌّگ دفبػی– حَصُ دفبع

هغبلؼِ تغجیمی

.112

هغبلؼِ ٍ ثشسسی ًظشیِّب ٍ الگَّبی فشٌّگ دفبػی دس وطَس هب ٍ خَاهغ هختلف.

فشٌّگ دفبػی

فشٌّگ دفبػی– حَصُ دفبع

هغبلؼِ تغجیمی

.113

هغبلؼِ ٍ ثشسسی چبلصّبی فشٌّگ دفبػی دس هحیظ هلی ٍ ثیيالوللی.

فشٌّگ دفبػی

فشٌّگ دفبػی– حَصُ دفبع

هغبلؼِ تغجیمی

.114

ثشسسی ًظشیِ ّبی هذیشیت فشٌّگ دفبػی ثش هجٌبی سبختبس ٍ خْبىثیٌی ٍ تأثیش آى

فشٌّگ دفبػی ،خْبى ثیٌی

فشٌّگ دفبػی– حَصُ دفبع

ساثغِ سٌدی

.115

ًمص هذیشیت فشٌّگ دفبػی دس سبخت الگَی سجه صًذگی فشدی ٍ اختوبػی.

فشٌّگ دفبػی ،سجه صًذگی

فشٌّگ دفبػی– حَصُ دفبع

هغبلؼِ تغجیمی

.116

ثشسسی هجبًی فلسفی ًظشیِّبی خبهؼِضٌبسی ٍ ًمص آى دس فشٌّگ وطَس.

خبهؼِ ضٌبسی ،فشٌّگ دفبػی

فشٌّگ دفبػی– حَصُ دفبع

ساثغِ سٌدی

.117

ثشسسی هجبًی فلسفی ًظشیِّبی سٍاىضٌبسی ٍ ًمص آى دس هذیشیت افىبس ػوَهی.

سٍاى ضٌبسی ،فشٌّگ دفبػی

فشٌّگ دفبػی– حَصُ دفبع

ساثغِ سٌدی

.118

ثشسسی ػَاهل هَثش لذست ٍ سشهبیِّبی اختوبػی ثش فشٌّگ دفبػی.

لذست ،سشهبیِ اختوبػی،
فشٌّگ دفبػی

فشٌّگ دفبػی– حَصُ دفبع

ساثغِ سٌدی

.119

ثشسسی ٍ تحلیل لَتّب ،ضؼفّب ،تْذیذات ٍ فشصتّبی ًْفتِ دس فشٌّگ دفبػی.

فشٌّگ دفبػی

فشٌّگ دفبػی– حَصُ دفبع

ساثغِ سٌدی

.121

ثشسسی ٍ تحلیل فشٌّگ دفبػی اص دیذگبُ اسالم ٍ هؼصَهیي ٍ دیذگبُ حضشت اهبم

فشٌّگ دفبػی

فشٌّگ دفبػی– حَصُ دفبع

ساثغِ سٌدی

فشٌّگ دفبػی ،خٌه ًشم

فشٌّگ دفبػی– حَصُ دفبع

هغبلؼِ تغجیمی –
گفتوبى سبصی

فشٌّگ دفبػی ،آیٌذُ پضٍّی

فشٌّگ دفبػی– حَصُ دفبع

ساثغِ سٌدی

صحٌِ دفبع ،فشٌّگ دفبػی

فشٌّگ دفبػی– حَصُ دفبع

اهىبى سٌدی

.124

تصَیشسبصی آیٌذُ فشٌّگ دفبػی دس خوَْسی اسالهی ایشاى ٍ ًیشٍّبی هسلح.

فشٌّگ دفبػی ،تصَیش سبصی

فشٌّگ دفبػی– حَصُ دفبع

ایٌذُ پضٍّی

.125

ضجیِ سبصی ٍ اسائِ هذل ٍ تؼییي ًمطِ ساُ فشٌّگ دفبػی آیٌذُ خوَْسی اسالهی

ضجیِ سبصی ،فشٌّگ دفبػی

فشٌّگ دفبػی– حَصُ دفبع

اهىبى سٌدی –

اًسبًی دس ًیشٍّبی هسلح.
.99

ثشسسی ًمص خشدُفشٌّگّب دس استمبی ثْشٍُسی هٌبثغ اًسبًی دس ًیشٍّبی هسلح.

.111

ثشسسی ًمص ثشًبهِ سیضی ساّجشدی هٌبثغ اًسبًی دس استمبی ثْشٍُسی سشهبیِّبی
اًسبًی ًیشٍّبی هسلح.

.111

ًمص ضبیستِسبالسی ،ضبیستِ پشٍسی ٍ ضبیستِ گضیٌی ٍ  ...دس استمبی ثْشٍُسی
سشهبیِّبی اًسبًی ًیشٍّبی هسلح.

.112

هؼشفی سٍش ّبی هٌبست ثشای هذیشیت ساّجشدی خْت استمبی ثْشُ ٍسی سشهبیِّبی
اًسبًی دس ًیشٍّبی هسلح.

.113

تجییي ًمص یبدگیشی دس ثْشُ ٍسی ًیشٍی اًسبًی اص عشیك تَاًوٌذسبصی سشهبیِّبی
اًسبًی ًیشٍّبی هسلح.

.114

اسصیبثی تبثیش آهَصش ثش ثْشُ ٍسی ثش اسبع هذل ACHIEVEسشهبیِّبی اًسبًی
ًیشٍّبی هسلح.

.115

تأثیش ّوتبسبصی ٍ خبًطیي پشٍسی ثش ثْشُ ٍسی ٍ تؼبلی سشهبیِّبی اًسبًی دس
ًیشٍّبی هسلح.

پیذایص ایي هفَْم ٍ ًحَُ ساثغِ ٍ خبیگبُ آى دس استجبط ثب سبیش حَصُّبی هطبثِ.

ثش افىبس ػوَهی.

(سُ) ٍ همبم هؼظن سّجشی.
.121

ًمص خٌگ ًشم دس فشٌّگ دفبػی.

.122

ثشسسی هفَْم آیٌذُپظٍّطی ٍ تجییي ٍیظگیّبی آى (ضشٍست ٍ اّویت  )...دس
فشٌّگ دفبػی.

.123

سصذ ٍ پبیص هحیغی ثشای تشسین صحٌِّبی دفبػی آیٌذُ (فشصتّب ،تْذیذّب)
خوَْسی اسالهی ایشاى.

ثْشُ ٍسی
هٌبثغ اًسبًی
ثْشُ ٍسی
هٌبثغ اًسبًی
ثْشُ ٍسی
هٌبثغ اًسبًی
ثْشُ ٍسی
هٌبثغ اًسبًی
ثْشُ ٍسی
هٌبثغ اًسبًی
ثْشُ ٍسی
هٌبثغ اًسبًی
ثْشُ ٍسی
هٌبثغ اًسبًی
ثْشُ ٍسی
هٌبثغ اًسبًی
ثْشُ ٍسی
هٌبثغ اًسبًی
ثْشُ ٍسی
هٌبثغ اًسبًی
فشٌّگ دفبػی

فشٌّگ دفبػی
فشٌّگ دفبػی
فشٌّگ دفبػی
فشٌّگ دفبػی
فشٌّگ دفبػی
فشٌّگ دفبػی

فشٌّگ دفبػی
فشٌّگ دفبػی
فشٌّگ دفبػی
فشٌّگ دفبػی
فشٌّگ دفبػی
فشٌّگ دفبػی

فشٌّگ دفبػی
فشٌّگ دفبػی

فشٌّگ دفبػی

فشٌّگ دفبػی
فشٌّگ دفبػی

فرماندهي كل قوا
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عشاحی الگَ

ایشاى.
.126

ًمص ًخجگبى ٍ افىبس ػوَهی دس فشٌّگ دفبػی.

.127

تأثیش سیستنّبی حىَهتی دس فشٌّگ دفبػی هلل ٍ وطَسّبی هختلف.

.128

تحلیل ٍ ثشسسی آثبس ٍ الذاهبت سبصهبىّبی خْبًی ٍ هشدمًْبد ثش فشٌّگ دفبػی

ًخجگبى ،افىبس ػوَهی ،فشٌّگ
دفبػی
سیستن حىَهتی ،فشٌّگ
دفبػی

فشٌّگ دفبػی– حَصُ دفبع

ساثغِ سٌدی

فشٌّگ دفبػی– حَصُ دفبع

ساثغِ سٌدی

فشٌّگ دفبػی ،سبصهبى ّبی
خْبًی

فشٌّگ دفبػی– حَصُ دفبع

ساثغِ سٌدی –
هغبلؼبت تغجیمی

هذیشیت فشٌّگ

فشٌّگ دفبػی– حَصُ دفبع

ساثغِ سٌدی –
هغبلؼبت تغجیمی

فضبی هدبصی ،فشٌّگ

فشٌّگ دفبػی– حَصُ دفبع

ساثغِ سٌدی –
هغبلؼبت تغجیمی

.131

فشاتحلیل فشصتّب ٍ آسیتّب تْذیذات فشٌّگی دفبػی دس فضبی هدبصی.

فشٌّگ دفبػی ،فضبی هدبصی

فشٌّگ دفبػی– حَصُ دفبع

فشاتحلیل

هلل.
.129

تحلیل ٍ ثشسسی وبسوشدّبی هذیشیت فشٌّگ دفبع همذع ثش فشٌّگ دفبػی هلل.

.131

ثشسسی اًذیطِ ّب ٍ ًظشیبت هسلظ دس حَصُ فضبی هدبصی (غشة ،ضشق ،خْبى اسالم)
ٍ آثبس آى ثش فشٌّگ دفبػی.

.132

هؼشفی الگَّبی ًضدیه ثِ هذیشیت خْبدی دس سبیش وطَسّب.

هذیشیت خْبدی

هذیشیت خْبدی – حَصُ دفبع

گفتوبى سبصی

.133

هؼشفی ٍیظگیّبی هذیشیت خْبدی ثب اًدبم هغبلؼِ تغجیمی دس سبیش وطَسّب.

هذیشیت خْبدی

هذیشیت خْبدی – حَصُ دفبع

گفتوبى سبصی

.134

اصَل ٍ سیبستّبی تفىش خْبدی

هذیشیت خْبدی ،تفىش خْبدی

هذیشیت خْبدی – حَصُ دفبع

گفتوبى سبصی

.135

هجبًی ٍ الگَی وبسافشیٌی خْبدی

وبسآفشیٌی

هذیشیت خْبدی – حَصُ دفبع

گفتوبى سبصی

.136

اثؼبد ،هَلفِ ٍ ضبخصّبی هذیشیت خْبدی دس هذیشیت ػولىشد سبصهبىّبی دفبػی

هذیشیت خْبدی ،هذیشیت
ػولىشد

هذیشیت خْبدی – حَصُ دفبع

اسائِ الگَ

.137

هْبستّبی ػوَهی هذیشیت خْبدی دس حَصُ دفبع

هذیش خْبدی

هذیشیت خْبدی – حَصُ دفبع

گفتوبى سبصی

.138

ثشسسی هَاًغ استوشاس هذیشیت خْبدی دس وطَس

هذیشیت خْبدی

هذیشیت خْبدی – حَصُ دفبع

هغبلؼِ تغجیمی

.139

ثبصضٌبسی تدبسة دفبع همذع دس هذیشیت خْبدی

هذیشیت خْبدی ،دفبع همذع

هذیشیت خْبدی – حَصُ دفبع

دفبع همذع

.141

تجییي الگَّب ٍ سجهّبی هذیشیت دس سبصهبىّبی خْبدی ٍ اًمالثی

سجه هذیشیت ،هذیشیت خْبدی

هذیشیت خْبدی – حَصُ دفبع

اسائِ الگَ

.141

تدشثِ ًگبسی حشوتّبی خْبدی دس توذى ًَیي اسالهی

تدشثِ ًگبسی ،هذیشیت خْبدی

هذیشیت خْبدی – حَصُ دفبع

تدشثِ ًگبسی

.142

ًمص هذیشیت خْبدی دس التصبد همبٍهتی

هذیشیت خْبدی ،التصبد
همبٍهتی

هذیشیت خْبدی – حَصُ دفبع

ساثغِ سٌدی

.143

هجبدی ٍ هجبًی ًظشیِ پشداصی دس هذیشیت خْبدی

هذیشیت خْبدی

هذیشیت خْبدی – حَصُ دفبع

گفتوبى سبصی

.144

ًظبم ٍ ًمطِ فىشی -هذیشیتی همبم هؼظن سّجشی دس هذیشیت خْبدی

هذیشیت خْبدی

هذیشیت خْبدی – حَصُ دفبع

گفتوبى سبصی

.145

فشاتحلیل پظٍّص ّبی اًدبم یبفتِ دس هذیشیت خْبدی

هذیشیت خْبدی

هذیشیت خْبدی – حَصُ دفبع

فشاتحلیل

.146

فشٌّگ ٍ هذیشیت خْبدی دس هٌبثغ اًسبًی (لشآى ًْ ،ح الجالغِ ،سیشُ هؼصَهیي ٍ)...

هذیشیت خْبدی

هذیشیت خْبدی – حَصُ دفبع

گفتوبى سبصی

.147

هغبلؼِ تغجیمی ٍ اًتمبدی هذیشیت خْبدی ثب سبیش هىبتت هذیشیتی

هذیشیت خْبدی

هذیشیت خْبدی – حَصُ دفبع

هغبلؼِ تغجیمی

.148

ثشسسی هسبئل اداسی ـوذیشیتی وطَس اص هٌظش ٍ ثب سٍیىشد هذیشیت خْبدی

هذیشیت خْبدی

هذیشیت خْبدی – حَصُ دفبع

ساثغِ سٌدی

.149

هستٌذسبصی تدشثیبت اسَُ ّبی هذیشیت خْبدی دس حَصُ دفبػی

هذیشیت خْبدی

هذیشیت خْبدی – حَصُ دفبع

هستٌذ سبصی

.151

هستٌذسبصی پشٍطُّبی خْبدی ثشخستِ وطَس

هذیشیت خْبدی

هذیشیت خْبدی – حَصُ دفبع

هستٌذ سبصی

.151

هستٌذًگبسی تدبسة ػوَهی سبصهبًْب ٍ گشٍُّبی ثیي الوللی هَفك خبسج اص وطَس دس

هذیشیت خْبدی

هذیشیت خْبدی – حَصُ دفبع

هستٌذ سبصی

.152

ضٌبسبیی اثؼبد ،هَلفِ ٍ ضبخصّبی هذیشیت خْبدی

هذیشیت خْبدی

هذیشیت خْبدی – حَصُ دفبع

اسائِ الگَ

.153

ثشسسی ػَاهل ولیذی هَفمیت دس هذیشیت خْبدی

هذیشیت خْبدی

هذیشیت خْبدی – حَصُ دفبع

ساثغِ سٌدی

.154

تجییي الگَی هذیشیت پشٍطُ خْبدی

هذیشیت خْبدی

هذیشیت خْبدی – حَصُ دفبع

اسائِ الگَ

.155

ػَاهل هَثش ثش تَسؼِ فشٌّگ هذیشیت خْبدی

هذیشیت خْبدی ،فشٌّگ

هذیشیت خْبدی – حَصُ دفبع

ساثغِ سٌدی

.156

چبسچَة هفَْهی اوَسیستن وبسافشیٌی هذیشیت خْبدی

هذیشیت خْبدی ،وبسافشیٌی

هذیشیت خْبدی – حَصُ دفبع

گفتوبى سبصی

.157

پبساداین هذیشیت خْبدی

هذیشیت خْبدی

هذیشیت خْبدی – حَصُ دفبع

گفتوبى سبصی

.158

همبیسِ هذیشیت خْبدی ثب هذیشیت اسالهی

هذیشیت خْبدی ،هذیشیت
اسالهی

هذیشیت خْبدی – حَصُ دفبع

ساثغِ سٌدی

.159

هذلّب ٍ الگَّبی هذیشیت خْبدی

هذیشیت خْبدی

هذیشیت خْبدی – حَصُ دفبع

هغبلؼبت تغجیمی

حَصُ هذیشیت خْبدی

فشٌّگ دفبػی
فشٌّگ دفبػی
فشٌّگ دفبػی

فشٌّگ دفبػی
فشٌّگ دفبػی

فشٌّگ دفبػی
هذیشیت
خْبدی
هذیشیت
خْبدی
هذیشیت
خْبدی
هذیشیت
خْبدی
هذیشیت
خْبدی
هذیشیت
خْبدی
هذیشیت
خْبدی
هذیشیت
خْبدی
هذیشیت
خْبدی
هذیشیت
خْبدی
هذیشیت
خْبدی
هذیشیت
خْبدی
هذیشیت
خْبدی
هذیشیت
خْبدی
هذیشیت
خْبدی
هذیشیت
خْبدی
هذیشیت
خْبدی
هذیشیت
خْبدی
هذیشیت
خْبدی
هذیشیت
خْبدی
هذیشیت
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خْبدی
هذیشیت
خْبدی

فرماندهي كل قوا
مركز تحقيقات راهبردي دفاعي

.161

چبلصّب ٍ ساّىبسّبی تَسؼِ هذیشیت خْبدی دس ًیشٍّبی هسلح

هذیشیت خْبدی

هذیشیت خْبدی – حَصُ دفبع

ًتبیح ٍ پیبهذ
سٌدی

.161

اصَل هذیشیت خْبدی

هذیشیت خْبدی

هذیشیت خْبدی – حَصُ دفبع

گفتوبى سبصی

.162

هؼشفی الگَّبی ًضدیه ثِ هذیشیت خْبدی دس سبیش وطَسّب.

هذیشیت خْبدی

هذیشیت خْبدی – حَصُ دفبع

هغبلؼبت تغجیمی

.163

ثشسسی تبثیش هَالیذ روَس وطَسدس سبلّبی آتی ثش خذهت ٍظیفِ ػوَهی

هَالیذ روَسٍ ،ظیفِ ػوَهی

سشثبصی – حَصُ دفبع

ساثغِ سٌدی

.164

ثبیذ ّب ٍ ًجبیذ ّبی ثِ وبسگیشی تخصصی وبسوٌبى ٍظیفِ دس ًیشٍّبی هسلح

وبسوٌبى ٍظیفِ

سشثبصی – حَصُ دفبع

پیبهذ سٌدی

.165

عشاحیٍهؼشفی الگَی فشٌّگٍسفتبسسبصهبًی اسالهی وبسوٌبى پبیَس ًیشٍّبی هسلح

فشٌّگ ،وبسوٌبى ٍظیفِ

سشثبصی – حَصُ دفبع

اسائِ الگَ

دفبع ،اهٌیت ،وبسوٌبى ٍظیفِ

سشثبصی – حَصُ دفبع

ساثغِ سٌدی

آهَصش ،تشثیت ،وبسوٌبى ٍظیفِ

سشثبصی – حَصُ دفبع

اسائِ ساّجشد

وبسوٌبى ٍظیفِ

سشثبصی – حَصُ دفبع

گفتوبى سبصی

اػتیبد ،وبسوٌبى ٍظیفِ

سشثبصی – حَصُ دفبع

اسائِ ساّجشد

لبًَى ،وبسوٌبى ٍظیفِ

سشثبصی – حَصُ دفبع

ساثغِ سٌدی

خؼل ،تملت ،وبسوٌبى ٍظیفِ

سشثبصی – حَصُ دفبع

اسائِ ساّجشد

هٌضلت ،افىبس ػوَهی ،وبسوٌبى
ٍظیفِ

سشثبصی – حَصُ دفبع

ساثغِ سٌدی

سّب سبصی ،وبسوٌبى ٍظیفِ

سشثبصی – حَصُ دفبع

ساثغِ سٌدی

تَاى سصم ،وبسوٌبى ٍظیفِ

سشثبصی – حَصُ دفبع

ساثغِ سٌدی

فشاخَاى َّضوٌذ ،وبسوٌبى
ٍظیفِ

سشثبصی – حَصُ دفبع

اسائِ الگَ

ػولیبت سٍاًی ،تجلیغبت،
وبسوٌبى ٍظیفِ

سشثبصی – حَصُ دفبع

گفتوبى سبصی

همجَلیت سشثبصی ،وبسوٌبى
ٍظیفِ

سشثبصی – حَصُ دفبع

اسائِ ساّجشد

ثبًه اعالػبتی ،وبسوٌبى ٍظیفِ

سشثبصی – حَصُ دفبع

اسائِ الگَ

وبسوٌبى ٍظیفِ

سشثبصی – حَصُ دفبع

هغبلؼبت تغجیمی

وبسوٌبى ٍظیفِ

سشثبصی – حَصُ دفبع

هغبلؼبت تغجیمی

وبسوٌبى ٍظیفِ

سشثبصی – حَصُ دفبع

ساثغِ سٌدی

وبسوٌبى ٍظیفِ

سشثبصی – حَصُ دفبع

هغبلؼبت اوتطبفی

.183

ثشسسی اثؼبد خذهت سشثبصی اص دیذگبُ اسالم ٍ هؼصَهیي

وبسوٌبى ٍظیفِ

سشثبصی – حَصُ دفبع

ساثغِ سٌدی

.184

ثشسسی ًمص ٍ خبیگبُ سشهبیِّبی اًسبًی ٍظیفِ دس ثْشُ ٍسی پبیذاس ًیشٍّبی هسلح

وبسوٌبى ٍظیفِ

سشثبصی – حَصُ دفبع

ساثغِ سٌدی

.185

ثشسسی ویفیت صًذگی وبسی سشهبیِّبی اًسبًی ٍظیفِ ثش اًگیضش آًبى دس ًیشٍّبی

اًگیضش ،وبسوٌبى ٍظیفِ

سشثبصی – حَصُ دفبع

ساثغِ سٌدی

ًسجت ثِ وبسوٌبى ٍظیفِ
.166

وبسوشد ّبی سشثبصی دس اهَس دفبػی،اهٌیتی ،اختوبػی  ،فشٌّگی ،التصبدی ٍ
سبصًذگی وطَس

.167

تجییي ساّجشدّبی آهَصضی ـ تشثیتی وبسوٌبى ٍظیفِ ًیشٍّبی هسلح

.168

هتٌبست سبصی هحیظ خذهتی دس ًیشٍّبی هسلح ثشای پشٍسش خٌجِّبی اسصضی
سشثبصی

.169

ساّىبسّبی پیطگیشی اص ٍسٍد هطوَلیي هؼتبد ٍ ضیَع هَاد هخذس ٍ ...دس هیبى
وبسوٌبى ٍظیفِ

.171

ثشسسی سٍشّبی اخشایی ایدبد ٍ ثشلشاسی هحذٍدیتّبی لبًًَی دس هَسد هطوَلیي
غبیت ٍ فشاسی

.171

سٍشّبی پیطگیشی اص خؼل ،دسیسِ ٍ تملت ثِ ٌّگبم سسیذگی ثِ ٍضغ هطوَلیي ٍ
اخز هؼبفیتّب

.172

ثشسسی ٍ تجییي سٍش ّبی افضایص هٌضلت ٍ لذاست خذهت سشثبصی دس ًضد افىبس
ػوَهی

.173

ثشسسی هؼبیت ٍ هحبسي سّبسبصی وبسوٌبى ٍظیفِ دس ثؼذ اص سبػبت اداسی تَسظ
سبصهبى ّبی ًیشٍّبی هسلح

.174

تجییي ًمص ٍ خبیگبُ خذهت سشثبصی دس تَاى سصم ٍ اخشای هبهَسیت ًیشٍّبی هسلح
دس صهبى صلح ٍ خٌگ

.175

تجییي الگَی فشاخَاى َّضوٌذ هطوَلیي ٍظیفِ

.176

ػولیبت سٍاًی ٍ ّدوِّبی تجلیغبتی ػلیِ خذهت ًظبم ٍظیفِ دس سسبًِّبی گشٍّی ٍ
فضبی هدبصی (ثِ چبلص وطیذُ ضذى خذهت ٍظیفِ ػوَهی)

.177

ساّْبی استمبی همجَلیت خذهت سشثبصی دس ثیي خَاًبى ،خبًَادُّب ٍ افىبس ػوَهی

.178

عشاحی هذلّبی ایدبد یب ثْیٌِ سبصی ثبًهّبی اعالػبتی هطوَلیي ٍظیفِ لجل اص
اػضام ثِ خذهت سشثبصی (ٍضؼیت پضضىی ،تحصیالت ،تخصص ،هْبست ٍ )...

.179

اًدبم هغبلؼبت تغجیمی دس هَسد وطَسّبیی وِ خذهت سشثبصی اخجبسی ٍخَد داسد

.181

اًدبم هغبلؼبت تغجیمی دس هَسد وطَسّبیی وِ خذهت سشثبصی اخجبسی ٍخَد ًذاسد ٍ
ثشسسی ساّىبسّبی خبیگضیي خذهت اخجبسی

.181

ثشسسی ٍیظگی ّبی خذهت سشثبصی حشفِ ای دس وطَسّبیی وِ سشثبصی اخجبسی ٍخَد
ًذاسد

.182

گشد آٍسی ،ثشسسی ٍ تحلیل تذاثیش ٍ فشهبیطبت حضشت اهبم ٍ همبم هؼظن سّجشی دس
هَسد خذهت سشثبصی

هذیشیت
خْبدی
هذیشیت
خْبدی
هذیشیت
خْبدی
سشثبصی
سشثبصی
سشثبصی

سشثبصی

سشثبصی
سشثبصی

سشثبصی

سشثبصی

سشثبصی

سشثبصی

سشثبصی

سشثبصی

سشثبصی
سشثبصی

سشثبصی
سشثبصی

سشثبصی
سشثبصی

سشثبصی

سشثبصی

سشثبصی
سشثبصی
سشثبصی

فرماندهي كل قوا
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هسلح
.186

ًمذ ٍ ثشسسی ساّجشد حشفِ گشایی دس سبصهبى ّبی ًظبهی وطَس

حشفِ گشایی ،وبسوٌبى ٍظیفِ

سشثبصی – حَصُ دفبع

ساثغِ سٌدی

.187

ثـشسسی ػلل غیجت ٍ فـشاس اص خذهت سشهبیِّبی اًسبًی ٍظیفِ دس ًیشٍّبی هسلح

فشاس ،وبسوٌبى ٍظیفِ

سشثبصی – حَصُ دفبع

ساثغِ سٌدی

.188

تذٍیي ساّىبسّبی هذیشیت ثش هبصاد سشهبیِّبی اًسبًی ٍظیفِ دس ًیشٍّبی هسلح

هذیشیت ثش هبصاد ،وبسوٌبى
ٍظیفِ

سشثبصی – حَصُ دفبع

اسائِ ساّجشد

.189

گشدآٍسی ٍ تذٍیي ساّىبسّبی تَاًوٌذسبصی سشهبیِ ّبی اًسبًی ًیشٍّبی هسلح

تَاًوٌذ سبصی ،سشهبیِ ّبی
اًسبًی

تؼبلی هذیشاى – حَصُ دفبع ٍ
اهٌیت

اسائِ ساّجشد

تَاًوٌذ سبصی ،سشهبیِ ّبی
اًسبًی

تؼبلی هذیشاى – حَصُ دفبع ٍ
اهٌیت

ساثغِ سٌدی

اًگیضُ ،سشهبیِ ّبی اًسبًی

تؼبلی هذیشاى – حَصُ دفبع ٍ
اهٌیت

اسائِ ساّجشد

تَاًوٌذ سبصی ،سشهبیِ ّبی
اًسبًی

تؼبلی هذیشاى – حَصُ دفبع ٍ
اهٌیت

هغبلؼِ تغجیمی

ّوتب سبصی ،سشهبیِ ّبی اًسبًی

تؼبلی هذیشاى – حَصُ دفبع ٍ
اهٌیت

هغبلؼِ تغجیمی

ّوتب سبصی ،سشهبیِ ّبی اًسبًی

تؼبلی هذیشاى – حَصُ دفبع ٍ
اهٌیت

اسائِ ساّجشد

ّوتب سبصی ،سشهبیِ ّبی اًسبًی

تؼبلی هذیشاى – حَصُ دفبع ٍ
اهٌیت

ساثغِ سٌدی

ّوتب سبصی ،سشهبیِ ّبی
اًسبًی ،سضبیت ضغلی

تؼبلی هذیشاى – حَصُ دفبع ٍ
اهٌیت

ساثغِ سٌدی

ّوتب سبصی ،سشهبیِ ّبی
اًسبًی ،خبًطیي پشٍسی

تؼبلی هذیشاى – حَصُ دفبع ٍ
اهٌیت

هغبلؼِ تغجیمی

َّش ّیدبًی ،ػولىشد
فشهبًذّبى

تؼبلی هذیشاى – حَصُ دفبع ٍ
اهٌیت

ساثغِ سٌدی

تَاًوٌذسبصی ،تشن خذهت

تؼبلی هذیشاى – حَصُ دفبع ٍ
اهٌیت

ساثغِ سٌدی

َّش احسبسیَّ ،ش ػبعفی،
َّش ّیدبًی

تؼبلی هذیشاى – حَصُ دفبع ٍ
اهٌیت

ساثغِ سٌدی

فشٌّگ سبصهبًیً ،گْذاضت
وبسوٌبى

فشٌّگ سبصهبًی – حَصُ
دفبع

ساثغِ سٌدی

فشٌّگ سبصهبًی ،خزة ،ثِ
وبسگیشی

فشٌّگ سبصهبًی – حَصُ
دفبع

ساثغِ سٌدی

ثبصًطستگبى،

ثبصًطستگی – حَصُ دفبع ٍ
اهٌیت

ساثغِ سٌدی

.214

ثشسسی ًمص ثبصًطستگبى ًیشٍّبی هسلح ثش اهٌیت اختوبػی وطَس

ثبصًطستگبى ،اهٌیت اختوبػی

ثبصًطستگی – حَصُ دفبع ٍ
اهٌیت

ساثغِ سٌدی

.215

ثشسسی ًگشاًیّبی سشهبیِّبی اًسبًی اص ثبصًطستگی دس ًیشٍّبی هسلح

سشهبیِ ّبی اًسبًی ،ثبصًطستگی

ثبصًطستگی – حَصُ دفبع ٍ
اهٌیت

ساثغِ سٌدی

.216

ثشسسی ًمص آهَصش دس اًگیضش وبسوٌبى ًیشٍّبی هسلح

آهَصش ،اًگیضش

تشثیت ٍ آهَصش – حَصُ دفبع

ساثغِ سٌدی

.217

ًمص فٌبٍسی اعالػبت ٍ استجبعبت دس آهَصش وبسوٌبى ًیشٍّبی هسلح

فٌبٍسی اعالػبت ،آهَصش

تشثیت ٍ آهَصش – حَصُ دفبع

ساثغِ سٌدی

.218

ثشسسی ًمص آهَصش دس استمبی ثْشُ ٍسی وبسوٌبى ًیشٍّبی هسلح

آهَصش ،ثْشُ ٍسی

تشثیت ٍ آهَصش – حَصُ دفبع

ساثغِ سٌدی

.219

ضیَُّبی ًَیي ثشًبهِ سیضی دس آهَصش سبصهبىّبی ًظبهی

آهَصش ،ثشًبهِ سیضی

تشثیت ٍ آهَصش – حَصُ دفبع

هغبلؼِ تغجیمی

وطَسّبی هختلف
.191

ثشسسی ٍ تذٍیي ػَاهل تأثیش گزاس ثش تَاًوٌذ سبصی سشهبیِ اًسبًی دس سبصهبىّبی
ًیشٍّبی هسلح سبیش وطَسّب

.191

تذٍیي ساّىبسّبی افضایص اًگیضُ دسًٍی سشهبیِ اًسبًی دس ًیشٍّبی هسلح وطَسّبی
تَسؼِ یبفتِ

.192

ثشسسی تغجیمی سٍشّب ٍ ضیَُّبی ًَیي تَسؼِ تَاًوٌذیّبی سشهبیِّبی اًسبًی دس
سبصهبىّبی ًظبهی پیطشٍ دًیب

.193

ثشسسی ٍ تذٍیي سٍش ّب ،آثبس ٍ پیبهذّبی ّوتبسبصی ٍ خبًطیي پشٍسی سشهبیِّبی
اًسبًی دس ًیشٍّبی هسلح سبیش وطَسّب

.194

تذٍیي ساّىبسّبی پیبدُ سبصی ًظبم ّوتبسبصی ٍ خبًطیي پشٍسی سشهبیِّبی اًسبًی
دس ًیشٍّبی هسلح

.195

ثشسسی تغجیمی الگَّب ٍ سٍشّبی ًَیي ّوتبسبصی ٍ خبًطیي پشٍسی سشهبیِّبی
اًسبًی دس سبصهبىّبی ًظبهی پیطشٍ دًیب

.196

تأثیش ّوتبسبصی ٍ خبًطیي پشٍسی ثش سضبیت ضغلی سشهبیِ ّبی اًسبًی دس ًیشٍّبی
هسلح

.197

.198

ساثغِ َّش ّیدبًی ثب ػولىشد فشهبًذّبى ٍ هذیشاى سستِ ّبی هبهَسیتی ًیشٍّبی
هسلح دیگش وطَسّب

.199

اثش تَاًوٌذسبصی ثش توبیل ثِ تشن خذهت سشهبیِّبی اًسبًی ًیشٍّبی هسلح

.211

اًذاصُ گیشی َّش احسبسی ،ػبعفی ٍ ّیدبًی وبسوٌبى ًیشٍّبی هسلح ٍ اسائِ
ساّىبسّبی استمبی آًبى

.211

تأثیش فشٌّگ سبصهبًی ثش ًگْذاضت سشهبیِّبی اًسبًی ًیشٍّبی هسلح

.212

ثشسسی تأثیش فشٌّگ سبصهبًی ًیشٍّبی هسلح دس خزة ٍ ثِ وبسگیشی سشهبیِّبی
اًسبًی ٍظیفِ دس ًیشٍّبی هسلح

.213

ثشسسی ٍضؼیت ثبصًطستگبى ًیشٍّبی هسلح ٍ ضٌبسبیی هسبئل ٍ هطىالت آًْب ٍ اسائِ
ساّىبسّبی هٌبست

سشثبصی
سشثبصی
تؼبلی هذیشاى ٍ
فشهبًذّبى
تؼبلی هذیشاى ٍ
فشهبًذّبى
تؼبلی هذیشاى ٍ
فشهبًذّبى
تؼبلی هذیشاى ٍ
فشهبًذّبى
تؼبلی هذیشاى ٍ
فشهبًذّبى
تؼبلی هذیشاى ٍ
فشهبًذّبى
تؼبلی هذیشاى ٍ
فشهبًذّبى
تؼبلی هذیشاى ٍ
فشهبًذّبى
تؼبلی هذیشاى ٍ
فشهبًذّبى

ضٌبسبیی هَلفِ ّب ٍ الگَّبی ضبیستِ گضیٌی ثشای ثْیٌِ سبصی هذل خبًطیي پشٍسی
سشهبیِّبی اًسبًی دس ًیشٍّبی هسلح دیگش وطَسّب

سشثبصی

تؼبلی هذیشاى ٍ
فشهبًذّبى
تؼبلی هذیشاى ٍ
فشهبًذّبى
تؼبلی هذیشاى ٍ
فشهبًذّبى

فشٌّگ
سبصهبًی
فشٌّگ
سبصهبًی

ثبصًطستگی

ثبصًطستگی
ثبصًطستگی
تشثیت ٍ
آهَصش
تشثیت ٍ
آهَصش
تشثیت ٍ
آهَصش
تشثیت ٍ
آهَصش

فرماندهي كل قوا
مركز تحقيقات راهبردي دفاعي

.211

عشاحی الگَّبی ًَیي آهَصش دس سبصهبىّبی ًظبهی

آهَصش

تشثیت ٍ آهَصش – حَصُ دفبع

اسائِ الگَ

.211

اسائِ ساّىبسّبی تَسؼِ استبًذاسدّبی آهَصش دس ًیشٍّبی هسلح

استبداسد ،آهَصش

تشثیت ٍ آهَصش – حَصُ دفبع

اسائِ ساّجشد

.212

عشاحی ًحَُ اسصیبثی ػولىشد آهَصش دس هشاوض آهَصضی ًیشٍّبی هسلح

اسصیبثی ػولىشد ،آهَصش ،هشاوض
آهَصضی

تشثیت ٍ آهَصش – حَصُ دفبع

اسائِ الگَ

.213

ثشسسی ساُ وبسّبی تَاًوٌذی سبصی وبسوٌبى ثش اسبع آهَصشّبی ًَیي دس سبصهبى-

تَاًوٌذسبصی ،آهَصش

تشثیت ٍ آهَصش – حَصُ دفبع

ساثغِ سٌدی

آهَصش

تشثیت ٍ آهَصش – حَصُ دفبع

هغبلؼِ تغجیمی

آهَصش ،اثش ثخطی

تشثیت ٍ آهَصش – حَصُ دفبع

هغبلؼِ تغجیمی

سجه صًذگی ،لجبع ٍ پَضص

سجه صًذگی – حَصُ دفبع

گفتوبى سبصی

سجه صًذگی ،ثْذاضت ٍ دسهبى

سجه صًذگی – حَصُ دفبع

گفتوبى سبصی

سجه صًذگی ،خَسدى ٍ
آضبهیذى

سجه صًذگی – حَصُ دفبع

گفتوبى سبصی

سجه صًذگی،

سجه صًذگی – حَصُ دفبع

هغبلؼِ تغجیمی

سجه صًذگی ،اصدٍاج

سجه صًذگی – حَصُ دفبع

گفتوبى سبصی

سجه صًذگی ،هْوبًی ٍ هیضثبًی

سجه صًذگی – حَصُ دفبع

گفتوبى سبصی

سجه صًذگی ،صلِ سحن ،حمَق
ٍالذیي

سجه صًذگی – حَصُ دفبع

گفتوبى سبصی

سجه صًذگی،

سجه صًذگی – حَصُ دفبع

هغبلؼِ تغجیمی

سجه صًذگی ،هسىي ٍ اهىبًبت
صًذگی

سجه صًذگی – حَصُ دفبع

گفتوبى سبصی

سجه صًذگی ،وبسٍ تالش

سجه صًذگی – حَصُ دفبع

گفتوبى سبصی

سجه صًذگی ،اساستگی ظبّشی

سجه صًذگی – حَصُ دفبع

گفتوبى سبصی

سجه صًذگی ،هؼیطت

سجه صًذگی – حَصُ دفبع

گفتوبى سبصی

سجه صًذگی،

سجه صًذگی – حَصُ دفبع

هغبلؼِ تغجیمی

ّبی ًظبهی
.214

اًدبم هغبلؼبت تغجیمی دٍسُّب دس هَسد چبلصّبی آهَصش دس ًیشٍّبی هسلح سبیش
وطَسّب

.215

اًدبم هغبلؼبت تغجیمی دس هَسد هیضاى اثش ثخطی آهَصش دس هشاوض آهَصضی ًیشٍّبی
هسلح سبیش وطَسّب

.216

آداة ٍ الگَی هغلَة لجبع ٍ پَضص دس سجه صًذگی اسالهی -ایشاًی ثشای وبسوٌبى
ًیشٍّبی هسلح ٍ هحیظ خذهتی آًبى

.217

آداة ٍ الگَی هغلَة ثْذاضت ٍ دسهبى دس سجه صًذگی اسالهی -ایشاًی ثشای
وبسوٌبى ًیشٍّبی هسلح ٍ هحیظ خذهتی آًبى

.218

آداة ٍ الگَی هغلَة خَسدى ٍ آضبهیذى دس سجه صًذگی اسالهی -ایشاًی ثشای
وبسوٌبى ًیشٍّبی هسلح ٍ هحیظ خذهتی آًبى

.219

همبیسِ تغجیمی سجه صًذگی دس ًیشٍّبی هسلح سبیش وطَسّبی خْبى دس اثؼبد
فشدی

.221

آداة ٍ الگَی هغلَة اصدٍاج ٍ خبًَادُ هستحىن ٍ پبیذاس دس سجه صًذگی اسالهی-
ایشاًی ثشای وبسوٌبى ًیشٍّبی هسلح

.221

آداة ٍ الگَی هغلَة هْوبًی ٍ هیضثبًی دس سجه صًذگی اسالهی -ایشاًی ثشای
وبسوٌبى ًیشٍّبی هسلح

.222

آداة ٍ الگَی هغلَة صلِ سحن ٍ حمَق ٍالذیي ٍ فشصًذاى دس سجه صًذگی اسالهی-
ایشاًی ثشای وبسوٌبى ًیشٍّبی هسلح

.223

همبیسِ تغجیمی سجه صًذگی دس ًیشٍّبی هسلح سبیش وطَسّبی خْبى دس اثؼبد
خبًَادگی

.224

آداة ٍ الگَی هغلَة هسىي ٍ اهىبًبت صًذگی دس سجه صًذگی اسالهی -ایشاًی ثشای
وبسوٌبى ًیشٍّبی هسلح

.225

آداة ٍ الگَی هغلَة وبس ٍ تالش فشدی ٍ خوؼی دس سجه صًذگی اسالهی -ایشاًی
ثشای وبسوٌبى ًیشٍّبی هسلح ٍ هحیظ خذهتی آًبى

.226

آداة ٍ الگَی هغلَة آساستگی ظبّشی ٍ اًضجبط سبصهبًی دس سجه صًذگی اسالهی-
ایشاًی ثشای وبسوٌبى ًیشٍّبی هسلح ٍ هحیظ خذهتی آًبى

.227

آداة ٍ الگَی هغلَة هؼیطت دس سجه صًذگی اسالهی -ایشاًی ثشای وبسوٌبى
ًیشٍّبی هسلح

.228

همبیسِ تغجیمی سجه صًذگی دس ًیشٍّبی هسلح سبیش وطَسّبی خْبى دس اثؼبد
سبصهبًی

.229

تشثیت ٍ
آهَصش
تشثیت ٍ
آهَصش

سجه صًذگی

سجه صًذگی

سجه صًذگی

سجه صًذگی

سجه صًذگی

سجه صًذگی

سجه صًذگی

سجه صًذگی

سجه صًذگی

سجه صًذگی

سجه صًذگی

سجه صًذگی

سجه صًذگی

سجه صًذگی

آداة ٍ الگَی هغلَة هؼبضشت ثب هشدمّ ،وسبیگبى،صیشدستبى ٍ احتشام ثِ ثضسگبى،
فشهبًذّبى ،هذیشاى ٍ هسئَلیي ثبال دست دس سجه صًذگی اسالهی -ایشاًی ثشای

تشثیت ٍ
آهَصش
تشثیت ٍ
آهَصش
تشثیت ٍ
آهَصش
تشثیت ٍ
آهَصش

سجه صًذگی ،هؼبضشت

سجه صًذگی – حَصُ دفبع

گفتوبى سبصی

وبسوٌبى ًیشٍّبی هسلح ٍ هحیظ خذهتی آًبى
.231

آداة ٍ الگَی هغلَة تسلیت دادى ،هشاسن ختن ٍ سَگَاسی دس سجه صًذگی اسالهی -ایشاًی
ثشای وبسوٌبى ًیشٍّبی هسلح ٍ هحیظ خذهتی آًبى

سجه صًذگی
سجه صًذگی ،آداة تسلیت

سجه صًذگی – حَصُ دفبع

گفتوبى سبصی

فرماندهي كل قوا
مركز تحقيقات راهبردي دفاعي

.231

آداة ٍ الگَی هغلَة سفش ،تفشیحبت سبلن ٍ ٍسصش دس سجه صًذگی اسالهی -ایشاًی
ثشای وبسوٌبى ًیشٍّبی هسلح ٍ هحیظ خذهتی آًبى

.232

آداة ٍ الگَی هغلَة تؼبهل ثب ّن ًَػبى  ،خَیطبى ٍ ّوىبساى دس سجه صًذگی اسالهی -ایشاًی
ثشای وبسوٌبى ًیشٍّبی هسلح ٍ هحیظ خذهتی آًبى

.233

آداة ٍ الگَی هغلَة ػیبدت اص ثیوبساى دس سجه صًذگی اسالهی -ایشاًی ثشای
وبسوٌبى ًیشٍّبی هسلح ٍ هحیظ خذهتی آًبى

.234

آداة ٍ الگَی هغلَة سػبیت حالل ٍ حشام دس سجه صًذگی اسالهی -ایشاًی ثشای
وبسوٌبى ًیشٍّبی هسلح ٍ هحیظ خذهتی آًبى

.235

همبیسِ تغجیمی سجه صًذگی دس ًیشٍّبی هسلح سبیش وطَسّبی خْبى دس اثؼبد
اختوبػی

.236

ثشسسی ٍیظگیّبی وبسوٌبى ًیشٍّبی هسلح سبیش وطَسّب.

.237

اٍلَیت تٌذی ٍ تثییي ضَاتط اثز تخص در چزخِ هذیزیت داًص.

.238

تزرسی راتطِ تیي فزٌّگ ساسهاًی ٍ هذیزیت داًص در ساسهاىّای دفاػی

.239

ٍیضگی ّای ًظام هذیزیت داًص در ًیزٍّای هسلح سایز کطَرّا.

.241

ارائِ الگَی هٌاسة جْت اًتقال داًص ساسهاًی در ساسهاى ّای ًظاهی.

.241

ارائِ الگَی تذٍیي استزاتضی ّای هٌاتغ اًساًی ساسهاى هثتٌی تز ًقطِ داًص در ساسهاى

سجه صًذگی
سجه صًذگی ،اداة سفش

سجه صًذگی – حَصُ دفبع

گفتوبى سبصی

سجه صًذگی ،تؼبهل ثب ّن
ًَػبى

سجه صًذگی – حَصُ دفبع

گفتوبى سبصی

سجه صًذگی ،ػیبدت ثیوبساى

سجه صًذگی – حَصُ دفبع

گفتوبى سبصی

سجه صًذگی ،سػبیت حالل ٍ
حشام

سجه صًذگی – حَصُ دفبع

گفتوبى سبصی

سجه صًذگی

سجه صًذگی – حَصُ دفبع

هغبلؼِ تغجیمی

هٌبثغ اًسبًی

سجه صًذگی – حَصُ دفبع

ضبخص سبصی

سجه صًذگی

سجه صًذگی

سجه صًذگی

سجه صًذگی

چزخِ هذیزیت داًص

اصَل ٍ هفاّین پایِ ای ٍ راّبزدی

گفتواى ساسی

فزٌّگ ساسهاًی

اصَل ٍ هفاّین پایِ ای ٍ راّبزدی

راتطِ سٌجی

ًظام هذیزیت داًص

اصَل ٍ هفاّین پایِ ای ٍ راّبزدی

گفتواى ساسی

اًتقال داًص

اصَل ٍ هفاّین پایِ ای ٍ راّبزدی

ارائِ الگَ

الگَ  ،استزاتضی ً،قطِ داًص،

طزاحی ٍ تذٍیي الگَ ٍ رٍش ضٌاسی در
هذیزیت داًص

ارائِ الگَ

.242

ارائِ رٍش ّایی تزای استخزاج داًص ضوٌی در ساسهاى ّای ًظاهی.

داًص ضوٌی

طزاحی ٍ تذٍیي الگَ ٍ رٍش ضٌاسی در
هذیزیت داًص

ارائِ رٍش

.243

ارائِ الگَیی تزای تذٍیي ٍ تاسًوایی ًقطِ داًص یک ساسهاى ًظاهی.

الگًَ ،قطِ داًص

طزاحی ٍ تذٍیي الگَ ٍ رٍش ضٌاسی در
هذیزیت داًص

ارائِ الگَ

.244

ارائِ هذل تذٍیي استزاتضی هذیزیت داًص تز هثٌای استزاتضی کسة ٍ کار در ساسهاى ّای ًظاهی.

استزاتضی ،کسب ٍ کار

طزاحی ٍ تذٍیي الگَ ٍ رٍش ضٌاسی در
هذیزیت داًص

ارائِ هذل

ارسیابی عولکزد ،ضاخص

طزاحی ٍ تذٍیي الگَ ٍ رٍش ضٌاسی در
هذیزیت داًص

گفتواى ساسی

تَسعِ هذیزیت داًص

ط زاحی ٍ تذٍیي الگَ ٍ رٍش ضٌاسی در
هذیزیت داًص

طزاحی الگَ

الگَ ،سزهایِ فکزی

طزاحی ٍ تذٍیي الگَ ٍ رٍش ضٌاسی در
هذیزیت داًص

طزاحی الگَ

الگَ ،آیٌذُ ًگز

طزاحی ٍ تذٍیي الگَ ٍ رٍش ضٌاسی در
هذیزیت داًص

طزاحی الگَ

طزاحی ٍ تذٍیي الگَ ٍ رٍش ضٌاسی در
هذیزیت داًص

طزاحی الگَ
طزاحی الگَ
ارائِ راّثزد

.245

طزاحی ًظام ارسیاتی ػولکزد

ّای داًص.

هذیزیت داًص تا تؼییي ضاخعّای هٌاسة در ساسهاىّای دفاػی ٍ اهٌیتی.

.246

طزاحی الگَی پَیای تَسؼِ هذیزیت داًص در ساسهاى ّای دفاػی ٍ اهٌیتی.

.247

طزاحی الگَّای تَسؼِ سزهایِ فکزی درساسهاىّای دفاػی ٍ اهٌیتی.

.248

طزاحی الگَی هذیزیت داًص آیٌذُ ًگز در ًیزٍّای هسلح /ساسهاى ّای دفاػی

.249

طزاحی الگَی اًذاسُ گیزی داًص ساسهاًی در ساسهاى ّای ًظاهی.

الگَ ،داًص ساسهاًی

.251

طزاحی الگَی پیادُ ساسی هذیزیت داًص در ساسهاى ّای دفاػی.

الگَ ،داًص ساسهاًی

طزاحی ٍ تذٍیي الگَ ٍ رٍش ضٌاسی در
هذیزیت داًص

.251

هؼواری داًص ٍ رٍیکزدّای راّثزدی هذیزیت داًص.

هعواری داًص ،راّبزد

طزاحی ٍ تذٍیي الگَ ٍ رٍش ضٌاسی در
هذیزیت داًص

.252

هؼزفی رٍش اکتساب داًص ضوٌی خثزگاى تا تَجِ تِ ٍیضگیّای ضخػیتی درًٍگزایی ٍ
تزًٍگزایی آًْا در ساسهاى ّای ًظاهی.

.253

هؼزفی الگَّای تْیِ ًقطِّای َّضوٌذ داًص در ًیزٍّای هسلح.
ّای داًطی ًیزٍّای هسلح سایز کطَرّا.

.254

هؼزفی هذل ارسش گذاری داًص ٍ رتثِ تٌذی خثزگاى در حَسُ

.255

رٍش اًتقال داًص(داًص ضوٌی ٍ غزیح) در پزٍصُ ّای پضٍّطی در ساسهاى ّای دفاػی.

طزاحی ٍ تذٍیي الگَ ٍ رٍش ضٌاسی در
هذیزیت داًص

گفتواى ساسی

الگََّ ،ضوٌذ

طزاحی ٍ تذٍیي الگَ ٍ رٍش ضٌاسی در
هذیزیت داًص

ارائِ الگَ

ارسش گذاری داًص ،رتبِ بٌذی

طزاحی ٍ تذٍیي الگَ ٍ رٍش ضٌاسی در
هذیزیت داًص

ارائِ هذل

اًتقال ،پزٍصُ

طزاحی ٍ تذٍیي الگَ ٍ رٍش ضٌاسی در
هذیزیت داًص

گفتواى ساسی

حسابذاری داًص  ،ارسش افشٍدُ

طزاحی ٍ تذٍیي الگَ ٍ رٍش ضٌاسی در
هذیزیت داًص

گفتواى ساسی

طزاحی ٍ تذٍیي الگَ ٍ رٍش ضٌاسی در
هذیزیت داًص

گفتواى ساسی
ارائِ الگَ

داًص ضوٌی ،خبزگاى

.256
.257

هؼزفی ػَاهل هؤثز تز استقزار هَفقیت آهیش ًظام هذیزیت داًص در ًیزٍّای هسلح.

ًظام هذیزیت داًص

.258

هؼزفی الگَّای هٌاسة تجزتِ ًگاری تزای ساسهاىّای دفاػی ٍ اهٌیتی.

الگَ ،تجزبِ ًگاری

طزاحی ٍ تذٍیي الگَ ٍ رٍش ضٌاسی در
هذیزیت داًص

.259

ارایِ راّکارّایی تزای تزتیت ٍ پزٍرش هذیزاى داًطی در ساسهاىّای دفاػی.

راّکار ،تزبیت ٍ پزٍرش

پیادُ ساسی ٍ اجزای هذیزیت داًص

ارائِ راّثزد

.261

ارائِ چْارچَتی جْت تؼییي ٍ تثییي ًقص هذیزیت داًص در هذیزیت تحزاىّا.

هذیزیت بحزاى

پیادُ ساسی ٍ اجزای هذیزیت داًص

ارائِ راّثزد

.261

ارائِ ساس ٍ کارّای تسْین داًص در ساسهاى ّای دفاػی (تا در ًظز گزفتي هالحظات خاظ آًْا).

تسْین داًص

پیادُ ساسی ٍ اجزای هذیزیت داًص

ارائِ راّثزد

.262

ارائِ چارچَب هذیزیت داًص در ٍاحذّای ستادی ًیزٍّای هسلح سایز کطَرّا ٍ سٌجص ارسیاتی

.263

تزرسی ٍضؼیت داًص ضوٌی ٍ غزیح در ًیزٍّای هسلح سایز کطَرّا ٍ ارائِ راّکارّای
پیطٌْادی جْت تثذیل داًص ضوٌی تِ غزیح.

.264

ضٌاسایی ٍ ارسیاتی ػَاهل هَثز تز پیادُ ساسی هذیزیت داًص در ًیزٍّای هسلح.

.265

ضٌاسایی هَاًغ سیزساختی اجزای هذیزیت داًص در ًیزٍّای هسلح سایز کطَرّا.

.266

راّکارّای تَسؼِ فزٌّگ داًطَری ٍ هذیزیت داًص در ًیزٍّای هسلح.

.267

راّکارّای تَاًوٌذساسی ًیزٍّای هسلح تزای تْزُگیزی هٌاسة تز اس هذیزیت داًص.

هذیزیت داًص
هذیزیت داًص
هذیزیت داًص
هذیزیت داًص
هذیزیت داًص
هذیزیت داًص
هذیزیت داًص
هذیزیت داًص
هذیزیت داًص
هذیزیت داًص
هذیزیت داًص
هذیزیت داًص
هذیزیت داًص
هذیزیت داًص
هذیزیت داًص
هذیزیت داًص

حساتذاری داًص؛ رٍشّا ٍ اغَل هحاسثِ ارسش افشٍدُ داًص در در ساسهاىّای دفاػی ٍ اهٌیتی.

ٍضؼیت هذیزیت داًص در ایي ًَع ٍاحذّا.

الگَی سجه
صًذگی

هذیزیت داًص
هذیزیت داًص
هذیزیت داًص
هذیزیت داًص
هذیزیت داًص
هذیزیت داًص
هذیزیت داًص
هذیزیت داًص
هذیزیت داًص
هذیزیت داًص

سٌجص ،ارسیابی

پیادُ ساسی ٍ اجزای هذیزیت داًص

ارائِ راّثزد

راّکار ،داًص ضوٌی ٍ صزیح.

پیادُ ساسی ٍ اجزای هذیزیت داًص

ارائِ راّثزد

ضٌاسایی ،ارسیابی ،پیادُ ساسی

پیادُ ساسی ٍ اجزای هذیزیت داًص

گفتواى ساسی

ضٌاسایی ،هَاًع سیزساختی

پیادُ ساسی ٍ اجزای هذیزیت داًص

گفتواى ساسی

راّکار ،تَسعِ فزٌّگ

پیادُ ساسی ٍ اجزای هذیزیت داًص

ارائِ راّثزد

راّکار ،بْزُگیزی

پیادُ ساسی ٍ اجزای هذیزیت داًص

ارائِ راّثزد

هذیزیت داًص

هذیزیت داًص
هذیزیت داًص
هذیزیت داًص
هذیزیت داًص

فرماندهي كل قوا
مركز تحقيقات راهبردي دفاعي

.268

یادگیزی اس تجزتیات گذضتِ ٍ هذیزیت داًص در ًیزٍّای هسلح سایز کطَرّا.

.269

ًیاسسٌجی هذیزیت داًص در ًیزٍّای هسلح تِ تفکیک هأهَریت ،جایگاُ ٍ ساختار ّزکذام.

.271

هؼزفی گام ّای اساسی پیادُ ساسی هذیزیت داًص در ًیزٍّای هسلح سایز کطَرّا.

.271

هْارتّای داًطَری در ساسهاىّای دفاػی ٍ ًظاهی.

.272

هؼزفی راّکارّای حفظ داًطگزاى ساسهاًی در ًیزٍّای هسلح دیگز کطَرّا.

.273

هؼزفی ٍیضگی ّای هذیزیت داًص در ًیزٍّای هسلح تا اًجام هطالؼات تطثیقی در سایز کطَرّا.

.274

هؼزفی الگَ ی کارتزدی در تزًاهِ ریشی جاهغ هذیزیت داًص ساسهاًی در ًیزٍّای هسلح.

.275

هطالؼِ تطثیقی ًزم افشارّای رایج هذیزیت داًص در ًیزٍّای هسلح سایز کطَرّا.

.276

ضٌاسایی ٍ اٍلَیت تٌذی سیزساخت ّای هَثز فٌاٍری اطالػات تز ػولکزد هذیزیت داًص در
ًیزٍّای هسلح.

.277

ساس ٍ کارّای داٍری ٍ ارسیاتی هستٌذات ٍ تجزتیات در سیستن هذیزیت داًص ًیزٍّای هسلح
سایز کطَرّا.

.278

چالصّا ٍ راّکارّای تَسؼِ هذیزیت داًص در ًیزٍّای هسلح دیگز کطَرّا.

.279

چزخِ اجزای هذیزیت داًص در ساسهاىّای دفاػی ٍ اهٌیتی.

.281

تاثیز فزٌّگ ساسهاًی در اجزای هذیزیت داًص در ًیزٍّای هسلح سایز کطَرّا.

.281

تزرسی چالص ّا ٍ هَاًغ هستٌذ ساسی داًص ضوٌی کارکٌاى ساسهاى ّای ًظاهی ،اًتظاهی ٍ ارایِ
پیطٌْادّایی تزای تزٍى رفت اس آًْا.
هذ یزیت داًص در ًیزٍّای هسلح (ساسهاى ّای دفاػی).

.282

تزرسی تاثیز فزٌّگ ساسهاًی تز هیشاى پذیزش

.283

تزرسی ٍ تثییي اتؼاد ،هَلفِّا ٍ ضاخعّای هذیزیت داًص در هذیزیت ػولکزد ساسهاىّای دفاػی.

.284

رٍشّای غزفِ جَیی در ّشیٌِ ّای پزٍصُّای ساسهاى ّای ًظاهی.

.285

تزرسی ٍ تثییي ًقص هذیزیت داًص در ًَآٍری ساسهاىّای دفاػی ٍ اهٌیتی.

یادگیزی ،تجزبیات

پیادُ ساسی ٍ اجزای هذیزیت داًص

گفتواى ساسی

ًیاسسٌجی ،هأهَریت ،جایگاُ ،ساختار

پیادُ ساسی ٍ اجزای هذیزیت داًص

گفتواى ساسی

گام اساسی ،پیادُ ساسی

پیادُ ساسی ٍ اجزای هذیزیت داًص

گفتواى ساسی

هْارتّا ،داًطَری

پیادُ ساسی ٍ اجزای هذیزیت داًص

گفتواى ساسی

راّکار ،داًطگز

پیادُ ساسی ٍ اجزای هذیزیت داًص

ارائِ راّثزد

ٍیضگی ،هطالعات تطبیقی

پیادُ ساسی ٍ اجزای هذیزیت داًص

هطالؼات تطثیقی

الگَ ،بزًاهِریشی

پیادُ ساسی ٍ اجزای هذیزیت داًص

ارائِ الگَ

ًزم افشار

پیادُ ساسی ٍ اجزای هذیزیت داًص

هطالؼات تطثیقی

فٌاٍری اطالعات

پیادُ ساسی ٍ اجزای هذیزیت داًص

گفتواى ساسی

پیادُ ساسی ٍ اجزای هذیزیت داًص

تجزتِ ًگاری

ارسیابی ،هستٌذات ،تجزبیات

چالص ،راّکار

پیادُ ساسی ٍ اجزای هذیزیت داًص

ارائِ راّثزد

چزخِ هذیزیت داًص

پیادُ ساسی ٍ اجزای هذیزیت داًص

گفتواى ساسی

فزٌّگ ساسهاًی

پیادُ ساسی ٍ اجزای هذیزیت داًص

گفتواى ساسی

هستٌذ ساسی ،داًص ضوٌی

پیادُ ساسی ٍ اجزای هذیزیت داًص

ارائِ راّثزد

فزٌّگ ساسهاًی

پیادُ ساسی ٍ اجزای هذیزیت داًص

گفتواى ساسی

هَلفِ ،ضاخص ،هذیزیت داًص

پیادُ ساسی ٍ اجزای هذیزیت داًص

گفتواى ساسی

صزفِ جَیی

پیادُ ساسی ٍ اجزای هذیزیت داًص

گفتواى ساسی

ًَآٍری

ًقص ٍ کاربزد هذیزیت داًص

گفتواى ساسی

کاّص سهاى فعالیت

ًقص ٍ کاربزد هذیزیت داًص

گفتواى ساسی

هذیزیت داًص ،ساسهاىّای یادگیزًذُ.

ًقص ٍ کاربزد هذیزیت داًص

گفتواى ساسی

پزٍصُ هَفق

ًقص ٍ کاربزد هذیزیت داًص

گفتواى ساسی

فزٌّگ ساسهاًی

ًقص ٍ کاربزد هذیزیت داًص

گفتواى ساسی

ًقص ٍ کاربزد هذیزیت داًص

گفتواى ساسی
گفتواى ساسی

.286

.288

تزرسی ػَاهل کلیذی هذیزیت داًص در پزٍصُ ّای هَفق ساسهاى ّای ًظاهی.

.289

ًقص فزٌّگ ساسهاًی در ضکل گیزی ضثکِ ّای داًص در ًیزٍّای هسلح سایز کطَرّا.

.291

ًقص ضثکِّای اجتواػی هجاسی در تْثَد اضتزاک گذاری داًص در ًیزٍّای هسلح.

ضبکِّای اجتواعی ،اضتزاک گذاری داًص

.291

جایگاُ ًق طِ داًص در فزایٌذ استخزاج داًص ضوٌی خثزگاى در ساسهاى ّای ًظاهی.

استخزاج داًص ضوٌی

ًقص ٍ کاربزد هذیزیت داًص

.292

تذٍیي ضاخعّای هَرد ًیاس تزای تزرسی ٍضؼیت هذیزیت داًص در ًیزٍّای هسلح.

ضاخص

ًقص ٍ کاربزد هذیزیت داًص

ضاخعساسی

.293

تذٍیي ٍ ارسیاتی راّثزدّای هذیزیت داًص در ساسهاىّای دفاػی ٍ اهٌیتی.

ارسیابی راّبزد

ًقص ٍ کاربزد هذیزیت داًص

ارائِ راّثزد

.294

تاثیز پایگاُّای داًص در افشایص قاتلیت ّا ٍ افشایص ًیزٍّای هسلح ٍ ساسهاى ّای ًظاهی سایز

.295
.296

دفاػی.
.297

ّـ .پیاهذّای تَسؼِ ٍ ًَآٍری درساسهاىّای ًظاهی ًاضی اس تِ کارگیزی هذیزیت داًص.

ع انسانی دکتر سید ضیاء الدین قاضی زاده

هذیزیت داًص
هذیزیت داًص
هذیزیت داًص
هذیزیت داًص
هذیزیت داًص

هذیزیت داًص
هذیزیت داًص
هذیزیت داًص
هذیزیت داًص

.287

تاثیز ًقطِ داًص در پطتیثاًی اس حافظِ ساسهاًی در ساسهاى ّای ًظاهی.

هذیزیت داًص

هذیزیت داًص

تزرسی تأثیز هذیزیت داًص تزای تثذیل ًیزٍّای هسلح تِ ساسهاىّای یادگیزًذُ.

تثادل داًص ٍ ًقص آى در کاّص سهاى اجزای فزایٌذ ایذُ تا هحػَل در پزٍصُ ّای ساسهاى ّای

هذیزیت داًص

هذیزیت داًص

تزرسی تاثیز ًقطِ داًص در کاّص سهاى اًجام فؼالیت ّا در ًیزٍّای هسلح سایز کطَرّا.

کطَرّا.
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پایگاُّای داًص

ًقص ٍ کاربزد هذیزیت داًص

گفتواى ساسی

ًقطِ داًص ،حافظِ ساسهاًی

ًقص ٍ کاربزد هذیزیت داًص

گفتواى ساسی
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تبادل داًص

ًقص ٍ کاربزد هذیزیت داًص

گفتواى ساسی

تَسعِ ٍ ًَآٍری

ًقص ٍ کاربزد هذیزیت داًص

گفتواى ساسی

هذیزیت داًص

