دستورالعمل عمومي
سطحبندي مراكز ثقل

سازمان پدافند غيرعامل كشور
بازنگری و اصالح :
مشاور ریاست محترم سازمان
مهندس عبدالحسين خسروپور
دی ماه 9314

0

عاملي هك ميتواند كشور شما را رد مقابل ره افزونطلبي ،ره انحصارطلبي ،ره تجاوز ،ره ماجراجويي و ره بحرانسازي حفظ كند،
استح كام ساخت داخلي نظام است.
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مقدمه

اولويت بندی ،يكي از اساسي ترين کارها در کسب موفقیت و تسريع در نیل به اهداف ترسیم
شده در هر دستگاه و سازمان مي باشد ،بر اساس قانون ارجحیت ( )12/12چنانچه مديران در نظام
برنامه ريزی ذيربط موضوعات کاری و فعالیت ها را بر اساس درجه اهمیت آن ،اولويت گذاری نمايند
 12درصد تالش ها ،صرف زمان و هزينه منجر به  12درصد موفقیت مي گردد و چنانچه اين امر
مهم مورد غفلت قرار گیرد 12 ،درصد تالش ها ،صرف زمان و هزينه  ،صرفا موجب  12درصد
موفقیت در نیل به اهداف مي گردد.
نامشخص بودن زمان وقوع تهديد ،محدوديت منابع و تامین و تخصیص اعتبار و محدوديت زماني
انجام اقدامات پدافند غیر عامل ايجاب مي نمايد که بر اساس قانون ارجحیت ،مراکز ثقل کشور بر
اساس درجه اهمیت آن ها سطح بندی و اولويت گذاری گردند و انجام اقدامات پدافند غیر عامل به
ترتیب در مراکز حیاتي ،حساس و مهم انجام گردد.
سطح بندی مراکز ثقل نیازمند کمي سازی معیار ها و شاخصه های کیفي مي باشد ،که اين امر
پس از تشكیل سازمان پدافند غیر عامل کشور در سال  11بر اساس موازين مندرج در آيین نامه
اجرايي بند  99ماده  919قانون برنامه چهارم توسعه کشور به عنوان اولین گام فرايندی و مبنايي در
اجرای اقدامات پدافند غیر عامل در وزارتخانه ها و دستگاه های اجرايي در متن برنامه های سازمان
قرار گرفت که در اين راستا با طراحي جدول ماتريسي طبقه بندی مراکز ثقل بر اساس  1معیار اصلي
و  91شاخص کمي فرعي ،مراکز ثقل وزارتخانه ها و دستگاه ها به تدريج طي فرايند تعیین شده در
 3سطح «حیاتي ،حساس و مهم» اولويت بندی گرديدند .با نگرش به بند سوم سیاست های کلي
نظام در حوزه پدافند غیر عامل مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام ابالغي مقام معظم رهبری (مد
ظله العالي) و با عنايت به لزوم بازنگری مجدد و اعمال بعضي معیار ها و شاخصه های تكمیلي،
اصالح و به روز نمودن جدول اولويت بندی ياد شده در  3ماهه آخر سال  11در دستور کار قرار
گرفت و حاصل آن دستورالعمل اصالح شده حاضر مي باشد که بر اساس  1معیار اصلي 1 ،معیار
فرعي و  44شاخص تخصصي طراحي و تدوين شده است.
مفاهیم و موضوعات مندرج در اين دستورالعمل شامل تعاریف و اصطالحات ،هدف ،منظور،
قلمروسند ،شرح کلی معیار های اولویت بندی مراکز ثقل ،محدوده کمی سطح بندی و
جدول ماتریسی سطح بندی که مشروح آن در مفاد دستورالعمل درج شده است.
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 .1تعاریف و اصطالحات :

پدافند غيرعامل
مجموعه اقدامات غیرمسلحانه ای که موجب افزايش بازدارندگي ،کاهش آسیبپذيری و
تداوم فعالیتهای ضروری ،ارتقای پايداری ملي و تسهیل مديريت بحران در مقابل تهديدات
و اقدامات نظامي دشمن ميگردد.

سطح بندی :
به اولويت بندی مراکز ثقل در مواجهه با تهديدات اطالق مي گردد که بر اساس نوع
تاثیر ملي ،منطقه ای يا محلي و ساير معیارها و شاخص ها در سه سطح حیاتي ،حساس و يا
مهم قرار مي گیرند .

مراكز ویژه
مراکزی که دارای گستره فعالیت فراملي هستند و استمرار فعالیت آنها برای کشور از
اهمیت فوق العاده (ويژه) برخوردار است و آسیب يا تخريب آنها توسط دشمن باعث اختالل
در اداره امور کشور و فرامنطقه ای مي گردد.

مراكز حياتي
مراکزی که دارای گستره فعالیت ملي و وجود استمرار فعالیت آنها برای کشور حیاتي
است و آسیب يا تصرف آنها توسط دشمن باعث اختالل کلي در اداره امور کشور ميگردد.

مراكز حساس
مراکزی که دارای گستره فعالیت منطقهای (چند استاني) هستند و وجود استمرار
فعالیت آنها برای مناطقي از کشور ضروری است و آسیب يا تصرف آنها توسط دشمن باعث
اختالل در مناطقي از کشور ميگردد.
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مراكز مهم
مراکزی که دارای گستره فعالیت محلي هستند و وجود استمرار فعالیت آنها برای بخشي
از کشور دارای اهمیت است و آسیب يا تصرف آنها توسط دشمن باعث اختالل در بخشي از
کشور ميگردد.

ارزش سرمایهاي
به مجموع ارزش های مادی و معنوی ،سطح اهمیت تولیدات و ارزش ارزی و ريالي
طراحي،ساخت و احداث يک مجموعه اطالق مي گردد .

مراكز حاكميتي
آن دسته از مراکزی است که حفظ آنها موجب اقتدار حاکمیت کشور ميگردد و منافع
آن بدون محدوديت شامل همه اقشار جامعه گرديده و نقش حیاتي و راهبردی در اداره امور
کشور دارند.

خدمات ضروري
هرگونه فعالیت دستگاههای اجرايي که وقفه يا توقف در آنها باعث ايجاد اختالل در روند
امور جاری جامعه نمايد ،خدمات ضروری نامیده ميشود.

منحصربه فرد بودن
ويژگيهايي که در عملكرد ،تجهیزات ،محصول و فعالیت  ،نیروی انساني و يا بخشهای
يک سیستم وجود دارد که در ساير مجموعههای مشابه کمتر ديده شده و يا اصالً نیست اين
ويژگيهايي مجموعه را به سمت منحصر به فرد شدن کشانده و فعالیت آن را خاص مينمايد.

امنيت ملي
 )9حفظ و يا ايجاد وضعیتي است که در آن منافع و ارزش های حیاتي کشور مورد تهديد
جدی نباشد.
5

 )1توان يک ملت برای حفظ ارزش های داخلي از تهديدات خارجي
 )3امنیت ملي ،حالتي است که ملتي فارغ از تهديد از دست دادن تمام يا بخشي از
جمعیت  ،دارايي و يا خاک خود به سر مي برد.

طبقهبندي
میزان ارزش حفاظتي اسناد و مدارک که بر اساس اهمیت و خطرات ناشي از افشای آن
برای کشور تعیین گرديده که به چهار سطح محرمانه ،خیليمحرمانه ،سری و بكليسری
تقسیم ميشود.

تداوم چرخه توليد و خدمات
حفظ مداومت مجموع فعالیتهای مرتبط با هم در فرآيند يک مجموعه تولیدی و يا
خدماتي را تداوم چرخه تولید و خدمات مينامند( .تداوم چرخه تولید و خدمات ممكن است
بر اثر يک حادثه يا پديده دچار اختالل گردد که جلوگیری از بروز اين اختالل بايستي همواره
در دستور کار قرار گیرد)

گستره حوزه نفوذ
به پهنه جغرافیايي ،سیاسي ،اجتماعي ،اقتصادی ،سیاسي و عملكردی موجود در قلمرو
اثرگذاری فعالیت يک مرکز ثقل(زيرساخت) ،اطالق مي گردد.

عمق اثرگذاريها
میزان متأثر شدن جامعه در صورت آسیب احتمالي مرکز ثقل(زيرساخت) در مديريت و
اداره کشور و نظام برنامهريزی در هر يک از سطوح راهبردی  ،منطقه ای و محلي
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امكان جایگزیني
توان و قابلیت مجموعه در بازگشت مرکز ثقل(زيرساخت) به وضعیت عادی جهت ارائه
خدمات و يا تامین نیازهای جامعه به طوری که توقف زير ساخت اثری بر فعالیت روزمره آن
نداشته باشد.

نقشآفریني در جامعه
میزان تأثیر فعالیت يک مرکز ثقل در جامعه با توجه به مولفههای موجود را نقشآفريني
آن سیستم در جامعه مينامند.

تمركز سرمایه
تمامي داراييهای (مادی و معنوی) گردآمده در يک مرکز ثقل(زيرساخت) که موجب
تداوم کارکرد مجموعه شده و دارای ارزش ذاتي هستند.

پيامد (تبعات آسيب دیدن)
تبعات و پیامدهای حاصله از وقوع تهديد بر مرکز ثقل(زيرساخت) که موجب بر هم
خوردن نظام کارکردی آن شده و امكان بروز پیامدهای متوالي ،نارضايتي عمومي و يا اخالل
در جامعه مي گردد.
 .2هدف :

 .9ايجاد وحدت رويه ،يكپارچگي و يكنواختي در زمینه سطحبندی مراکز ثقل کشور
 .1نظام مند نمودن سطح بندی مراکز ثقل ( پروژههای زيرساختي ) کشور
 .3ايجاد فهم و ديد مشترک در مخاطبان
 .3منظور :

 .9شناسايي و سطح بندی مراکز ثقل
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 .1ارائه الگو و چارچوب مشخص و مدون به منظور اولويتبندی انجام اقدامات پدافند
غیرعامل در مراکز ثقل ( پروژههای زيرساختي )
 .3مشخص نمودن سطح واقعي زير ساخت ها و تخصیص صحیح منابع بر اساس اولويت
های تعیین شده
 .4شرح كلي معيارهاي اولویتبندي مراكز ثقل :

الف – شرح کلی
-9
-1
-3

-4
-1

جدول سطح بندی مراکز ثقل در صفحه آخر اين مدرک جهت بهره برداری الزم پیوست شده
است.
جدول دارای  1معیار کلي  1 ،معیار فرعي و  41شاخص تخصصي مي باشد که هر يک
دارای امتیاز کمي عددی مي باشد .
در قسمت سمت چپ باالی جدول ،نام وزارتخانه وسازمان يا شرکت درج مي گردد.
برای مثال :وزارت نفت  /شرکت پخش و پااليش نفت
وزارت راه و شهر سازی  /شرکت مادر تخصصي فرودگاههای کشور
وزارت نیرو  /شرکت توانیر
در ستون چهارم جدول برای هر يک از معیارهای کلي و فرعي  ،براساس شاخص تعیین شده
مقادير عددی کمي تعیین و درج شده است.
هشت معیار کلي منظور شده در جدول سطح بندی و مجموع امتیازات متعلقه به هر يک از
معیارهای ياد شده به شرح جدول زير مي باشد.

ردیف

معیارهای کلی

امتیاز/
نمره

مالحظات

9

اهمیت اساسي

11

دارای ( )9معیار فرعي و( )1شاخص کمي

1

گستره حوزه نفوذ

21

دارای ( )3معیار فرعي و( )92شاخص
کمي

3

عمق اثر گذاری در اداره کشور

21

دارای ( )9معیار فرعي و( )1شاخص کمي

4

امكان جايگزيني

6

دارای ( )3معیار فرعي و( )3شاخص کمي

1

منحصربه فرد بودن

14

دارای ( )1شاخص کمي

1

نقش آفريني

5

دارای ( )3شاخص کمي

1

ارزش سرمايه ای

11

دارای ( )1معیار فرعي و( )1شاخص کمي

8

1
جمع
کل

تبعات آسیب ديدن(پیامد)

15

( )8معیار کلی

111

دارای ( )3شاخص کمي
مجموعاً ( )8معیار فرعی و( )42شاخص
کمی

 -1در خصوص هر يک از شاخص های فرعي و نحوه نمره (امتیاز) دادن به تفكیک هر شاخص
در دستورالعمل توضیحات الزم داده شده است .
 -1پس از ارزيابي و نمره دادن هريک از معیارهای کلي براساس (معیارهای فرعي و شاخص های
کمي) جمع کل امتیاز /نمره در ستون «جمع امتیاز» درج گرديده و بر اساس نمره حاصله،
سطح مرکزثقل مربوطه در يكي از سطوح (حیاتي ،حساس و مهم) تعیین مي گردد.
ردیف

سطح بندی

حدود امتیازات

دامنه تغییرات

1

ويژه

13-922

1

2

حیاتي

13-11

92

3

حسای

19-11

91

4

مهم

11-12

91

5

قابل حفاظت

31-11
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تبصره :راهبری و کنترل پروژههايي که امتیاز آنها کمتر از  19باشد ،در
چارچوب دستورالعملهای ابالغي سازمان پدافند غیرعامل کشور به

دستگاههای اجرايي ذيربط تفويض ميگردد.
 -1در زير جدول سطح بندی تاريخ شروع و خاتمه ارزيابي درج و مشخصات کامل بررسي
کنندگان مي بايست با درج نام و نام خانوادگي ،عنوان مسئولیت و امضاء تكمیل گردد.

ب  -فرایند تهيه،تکميل ،ارسال
،تصویب و ابالغ :
 )9مسئولیت تهیه ،تكمیل و ارسال جدول تعیین سطح بندی مراکز ثقل به عهده ريیس کمیته
پدافند غیر عامل هر وزارتخانه ،دستگاه و يا سازمان و  ...با همكار معاونتهای دستگاهي سازمان
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پدافند غیرعامل کشور مي باشد که با تشكیل جلسه مشترک با تبادل نظر جمعي و هم انديشي
الزم نسبت به تعیین سطح بندی هر يک از مراکز بر اساس مفاد مندرج در دستورالعمل و معیار
های کلي ،فرعي و شاخص های کمي نسبت به تهیه ،جداول سطح بندی مراکز ثقل (فرمهای
پیوست دستورالعمل) اقدام گردد.
 )1جدول تكمیل شده جزء اسناد دارای طبقه بندی محسوب مي گردد ،لذا رعايت نكات و
مالحظات و موازين حفاظتي اداری و رايانه ای در تهیه ،تكمیل ،چاپ ،انتشار،بهره برداری،
نگهداری و ارسال جدول ماتريسي سطح بندی مراکز ثقل الزامي مي باشد.
 )3جداول تكمیل شده مي بايست به صورت تايپ شده و کامالً خوانا تهیه و پس از تكمیل به
امضاء رئیس کمیته پدافند غیرعامل هر دستگاه اجرايي و معاونت دستگاهي سازمان پدافند
غیرعامل با رعايت کامل موازين و مالحظات حفاظتي به سازمان ارسال گردد.
 )4پس از اتمام ارزيابي  ،جدول تكمیل شده مي بايست طي مكاتبه رسمي با رعايت مالحظات
حفاظتي به همراه گزارشي از روند اقدامات انجام شده جهت سیر مراحل بعدی( بررسي
ستادی،میداني،تائید ،تصويب و ابالغ) به ردههای ذيربط در سازمان پدافند غیر عامل کشور
ارسال گردد .
 )1معاونت دستگاهي سازمان پدافند غیرعامل پیگیریهای الزم طبق فرايند (نمودار پیوست) تا
اخذ تصويب و ابالغ نهايي پیگیری مينمايد.
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ج -نمودار فرایند تهيه  ،ارسال،
تصویب و ابالغ :

تشكیل جلسه مشترک توجیهي در وزارتخانهها و دستگاههای اجرائي با
حضور معاونتهای دستگاهي سازمان
اقدام کننده :معاونتهای دستگاهي با همكاری دستگاه اجرايي

تهیه و تكمیل جدول تعیین سطحبندی مارکز ثقل (پروژهها) و مشخص
نمودن سطحبندی آنها
اقدام کننده :معاونتهای دستگاهي با همكاری دستگاه اجرايي

ارسال جداول ،مطالعات و محاسبات امتیازات هريک از پروژهها به
معاونتهای فني و اطالعات جهت اعالم نظر ( حداکثر ظرف  1روز کاری)
( * و ** )
ارسال نظرات معاونتهای فني ،دستگاهي ذيربط و اطالعات به فرمانده
قرارگاه کالبدی جهت تصويب (حداکثر  3روزکاری)
*) تبصره  :1عدم پاسخ ظرف مدت  7روزكاری بمنزله تایيد تلقی می گردد.
**) تبصره  :2معاونتهای دستگاهی هر هفته محاسبات امتيازات بيش از  5پروژه همزمان به معاونتهای فنی و
اطالعات ارسال ننمایند
تبصره :3در صورتيکه معيارها وشاخصهای كمی این دستورالعمل با بعضی از مراكز ثقل همخوانی نداشته ( پاسخگو
نباشد ) ،پيشنهادات الزم از سوی معاونتهای دستگاهی به ریاست محترم سازمان جهت بررسی و تعيين تکليف ارسال
نمایند.
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 -5جداول معيارها و شاخص های کيفی

و کمی ارزیابی

محصول یا فعاليت (  01امتياز )

بسته به نوع فعالیت یا محصول مرکز مورد نظر ،امتیازدهی خواهد شد.

فرهنگی

امنیتی دفاعی

تأثیرگذاری فعالیت مرکز بر مسائل فرهنگي کشور در چه حدی
است؟

نقش و تأثیرگذاری فعالیت مرکز بر امور امنیتي و دفاعي کشور در
چه سطحي است؟

اجتماعی

میزان تأثیرگذاری کارکرد و يا عدم کارکرد فعالیت مرکز بر عرصه
اجتماعي کشور و تعیینکنندگي آن در حفظ و ثبات امنیت
اجتماعي

اقتصادی

میزان تأثیرگذاری فعالیت و تولیدات مرکز بر اقتصاد کشور در چه
حدی است؟

سیاسی

میزان تأثیرگذاری فعالیت مرکز بر فضای سیاسي کشور و حوزه
بینالمللي در چه حدی است؟
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کم

متوسط

زياد

0/5

1

2

محلي

استاني

ملي

0/5

1

2

محلي

استاني

ملي

0/5

1

2

محلي

استاني

ملي

0/5

1

کم

متوسط

0/5

1

2
زياد
2

گستره حوزه نفوذ (  01امتياز )

جغرافیا

وسعت سرزمیني تحت پوشش فعالیت مرکز در چه سطحي مي
باشد ؟

فعالیت مرکز چه میزاني از جمعیت کشور را تحت پوشش قرار
ميدهد؟
پوشش جمعیتی جمعیت کم (زير  300هزار نفر)
جمعیت متوسط (از  300هزار تا  2میلیون نفر)
جمعیت زياد (بیش از  2میلیون نفر)
خروجي حاصل از فعالیت مرکز ،چه بخشهايي را تامین وتحت
پوشش قرار ميدهد؟
مراکز عمومي
کیفیت پوشش مناطق آزاد تجاری  /مناطق ويژه
بخش خصوصي
مراکز دولتي
مراکز حاکمیتي
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استاني

محلي

فراملي

ملي

2

2-4

کم

متوسط

زياد

0-2

2-4

4-6

مراکز
عمومی

0-2

مراکز
آزاد
تجاری

0-2

بخش
خصوصی

0-2

4-7

مراکز دولتی

0-3

7-10

مراکز حاکمیتی

0-4

قطع محصول و فعالیت مرکز در صورت وقوع تهدید درکدامیک از

مدیریت و اداره

تامین نیاز مردم

خدمات فرآیندی

ایجاد منابع

عمق اثر گذاری (  21امتیاز )

ارائه تولید و خدمات

سطوح مدیریتی کشور تاثیرگذار می باشد؟

محلی

استانی

ملی

0-1

2-3

4-5

قطع ارائه خدمات (محصول وفعالیت)مرکز در صورت وقوع تهدید در

محلی

استانی

ملی

کدامیک از سطوح کشور تاثیر می گذارد؟

0-1

2-3

4-5

مرکز مورد نظر چه سطحی از نیازهای ضروری مردم را به طور مستقیم

محلی

استانی

ملی

و غیرمستقیم تأمین میکند؟

0-1

2-2/5

3-4

آیا تولید و ارائه خدمات وابستگی به خدمات فرآیندی دارد یا خیر؟ در

کم

متوسط

زیاد

صورت مثبت بودن پاسخ میزان آن را مشخص نمایید.

./5

1

1/5

عمومی

فنی و تخصصی

ویژه و خاص

./5

1

1/5

کم

متوسط

زیاد

./5

1

1/5

کم

متوسط

زیاد

./5

1

1/5

منابع انسانی

سطح اهمیت منابع انسانی مشغول به کار در مرکز را مشخص نمایید.

منابع ارزی و ریالی

تأثیر درآمد ارزی و ریالی مرکز بر تامین بودجه کشور

تداوم کارکرد

میزان تأثیر تداوم تولید و کارکرد مرکز در اداره کشور
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امکان جایگزیني (  6امتياز )

تجهیزات

سامانهها

سازهها
(تاسیسات)

به راحتي قابل جايگزيني است

0

به سختي قابل جايگزيني است

1

قابل جايگزين نميباشد.

2

به راحتي قابل جايگزيني است

0

به سختي قابل جايگزيني است

1

قابل جايگزين نميباشد.

2

به راحتي قابل جايگزيني است

0

به سختي قابل جايگزيني است

1

قابل جايگزين نميباشد.

2

توضیحات:
منظور از قابلیت جايگزيني اشاره به مؤلفههای زمان ،هزينه ،فناوری ،دانش الزم در تأمین يا تعويض تجهیزات ،سامانه و سازهها از توان داخلي و قابلیت
بازيابي (ريكاوری) مرکز بعد از آسیب احتمالي ميباشد.
سامانهها :به مجموعه سیستمهايي که در زيرساختها به منظور رصد ،تجزيه ،تحلیل و کنترل فرآيند ارائه تولید و خدمات مورد استفاده قرار ميگیرند.
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اطالعات

منحصر به فرد بودن (  01امتياز )

()0
تجهیزات و
تأسیسات () 5
بکارگیری نیروی
انسانی متخصص()3

گردش اطالعات جاری در اين مرکز در چه
سطحي از طبقهبندی قرار دارد؟
تجهیزات ،تأسیسات و سامانههای موجود در مرکز
تا چه حدی منحصر به فرد بوده و به سهولت قابل
تامین از خارج کشور ميباشد؟
نیروی انساني متخصص موجود در مرکز تا چه
حدی در سطح کشور منحصر به فرد مي باشند و
به سهولت قابل جايگزين نميباشند؟

دانش تولیدی () 0

هر چه دانش تولیدی مورد استفاده در زيرساخت
در داخل کشور موجود نباشد ،امتیاز بیشتری
تعلق ميگیرد.

سامانهها ( ) 0

مرکز از نظر تعداد در کشور تا چه حدی منحصر
به فرد مي باشد؟
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عادی

محرمانه

0

0/5

خیلی
محرمانه

1

سری

1/5

بکلی
سری

2

منحصر به فرد

تا حدی منحصر

نمی باشد

به فرد

1

4

منحصر به فرد

تا حدی منحصر

نمی باشد

به فرد

0

2

3

دانش تولیدی

دانش تولیدی در

دانش تولیدی در

در طراحی

ساخت

تداوم خدمات

1

0/5

0/5

منحصر به فرد

تا حدی منحصر

نمی باشد

به فرد

0

1

کامالً منحصربه فرد

5
کامالً منحصربه فرد

کامالً منحصربه فرد

2

تولید علم و فناوری

نتايج حاصله از میزان تأثیر کارکرد اين مرکز در حوزه
تولید علم و فناوری و تعیین سطوح آن مورد نظر ميباشد.

افزایش امنیت و ایمنی

میزان نقش اثرگذاری فعالیتهای مرکز در زمینه تولید و
ارتقای سالمت عمومي و حفاظت از جان مردم ،ايمني در
برابر خطرات و امنیت همهجانبه در چه حدی است؟

نقش آفریني در  5 ( ...امتياز )

()0

سالمت جامعه
()0

رونق اقتصادی و ایجاد رفاه
()0

چرخه فعالیتي مرکز تا چه حدی در میزان رونق اقتصادی
و به وجود آوردن فضای کار،رفاه و سطح معیشت مردم اثر
دارد؟
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تاثیر گذار در
سطح
منطقه ای

تاثیر گذار در
سطح
ملي

تاثیر گذار در
سطح
بین المللي

0

1

2

کم

متوسط

زياد

0

1

2

محلي

استاني

ملي

0

0/5

1

معنوی

وجود نخبگان و متخصصان

تعدادکارکنان

امتیازدهی به این بخش میباشد.
سطح اهمیت تولیدات و میزان تأثیرگذاری در اداره و مدیریت کشور و یا باالتر در سطح

1
کم

1/5
متوسط

2
زياد

بینالمللی به چه میزان بوده و در چه حدی برند (نماد) ملی محسوب میشود؟

1

1/5

2

تعدادکارکنان موجود در مرکز که باعث تداوم کارکرد در مرکز میباشد.

کم

متوسط

زياد

بین  011تا  011نفر (متوسط)

بین  1تا  011نفر(کم)
باالتر از  011نفر (زیاد)

تجمیع امکانات

مادی

ارزش سرمایه اي (  01امتياز )

اعتبار ملی/نهادهای ملی

تعداد نخبگان و متخصصان برای تداوم تولید و خدمات کارکرد مرکز در بین نیروی انسانی معیار

کم

متوسط

زياد

داشتن طرح توسعه
سرمایهگذاری خارجی

حجم امکانات و تجهیزات بکاررفته شده از بعد حساسیت و اهمیت و میزان آن مورد نظر

راهاندازی

کم

متوسط

زياد

0/5

وجود طرحهای توسعهای برای مرکز و میزان تأثیر آن در سطح اهمیت و اولویت طبقهبندی در

0
طرح توسعه ندارد

آینده

0

میباشد.

میزان وابستگی به سرمایهگذاری خارجی در چه حدی است ؟
میزان سرمایهصرف شده جهت طراحی ،ساخت و راهاندازی مرکزچه میزانی می باشد؟

ارزش ریالی ساخت و

0

0/5

1

 -زیر  0111میلیارد ریال ( کم )

1
طرح توسعه دارد
1

کم

متوسط

0

0/5

کم

متوسط

زياد

 بین  5111 – 0111میلیارد ریال ( متوسط ) -بین  01111 – 5111میلیارد ریال ( زیاد )

0/5

 -باالتر از  01111میلیارد ریال ( خیلی زیاد )
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1

1/5

زياد
1
خیلي
زياد
2

کم
ایجاد پیامدهای

تبعات آسيب دیدن (  05امتياز )

متوالی

تولید نارضایتی
عمومی

اخالل در جامعه

متوسط

زياد

آسیب به مرکز تا چه میزان بر ساير فعالیتهاو ساير کارکردها تأثیرگذار و
به چه میزان باعث اتفاقات زنجیرهای خواهد شد؟

آسیب احتمالي به مرکز و توقف تداوم فعالیتها و خدمات آن در برگیرنده
نارضايتي عمومي خواهد بود يا خیر؟ و به چه میزان؟
نارضايتي در سطح محلي (کم)
نارضايتي در سطح منطقه (متوسط)
نارضايتي در سطح ملي(زياد)
آيا آسیب احتمالي به مرکز تا چه میزاني در جامعه اخالل ايجاد خواهد
کرد؟
(منظور از اخالل در جامعه بهم خوردن تعادل در تداوم خدمات و تولید در
زمینههای مختلف از جمله حمل و نقل ،اقتصاد ،سالمت ،زيستي،
فرهنگي ،سیاسي و ...ميباشد)
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1

3

5

کم

متوسط

زياد

1

محلي

1

3

استاني

3

5

ملي

5

پيوست ( :جدول ماتریسی سطح بندی)

طبقهبندی مراکز ثقل

وزارت
سازمان

تجهیزات

سامانهها

سازهها

جمعیت

رونق اقتصادی وايجاد رفاه

اعتبار ملي

نخبگان و دانشمندان

سرمايهگذاری خارجي

داشتن طرح توسعه

تجمیع امكانات

تعداد کارکنان

ارزش ريالي ساخت و راهاندازی

ايجاد پیامدهای متوالي

تولید نارضايتي عمومي

اخالل در جامعه

جمع امتیاز

ویژه

حیاتی

ردیف

فرهنگي

امنیتي-دفاعي

اجتماعي

اقتصادی

سیاسي

محلي

استاني

ملي

فراملي

تراکم جمعیتي

مراکز عمومي

مناطق آزاد تجاری-مناطق ويژه

بخش خصوصي

مراکز دولتي

مراکز حاکمیتي

مديريت و اداره

ارائه خدمات و تولید

تأمین نیاز مردم

خدمات فرآيندی

منابع انساني

منابع ارزی و ريالي

تداوم کارکرد

قابلیت جايگزيني

قابلیت جايگزيني

قابلیت جايگزيني

سطح محرمانگي اطالعات

تجهیزات و تأسیسات

نمونه مشابه

دانش تولیدی

بكارگیری نیروی انساني متخصص

تولید علم و فناوری

-33
100

32-33

رديف
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حساس

تاريخ خاتمه ارزيابي:

32-71

تاريخ شروع ارزيابي:

عنوان مسئولیت
بررسي کنندگان:

معنوی

امضاء
نام و نام خانوادگي

مادی

70-56

مراکز

مهم

وزن

جایگزینی

گستره حوزه نفوذ

افزايش امنیت و ايمني و سالمت کشور

حوزه
های
فرعي

امکان
عمق اثرگذاری در اداره کشور

تمرکز سرمايه
محصول يا فعالیت

منحصر به فرد بودن
ها

جغرافیا

نقش آفرینی در
معیار

کیفیت پوشش

دیدن

ارزش سرمایهای
اهمیت اساسی

ايجاد منابع در نظام
برنامهريزی

تبعات آسیب

