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مقدمه 
دولت-دوازدهم-محصول-حماسه-آفرینی-دیگری-از-ملت-آگاه-ایران-و-حضور-دهها-میلیونی-آنها-در-آستانه-ورود-به-دهه-پنجم-انقالب-
اسالمی،-در-حالی-شکل-می-گیرد-که-دشمنی-و-مخالفت-دشمنان-ملت-ایران-و-انقالب-اسالمی-با-منافع-و-آرمانهای-آن-با-وجود-
ناکامی-های-پی-در-پی-به-حدی-گسترده-و-آشکار-شده-که-ایرانیان-را-با-هر-اعتقاد-و-موقعیتی-در-مقابله-با-آن-بسیج-کرده-است.-در-
دیگر-سو،-جمهوری-اسالمی-ایران-در-مدتی-نزدیک-به-چهار-دهه-عمر-با-افتخار-خود،-توطئه-های-مختلف-دشمنان-را-خنثی-کرده-و-

به-امنیت-مستحکمی-دست-یافته-است.
نگاه-به-روند-دفاعی----امنیتی-محیط-راهبردی-جمهوری-اسالمی-ایران-بیانگر-ظهور-شکل-جدیدی-از-تهدیدات-منطقه-ای-و-
تروریستی-هماهنگ-با-دشمنان-فرا-منطقه-ای-است.-الزام-وضعیت-جدید،-تحول-در-مأموریت-ها-و-باز-آرایی-قابلیت-های-دفاعی-
است-که-منجر-به-بروز-نیازهای-جدید-دفاعی-شده-است.-متناسب-با-چنین-تحوالتی،سیاست-دفاعی-کشور-بر«-بازدارندگی-فعال«-
استوار-گردیده-تا-ثبات-امنیتی-را-که-از-ضرورت-های-توسعه-و-پیشرفت-کشور-است،-تضمین-نماید.-در-چارچوب-بازدارندگی-فعال-
باید-از-منظری-پیشگیرانه-با-تهدیدات-امنیت-ملی-در-نقطه-شروع-و-گسترش-آن-مقابله-نمود-تا-عمق-راهبردی-کشور-حفظ-گردد.-بر-
این-اساس-تدبیرجمهوری-اسالمی-ایران-بر-مقابله-قاطعانه-با-تهدیدات-در-نقاط-شکل-گیری-آن-حتی-فراتر-از-مرزهای-جغرافیایی-
خود-قرار-گرفته-است.-بی-شک-نیروهای-مسلح-به-پشتوانه-ملت-و-حمایت-همه-ارکان-نظام-به-ویژه-دولت،-با-اتکا-به-ایمان-الیزال-
الهی-و-تحت-رهبری-و-فرماندهی-داهیانه-مقام-معظم-رهبری-)-مدظله-العالی(-نقش-بی-بدیلی-در-این-حرکت-پیش-رونده-و-پیش-
برنده-داشته-اند،-لکن-باید-با-توجه-به-راهبرد-دفاع-همه-جانبه-تالش-کرد-تا-از-تمامی-مولفه-های-قدرت-ملی-در-امر-تأمین-حداکثری-

منافع-ملی-و-امنیت-استفاده-نمود.
در-این-وضعیت،-وزارت-دفاع-و-پشتیبانی-ن.م-رسالت-و-وظیفه-خطیری-دارد-که-الزم-است-با-درک-عمیق-از-این-شرایط-و-تجزیه-
و-تحلیل-آن-با-تدوین-راهبرد-و-برنامه-ای-جامع-در-مرحله-یکم-حلقه-ی-وصل-مولفه-های-مذکور-بین-نیروهای-مسلح-از-یک-سو-
و-دستگاههای-کشوری-از-سوی-دیگر-باشد،-همچنین-برای-تأمین-نیازهای-تسلیحاتی-و-تجهیزاتی-و-پشتیبانی-نیروهای-مسلح-و-
مأموریت-آن-ها-در-چارچوب-تدابیر-فرماندهی-معظم-کل-قوا-و-سیاست-های-دولت-تدبیر-و-امیدو-با-حمایت-های-بی-دریغ-آن-وارد-
عمل-شده-و-به-نحو-مطلوبی-ادای-وظیفه-و-مأموریت-نماید.-خوشبختانه-هم-زمانی-دولت-دوازدهم-با-سالهای-اجرای-برنامه-ششم-

توسعه-)1400-1396(-موجب-استحکام-این-برنامه-خواهد-بود.
وزارت-دفاع-و-پشتیبانی-ن.م-از-بدو-پیروزی-انقالب-اسالمی-همواره-به-اتکای-نیروی-ایمان-و-نیروهای-متخصص-وخبره-و-
مدیران-متعهد-و-شایسته-خود،-توفیقات-روزافزونی-در-تولید-قدرت-از-طریق-دستیابی-به-فناوری-های-قدرت-ساز-کسب-کرده-است.-
شرایط-متحول-و-پیچیده-منطقه،-سرعت-پیشرفت-علم-و-فناوری-در-دنیا-به-ویژه-در-حوزه-تسلیحاتی-که-معموال-در-لبه-دانش-و-
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فناوری-برتر-قرار-دارد،-انگیزه-قوی-دشمنان-و-رقبا-برای-خنثی-سازی-یا-کاهش-توان-بازدارندگی-تسلیحاتی-ج.ا.ا-و-...،-برخورداری-
از-صنعت-پویا،-انعطاف-پذیر-و-پیش-رونده-با-پشتوانه-قوی-خالقیت-و-نوآوری-در-دستیابی-به-برتری-و-حفظ-آن-را-ایجاب-می-کند.-
بنابراین-نمی-توان-بر-پیشرفت-های-گذشته-تکیه-کرده-و-از-آینده-نگری-غفلت-کرد-و-این-مهم-نیازمند-پایش-و-پویش-مستمر-
محیطی،-آینده-پژوهی،-جذب-و-حفظ-استعدادهای-نخبه-و-برتر-و-بکارگیری-آنها،-کارآمدسازی-مدیریت،-ارتقای-بهره-وری،-چابک-
سازی-سازمان-و-استفاده-از-ظرفیت-های-کشور-به-ویژه-دانشگاه-ها،-بخش-خصوصی-و-شرکت-های-دانش-بنیان-بعنوان-همکار-می-

باشد-که-در-جهت-گیری-های-برنامه-و-در-ادامه-تشریح-گردیده-است.
مبانی-مورد-استفاده-در-این-برنامه-شامل-تدابیر-مقام-معظم-رهبری)-مدظله-العالی(-،-قانون-اساسی،-اهداف-و-راهبردها-و-اولویت-
های-دولت،-محورهای-چشم-انداز-20-ساله-کشور-و-نیروهای-مسلح،-سیاست-های-کلی-نظام،-قانون-وزارت-دفاع،-قانون-برنامه-پنج-
ساله-ششم،-اسناد-راهبردی-نیروهای-مسلح-و-وزارت-دفاع،-نقشه-جامع-علمی-کشور-بوده-که-با-تجربیات-سازمانهای-تابعه-وزارت-
دفاع-و-تجزیه-و-تحلیل-های-محیطی،-آینده-پژوهی،-ارزیابی-نیازهای-امروز-و-آینده-نیروهای-مسلح-و-نقد-و-بررسی-روندهای-موجود-
ادغام-و-تدوین-گردیده-است-و-امید-است-برنامه-حاضر-در-یک-بستر-الزم-و-فرصت-مناسب--با-هماهنگی-دولت-و-همکاری-ستاد-کل-

ن.م-موجبات-هم-افزایی-در-برنامه-های-جامع-کشور-را-فراهم-آورد.

1- تبیین وضعیت موجود 
توجه-به-وجود-پیچیدگی-ها-و-عدم-قطعیت-در-محیط-راهبردی-دفاعی----امنیتی-و-ضرورت-های-دفاع-همه-جانبه،-درک-درست-این-
شرایط-و-تولید-راه-حل-های-متناسب-و-ایجاد-توافق-وجلب-حمایت-همه-جانبه-کنشگران-عرصه-دفاع-و-امنیت-ملی-برای-اجرای-

برنامه--را-ضروری-می-سازد.-پیشران-های-مهم-در-این-شرایط-در-سه-مولفه-زیر-مورد-توجه-قرار-می-گیرند:
تحول-در-نظم-امنیتی-منطقه-و-تهدیدها-و-فرصت-ها-از-منظر-دفاعی----امنیتی -.1

تحوالت-فناورانه-و-پیچیدگی-روزافزون-فناوری-ها-و-سامانه-های-دفاعی -.2
ضرورت-های-اقتصاد-مقاومتی،-اقتصاد-دفاع-وتولید-قدرت-دفاعی-موثر-متکی-بر-منابع-،-فرصتهای-محیطی-و-مقدورات- -.3

کشور--

1-1- روندهای محیطی تاثیر گذار بر برنامه 4 ساله  وزارت دفاع و پشتیبانی ن.م 
پویایی-و-روند-تغییر-در-معادالت-نظم-امنیتی-منطقه-و-الگوي-منازعات-و-جنگ-هاي-آینده-به-عنوان-اساس-شکل-گیری- --

نیازهاي-دفاعي-ن.م
نقش-آفرینی-فزاینده-ج.ا.ا-در-جغرافیای-منطقه-با-هدف-حمایت-از-ملت-های-مسلمان-،-آزاده-و-مستضعف-در-چارچوب-منافع- --

ملی-و-آرمان-های-واالی-انقالب-اسالمی
تشدید-محدودیت-ها-و-تحریم-ها-و-از-طرفي-پیگیری-مهار-منطقه-اي-ایران-در-سیاست-های-دولت-جدید-آمریکا --

افزایش-فزاینده-تهدیدهای-ناشي-از-تروریسم،-افراط-گرایي-و-بي-ثباتي-براي-امنیت-ملي-ج.ا.ا-در-آینده،--و-احتمال-ورود- --
نیروهای-مسلح-به-فضاي-عملیاتي-جنگ-هاي-بي-قاعده--و-نیابتی-

مواجهه-فزاینده--جبهه-مقاومت-با-دشمنی-های-جبهه-استکبار-و-دنباله-رو-های-آنها-در-منطقه --
تحول-در-الگوهاي-مداخله-و-نقش-آفریني-قدرت-هاي-فرامنطقه-اي-در-مناسبات-منطقه-و-تشدید-موج-ایران-هراسي- --
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افزایش-نقش-دیپلماسی-دفاعی-و-توسعه-پیمان-های-دفاعی-امنیتی-در-پیشبرد-اهداف-ملی-و-دفاعی-امنیتی --
-افزایش-تاثیرگذاري-فناوریهای-نوین-در-حوزه-های-مختلف-قدرت-به-ویژه-دفاع-و-امنیت --

تغییر-در-صحنه-نبرد-و-تهدیدها-و-پیچیدگی-الگوی-جنگ-آینده --
روند-افزایشی-پر-شتاب-نقش-فضای-مجازی-در-امنیت-و-دفاع- --

عبور-موفقیت-آمیز--ج.ا.ا-از-مراحل-تمدن-سازی-نوین-اسالمی-و-پیشرفت-های-چشمگیر-در-حوزه-علم-و-فناوری-و-دفاع-و- --
امنیت

افول-تدریجی-سلطه-جویی-)-هژمونی(-آمریکا-در-منطقه-و-نظام-بین-الملل --
اهمیت-یافتن-بهره-گیری-ازسامانه-های-ترکیبی-دفاعی-)ترکیب-همزمان-روش-هاي-متعارف،-ناهمتراز-و-نامتقارن---ترکیب- --

حوزه-هاي-هوایي،-دریایي،-زمیني،-سایبري-و-فضایي(
افزایش-نقش-اطالعات-و--اشراف-اطالعاتي-)شناسایي،-مراقبت-و-کسب-اطالعات(- --

پرهزینه-تر-شدن-دفاع-و-امنیت-در-جهان-)-و-ضرورت-اعمال-مدیریت-برای-کنترل-آن-در-کشور( --
افزایش-تنوع-نیازهاي-دفاعي-)-تجهیزات-و-تسلیحات(-نیروها- --

1-2- چالش ها و مساله های اصلی وزارت دفاع و پشتیبانی ن.م درمسیر تحقق ماموريت های دفاعی
تالش-دشمنان-ورقبا-برای-به-چالش-کشیدن-امر-دفاع-و-امنیت-جمهوری-اسالمی-ایران-با-اقدامات-حقوقی-بین-المللی-از- --

جمله-در-حوزه-موشکی
تیراژ-کم--و-تنوع-زیاد-نیازهای-تسلیحاتی-و-تجهیزاتی-نیروهای-مسلح-ناشی-از-روندها --

افزایش-قدمت-زیرساختها-در-صنعت-دفاعی-به-ویژه-در-حوزه-های-آزمایشگاهی-و-آزمون --
حجم-باالی-تعهدات-حوزه-تأمین-اجتماعی-نیروهای-مسلح،-اعم-از-بازنشستگی-و-خدمات-درمانی --

نسبت-پایین-بودجه-دفاعی-کشور-در-مقایسه-با-دشمنان-و-رقبای-منطقه-ای --
سهم-باالی-هزینه-های-جاری-در-ساختار-بودجه-بخش-دفاعی --

1-3- فرصت ها ی تحول در وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح 
حمایت-های-مقام-معظم-رهبری-و-قوای-سه-گانه-از-نیروهای-مسلح- --

ظرفیتهای-گسترده-ملی-در-حوزه-علم-و-فناوری-و-فرصت-نوآوری-در-زنجیره-ارزش-ساز-صنایع-دفاعی- --
تجربیات-ارزشمند-دفاعی-و-امنیتی-کشور-از-جمله-درحوزه-صنایع-دفاعی-طی-نزدیک-به-5-دهه-مقاومت-و-مبارزه --

وجود-تجربیات-میدانی-و-عملیاتی-در-سازمان-های-ن.-م.-در-خصوص-تحقیقات-صنعت-دفاعی --
وجود-ظرفیتهای-گسترده-ملی-در-حوزه-خدمات-برای-بهره-گیری-نیروهای-مسلح --

امکان-بهره-گیری-از-قابلیت-ها--و-سازوکارهای-مناسب-دیپلماتیک-کشور-و-انقالب-اسالمی-در-عرصه-دیپلماسی-دفاعی --
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وضعیت موجود حوزه های  عملکردی و اهم اقدامات وزارت دفاع و پشتیبانی ن.م در دوره 4 ساله   -4-1
گذشته

تحقق-افزایش-ظرفیت-تولید-محصوالت-مهم-و-اساسی-با-محوریت-پاسخ-گویی-به-نیاز-ن.م-به-گونه-ایکه-ظرفیت-و-ارزش- --
تولید-محصوالت-از-میزان-1947-میلیارد-تومان-در-سال-92-با-رشد-ساالنه-45-%-به-رقم-4570-میلیارد-تومان-در-سال-95-

افزایش-یافته-است.
رشد-مجموع-عملکرد-تولید-کاال-و-خدمات-ودجا--از-4006-میلیارد-تومان-در-سال-92-با-تحقق-رشد-167-%-به-10720میلیارد- --

تومان-در-سال-95-
بهبود-و-ارتقاء-نظام-استاندارد-سازی-محصوالت-در-بخشی-از-محصوالت-دفاعی --

رفع-موانع-و-اتمام--مرحله-اجرایی-و-عملیاتی-قرارداد-خرید-سامانه-S-300-و-تأمین-اعتبارات-مورد-نیاز-آن-توسط-دولت- --
ارائه-102-محصول-دفاعی-جدید-در-9-حوزه-عملیاتی. --

تمرکز-بر-اقالم-گلوگاهی-دفاعی-در-زمان-تحریم-و-انجام-بومی-سازی-84-قلم-از-سامانه-و-اقالم-مورد-نیاز-ن.م --
ارتقاء-قرارگاه-های-پشتیبانی-مالقات-با-محصول-در--محل-مأموریت-و-استقرار-نیروهای-مسلح-و-نیل-به-کسب-رضایت- --

نسبی-نیروهای-کاربر-محصوالت-.
انتقال-7-واحد-صنعتی-از-تهران-و-نوسازی-50-واحد-صنعتی --

بهبود-و-اصالح-ترکیب-نیروی-انسانی-و-ساختارسازمانی-در-جهت-چابک-سازی-وزارت.--- --
بازتعریف-نظام-نوآوری-دفاعی-و-ایجاد-نهادهای-نوآوری-با-رویکرد-نوآوری-باز --

افزایش-کمک-معیشتی-کارکنان-و-بازنشستگان-نیروهای-مسلح-در-قالب-طرح-حکمت --
افزایش-میانگین-حقوق-بازنشستگان-نیروهای-مسلح-از-یک-میلیون-و-دویست-و-سی-هزار-تومان-به-دو-میلیون-و-پنجاه- --

هزار-تومان-
توسعه--مناسبات-و-روابط-دو-جانبه-و-چند-جانبه-دفاعی-با-کشورهای-مختلف --

جدیت-و-پیگیری-قراردادها-و-دعاوی-ن.م-در-محاکم-خارجی-و-استرداد-بخشی-از-مطالبات-دولت. --
افزایش-حجم-سرمایه-گذاری-در-پروژه-های-ملی-تا29726-میلیارد-تومان-و-اشتغال-زایی-9908-نفر- --

راستای- در- کشور- اجرایی- های- دستگاه- اقدامات- نمودن- همراستا- و- مکران- سواحل- ملی- طرح- دبیرخانه- کردن- فعال- --
سیاست-های-کالن-دولت.
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اصول و ارزشها مبتنی بر اسناد فرادستی  -2

اهم تدابیر و رهنمودهای  فرماندهی معظم کل قوا   -1-2
افزايش توان دفاعی و تهاجمی:-در-دنیایی-که-قدرت-های-»-زورگو-»-سلطه-گر-و-دارای-کمترین-جوهره-ی«-اخالق-  -

,-وجدان-و-انسانیت-»-حاکم-هستند-و-از-تجاوز-به-کشورها-و-کشتار-انسانهای-بی-گناه-هیچ-ابایی-ندارند-,-توسعه-ی-صنایع-
دفاعی-و-تهاجمی-کاماًل-طبیعی-است-.-زیرا-این-قدرت-ها-تا-اقتدار-کشور-را-احساس-نکنند-,-امنیت-تأمین-نخواهد-شد.

توسعه توانمندی نظامی-:برای-تأمین-امنیت-ملت-,-کشور-و-آینده-باید-عالوه-بر-توان-دفاعی-,-توان-تهاجمی-را-نیز- --
افزایش-داد.-

نوآوری-:-وزارت-دفاع-در-شیوه-هاي-ساخت-،-شیوه-هاي-فروش-،-شیوه-هاي-تبادل-با-نیروهاي-مسلح-،-تعامل-با-نیروهاي- --
مسلح-و-شیوه-هاي-تأمین-سالح-،-باید-نوآوري-داشته-باشند.

دستاوردهای صنعت دفاعی-:علت-این-خرسندی-)-بازدید-از-نمایشگاه-صنعت-دفاعی-(-عالوه-بر-دیدن-توانایی-های-  -

دفاعی-که-نقش-به-سزایی-در-افزایش-سطح-و-ضریب-اقتدار-کشور-دارد-.-مشاهده-ی-نیروهای-عالم-,-محقق-,-پژوهشگر-,-
اهل-فکر-و-اقدام-و-با-ایمان-است-که-بسیار-خوشحال-کننده-و-لذت-بخش-است-.

قائل-هستیم-و-سالح-های- دفاعی-محدودیت-هایی- برای-گسترش-صنایع- :ما- از تجهیزات نظامی- حدود استفاده   -

کشتار-جمعی-همچون-سالح-شیمیایی-و-سالح-هسته-ای-,-بر-اساس-مبانی-اعتقادی-و-دینی-ممنوع-هستند-.-ممنوعیت-سالح-
شیمیایی-در-بخش-تهاجمی-است-اما-افزایش-توان-در-بخش-های-دفاعی-در-برابر-حمله-ی-شیمیایی-اشکالی-ندارد-به-غیر-
از-این-محدودیت-ها-,-در-سایر-زمینه-ها-هیچ-محدودیتی-برای-افزایش-توان-دفاعی-و-نظامی-وجود-ندارد-و-پیشرفت-در-این-

عرصه-ها-یک-وظیفه-است-.
با- دفاعی- ارتباط-بخش- دفاعی-کشور- پیشرفت-صنایع- در- برجسته- عوامل- از- :یکی- دانشگاه- با  ارتباط وزارت دفاع   -

دانشگاه-و-شرکتهای-دانش-بنیان-است-.-این-همکاری-برای-هر-دو-طرف-مفید-خواهد-بود-و-نمونه-ی-بارز-را-اکنون-در-وزارت-
دفاع-مشاهده-می-کنیم-.

اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسالمی ايران  -2-2
دولت-جمهوري-اسالمي-ایران-موظف-است-براي-نیل-به-اهداف-مذکور-در-اصل-دوم،-همه-امکانات-خود-را-براي-امور-زیر-بکار-برد-

:-...-13---تأمین-خودکفایي-در-علوم-و-فنون-و-صنعت-و-کشاورزي-و-امور-نظامي-و-مانند-اینها.

قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه کشور   -3-2
ماده-42-بند-الف--دولت-مکلف-است-در-اجرای-سیاست-های-کلی-اقتصاد-مقاومتی،-حمایت-ها-و-مساعدت-های-الزم-از- --
قبیل-کمکهای-مالی-و-اعتباری-و-تنظیم-مقررات-مورد-نیاز-برای-استفاده-از-ظرفیت-مازاد-صنعت-دفاعی-و-نیل-به-خوداتکایی-
در-تأمین-اقالم-دفاعی-و-غیردفاعی-کشور-را-با-مشارکت-بخش-خصوصی-به-عمل-آورد.-همه-دستگاههای-اجرائی-مجازند-از-

این-ظرفیت-ها-استفاده-کنند.
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ماده-42-بند-ب--به-منظور-ارتقاء-و-به-روز-نمودن-فناوری-های-صنعت-دانش-بنیان-هواپیماسازی،-تحقق-اهداف-اقتصاد- --
ناوگان-مسافری-کشور)خرید- تأمین- نوسازی-و- ایران،- بهینه-سازی-زیرساخت-های-شرکت-صنایع-هواپیماسازی- مقاومتی-و-

هواپیما(-با-اولویت-استفاده-از-ظرفیت-های-این-شرکت-انجام-گیرد.
ماده-106بند-الف--دولت-مکلف-است-در-اجرای-بند-)52(-سیاست-های-کلی-برنامه-ششم-و-به-منظور-افزایش-توان-دفاعی- --
از-منابع-بودجه-عمومی-و-درآمدهای- کشور-در-تراز-قدرت-منطقه-ای-و-تأمین-منافع-و-امنیت-ملی،-حداقل-پنج-درصد)%5(-

اختصاصی-را-به-عنوان-سهم-تقویت-بنیه-دفاعی-در-ردیفهای-تقویت-بنیه-دفاعی-در-بودجه-ساالنه-کشور-اختصاص-دهد.
ماده-106-بند-ب--دولت-موظف-است-پشتیبانی-های-الزم-را-به-منظور-افزایش-توان-دفاعی-کشور-در-تراز-قدرت-منطقه-ای- --

و-تأمین-منافع-و-امنیت-ملی،-با-انجام-اقدامات-اساسی-زیر-به-عمل-آورد:
1-تحکیم-و-تقویت-بنیه-دفاعی-کشور-با-پشتیبانی-از:

1-1--توسعه-و-افزایش-توان-تولیدی-موشکی
1-2--توسعه-و-تقویت-توان-پدافند-هوایی-در-سطوح-مختلف-برد-کوتاه،-متوسط-و-بلند

1-3--توسعه-و-به-روزرسانی-شبکه-های-ارتباطی-امن-و-پایدار-و-تعامل-پذیر-و-برخوردار-از-فناوری-های-مناسب-با-هدف-استقرار-
کامل-سامانه-فرماندهی-و-کنترل

1-4--هوشمند-و-متحرک-سازی-برخی-سامانه-های-تسلیحاتی-متناسب-با-تهدیدات
1-5--توسعه-و-تقویت-امکانات-جنگ-الکترونیک-و-دفاع-رایانیکی-)سایبری(

1-6--تحقیق،-طراحی-و-تولید-اقالم-مورد-نیاز-برای-مواجهه-و-تقابل-با-گروههای-مسلح-تروریستی
1-7--توسعه-و-تقویت-توان-ناوگان-هوایی-در-حوزه-های-مختلف-آفندی،-پدافندی-و-پشتیبانی-رزمی-با-اتکا-به-سامانه-های-

پیشرفته-هواپیمایی،-بالگردی-و-پهپادی
1-8--توسعه-و-بازسازی-صنایع-هوایی-دفاعی-برای-پشتیبانی-از-ناوگان-هوایی-نیروهای-مسلح-)اعم-از-هواپیما،-بالگرد-و-

تسلیح-آنها(
1-9--توسعه-و-به-روزرسانی-توانمندی-تولید-پهپادها-و-تسلیح-آنها

1-10--نوسازی-سامانه-های-ناوبری-و-کمک-ناوبری-و-نظارتی-ویژه-نظامی-هواپیماهای-نیروهای-مسلح
1-11--توسعه-ناوگان-نیروی-دریایی-با-تجهیز-به-شناورهای-سطحی،-زیرسطحی-سنگین،-یگانهای-پروازی-دریاپایه-و-تسلیح-

آنها-به-سامانه-های-کشف،-شناسایی-و-ردگیری-و-کنترل-آتش-و-سالحهای-پیشرفته-و-به-روز-و-کارآمد
1-12--توسعه-و-تقویت-یگانهای-رزمی-و-تیپهای-واکنش-سریع-نیروهای-مسلح

1-13--رعایت-فاصله-سطح-حقوقی-و-دستمزد-کارکنان-نیروهای-مسلح-با-کارکنان-کشوری-بر-اساس-تبصره-)3(-ماده-)117(-
قانون-مدیریت-خدمات-کشوری.

سیاست هاي کلي خودکفايي دفاعي و امنیتي )مصوب مقام معظم رهبري و فرماندهي کل قوا(   -4-2
توسعه-و-تعمیق-فرهنگ-خودباوري،-خودکفایي،-نوآوري-و-خالقیت-در-تمام-سطوح-و-ابعاد-دفاعي-و-امنیتي.- --



11 وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح

ترویج-نهضت-نرم-افزاري،-تولید-و-توسعه-علوم-و-فناوري-و-تحقیقات-دفاعي-و-امنیتي-و-حرکت-در-مرزهاي-دانش-با-تأکید- --
بر-بومي-سازي-و-روزآمدي.-

دستیابي-به-فناوري-هاي-برتر-مورد-نیاز-دفاعي-و-امنیتي-حال-و-آینده-با-تأکید-بر-نوآوري-و-پشتیباني-از-توسعه-آنها.- --
تأکید-بر-خودکفایي-کشور-در-سامانه-ها،-کاالها-و-خدمات-اولویت-دار-دفاعي-و-امنیتي-توأم-با-بهسازي-تجهیزات-موجود- --

وافزایش-قابلیت-و-کارآیي-آن.-
ممنوعیت-تأمین-نیازهاي-دفاعي-و-امنیتي-از-خارج-کشور-مگر-در-حد-ضرورت-و-حتي-االمکان-با-رعایت-مالحظات-زیر:- --

با-اولویت-انتقال-فناوري.،-تأمین-آموزش-و-پشتیباني.-تأمین-از-منابع-متنوع.- --
برون-سپاري-و-جلب-مشارکت-سایر-بخش-ها-اعم-از-دولتي-و-غیر-دولتي-در-تأمین-نیازهاي-نیروهاي-مسلح-با-رعایت- --

مالحظات-امنیتي-و-حفاظتي-.-
جذب،-توانمندسازي-و-بکارگیري-نیروهاي-مستعد-و-نخبه-با-فراهم-نمودن-زمینه-هاي-رشد-و-تقویت-آنان-براي-ارتقاء- --

قابلیت-هاي-توسعه-فناوري-هاي-دفاعي-و-امنیتي-مورد-نیاز-کشور.-
برقراري-ارتباط-وهمکاري-با-دیگر-کشورها-درزمینه-هاي-علمي،تولیدي-وتجاري-کاال-و-خدمات-دفاعي-و-امنیتي-براي- --

دستیابي-به-اهداف-سیاست-هاي-کلي-خودکفایي-دفاعي-و-امنیتي.-
مقرون-به-صرفه-سازي-مسیر-توسعه-صنایع-و-فناوري-هاي-دفاعي-و-امنیتي-کشور-و-ایجاد-هم-افزایي-فناوري-هاي-مورد- --

نیاز.-

چشم انداز  بیست ساله کشور در افق 1404 هجری شمسی :  -5-2
-ایران-کشوري-است-توسعه-یافته-با-جایگاه-اول-اقتصادي،علمي-و-فناوري-در-سطح-منطقه،-با-هویت-اسالمي-و-انقالبي،- --

الهام-بخش-در-جهان-اسالم-و-با-تعامل-سازنده-و-مؤثر-در-روابط-بین-الملل.
جامعه-ایراني-در-افق-این-چشم-انداز-چنین-ویژگي-هایي-خواهد-داشت:-

برخوردار-از-دانش-پیشرفته،-توانا-در-تولید-علم-و-فناوري،-متکي-بر-سهم-برتر-منابع-انساني-و-سرمایه-اجتماعي-در-تولید- --
ملي.-

امن،-مستقل-و-مقتدر-با-سامان-دفاعي-مبتني-بر-بازدارندگي-همه-جانبه-و-پیوستگي-مردم-و-حکومت.- --

بخشی از سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی  -6-2
بنیان،-پیاده-سازی-و-اجرای-نقشه-جامع-علمی-کشور-و-ساماندهی-نظام-ملی-نوآوری-به-منظور- پیشتازی-اقتصاد-دانش- --
ارتقاء-جایگاه-جهانی-کشور-و-افزایش-سهم-تولید-و-صادرات-محصوالت-و-خدمات-دانش-بنیان-و-دستیابی-به-رتبه-اول-اقتصاد-

دانش-بنیان-در-منطقه.
افزایش-تولید-داخلی-نهاده-ها-و-کاالهای-اساسی)بویژه-در-اقالم-وارداتی(،-و-اولویت-دادن-به-تولید-محصوالت-و-خدمات- --

راهبردی-و-ایجاد-تنوع-در-مبادی-تأمین-کاالهای-وارداتی-با-هدف-کاهش-وابستگی-به-کشورهای-محدود-و-خاص.
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تقویت-فرهنگ-جهادی-در-ایجاد-ارزش-افزوده،-تولید-ثروت،-بهره-وری،-کارآفرینی،-سرمایه-گذاری-و-اشتغال-مولد-و-اعطای- --
نشان-اقتصاد-مقاومتی-به-اشخاص-دارای-خدمات-برجسته-در-این-زمینه.
افزایش-پوشش-استاندارد-برای-کلیه-محصوالت-داخلی-و-ترویج-آن. --

تدابیر-ریاست-محترم-جمهوری-اسالمی-ایران-در-حوزه-ماموریت-وزار-ت-دفاع-و-پشتیبانی-ن.م --7-2
الزم-است-در-چارچوب-سیاست-های-دفاعی-مصوب-،-برنامه-تولید-انواع-موشک-های-مورد-نیاز-نیروهای-مسلح-با-سرعت- --

و-جدیت-بیشتر-ادامه-یابد
توانمندی-های-دفاعی-جمهوری-اسالمی-ایران-عامل-ثبات-و-امنیت-منطقه-بوده-و-نه-فقط-تهدیدی-علیه-دیگران-نیست-،- --
بلکه-صرفا-برای-پاسداری-از-حاکمیت-،-استقالل-و-تمامیت-ارضی-کشور-و-مبارزه-با-پدیده-شوم-تروریسم-و-افراط-در-چارچوب-

منافع-مشترک-منطقه-ای-و-جهانی
جمهوری-اسالمی-ایران-.....--هیچ-گاه-درباره-قدرت-دفاعی-مشروع-کشور-و-از-جمله-برنامه-موشکی-خود-با-کسی-مذاکره- --

نکرده-و-با-تاکید-بر-حق-دفاع-مشروع-خویش-هیچ-محدودیتی-را-در-این-حوزه-نخواهد-پذیرفت.
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برنامه)جهت گیری ها ،اهداف و اولويت ها(   -3

بخش اول :جهت گیری ها
1--دستیابی-به-اولویت-های-راهبردی-موثر-در-اقتدار-دفاعی-در-حوزه-های-فناوری-،سامانه-های-دفاعی--از-جمله-:-هواپیماهای-
افزایش-قابلیت-و-رادار-گریزی-موشک-ها،-توسعه-سامانه-های- جنگنده-سنگین،-نسل-جدید-پهپادها-،-جنگنده-اموزشی-،-
پدافندی-،-طراحی-و-تولید-شناورهای-سنگین-و-نیمه-سنگین-،-تقویت-حوزه-های-راداری-،-مخابراتی-،-الکترو-اپتیکی-،-سایبری-
و-جنگال-،تجهیزات-و-تسلیحات-ضد-عملیات-تروریستی-و-جنگ-های-شهری،-بومی-سازی-مواد-و-رفع-گلوگاه-های-فناورانه-

و...
2--معماری-شبکه-صنعت-دفاعی-و-مدیریت-فعاالنه)شراکت-راهبردي(-آن-از-طریق-هدفگذاری-و-تعریف-برنامه-حول-زنجیره-

ارزش-دفاعی-در-کل-ظرفیت-های-ملی-به-ویژه-شرکت-های-دانش-بنیان-و-همکار
3--شفاف-سازی-فضای-اقتصادی-شرکت-های-تولید-کننده-تجهیزات-دفاعی-و-نظامی

4--ایجاد-،-نوسازی-و-متناسب-سازی-زیرساختهای-صنعتی-و-تحقیقاتی-صنعت-دفاعی-با-رویکرد-شبکه-محور-در-پاسخ-دهی-
به-نیاز-نیروهای-مسلح

5--بکارگیری-ظرفیتهای-صنعت-دفاعی-در-توسعه-ملی-و-ایجاد-قطب-صنعت-راهبردي-ملي-با-اتکا-بر-شایستگی-های-کلیدی-
صنعت-دفاعی-در-حوزه-هایی-مانند-انرژی،-حمل-و-نقل-و-ارتباطات

6--سامان-دهی--فعالیتهای-اقتصادی-غیردفاعی-در-چارچوب-برنامه-اجرایی-اقتصاد-مقاومتی-کشور
7--تدوین-نقشه-راه-برای-مشارکت-پذیر-کردن-جامعه-علمی-کشور-در-طراحی-و-تولید-نیازهای-دفاعی-و-امنیتی-

8--توسعه-صادرات-فناوری-،خدمات-فنی-و-مهندسی-و-محصوالت-دفاعی-با-محوریت-شناسایی-و-تامین-نیازهای-تسلیحاتی-
و-فناوری-کشورها-و-گروههای-هم-پیمان-و-دوست

9--ارائه-خدمات-تامین-اجتماعی-مؤثر-به-منظور-ارتقا-سطح-معیشت-و-سالمت-نیروهای-مسلح-اعم-از-شاغل-و-بازنشسته
10---مدیریت-هوشمندانه-روابط-دفاعي-در-راستاي-سیاست-دفاعي-ج.ا.ا-بر-محور-ایجاد-بازدارندگی-فعال-و-حمایت-از-متحدان،-
مشارکت-راهبردي-با-دوستان-و-شرکاي-بین-المللي-در-تحقق-منافع-مشترک-و-مقاومت-در-برابر-تنش-ها-و-تهدیدهاي-رقبا-

و-دشمنان
11--پایش-مستمر-واقدام-فعاالنه-و-پیشگیرانه-در-فضاي-بین-الملل-در-جهت-کاهش-چالشهاي-پیش-روي-حرکت-دفاعي-
کشوردرسطح-بین-المللي-و-جلوگیری-ازشکل-گیري-محدودیتهاي-حقوقي-در-قالب-معاهدات-و-کنوانسیون-های-بین-المللی-

وارتقاء-قابلیتهای-دیپلماسی-عمومی-در-جهت-تبیین-مشروعیت-حرکت-دفاعی-ج-ا-ا
12--پشتیبانی-الزم-به-منظور-استقرار-مطلوب-نیروهای-مسلح-مطابق-با-طرح-آمایش-دفاعی-

13--تامین-اعتبارات-مورد-نیاز-تقویت-بخش-دفاع-به-ویژه-در-سرفصل-های-خاص-تامین-اقالم-عمده-دفاعی-و-تامین-اجتماعی-
نیروهای-مسلح
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14--نیل-به-سازمان-پایدار،-نوآور-و-پاسخگو-در-جهت-کمک-به-تامین-دفاع-و-امنیت-کشور-با-حداقل-هزینه-در-چارچوب-
اقتصاد-مقاومتی

15--توسعه-تعامالت-نیروهای-مسلح-با-قوای-سه-گانه-و-افزایش-هماهنگی-و-همدلی-در-جهت-تولید-قدرت-دفاعی
16---ارتقاء-سطح-سرمایه-اجتماعی-نیروهای-مسلح-در-بین-مردم

بخش دوم :اهداف و اقدامات اساسی در حوزه های ماموريتی

1- حوزه صنعت دفاعی
یکي-از-ارزش-هاي-مهمي-که-صنعت-دفاعي-براي-نیروهاي-مسلح-و-قدرت-دفاعي-ایجاد-مي-کند،-زنجیره-هاي-ارزش-پایدار-است.-
وجود-چنین-زنجیره-هایي-به-خودي-خود-سهم-قابل-توجهي-در-بازدارندگي-دفاعي-دارد-و-در-لحظات-بحراني-مي-تواند-پشتیباني-مؤثري-
از-نیروهاي-مسلح-به-وجود-آورد.-رکن-دیگري-که-یک-زنجیره-ارزش-ساز-باید-داشته-باشد-توانایي-نوآوري-و-نوسازي-خود-است.-اگر-
زنجیره-هاي-ارزش-صنعت-دفاعي-نتوانند-با-توجه-به-تحوالتي-که-در-نیاز-رخ-مي-دهد-نوآوري-به-هنگام-داشته-باشند،-قدرت-دفاعي-

آسیب-خواهد-دید.-
بنابراین-صنعت-دفاعی-هم-باید-پایدار-باشد-و-هم-نوآور-،-پایداري-به-دنبال-منطقي-کردن-توسعه-ظرفیت،-تجدیدپذیر-کردن-منابع،-
انعطاف-نسبي-و-ایجاد-فضاي-همکاري-با-نگاه-بلندمدت،-مدیریت-هزینه-هاي-دوره-عمر-است.-و-نوآوري-به-نیازهاي-جدید،-کاهش-
قابل-توجه-در-زمان-و-هزینه،-بازسازي-الگوي-تحقیق-و-توسعه،-توجه-دارد.-لذا-اهداف-و-اقدامات-اساسی-طراحی-شده-به-دنبال-ایجاد-

صنعت-دفاعی-پایدار-و-نوآور-می-باشد.
1-1. اهداف 

-

1-2. محورها و اقدامات اساسی

1--پیشگامی-در-تشخیص-و-تعریف-ارزش-مورد-نظرنیروهای-مسلحبا-رویکرد-قابلیت-محور-)رویکرد-فعاالنه-در-قبال-تامین-
نیاز-نیروهای-مسلح(از-طریق-مطالعه-و-پایش-مستمر-تهدیدات-و-ماهیت-جنگ-های-آیندهو-دیده-بانی-فناوری-های-نوظهور-
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با-هماهنگی-ستاد-کل-ن.م
2--ایجاد-یک-ساختار-منسجم-صادراتی-و-تجارت-خارجی-به-منظور-ایجاد-رابطه-پایدار-و--توسعه-بازار-با-تمرکز-بر-دیپلماسی-

دفاعی-برای-تامین-نیازهای-تسلیحاتی،-صادرات-محصوالت-دفاعی-و-انتقال-دانش-و-فناوری.
3--تمرکز-مسئولیت-تولید-محصوالت-دفاعی-در-ودجا-و-به-کارگیری-ظرفیتهای-تولیدی-موجود-در-مجموعه-نیروهای-مسلح-
در-شبکه-صنعت-دفاعی،-جلوگیری-از-توسعه-هرگونه-زیرساخت-تولید-در-سازمانهای-ن.م-و-مدیریت-یکپارچه-تحقیقات-صنعتی-

دفاعی-در-ودجا.
4--گسترش-و-تعمیق-قابلیت-های-عملیاتی-سامانه-ها-و-تجهیزات-رزم-حوزه-های-مختلف-عملیاتی-بر-اساس-الگوهای-سالح-

،-ره-نامه-ها-،راهبردها-،اهداف-و-اولویت-های-عملیاتی-مصوب-از-جمله:
استمرار-روند-پیشرفت-در-صنعت-موشکی-بالستیک-و-کروز-و-افزایش-دقت،سرعت-عمل،-قدرت-مانور-و-تخریب- --1-4

و-توان-جنگالکترونیک-موشکها-به-منظور-حفظ-توان-بازدارندگی
توسعه-صنعت-موشکی-پدافند-هوایی-ارتفاع-پست،-متوسط-و-باال --2-4

بازسازی-و-نوسازی-تجهیزات-ناوگان-هوایی-ن.-م.-و-طراحی-و-تولید-هواگرد-های-مختلف-موردنیاز-و-تمرکز- --3-4
تالش-ها-برای-دستیابی-به-قدرت-هوایی-راهبردی

توسعه-صنایع-دریایی-با-بهره-گیری-از-ظرفیتهای-بخش-خصوصی-و-تامین-نیازهای-تجهیزاتی-برای-دستیابی- --4-4
به-قدرت-دریایی-راهبردی-و-بازدارنده-به-ویژه-افزایش-سرعت-،برد-و-قدرت-آتششناورها-و-پدافند-هوایی-آنها،اهتمام-به-

افزایش-قابلیت-رزمی-زیر-سطحی-ها-و-نوسازی-تجهیزات-دریایی-موجود-ن.-م.
به- پیشرفته- تانکهای- تدریجی- واگذاری- و- تولید- و- زمینی- سریع- واکنش- واحدهای- تجهیز- و- تولید- به- اهتمام- --5-4
هوایی- پدافند- زمینو- به- بردکوتاهزمین- موشکهای- پیشرفته،- پهپادهای- به- زمینی- نیروهای- تجهیز- و- زمینی- واحدهای-

صحنه-نبرد.
ارتقا-توان-عملیاتی-بالگردهای-رزمی-با-هدف-تامین-امکان-پرواز-و-رزم-شبانه،-افزایش-قدرت-آتش-و-تسلیحات- --6-4

دورایستا-و-...-در-قالب-یک-بسته-ارتقای-قابلیت-متناسب-با-نیاز-عملیاتی-در-برنامه-چهارساله.
ارتقای-کیفی-و-کمی-سامانه-های-راداری-،-مخابراتی-،-الکترواپتیکی،-جنگ-الکترونیک-پیشرفته-،جمع-آوری- --7-4
اطالعات-سیگنالی-و-تصویری-مبتنی-بر-سکوهای-مختلف-نظیر-فضا-پایه-و-گسترش-قابلیت-های-دفاع-سایبری-و-امنیت-

)ICT(فاوا
ارتقاء-قابلیتهای-فناورانه--بومی-در-تولید-و-بروزرساني-اطالعات-مکان--محور-و-پشتیبانی--نیروهای-مسلح--در- --8-4

دستیابی-به-اطالعات-مکان-محور-عملیاتی
5--ایجاد-توانایی-پایش-و-رصد-محیطی-از-فضا-و-برقراری-ارتباطات-امن-فضایی

6--ساماندهی-ظرفیت-های-علمی-،تحقیقاتی-و-صنعتی-بالقوه-و-بالفعل-کشور-به-عنوان-بخشی-از-زنجیره-ارزش-آفرین-دفاعی-
و-تعامل-دوسویه-علمی-و-فناوری-و-همکاری-صنعتی-در-جهت-توسعه-توانمندی-دفاعی-و-چابک-سازی-سازمان)توجه-ویژه-
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به-شکل-گیری-شرکت-های-زایشی(
7--معماری-جدید-شبکه-همکاران-صنعت-دفاعی-و-اجرای-الگوی-شراکت-راهبردي-با-اعضای-شبکه-در-فرایند-تحقیق-و-

تولید-محصوالت-دفاعی
8--ایجاد،-نوسازی-و-متناسب-سازی-زیرساختهای-صنعتی-و-تحقیقاتی--و-آموزشی-و-دانشگاهی-با-رویکرد-شبکه-محور-و-با-

تاکید-بر-تکمیل-ظرفیتهای--آزمایشگاهی-و-میدان-های-آزمون-
9--توسعه-استانداردسازی-محصوالت-،فرایندها-و-نهادهای-نظام-نوآوری-دفاعی-و-تسری-استانداردسازی-به-شبکه-همکاران-

دفاعی
10--توسعه-ذخایر-فناوري-در-همکاري-با-دانشگاه-ها-با-اصالح--نحوه-تأمین-مالي،-الگوي-کارفرمایي،-قرارداد-و-نحوه-تسهیم-

منافع-و-ریسک،-مقررات-زدایي،-مالکیت-فکري،-الگوي-تجاري-سازي-و-مشوق-ها
11--پایش-مستمر-فناوریهای-قدرت-ساز-و-افزایش-ظرفیتهای-تحقیق-و-توسعه-در-حوزه-فناوریهای-مذکور-از-جمله-زیستی،-

نانو،-لیزر-و-علوم-شناختی
12--ارجاع-فعالیتهای-تحقیق-و-توسعه-سامانه-های-سالح-جدید-به-ودجا-با-بهره-گیری-از-توانمندی-های-نیروهای-مسلح-
و-مشارکت-نیروها-در-تحقیق-و-توسعه-مربوط-به-ارتقا-و-بهینه-سازی-تجهیزات-و-سامانه-های-موجود-در-چارچوب-نقشه-راه-

مصوب-ستاد-کل
13--استمرار-و-توسعه-صنعت-نهضت-قطعه-سازی-و-دستیابی-به-فناوری-تولید-و-مواد-اولیه-در-جهت-رفع-محدودیت-های--

گلوگاهی.

2- حوزه  خدمات رفاهی و تامین اجتماعی نیروهای مسلح
از-آنجا-که-کلیه-امور-مرتبط-با-تأمین-اجتماعي،-خدمات-درماني-و-بخش-مهمي-از-امور-مرتبط-با-بهبود-معیشت-پرسنل-نیروهاي-مسلح-
به-عهده-ودجا-است،-توجه-به-پیچیدگي-های-تحقق-ماموریت-و-پاسخ-به-انتظارات-در-این-حوزه-براي-ودجا-بیش-از-سایر-نیروهاي-
مسلح-ضروري-است.در-یک-دوره-چهارساله-نمی-توان-انتظار-ارتقا-جهشی-در-سطح-تامین-اجتماعی-نیروهای-مسلح-و-یا-رفع-چالش-
های-اساسی-این-بخش-را-داشت-اما-با-اصالح-جهت-گیری-ها-می-توان-امیدداشت-که-در-یک-دوره-بلند-مدت-تعادل-های-منطقی-

در-این-حوزه-برقرار-شود.
2-1. اهداف
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2-2. محورها و اقدامات اساسی

1--ارائه-خدمات-کیفی،-هوشمند-و-خرسند-ساز-با-تاکید-بر-اصول-صداقت،-سهولت،-حفظ-شئون-در-ارائه-خدمات-به-کارکنان-
و-ایجاد-سامانه-نظارتی-کارآمد

2--اصالح--جریان-اقتصادی-با-رویکرد-خروج-از-هر-گونه-تصدی-گری-و-حضور-در-بازار-های-سرمایه-و-مالی-به-منظور-ایجاد-
ارزش-افزوده-در-منابع-مالی-و-ذخایر-صندوق-ها-با-کمک-دولت

با- 3--اصالح-نظام-بازنشستگی-نیروهای-مسلح-در-جهت-پایداری-صندوق-بازنشستگی-وکنترل-منطقی-بار-مالی-مربوطه-
استقرار-نظام-نوین-بازنشستگی-ن.م

4--پیگیری-عملیاتی-نمودن-قانون-نظام-وظیفه-عمومی-در-بخش-ارائه-خدمات-رفاهی-به-سربازان--
5--ارتقاء-سطح-خدمات-تامین-اجتماعی-سربازان--بویژه-ایجاد-سبد-حمایتی-مناسب-سربازان-متاهل-

6--استمرار-واگذاری-فعالیت-های-تصدی-گری-خدمات-تأمین-اجتماعی-به-بخش-خصوصی-در-بستر-شبکه-یکپارچه-
نظام- بیمه-سالمت،-اصالح-ساختار- - به- درمانی- بیمه-خدمات- تبدیل- با- درمان- بر- پیشگیری- تقدم- و- 7--سالمت-محوری-
سالمت،-تامین-مالی-پایدار-و-افزایش-بهبود-کیفیت-خدمات-و-توسعه-کمی-و-کیفی-بیمه-های-درمانی-از-طریق-ارائه-خدمات-
در-مراکز-درمانی-و-بهداشتی-مجهز-و-استاندارد-با-حفظ-اولویت-مراکز-درمانی-ن.م-و-کاهش-سهم-کارکنان-از-کل-هزینه-های-
سالمت-و-درمان-و-تالش-برای-بهره-گیری-ن.م-از-تسهیالت-طرح-بیمه-سالمت-دولت-و-وجوه-اختصاص-داده-شده-از-بابت-

هدفمندی-یارانه-ها-به-این-طرح.
8--ارتقاء-سطح-سالمت-کاال-و-خدمات-مصرف-مطابق-با-شاخص-های-سالمت-مواد-غذایی-

9--پایداری-اقتصادی)تعادل-منابع-و-مصارف(-صندوق-بیمه-های-اجتماعی-و-بازرگانی-

3- حوزه ديپلماسی دفاعی
مدیریت-روابط--دفاعي-به-عنوان-یکي-از-ماموریت-هاي-محوري-ودجا-تحت-تاثیر-تغییرات-سریع-و-بنیادین-در-مناسبات-و-معادالت-
ژئوپلتیک-منطقه-غرب-آسیا-و-شمال-آفریقا-قرار-گرفته-است-و-این-تحوالت-بر-پیچیدگي-ها-و-عدم-قطعیت-هاي-مدیریت-روابط-دفاعي-
در-منطقه-افزوده-است.-در-چنین-شرایطي-پیگیري-مدیریت-روابط-دفاعي-توسط-ودجا-در-آینده-با-مسئله-هاي-جدیدي-رو-به-رو-خواهد-

بود-که-فهم-آنها-در-گرو-درک-پیچیدگي-هاي-فزاینده-محیط-روابط-دفاعي-است.
امروزه-روندهاي-متعددي-در-حوزه-دفاعي-و-امنیتي-قابلیت-دیپلماسي-دفاعي-را-در-دهه-آینده-تحت-تاثیر-قرار-مي-دهد-که-اهداف-

و-اقدامات-اساسی-طرح-شده-مبتنی-بر-تحلیل-این-روندها-در-ادامه-بیان-می-شود.
3-1. اهداف
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3-2. محورها و اقدامات اساسی

1--رصد-تحوالت-آینده-در-سطح-منطقه-و-بین-الملل-و-معادالت-ژئوپلتیک-و-نظم-امنیتي-منطقه-و-شناسایي-داللت-ها-و-
پیامدهاي-این-روندها-بر-حوزه-دیپلماسي-دفاعي-ج.ا.ا-از-طریق-تقویت-مراکز--مطالعاتی-و-آینده-پژوهی--

2--ایجاد-،حفظ-،تحکیم-،ارتقا-،تنظیم-و-مدیریت-هوشمندانه-روابط-دفاعي-وهمچنین-ایجاد-الگوی-تعامل-دفاعی--فناورانه-
در-جهت-توسعه-صادرات-محصوالت-دفاعی-و-کسب-سهم-از-بازار-تسلیحاتی

3--تهیه-برآورد-و-ارزیابی-دقیق-از-تهدیدات-و-چالش-های-فنی-و-حقوقی-ناشی-از-معاهدات-و-سازمان-های-بینالمللی-خلع-
سالحی-و-اقدام-به-موقع-در-جهت-کاهش-آن-و-مشارکت-در-تنظیم-معاهدات-نوظهور

4--مشروعیت-بخشی-بهرویکردهای-دفاعی-ج.-ا.ایران-و-مقابله-با-عملیات-روانی-دشمن-از-طریق-ارتقاء-قابلیتهای-دیپلماسی-
دفاعی-و-ارتقا-قدرت-نرم

5---ایجاد-درک-مشترک-با-کشورهای-دوست-و-بازیگران-موثر-و-همکار-در-نظام-جهانی-و-منطقه-ای-از-طریق-شبکه-ارتباط-
کارشناسی-و-مدیریتی

6--حضور-فعال-در-اجالس-های-دفاعی----امنیتی-بین-المللی-در-سطوح-مختلف-و-ایفای-نقش--تصمیم-ساز-و-تصمیم-گیر-
در-روندهای-مرتبط-با-امنیت-ملی-و-منطقه-ای-و-بین-المللی

4- حوزه مهندسی دفاعی
4-1. اهداف

--

4-2. محورها و اقدامات اساسی

1--تأمین-و-تملک-اراضی-مطابق-با-طرح-آمایش-دفاعی-و-احداث-پادگان-های-جدیدبرای-ن.-م-مطابق-برنامه-های-مصوب
2--شناسایی-اراضی-مناسب-جهت-استقرار-نیروهای-مسلح-در-پهنه-سرزمین-)-به-تفکیک-هر-استان(-و-جانمایی-آن-در-طرح-

های-توسعه-و-عمران-به-عنوان-اراضی-ذخیره
3--تعریف-و-تعیین-مالحظات-دفاعی-و-امنیتی-در-آمایش-سرزمینی-و-طرح-های-عمرانیملی-ومحلی-و--فرهنگ-سازی-در-

این-زمینه-با-مشارکت-ستاد-کل-ن.م
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4--مشارکت-در-تهیه-و-تدوین-طرح-های-آمایش-دفاعی)ملی-و-استانی(-به-منظور-استقرار-بهینه-در-پهنه-های-امن-متناسب-
با-نوع-تهدید-

5--توسعه-قابلیت-های-مدیریتی-و-اجرایی-به-منظورساماندهی-و-تثبیت-امالک-و-اراضی-ودجا-و-ن.-م.-
6--ساماندهی-ساخت-وسازها-در-چارچوب-برنامه-های-مصوب-با-رعایت-ضوابط-و-استانداردها-و-توسط-نظام-نگهداری-و-

تعمیرات
7--تقویت-نقش-،جایگاه-و-مسئولیت-های-قانونی-مهندسی-ودجا-برای-اجرای-طرح-های-عمرانی-نیروهای-مسلح
8--اجرای-طرح-های-بهینه-سازی-و-استفاده-از-فناوری-های-جدید-به-منظور-کاهش-هزینه-های-مصرف-انرژی-
9--تحقق-الزامات-پدافند-غیرعامل-در-اماکن-و-صنایع-حیاتی-و-حساس-دفاعی-ودجا-با-تقدم-اقدامات-نرم-افزاری

10--شناسایی،-اکتساب-و-بکارگیری-روش-ها،-فناوری-ها-و-مصالح-جدید-و-نوآورانه-برای-افزایش-سرعت،-هزینه-مناسبو-
کاهش-مصرف-مصالح-در-پروژه-های-عمرانی-و-زیست-محیطی

11--قابلیت-سازی-و-توسعه-پژوهش-های-مهندسی-در-جهت-دستیابی-به-معیارها--،ضوابط-و-فناوری-های-مهندسی-در-عمران-
و-توسعه-ن.-م.-و-مشارکت-و-همراهی-با-ستاد-کل-ن.م.-برای-تعریف-،تدوین-و-ابالغ--سرانه-های-مورد-نیاز-در-طرح-های-

نیروهای-مسلح-
12--تقویت-جایگاه-حوزه-مهندسی-ودجا-در-سطح-ملی-)شوراهای-عالی-نظیر؛-شورای-عالی-شهرسازی-و-معماری-و-کمیسیون-

امور-زیربنایی-دولت-و-شورای-برنامه-ریزی-استان-ها(
13--ایجاد-هماهنگی-و-هم-افزایی،تسهیل-گری-و-راهبری-دستگاه-های-مختلف-ملی-و-منطقه-ای-به-منظور-توسعه-پایدار-

سواحل-مکران-و-بالفعل-نمودن-ظرفیت-ها-و-توانمندی-های-منطقه-در-راستای-سیاست-های-کالن-کشور

5- پشتیبانی حقوقی نیروهای مسلح
5-1. اهداف
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5-2. محورها و اقدامات اساسی

1--ایجاد-سامانه-حقوقی-هوشمند-و-بهینه-سازی-خدمات-حقوقی-نیروهای-مسلح
2--رفع-نیازها-و-خألهای-قانونی-و-امور-حقوقی--نیروهای-مسلح-متناسب-با-اقتضائات-و-تهدیدات-احتمالی-
3--اعمال-نظارت-نظام-مند-بر-ابعاد-حقوقی-در-تنظیم-و-عقد-قراردادهای-داخلی-و-خارجی-نیروهای-مسلح

4--اعمال-موثر-مالحظات-دفاعی-در-طرح-ها-و-لوایحمجلس-و-مقررات-گذاری-دولت-و-تعامل-متقابل-بخش-دفاع-با-مجلس--
و-وزارتخانه-ها

5--بازمهندسی-ساختارها-و-فرآیندهای-حقوقی-ودجا-مبتنی-بر-رویکرد-برون-سپاری-و-توسعه-تشکل-های-تخصصی-حقوقی
6--ظرفیت-سازی-حقوقی-و-رویکردهای-موثر-بر-کاهش-اطاله-دادرسی-و-رسیدگی-به-حدود-1500-پرونده-دعاوی-اخلی-و-

مختومه-شدن-حداقل-400-پرونده-در-سال
7--حمایت-های-حقوقی-از-مستند-سازی-امالک-و-کاهش-زمینه-های-بروز-دعاوی-مرتبط-با-نیروهای-مسلح

8--ایفای-نقش-فعال-و-هدفمند-برای-رسیدگی-به-1126-پرونده-ایران-و-آمریکا-در-دعاوی-نظامی-دیوان-داوری-الهه-و-نیل-
به-موفقیت-مقتضی-و-تعیین-تکلیف-حقوقی-10-پرونده-دعاوی-خارجی

9--نهایی-کردن-اقدامات-حقوقی-و-سیاسی-برای-دریافت-مطالبات-در-پرونده-IMS-مرتبط-با-دولت-انگلیس
10--مقابله-حقوقی-در-برابر-تحریم-ها-و-فشارهای-خارجی-بر-مناسبات-و-قدرت-دفاعی-و-اختالالت-ناشی-از-تهدیدات-دشمنان

11---شفاف-سازی-برخی-از-مقررات-و-قوانین-مبهم-خدمت-نظام-وظیفه-با-رعایت-تدابیر-فرماندهی-معظم-کل-قوا
6--بودجه-واعتبارات-نیروهای-مسلح

حجم-و-سرانه-بودجه-دفاعی-ج.ا.-ایران-،-سهم-آن-از-بودجه-عمومی-و-تولید-ناخالص-داخلی-در-مقایسه-با-کشورهای-برتر-،-
منطقه-و-کشورهاي-رقیب-پایین-تر-است،-همچنین-ساختار-بودجه-)هزینه-های-جاری-و-بنیه-دفاعی(-در-مقایسه-با-آن-کشورها--

از-منظر-اثربخشي-در-توان-دفاعي-وضعیت-مناسبي-ندارد.
6-1- اهداف -

6-2- محورها و اقدامات اساسی

1--ایجاد-ردیف-های-خاص-دربرنامه-وبودجه-کشوردرخصوص-برنامه-های-خاص-تحولی-نیروهای-مسلح-ازجمله-خریداقالم-
عمده-دفاعی-که-خارج-ازقواره-ونسبت-معمول-اعتبارات-تعریف-می-شود)-خریدهواپیما--سامانه-جامع-دفاعی-وسایر(

2--ایجادردیف-مشخص-ومستقل-درخصوص-برنامه-»-خدمات-رفاه-وتامین-اجتماعی-نیروهای-مسلح-«
3--اصالح-ساختاربودجه-ای-نیروهای-مسلح-با-هماهنگی-ستاد-کل-ن.م

4--اصالح-و-تامین-منابع-حقوق-ن.-م.-برابر-قانون-خدمات-کشوری
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بخش سوم :توسعه قابلیت های درونی و تحول سازمانی ودجا

1- منابع انسانی
1-1 - اهداف 

1-2- محورها و اقدامات اساسی

1--بازتعریف-فرایند-پذیرش-و-جذب-نیروی-انسانی-ودجا-مبتنی-بر-رویکرد-نوین-مدیریتی-و-متناسب-با-ماهیت-و-فضای-کسب-
و-کار-و-تقویت--شبکه--یکپارچه-صنعتی-،-تحقیقاتی-و-خدماتی

2--تقویت-انگیزه-ها-و-باورهای--دیني،-رفتار-و-فرهنگ-انقالبی-و-جهادی-کارکنان
3--شناسایی،-ارزیابی-و-پرورش-استعدادهای-مدیریتی-ودجا-و-جانشین-پروری

4--تعیین-تکلیف-مبانی-قانونی-و-حقوقی-استخدام-و-عضویت-منابع-انسانی-در-ودجا-با-رویکرد-جذابیت-و-نگهداری
5--ارتقاء-کیفی-منابع-انسانی-ودجا-با-محوریت--توانمندسازی-و-مهارت-افزایی-و-گذارر-از-رویکرد-مدرک-گرایی-به-حرفه-ای-

گرایی-در-برنامه-های-توسعه-منابع-انسانی
6--ارتقاء-سطح-بهداشت-و-سالمت-جسمی-و-روانی-نیروی-انسانی-ودجا

2- معماری و روابط سازمانی
2-1 --اهداف 

-
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2-2--محورها-و-اقدامات-اساسی
1--ایجاد-ستاد-حاکمیتي-سیاست-گذاروایجاد-نهادکارفرمایي-قدرتمند-با-قابلیت-مدیریت-دستیابي
2--تثبیت-نظام-نوین-مدیریت-با-تفکیک-و-هویت-بخشی-کامل-حوزه-حاکمیتی-و-حوزه-شرکتی

3--ایجاد-تفاهم-و-توافق-راهبردی-در-میدان-تعامالت-ودجا،-نیروهای-مسلح-و-دولت-در-خصوص-حوزه-های-نقش-افرینی-و-
مسئولیت-ودجا-در-بخش-دفاع-وملی-

4--یکپارچه-سازی-مجموعه-صنایع-دفاعی-جهت-ایجاد-زنجیره-ارزش-صنعتی- --تحقیقاتی-هم-افزا-و-پیوسته-و-با-ساختار-
شبکه-ای-هدفمند

5--تغییر-رویکرد-اداره-سازمانهای-ودجا-و-بازمهندسی-ساختار-ها-،-فرایندها-و-ارتباطات-سازمانی-مبتنی-بر-الگوهای-نوین-
کسب-و-کار-و-متناسب-با-ماهیت--و-منطق-فضای-کسب-و-کار-صنعتی،-تحقیقاتی-و-خدماتی-

6--احیاء-و-پایبندی-به-اجرای-کامل-اساسنامه-های-سازمانها-و-شرکت-های-تابعه-ودجا--با-تاکید-بر-هویت-بخشی-به-ارکان-
سازمان-)احیاء-و-تثبیت-ارکان-حاکمیت-شرکتی(-،-همراستایی-با-تدابیر-و-سیاستهای-فرماندهی-معظم-کل-قوا-وبهره-گیری-

حداکثری-از-ظرفیتها-و-تمرکز-بر-اولویت-ها
7--بازنگري-در-بسترهاي-حقوقي-و-زیرساخت-هاي-نهادي-به-منظور-ایجاد-فرصت-هاي-پایدار

8--افزایش-ضریب-مصون-سازی-امنیتی-و-حفاظتی-ودجا-با-تاکید-بر-تداوم-و-توسعه-امنیت-پروژه-های-راهبردی-،-شبکه-
تامین-اقالم-و-تجهیزات-گلوگاهی،-فناوری-اطالعات-و-ارتباطات-و-سامانه-های-کنترلی-و-همکاری-های-صنعتی-و-تحقیقاتی-

و-فعالیت-های-اقتصادی




