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                                     مركز هدايت عمليات بحران  

 وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي
سبزوار مركز مديريت حوادث و فوريتهاي پزشكي  

 

 

      

 

 

 

Emergency operation center 

 
 
 
 

EocThe purpose of this document is to provide guidance and procedures for the activation and 
operation of the State Emergency Operations Center (SEOC). This procedure is a supporting 
document to the Comprehensive Emergency Management Plan (CEMP) and is incorporated in 
the Direction and Control of that plan         
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يت عمليات بحران يت عمليات بحرانمركز هدا مركز هدا   

 
 

 مقدمه
 5مقابله با حوادث غير مترقبه وزارت كشور، در  مركزمطابق با آخرين آمار منتشر شده از طرف 

ميليارد تومان صرف جبران خسارات ناشي از حوادث غير مترقبه گرديده  00577سال گذشته بالغ بر 

ميليارد تومان خسارت ناشي از بحرانهاي طبيعي در كل كشور  0577است كه متوسط آن سالي 

 باشد. مي

هايي نظير زلزله، سيل،  اي طبيعي بوجود آمده از پديدهاين خسارات بطور عمده ناشي از بحرانه

 خشكسالي، طوفان، گرما و سرماي شديد، زمين لغزه و بعضي حوادث مشابه بوده است.

در تمام مدتي كه كشور به جبران خسارات عظيمي ناشي از اين حوادث مشغول بوده است، حركت 

يك جريان تحقيقاتي و مديريتي سازمان يافته قابل توجهي در راستاي مقابله با اين بحرانها بصورت 

صورت نگرفته است مگر در مورد زلزله كه حركتهاي شايسته تقديري بويژه در تهران و بعضي از 

 شهرهاي بزرگ صورت گرفته كه تا رسيدن به نتايج قابل قبول هنوز راه زيادي در پيش است.

باشد. عدم آمادگي و  وسعه پايدار ميهاي ناشي از بالياي طبيعي يكي از موانع اصلي ت بحران

هاي آنها وارد  ها و دارائي مقابله مناسب كشورها در اين رابطه تلفات و خسارات سنگيني را به ملت

اي به درازاي عمر كره زمين دارند در حاليكه  ناپذير است. بالياي طبيعي پيشينه نموده كه بعضاً جبران

ه و دانشي كمتر از چند صد سال دارد، لذا رويكردهاي صحيح انسان داراي تمدني كمتر از چندين هزار

هاي طبيعي بدون تبادل تجربيات ملتها تقريباً غيرممكن بوده و به هزينه، زمان و  در مديريت بحران

 نيروي انساني چندين برابر نياز دارد.

قدرتي معادل  از ميان بالياي طبيعي، زلزله به خاطر ويژگيهاي خاص خود كه تقريباً ناگهاني، با

صدها بمب اتم، در مدت زمان كمتر از يك دقيقه، مناطق وسيعي را به لرزه درآورده و به طور شگرفي 

آنچه در روي و درون زمين اعم از ساختمان، تأسيسات و شريانهاي حياتي وجود دارد را درهم 
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اي برخوردار  هميت ويژهنشاند، از ا كوبيده و انسانها را به كام مرگ كشيده و يا به داغ عزيزان مي

 است كه آنرا در صدر بالياي طبيعي قرار داده است.

اي در ايجاد خسارات مالي و جاني در جهان دارند.  بيني نشده هرساله سهم عمده رويدادهاي پيش

خيز جهان است.كشوري كه از  ترين، و كشور ما ايران جزء ده كشور اول حادثه قاره آسيا، پرحادثه

چهل ويك بالي شناخته شده احتمال ايجاد سي و يك مورد در آن وجود دارد. امروزه، يكي از 

مشكالت موجود در راه حفظ منابع انساني و مادي و توسعه كشورها، وقوع حوادث طبيعي و يا 

ها، موجب افزايش دامنه و ميزان  غيرطبيعي است كه ضعف مديريت صحيح جهت كنترل و مقابله با آن

شود. با نگرش به تجربيات حاصله از سوانحي كه در ايران و ساير  ها مي خسارات ناشي از بحران

 شورها رخ داده است، بايد به اينكته اذعان نمود كه ما در رديف كشورهاي پر مخاطره قرار داريم.ك

، وضعيتي ناگهاني و غيرعادي است كه در نتيجه بروز حوادث طبيعي و يا بحران                     

پيوندد. با توجه به احتمال زياد وقوع حوادث مختلف در كشور ما، ضروريست  غيرطبيعي بوقوع مي

تدابير الزم را و  هدوها ب پيوسته آماده رويارويي با بحرانهاي متولي كنترل بحران،  و سازمانمديران 

ند. بطور كلي مديريت بحران، در محورهاي: شناخت بحران و پيشگيري آن، مقابله با اتخاذ نماي

هاي ناشي از بحران تعريف  پذيري و بازسازي آسيب پيامدهاي ناشي از بحران، كاهش سطح آسيب

شده است. با نگرش به تجربيات حاصله از سوانحي كه در ايران و ساير كشورها رخ داده است، به 

ترين مشكالت در حوزه مديريت بحران، نبود هماهنگي و همكاري كارآ  ه يكي از اصلينظر مي رسد ك

هاي دخيل در مديريت بحران و عدم استفاده صحيح از امكانات موجود و در دسترس  بين سازمان

هاي الزم جهت حل  بيني گيري از علم موجود در مديريت بحران كه پيش بوده است. بنابراين بهره

آيد.  هاي مديريت كالن در كشور به شمار مي ر حوزه مذكور را نموده باشد، از دغدغهمسايل مطرح د

شود كه طراحي آن مبتني بر آخرين استانداردهاي  در اين مجموعه مراكز مديريت بحراني پيشنهاد مي

هاي مختلف اطالعاتي،  موجود در زمينه مديريت يحران مي باشد. در اين مجموعه، تالش گرديده بخش

گيري، كنترل، هدايت موثر  پذيري بين آنها، زمينه را براي تصميم تباطي و عملياتي و برقراري تعاملار

و بهنگام از سوي فرمانده بحران و ساير عناصر داراي نقش در مديريت بحران فراهم نمايد. از نتايج 

ش، فرايندهاي ها و وظايف عناصر داراي نق اوليه چنين مراكزي، شناسايي فضاي عمليات، ماموريت
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هاي واگذاري،  ها و ماموريت سازماني، سناريوهاي مواجهه با بحران، نوع و نحوه اجراي نقش

ها، محتواي اطالعاتي متبادل بين  بندي ماموريت  هاي عملياتي، اولويت ارتباطات بين عناصر يا گره

نياز، نمايش  افزاري مورد افزاري و سخت هاي مختلف سيستم نرم عناصر ياد شده، تعيين بخش

گيري فرماندهي از  باشد. افزايش سرعت و دقت فرايند تصميم  ها مي ارتباطات بين هر يك از زيرسيستم

ها در طول  گذاري اطالعات، خدمات و توانمندي طريق ايجاد تصوير مشترك، تسهيل در به اشتراك

 عمليات مقابله با موارد بحران خواهد بود. 

ريزي، سازماندهي، تخصيص منابع،  ريزي، برنامه ور كلي به فرايند طرحمديريت بحران به ط        

هاي درگير پيرامون شناخت، پيشگيري،  كنترل، نظارت و هدايت اقدامات اجرايي كه توسط سازمان

گردد. مديريت بحران، بر  پذيرد، اتالق مي پذيري و بازسازي صورت مي مقابله، كاهش سطح آسيب

(، چرخه مديريت 0[. شكل )0، آمادگي، مقابله و بازسازي استوار است]چهار ركن اساسي پيشگيري

هاي مورد نظر در هر مرحله از  ( نيز، برخي از مهمترين اقدامات و فعاليت0بحران و جدول شماره )

مذكور  چرخه 

نشان  را 

 دهد. مي
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 [1مديريت بحران]هاي اجرايي در حوزه  (: معرفي برخي از فعاليت1جدول)          

اركان مديريت 

 بحران

 نوع فعاليت

ها،  بهسازي ساختمان سازي وافزاري شامل: باز هاي سخت فعاليت پيشگيري

هاي اتكايي و  هاي فرسوده، روش بافت ،حياتي و مهم يها زيرساخت

 جبراني خسارت

سازي،  ريزي، آموزش و فرهنگ افزاري شامل: برنامه هاي نرم فعاليت آمادگي

 افزاري آوري اطالعات، تامين ساير منابع و امكانات نرم جمع

ها، انجام  هاي عملياتي شامل: صدور فرامين، ابالغ ماموريت فعاليت مقابله

 اقدامات و ارائه خدمات اضطراري پس از وقوع بحران

سازي شامل: كليه اقدامات ضروري پس از  هاي احياء و عادي فعاليت بازسازي

ديده با  براي بازگرداندن وضعيت عادي به منطقه آسيبوقوع بحران 

 رعايت مقررات و در نظرگرفتن معيارهاي توسعه پايدار

شود كه از اين  طبيعي را به تن دارد و كمتر ايراني يافت مي ايايران هميشه داغ زخمهاي اين بالي

بالي طبيعت اندوهي در دل نداشته باشد. ليكن اگرچه زلزله يك بالي طبيعي است ليكن الزاماً عذاب 

توان با يافتن راه درست مقابله، درست با آن مقابله كرد. تالش گسترده ملت ايران  الهي نيست و مي

سرزمين كهن خود در سالهاي اخير، جلوه ديگري يافته و كشور، يكپارچه عزم جهت زندگي ايمن در 
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وقفه و نياز به  خود را براي حفاظت از جان و مال مردم اين سرزمين جزم نموده است. تالش بي

هاي ناشي از طبيعت  ريزي شده با بحران تجربه، از ويژگيهاي كنوني كشور براي مقابله جدي و برنامه

 زله است.و به ويژه زل

هاي  اي از اطالعات زلزله خيز شناخته شده است. بخش عمده ايران هميشه بعنوان يك سرزمين لرزه

هاي قديمي اين مرز و بوم استخراج گرديده است. كارشناسان داخلي  گذشته ايران از كتابها و سفرنامه

د، ليكن وجود نام ايران در ان خيزي و تكتونيك ايران انجام داده و خارجي مطالعات متعددي را در لرزه

هاي بسيار مخرب و پرتلفات و ادامه آن در قرن بيست و يكم بسيار جاي تعجب دارد.  فهرست زلزله

ريشتر  0ريشتر تا  6هايي كه بزرگي آنها حدود  هاي مربوطه در ستون تلفات انساني زلزله در فهرست

اعداد و ارقام بزرگ براي كشورهايي نظير  باشد، اعداد و ارقام بسيار بزرگي نوشته شده است. اين مي

چين و هند بخاطر جمعيت باالي آنها آنچنان جاي تعجب ندارد. ليكن در ايران محل بحث فراوان است 

ها، آثار آنها و شيوه مديريت مقابله با زلزله اين كشور  كه پاسخ به آن بدون توجه به ويژگيهاي لرزه

 باشد. بسيار مشكل مي

ها و مناطق روستايي بطور صد در صد تخريب  ك هاي گذشته بعضي از شهر ر زلزلهعليرغم اينكه د

هاي نيم قرن گذشته ايران  اند، ليكن آمار و اطالعات مناسبي از آنها در دست نيست. حتي زلزله شده

ها، مشكالت آنها و چگونگي  هاي جامع و مناسبي از آمار و اطالعات مربوط به زلزله داراي مجموعه

در  0661باشد. حتي زلزله بسيار بزرگ و معروف سال  ها و بازسازي آنها در دست نمي آسيب

ه توسط مراكز مختلف و تعدادي مقاله داراي كندمنجيل و زنجان به جز چند گزارش پرا -رودبار

ژاپن  0115ژانويه سال  00مجموعه مبسوطي از اطالعات نيست و اين در حالي است كه درباره زلزله 

وبه بيش از دو هزار جلد گزارش و كتاب و هزاران مقاله نوشته شده، بطوريكه كتابخانه در شهر ك

مخصوصي براي آن ايجاد گرديده است. پژوهشها در مورد اين زلزله بعد از گذشت يك دهه همچنان 

 ادامه دارد. 

كامل اين هاي اخير در بم و بلده نيز در همين راستا بوده و عالوه بر مستند نشدن  تجربه زلزله

ها، مشكالت و موانع مديريتي در برخورد با زلزله نه چندان پرقدرتي در شهر كوچكي چون بم و  زلزله
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يت عمليات بحران يت عمليات بحرانمركز هدا مركز هدا   

روستاهاي اطراف آن بطور مستمر مورد بحث و تبادل نظر مسؤولين، متخصصين، رسانه ها و مردم 

 باشد. مي

 و آثار آنها در ايران: بالياويژگيهاي 

آن است كه بخش عمده و تقريباً تمام مناطق آن در معرض وقوع تكتونيك فالت ايران گوياي 

هاي كوچك و بزرگ هستند. وجود سه رشته كوه زاگرس، البرز و كپه داغ در پهنه اين  لرزه زمين

سرزمين مجموعه بسيار بزرگي از گسلهاي پيدا و نهان و كوچك و بزرگ را در دامنه كوهها و دشتها 

هاي فراواني را از خود بجاي  وجهي از اين گسلها فعال بوده و زلزلهبوجود آورده است. بخش قابل ت

هاي مخرب  اند ولي اكثر زلزله ريشتر هم رسيده 5/0هاي ايران گاهي به مرز  اند. بزرگاي زلزله گذارده

ها كم يا متوسط و  ريشتر بوده است. عمق كانوني اين زلزله 4/0تا  6گذشته و اخير داراي بزرگاي بين 

 8و زلزله بم در عمق  5كيلومتر نيز به سطح زمين نزديك شده است )زلزله آوج در عمق  5ا گاهي ت

هاي ايران مناطق نسبتاً محدودتري را با شدت  كيلومتر(. اين امر باعث گرديده تا بطور كلي زلزله

 بيشتري به لرزه درآورده و خسارات و تلفات شديد موضعي بر جاي بگذارند.

دهد كه مناطق روستايي و شهرهاي كوچكتر بيشتر در معرض  شان ميهاي گذشته ن تجربه

عمده خرابيها   ، اند و با توجه به بافت نسبي ساخت و ساز در اين مناطق هاي مخرب قرار داشته زلزله

هاي گلي، آجري و بعضاً نيمه اسكلت )آجر و فوالد( شده  هاي سنتي ساخته شده از خشت متوجه خانه

هاي جدي تا  هاي مختلف آسيب اي اسكلت دار اعم از بتني و فوالدي نيز در زلزلهه است. البته خانه

اند، ليكن نكته قابل ذكر اين است كه حجم عظيم تلفات انساني ناشي از  ميزان تخريب كامل نيز ديده

تخريب واحدهاي مسكوني بدون اسكلت و ساخته شده از مصالح سنتي سنگين خشت و آجر بوده 

 است.

هاي تخريب شده، تعداد  ساير كشورها يك رابطه منطقي و معقول بين تعداد خانهگرچه در 

هاي ايران اين رابطه معني نداشته و تعداد  ها وجود دارند، ليكن در زلزله مجروحين و تعداد كشته

 ها بسيار بسيار فراتر از آن است كه در روابط تجربي فوق صدق نمايد.  كشته
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گردد تا خسارات  در مقايسه با مناطق شهري مدرن باعث مي كم توسعه يافتگي مناطق فوق

ها از اهميت كمتري برخوردار باشد. مثالً در شهر  هاي حياتي در مقايسه با تخريب ساختمان شريان

هاي حياتي نظير آب و برق و  هاي گاز و فاضالب وجود نداشته و ساير شريان كوچكي نظير بم شبكه

هاي وارده در مقايسه با حجم فراوان  تر مربعي قرار دارند كه آسيبمخابرات در محدودة چند كيلوم

باشد هرچند كه بازسازي آنها نيز بسيار هزينه و  واحدهاي مسكوني و عمومي تخريب شده، زياد نمي

 باشد. بر مي زمان

خانماني بخش عظيمي از مردم زلزله زده در ايران گرديده  ها باعث آوارگي و بي تخريب وسيع خانه

ها نيز اثر مضاعفي در مسايل و مشكالت مديريت بحران  خانمان ست كه اين حجم عظيم آوارگان و بيا

بعد از زلزله به ويژه اسكان موقت، بازسازي و اسكان دائم خواهد گذارد. عالوه بر اين مشكالت 

زدگان فرهنگي و رواني بعدي در بين چنين جامعه بزرگي از زلزله  -اقتصادي -اجتماعي-سالمت

معضالت بزرگ و ماندگار خاص خود را داشته و دارد كه متأسفانه از توجه بسيار كمتري نسبت به 

 ساير امور برخوردار بوده است.

 :باليافعاليتهاي سازماني در مقابله با 
اي توسط نهادهاي مختلف حكومتي، اجرايي، دانشگاهي و پژوهشي در زير  هكندفعاليت مختلف و پرا

بندي زير را بطور اجمال  توان تقسيم گيرد. در يك نگاه اجمالي مي صورت مي بالياله با مجموعه مقاب

 براي اين نهادها ارائه داد:

اي آن( كه بطور عمده به مسائل مختلف مربوط به اطالع  هاي منطقه وزارت كشور )و زير مجموعه -

 پردازد. رساني، امداد و بازسازي مي

هاي شهرسازي و  ائل مختلف مربوط به سياستها و برنامهوزارت مسكن و بنياد مسكن به مس -

 پردازند )مشتمل بر مركز تحقيقات ساختمان و مسكن(. سازي مقاوم در برابر زلزله مي خانه

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي به مسائل بهداشت و درمان بعد از بحران -
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هاي  به آموزش و پژوهش در زمينهوزارت علوم، تحقيقات و فناوري، دانشگاه و مراكز پژوهشي  -

شناسي و  المللي لرزه مختلف زلزله )مشتمل بر مؤسسه ژئوفيزيك دانشگاه تهران و پژوهشگاه بين

 مهندسي زلزله(

 نمايد. سازمان هالل احمر كه در عمليات امداد و اسكان موقت فعاليت مي -

 نيروهاي انتظامي و نظامي در عمليات نجات و امداد و تأمين امنيت -

اي در  هاي توسعه ريزي كشور در تدوين ضوابط و معيارها و برنامه سازمان مديريت و برنامه -

 زمينه مديريت بحران

  باليا شهرداريها در مديريت شهري مسائل بحران -

 رساني و امداد داوطلبانه نهادهاي مردمي و غير دولتي در كمك -

ها و  مديريت بحران در شبكههاي حياتي جهت  ها و شركتهاي مرتبط با شريان وزارتخانه -

 هاي حياتي تأسيسات شريان

شود كه در كشور ما  طب حوادث  به دو بخش اصلي پيش بيمارستاني و بيمارستاني تقسيم مي

وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشكي اين وظايف را به عهده دارد و در شرايط عادي مسئول 

سياستگزاري سالمت افراد جامعه است. در بخش پيش بيمارستاني براي تأمين ساختار انعطاف پذير 

 Incident  Command Systemتم مديريتي استاندارد  به نام سيستم فرماندهي حادثه از يك سيس

آوري و پردازش  جمع  عمليات،  جز عملكردي فرماندهي، 5شود كه معموالً در بردارنده  استفاده مي

 يستم فرماندهي حادثهپشتيباني و مالي اداري است. در بخش بيمارستاني مقابله با باليا، س اطالعات، 

با در نظر گرفتن چهار      Incident Command System Hospital( HEICS)      بيمارستاني

گردد. در اين سيستم اجزاي كليدي عبارتند از  تعريف مي سازي مقابله و عادي  پيشگيري، آمادگي،فاز 

  تباطات،ار فرماندهي، مركزتشكيل   ها، ها و ظرفيت بيمارستان فعال شدن سيستم، ارزيابي توانايي

امكانات و تجهيزات، جايگاههاي درماني و مديريتي، آموزش و مانور. طي ساليان اخير با رويداد هر 

هاي پر تلفات، سيستم درماني كشور جزو اولين و پركارترين  حادثه غيرمترقبه به خصوص زلزله

گي آنها و گسترد هاي مديريت بحران بوده است كه اين به دليل نقش ذاتي اين واحدها، سيستم

باشد. همچنين عاطفه قوي ايراني و مشاركت گسترده آنان  مسؤوليت پذيري كاركنان بخش درمان مي
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و نيز تعاليم مذهبي در اين بين مؤثر بوده است. از طرفي پزشكان و پيراپزشكان ايراني از دانش باالي 

حدي نقايص كار گروهي  تئوريك و عملي در مقايسه با بسياري از كشورهاي ديگر برخوردارند كه تا

هاي بين بخشي در اين واحدها و نيز عدم تعامل صحيح اين بخش با  سازماندهي شده و ناهماهنگي

. نكته مهم ديگر آماده شدن سريع مراكز كند ساير سازمانهاي مسؤول مقابله با بحران را جبران مي

 باشد. جعان ميدرماني جهت پاسخ به پيامدهاي بحران و پاسخگويي به حجم باالي مرا

تجربيات وقوع بالياي طبيعي و ايجاد بحران در شهرهاي دنيا، و بوجود آمدن مشكالت عديده اي 

 در مديريت بحران از جمله:

 

 ساختارهاي سازماني متفاوت موجود براي واكنش در برابر سوانح و باليا 

 كمبود اطالعات قابل اعتماد در رابطه با بحران 

  ها و نهادهاي ذيربط ناسازگار بين ارگانارتباطات ناقص و 

 فقدان ساختار مناسب براي برنامه ريزي هماهنگ بين ارگانها 

 هاي مقامات حد و مرز نامشخص بين مسئوليت 

 وجود اختالف در درك مفاهيم مربوط به حوادث در نزد مسئولين و ارگانها 

 اهداف نامشخص و نامعين در حوادث و باليا 

 ز پيش تعيين شده جهت حوادث و بحرانهافقدان برنامه ريزي ا 

 تحميل خسارات و تلفات سنگين به مردم و نهادهاي دولتي 

  و… 

موجب گرديد تا يك سيستم مديريت و فرماندهي استاندارد شده جهت از بين بردن مشكالت      

ز فوق الذكر فراهم شود و آزمايشـــات و تمرينات مستمري به منظور حصول بيشينه بهره وري ا

 سيستم فرماندهي بحران به عمل آمد.



 
 

                                                                                                                                                                                                              : 

  

 

00 

 

 
يت عمليات بحران يت عمليات بحرانمركز هدا مركز هدا   

 (Purpose)هدف  
است كه در آن كليه اركان يك سازمان گرد يكديگر آمده و  مكاني EOCمركز هدايت عمليات بحران 

مركز با استفاده از كليه منابع و استعدادهاي آن سازمان نسبت به اقدام شايسته مبادرت ورزند. يك 

توانمند جايي است كه بتواند كليه استعدادهاي خود را در دسترس داشته  EOCهدايت عمليات بحران 

باشد تا بتواند با مشكالت و معضالت پيش آمده نسبت به استفاده يا تغيير آنها بتواند در كاهش يا 

 حذف معضالت و مشكالت موثر واقع شود. 

ظر داشت ولي عموماً در يك با توجه به تعاريف فوق مي توان اقسام مختلفي از اين مراكز را در ن

باشند و آن دريافت اخبار و اطالعات، دريافت نيازها و تطبيق اين موارد با  چيز مشترك مي

 استعدادها مي باشد. 

در شرايطي كه هماهنگ نمودن كليه بخشهاي درگير بسيار مشكل  EOCمركز هدايت عمليات بحران 

ا قسمت تصميم گيرنده هدايت عمليات را بر عهده تواند وارد صحنه شده و به عنوان تنه باشد ميمي

بگيرد و تصميماتي را كه باعث بازگشت وضعيت به حالت عادي مي شود را در كوتاهترين زمان 

ممكن و مؤثرترين حالت بگيرد. الزم به ذكر است اين فرايند در شرايط بحراني به صورت غير علمي 

نمايند در يگر جمع شده و تالش در مديريت حادثه ميپذيرد بطوري كه افرادي در كنار يكدانجام مي

 باشد. حالي كه چند اشكال بر آنها وارد مي

نمايند و همين : اين كه در بسياري از موارد افراد با يك فاز تأخيري اقدام به مديريت حادثه مياول

جهت مديريت  تأخير باعث افزايش غيرقابل كنترل حادثه و يا از بين رفتن استعدادهاي مورد نظر

 د و عمالً تيم مديريتي حادثه در انبوهي از مشكالت گير خواهند افتاد. نگرد باشد ميحادثه مي

گيرند در بسياري از موارد مسئوليت مديريت حادثه را بر عهده مي تي: افرادي كه در چنين حالدوّم

در دسترس بودن اين تجربه كافي را در اين گونه حوادث ندارند و بر حسب جايگاه شغلي و يا 

-گيرند و همين موضوع باعث ايجاد خطا در تصميمات گرفته شده مي مسئوليت را بر عهده مي

 گردد. خطاهايي كه شايد غيرقابل جبران باشد. 
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: هر كس با توجه به شرح وظايف شغلي عموماً به استعدادهاي نيروهاي تحت امر خود واقف سوّم

ن اگر مدير بحران به استعدادهاي خود آشنا نباشد طبيعي باشد در حالي كه در زمان بحرامي

 گردد. تواند مديريت صحيحي را اعمال نمايد و باعث عدم بكارگيري جامع منابع مياست كه نمي

: با توجه به گستردگي خطرات عمالً آشناسازي به مديران مختلف در سطح سازمان غيرقابل چهارم

 آموزش يكسان مديريت بحران داد.  توان افراد راباشد و نمي انجام مي

هايي كه يك تيم قرار است كه آن را مديريت نمايند بايستي حتماً قبل از حوادث : در بحرانپنجم

بصورت فرضي مديريت حوادث را تمرين نمايند در حالي كه در اين وضعيت به دليل اين كه 

توان انتظار ند عمالً نميدار باشمشخص نيست چه كساني وظيفه خطر مديريت حادثه را عهده

ها جز خسران يا تأخثر در داشت كه تصميمات هماهنگي گرفته شود و حاصل اين گونه مديريت

 باشد. مديريت چيز ديگري نمي

توان موارد ديگري را هم به صورت مبسوط به آن با عنايت به توضيحات مختصر فوق كه مي   

تشكيل گردد و بتوان افرادي را  EOCمركز هدايت عمليات بحران توان گفت كه اگر اضافه كرد مي

 توان از ايجاد معضالت فوق الذكر و مشابه خودداري نمود.  آموزش مديريت بحران داد مي

 

 شود: مؤثر اهداف ذيل در نظر گرفته مي EOCمركز هدايت عمليات بحران براي ايجاد يك 

 ها بطور مشخصبحرانايجاد مكاني جهت حضور اعضاي تيم مديريت  -0

هاي ارتباطي/ تجهيزات مخابراتي و ها از قبيل سيستمايجاد بستر مناسب جهت مديريت بحران -2

 غيره

 سازي تيم مديريت بحران هر سازمان در كوتاهترين زمان ممكنفعال -6

 هامديريت بحرانتيم ايجاد بستر مناسب انجام مانورهاي )تمريني( براي اعضاء  -4

 اي(ها )از لحاظ سازهجهت مديريت بحران ايجاد يك مكان امن -5

 ايجاد بستر مناسب جهت اشتراك دهي اطالعات واحدهاي مختلف هر سازمان  -6

 هاايجاد فضاي قابل ارزيابي مستمر بحران -0

 هافراهم نمودن امكان حضور افراد ثابت در مديريت بحران -8
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 آوري اطالعات حادثه فراهم نمودن يك مكان جمع  -1

 آوري اطالعات استعدادهامكان جمع فراهم نمودن يك  -07

 ها ايجاد مكن مشخص جهت ثبت نيازها و درخواست  -00

 هاي همكارايجاد پل ارتباطي بين سازمان و سازمان  -02

 رساني در خصوص حادثهفراهم نمودن مكان معتبر اطالع  -06

 ايجاد بستر مناسب جهت ارزيابي اوليه حادثه در لحظات اوليه  -04

 بيني حوادث و بالياي احتمالي با توجه به شواهد و قراينفراهم نمودن مكاني جهت پيش  -05

 هاي عملياتي مديريت بحران داشتن آمادگي براي حضور مستمر تيم  -06

 فراهم نمودن مكاني تصميم گيرنده خارج از بروكراسي اداري  -00

 ها ايجاد فضايي با اعضايي پاسخگو در مقابل بحران  -08

 آمادگي جهت مديريت حوادث نادر فراهم نمودن  -01

 ها  ايجاد فضايي جهت تجميع آخرين دستاوردهاي تكنولوژي مرتبط با مديريت بحران  -27
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Concept of Operation or Common Goals of Emergency Management 
 

باشند كه اگر بخواهيم كنند داراي اهداف مشتركي ميافرادي كه در فرايند مديريت بحران شركت مي

 رئوس آنها را بيان نماييم شامل: 

 حفظ جان و مال انسانها -0

 مراقبت از حادثه ديدگان -2

 محدود ساختن تبعات حوادث بزرگ -6

 محدود ساختن آسيب وارده ناشي از حوادث بزرگ -4

 بازگرداندن آرامش و اطمينان به مردم و جامعه  -5

 زمان ممكن  بازگرداندن وضعيت به شرايط عادي در كوتاهترين -6

 


