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 اجسای برنبمه پبسخ

 :ػوَهی بخش•
  دیص ٍؾؼیت، ضشح قبًًَی، اختیبسات ّذف، ثیبًیِ ثشًبهِ، سبثقِ هقذهِ،–

 ّب فشؼ

 :ػولیبت هببًی•
 حبدحِ، ثٌذی سكح اؾكشاسی، ضشایف اػالم ،ICS ثحشاى، هذیشیت سبختبس–

 آهبدگی کبرکردّبی•
 هذیریتی کبرکردّبی•
 اختصبصی کبرکردّبی•

 تخػػی کبسکشدّبی–



 کبرکردهبی مذیریتی عملیبت پبسخ

 پیَست ػٌَاى کبرکرد

 M1 ّطذاس ٍ تبییذ خجش

 M2 فشاخَاى دشسٌل

 M3 اسصیبثی سشیغ هطتشک

 M4 اسصیبثی دٍسُ ای ٍ هذیشیت جبهغ اقالػبت

 ICP M5استقشاس 

 IAP M6تذٍیي 

 M7 ّوبٌّگی

 M8 فشهبًذّی ٍ کٌتشل

 M9 دطتیجبًی ٍ تذاٍم اسائِ خذهبت

 M10 استجبقبت

 M11 ایوٌی دشسٌل

 M12 اهٌیت دشسٌل

 M13 تخلیِ ٍاحذ ثْذاضتی دسهبًی

 M14 اقالع سسبًی ػوَهی

 M15 دبیص ٍ اسصضیبثی ػولکشد



M1 

بخش 
 عمومی

مبانی 
 عملیات

کارکرد  
 آمادگی

کارکرد  
 مذیریتی

کارکرد  
 اختصاصی

کارکرد  
 تخصصی

هشذار و 
 تاییذخبر



 هشذار و تبییذ خبر

 کبرکردّبی هذیریتی پبسخ

 ّطذاس ٍ تبییذ خجش: M1دیَست 

 EOC :ٍاحذ هسئَل
 کلیِ ٍاحذّبی سالهت داًطگبُ: ّوکبر ٍاحذّبی

 قذم دس فبص دبسخ•
•EOC دس اص دسیبفت خجش ًسجت ثِ تبییذ آى اقذام هی ًوبیذ 
 .ثِ ٍاحذّبی ّذف اسسبل هی گشدد ICSدس اص تبییذ جْت فؼبل ضذى  خجش•



M1 

 :شرح ٍظبئف ٍاحذ هسئَل•
 سبػتِ اص هشاکض دبیص هخبقشات 24دسیبفت خجش ثِ غَست –

 سكح ثبالتش EOCتحلیل ٍ تبییذ خجش اص هشاکض دبیص هخبقشات ٍ –
 اػالم خجش ٍ سكح ّطذاس ثِ ٍاحذّبی ّوکبس ٍ تین ػولیبتی–

 حجت دسس آهَختِ ّب دس فشم هشثَقِ–



M1 

 :شرح ٍظبئف ٍاحذ ّوکبر•
 EOCاستجبـ هستوش ثب –

 EOCدسیبفت تبییذ خجش ٍ سكح ّطذاس اص –

 EOPاقذام ثش اسبس کبسکشدّبی تؼشیف ضذُ دس –
 حجت دسس آهَختِ ّب دس فشم هشثَقِ–

 



سطوح هشذار -1راهنمبی اجرایی  







M2 

بخش 
 عمومی

مبانی 
 عملیات

کارکرد  
 آمادگی

کارکرد  
 مذیریتی

کارکرد  
 اختصاصی

کارکرد  
 تخصصی

 فراخوان



 فراخوان

 کبرکردّبی هذیریتی پبسخ

 دشسٌل فشاخَاى: M2دیَست 

 EOC :ٍاحذ هسئَل
 کلیِ ٍاحذّبی سالهت داًطگبُ: ّوکبر ٍاحذّبی

 ثْذاضتی ٍ دسهبًی ثبیذ داسای ثشًبهِ آًکبل ثحشاى ثشای توبهی صهبى ّب ثبضٌذ کلیِ ٍاحذّبی•
 EOCثبیذ کلیِ ٍاحذّب ثشًبهِ آًکبل سا ّش سِ هبُ یکجبس تؼشیف ٍ قی ًبهِ ثِ  EOCدس سكَح داسای •

 .اػالم ًوبیٌذ
 



M2 

 :شرح ٍظبئف ٍاحذ هسئَل•
 ٍاحذّب ثِ اػالم ٍ سبل سٍصّبی کلیِ ثشای آًکبل فْشست تؼییي–

 دشسٌل ثب توبس سٍش ٍ تلفي ضوبسُ اقالػبتی ثبًک ایجبد–

 ًیبص غَست دس دشسٌل فشاخَاى–



M2 

 :شرح ٍظبئف ٍاحذ ّوکبر•
ّوکبسی دس تؼییي فْشست آًکبل ثشای کلیِ سٍصّبی سبل ٍ اػالم سسوی ثِ  –

 ٍاحذّب

 ّوکبسی دس ایجبد ثبًک اقالػبتی ضوبسُ تلفي ٍ سٍش توبس ثب دشسٌل  –

 ٍ یب هٌكقِ ػولیبتی ثش حست ضشح ٍظیفِ EOCحؿَس دس –



 سٍش ٍ اثضاس فشاخَاى ثبیذ اص دیص هطخع ثبضذ
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بخش 
 عمومی

مبانی 
 عملیات

کارکرد  
 آمادگی

کارکرد  
 مذیریتی

کارکرد  
 اختصاصی

کارکرد  
 تخصصی

ارزیابی سریع 
 مشترک



مشترکارزیببی سریع   
 کبرکردّبی هذیریتی پبسخ

 اسصیبثی سشیغ هطتشک: M3دیَست 

 EOC :ٍاحذ هسئَل
 کلیِ ٍاحذّبی سالهت داًطگبُ: ّوکبر ٍاحذّبی

 اقذام دس اص تبییذ خجش ٍقَع یک حبدحِ ٍ فشاخَاى دشسٌل اٍلیي•
 تبییذ ٍقَع حبدحِ ٍ ثشسسی آسیت ّب ٍ ًیبصّب: ّذف•
 اسصیبثی سشیغ ثِ غَست هطتشک ٍ غشفِ جَیی دس ٍقت ٍ هٌبثغ•
 IAPیک کبس تیوی جْت کبسثشد دس تذٍیي •
 .ّش ٍاحذ تخػػی هی تَاًذ هتؼبقجب دس غَست ًیبص اسصیبثی تخػػی خَد سا اًجبم دّذ•
تین اسصیبثی سشیغ هتطکل اص افشاد هجشة ٍ اص ٍاحذّبی اٍسطاًس دیص ثیوبسستبًی، ثیوبسیْب، ثْذاضت  •

 .هحیف ٍ تغزیِ است
  24صهبى اًجبم اسصیبثی سشیغ، اٍلیي صهبى اهکبى حؿَس تین دس هٌكقِ آسیت دیذُ است کِ اص ًجبیذ ثؼذ اص •

 .سبػت دس اص ٍقَع ثبضذ
 .تکشاس اسصیبثی سشیغ ٍ تَالی صهبًی ثٌب ثِ ضشایف حبدحِ ٍ تؼییي آى تَسف فشهبًذُ حبدحِ است•

 



M3 

 :شرح ٍظبئف ٍاحذ هسئَل•
 هٌكقِ ثِ سشیغ اسصیبثی تین اػضام ثشای ّوبٌّگی–

 هشثَقِ تین اص سشیغ اسصیبثی گضاسش دسیبفت–

 IAP دبسخ هیذاًی ثشًبهِ ثِ آى تجذیل ٍ سشیغ اسصیبثی گضاسش تحلیل–
 



M3 

 :شرح ٍظبئف ٍاحذ ّوکبر•
 ّوبٌّگی ثشای اػضام ًوبیٌذُ ٍاحذ ثِ هٌكقِ آسیت دیذُ–

 IAPهطبسکت دس تحلیل گضاسش اسصیبثی سشیغ ثشای تذٍیي –

 



M3 

 :شرح ٍظبئف تین ارزیببی•
 ثشسسی اقالػبت ٍ ًقطِ ّبی هَجَد قجل اص اػضام–

 حؿَس دس هٌكقِ آسیت دیذُ دس اسشع ٍقت–

اًجبم اسصیبثی ثِ سٍش هطبّذُ، هػبحجِ ثب افشاد کلیذی ٍ ثبصهبًذگبى ٍ هشٍس  –
 هستٌذات دس دستشس

 تکویل فشم اسصیبثی ٍ تحَیل گضاسش ثِ فشهبًذُ حبدحِ–

 تکشاس اسصیبثی ثش اسبس تَالی صهبًی تؼییي ضذُ تَسف فشهبًذُ حبدحِ–

 



 راٌّوبی اجرایی کبرکرد ارزیببی سریغ
 SitRepفشم گضاسش ٍؾؼیت حبدحِ  -1راٌّوبی اجرایی

Situation Report 



Situation Report 



 توجه

 :SitRepػَاهل هَثر در دقت فرم •
 آهبدگی قجلی ثشای جوغ آٍسی اقالػبت–

 هذت صهبًی کِ اص حبدحِ هی گزسد–

 دس دستشس ثَدى اقالػبت دس صهبى تکویل فشم–

 .اقالػبت ثب گزضت صهبى تکویل تش هی ضَد–

ایي فرم برای توبم ٍاحذّبی ًظبم سالهت قببل استفبدُ •
 .صَرت هی گیرد EOCاست ٍ جوغ بٌذی آى در 
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بخش 
 عمومی

مبانی 
 عملیات

کارکرد  
 آمادگی

کارکرد  
 مذیریتی

کارکرد  
 اختصاصی

کارکرد  
 تخصصی

ارزیابی دوره ای 
و مذیریت جامع 

 اطالعات



 ارزیببی دوره ای و مذیریت جبمع اطالعبت
 کبرکردّبی هذیریتی پبسخ

 اسصیبثی دٍسُ ای ٍ هذیشیت جبهغ اقالػبت: M4دیَست 

 (است ICSایي ثخص ثب هسئَل ثخص ثشًبهِ سیضی دس  دس ّش ٍاحذ هسئَلیت) EOC :ٍاحذ هسئَل
 کلیِ ٍاحذّبی سالهت داًطگبُ: ّوکبر ٍاحذّبی

 اقالػبت اسصیبثی سشیغ ثبیذ ثكَس هشتت ثِ سٍص ضَد•
دس حَادث ثضسگ ثِ قَس سٍصاًِ تب یک  . تَالی صهبى اسصیبثی ّبی دٍسُ ای تَسف فشهبًذُ تؼییي هی ضَد•

 .ّفتِ ٍ ثؼذ اص آى هی تَاى فبغلِ سا ثیطتش کشد
 .اسائِ هی ضَد SitRepخشٍجی اسصیبثی دٍسُ ای ّن دس قبلت فشم •
 .دس هَاسد ًیبص ثِ دیوبیص ثبیذ اص هطَست یک ادیذهیَلَطیک ثْشُ جست•

 



M4 

 :شرح ٍظبئف ٍاحذ هسئَل•
 اقالػبت تجبدل فشهْبی قشاحی–

  صهبى دس ستبدی ٍ ػولیبتی ٍاحذّبی ثب هستوش استجبـ ثشقشاسی اص اقویٌبى–
 ثالیب سخذاد

 یب  SitRep قبلت دس آًْب اًتطبس ٍ تحلیل ٍ هحیكی ّبی دادُ آٍسی جوغ–
 دیوبیص گضاسش

 ضذُ تْیِ ثشًبهِ هستوش استقب ٍ اسصیبثی–

  ای هذاخلِ اقذاهبت قشاحی ٍ ّب اسصیبثی ًتبیج اسبس ثش IAP ثبصثیٌی–
 هشثَقِ

 

 



M4 

 :شرح ٍظبئف ٍاحذ ّوکبر•
  SitRepتکویل ٍ گضاسش فشم ّبی گضاسش حبدحِ –
 هطبسکت دس قشاحی سیستن اقالػبت ثالیب–
یب گضاسش   SitRepهطبسکت دس تجبدل دادُ ّب دس سیستن قشاحی ضذُ دس قبلت –

 دیوبیص
 :شرح ٍظبئف تین ّبی ػولیبتی•

 ٍ دیوبیص SitRepجوغ آٍسی دادُ ٍ تکویل ٍ گضاسش فشم ّبی 1.

 ثشسسی فشم ّبی اقالػبتی قجل اص ضشٍع ػولیبت2.

 دشکشدى فشم ّبی اقالػبتی دس صهبى ػولیبت3.

 اسسبل اقالػبت ثِ ٍاحذ ثشًبهِ سیضی ٍ فشهبًذُ هیذاى ثب تَالی دسج ضذُ دس فشم4.

 هطبسکت دس حجت دسس آهَختِ ّب ثؼذ اص ػولیبت5.
 



فشم اسصیبثی غذهبت ثِ ٍاحذّبی ثْذاضتی دسهبًی دس  -1ساٌّوبیی اجشایی
 حَادث ٍ ثالیب

 ٍ ّوکبسی گشٍُ کبّص خكش ثالیب تکویل هی گشدد EOCایي فشم تَسف : تَجِ
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بخش 
 عمومی

مبانی 
 عملیات

کارکرد  
 آمادگی

کارکرد  
 مذیریتی

کارکرد  
 اختصاصی

کارکرد  
 تخصصی

 ICPاستقرار 



 ICPاستقرار پست فرمبنذهی حبدثه 
 کبرکردّبی هذیریتی پبسخ

 M5 :ICPدیَست 

 ثیوبسستبًی ٍ ثْذاضت هحیف اٍسطاًس :ٍاحذ هسئَل
 کلیِ ٍاحذّبی ػولیبتی  : ّوکبر ٍاحذّبی

 ICPّش هٌكقِ آسیت دیذُ یک •
 EOCصیش ًظش •
 کبًکس، چبدس، سبختوبى ایوي•
 دٍس اص خكشات ٍ دس ًظش گشفتي هسبئل اهٌیتی•
 ایجبد هحلی ساحت ٍ ایوي ثشای کبس ٍ ثشگضاسی جلسبت تین ّبی ػولیبتی: ّذف•
 .سفبُ، ایوٌی ٍ اهٌیت تین ّبی ػولیبتی ًسجت ثِ اصائِ خذهت ثِ جوؼیت آسیت دیذُ داسای اٍلَیت ّستٌذ•



M5 

 :ICPتجْیسات هَرد ًیبز •
  اداسی لَاصم–
 خكَـ ّوِ تلفي–
 تبح لخ–
 ًوبثش–
 ایٌتشًت–
 سفبّی لَاصم ٍ فؿب–
 غحشایی تَالت–
 غحشایی حوبم–
 غزا ٍ آة رخیشُ–

 
 



M5 

 :شرح ٍظبئف ٍاحذ هسئَل•
 ICP تجْیضات ٍ لَاصم تْیِ–

 ٍقت اسشع دس دیذُ آسیت هٌكقِ دس ICP ثشدبیی–

 ICP دس هستقش تین ثِ دطتیجبًی خذهبت اسائِ–

 :ّوکبر ٍاحذّبی ٍظبئف شرح•
 آهبدگی فبص دس ICP تجْیضات ٍ لَاصم تْیِ دس هطبسکت–

 ٍقت اسشع دس دیذُ آسیت هٌكقِ دس ICPثشدبیی دس هطبسکت–
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بخش 
 عمومی

مبانی 
 عملیات

کارکرد  
 آمادگی

کارکرد  
 مذیریتی

کارکرد  
 اختصاصی

کارکرد  
 تخصصی

برنامه عملیات  
 میذانی  

IAP 



 IAPمیذانیبرنبمه عملیبت 
 کبرکردّبی هذیریتی پبسخ

 M6 :IAPدیَست 

 EOC :ٍاحذ هسئَل
 کلیِ ٍاحذّبی ًظبم سالهت: ّوکبر ٍاحذّبی

•. 
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 اًَاع برًبهِ ػولیبت پبسخ بِ بالیب ٍ فَریتْب•

 EOP: ساّجشدی–

 IAP: هیذاًی–



M6 
IAP 

 دیٌبهیک است•

 اّذاف اختػبغی دبسخ ثِ حبدحِ است•

 تبکتیک ّبی تحقق اّذاف است•

 خَدش سا داسد IAPّش حبدحِ •

 تذٍیي هی ضَد EOPثش اسبس •

•IAP   هطخع هی کٌذ چِ اقذاهی تَسف
 .چِ کسی ٍ دس چِ صهبًی اًجبم هی ضَد

EOP 
 ثخص ػوَهی، هجبًی ػولیبت ٍ کبسکشدّب•

ضشح ٍظبئف، ًقص ّب، هسئَلیت ّب ٍ  •
 ساثكِ ثیي ٍاحذّب

کِ سبلیبًِ  EOPّش ٍاحذ  داسای یک •
 ثبصثیٌی هی ضَد

 دس فبص آهبدگی تذٍیي هی ضَد•



 IAPمشخصبت 

 ثِ هحؽ دسیبفت اٍلیي گضاسش ٍؾؼیت: زهبى تذٍیي•

هؼبدل قَل صهبى ػولیبت دبسخ کِ تَسف فشهبًذُ : دٍرُ زهبًی•
 تؼییي هی ضَد

 ...(هلی، هٌكقِ ای ٍ ) سكح تؼییي ضذُ حبدحِ : سطح تذٍیي•

 ICSهسئَل ثشًبهِ سیضی دس : هسئَلیت تذٍیي•

 EOC: هکبى تذٍیي•

 داسد  IAPّش حبدحِ تٌْب یک : تؼذاد•
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 :هسئَل ٍاحذ ٍظبئف شرح•

 ًیبصّب ٍ ّب آسیت اسصیبثی ًتبیج ٍ EOP ثشاسبس IAP تذٍیي–
 ػولیبتی ٍاحذّبی کلیِ ثِ IAP اثالؽ–
   ػولیبت ضشایف ثشحست آى ثبصثیٌی ٍ ضذُ اثالؽ IAP اجشای دبیص–

 :ّوکبر ٍاحذّبی ٍظبئف شرح•
  حست ثش ًیبصّب ٍ ّب آسیت اسصیبثی ًتبیج ثشاسبس IAP تذٍیي دس هطبسکت–

 ٍاحذ هسئَلیت
 IAP اجشای–
 ػولیبت ضشایف ثشحست آى ثبصثیٌی ٍ ٍاحذ ثِ هشثَـ IAP اجشای دبیص–











M7 

بخش 
 عمومی

مبانی 
 عملیات

کارکرد  
 آمادگی

کارکرد  
 مذیریتی

کارکرد  
 اختصاصی

کارکرد  
 تخصصی

 هماهنگی



 همبهنگی
 کبرکردّبی هذیریتی پبسخ

 ّوبٌّگی: M7دیَست 

 EOC :ٍاحذ هسئَل
 کلیِ ٍاحذّبی ًظبم سالهت: ّوکبر ٍاحذّبی

 .هبّیت ثسیبسی اص فؼبلیت هستلضم کوک چٌذ ٍاحذ ثِ یکذیگش است•
 .هکبًیسن ّوبٌّگی ًبکبسآهذ هٌجش ثِ اجشای کن کیفیت ٍ دشّضیٌِ ػولیبت دبسخ هی ضَد•
 .ًتیجِ ًْبیی ػذم ّوبٌّگی ًبسؾبیتی جوؼیت آسیت دیذُ است•
 .هسئَلیت اقویٌبى اص ّوبٌّگی هَحش ٍ ثِ هَقغ ثب فشهبًذّی حبدحِ دس سكح هشثَقِ است•





M7 
 :شرح ٍظبئف ٍاحذ هسئَل•

  آهبدگی فبص دس ثخطی ثشٍى ٍ ثخطی دسٍى ساّجشدی ّوبٌّگی اًجبم–
 (P1 کبسکشد)

 ICS سبهبًِ استقشاس–

 هطتشک ثػَست  IAP ثبصثیٌی ٍ تذٍیي–
 هطتشک ٍ جبهغ اقالػبت هذیشیت سبهبًِ ایجبد–

  ٍؾؼیت گضاسش تذٍیي قشیق اص اقالػبت هَقغ ثِ گزاضتي اضتشاک ثِ–
 SitRep هتَالی

 ّوبٌّگی سٍصاًِ جلسبت ثشگضاسی–



M7 
 :شرح ٍظبئف ٍاحذّبی ّوکبر•

 ICS سبهبًِ استقشاس دس هطبسکت–

 هطتشک ثػَست IAP ثبصثیٌی ٍ تذٍیي دس هطبسکت–
 هطتشک ٍ جبهغ اقالػبت هذیشیت سبهبًِ ایجبد دس هطبسکت–

 اقالػبت هَقغ ثِ گزاضتي اضتشاک ثِ–

 ّوبٌّگی سٍصاًِ جلسبت ثشگضاسی دس هطبسکت–
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بخش 
 عمومی

مبانی 
 عملیات

کارکرد  
 آمادگی

کارکرد  
 مذیریتی

کارکرد  
 اختصاصی

کارکرد  
 تخصصی

فرماندهی و 
 کنترل



 کنترلفرمبنذهی و 
 کبرکردّبی هذیریتی پبسخ

 فرهبًذّی ٍ کٌترل: M8دیَست 

 EOC :ٍاحذ هسئَل
 کلیِ ٍاحذّبی ًظبم سالهت: ّوکبر ٍاحذّبی

 .آهذُ است EOPجضئیبت ایي کبسکشد دس هجبًی ػولیبت •
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بخش 
 عمومی

مبانی 
 عملیات

کارکرد  
 آمادگی

کارکرد  
 مذیریتی

کارکرد  
 اختصاصی

کارکرد  
 تخصصی

پشتیبانی و 
تداوم ارائه 

 خدمات



 پشتیبانی و تداوم ارائه خدمات

 کبرکردّبی هذیریتی پبسخ

 پشتیببًی ٍ تذاٍم ارائِ خذهبت: M9دیَست 

 اٍسطاًس دیص ثیوبسستبًی ٍ هشکض هذیشیت ضجکِ   :ٍاحذ هسئَل
 کلیِ ٍاحذّبی ًظبم سالهت: ّوکبر ٍاحذّبی

 .هطخػِ یک هشکض ثْذاضتی دسهبًی آهبدُ، تَاى اسائِ خذهت دس ثالیب است•
الصهِ آى کبّص آسیت دس قجل اص حبدحِ ٍ ٍجَد یک سبهبًِ دطتیجبًی سشیغ ٍ کبسآهذ دس اص ٍقَع حبدحِ •

 .است
 .دطتیجبًی دس ثالیب تخػػی ٍ ًیبصهٌذ آهَصش ٍ توشیي فشاٍاى است•
چبلص جذی دیص سٍی ًظبم سالهت تکیِ ثش هکبًیسن ّبی ضشایف ػبدی دس ػولیبت ثحشاى است کِ  •

 .ثسیبس کٌذ ٍ ّوشاُ ثب ثشٍکشاسی است
 توبهی فشآیٌذّب ٍ هطخػبت فٌی اقالم هَسدًیبص دطتیجبًی دس هشحلِ آهبدگی ثبیذ استبًذاسد ضًَذ•
 .اقالم هَسدًیبص دس فبص آهبدگی رخیشُ گشدد•



 ملسومبت پشتیببنی
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بخش 
 عمومی

مبانی 
 عملیات

کارکرد  
 آمادگی

کارکرد  
 مذیریتی

کارکرد  
 اختصاصی

کارکرد  
 تخصصی

 ارتباطات



 ارتباطات

 کبرکردّبی هذیریتی پبسخ

 ارتببطبت: M10دیَست 

 هحیف اٍسطاًس دیص ثیوبسستبًی ٍ ثْذاضت :ٍاحذ هسئَل
 کلیِ ٍاحذّبی ًظبم سالهت: ّوکبر ٍاحذّبی

 .یکی اص هطکالت سایج دس ثالیب اختالل دس استجبـ ثیي ٍاحذّبی ػولیبتی است•
 تجبدل دس صهبى کن + افضایص حجن دادُ ّبی هَسدًیبص+ آسیت ثِ صیش سبخت ّب •
 .است EOCالصهِ یک ػولیبت دبسخ سشیغ ٍ هَحش استجبـ ٍاحذّبی ػولیبتی ثب یکذیگش ٍ ثب •



M10 
 :شرح ٍظبئف ٍاحذ هسئَل•

 ثشسسی ثستشّبی استجبقی هَجَد ثیي ٍاحذّبی ػولیبتی–

 تْیِ ثشًبهِ ثشقشاسی استجبـ چٌذ الیِ ثیي ٍاحذّب–

 تْیِ دشٍتکل استجبقی ثیي ٍاحذّب–

 تْیِ لَاصم ٍ تجْیضات هَسدًیبص–

 اسصیبثی ٍؾؼیت استجبـ ثیي ٍاحذّب–

 دبیص هستوش کیفیت استجبقبت دس صهبى دبسخ–

 اسصضیبثی ثشًبهِ ثشقشاسی استجبـ ثؼذ اص ػولیبت دبسخ ٍ استقب آى–



M10 
 :شرح ٍظبئف ٍاحذّبی ّوکبر•

 ثالیب دس استجبقبت ثشًبهِ تْیِ ٍ هَجَد ٍؾؼیت ثشسسی دس هطبسکت–
 ضذُ تْیِ استجبقی دشٍتکل خػَظ دس دشسٌل ثِ آهَصش–
 ثال ٍقَع صهبى دس استجبقبت خػَظ دس ثبصخَساًذ اسائِ–

 :ػولیبتی ّبی تین ٍطبئف شرح•
 استجبقی ٍسبئل کٌتشل–
  صهبًی فَاغل دس هستقین هسئَل ٍ فشهبًذّی هشکض ثب استجبـ ٍؾؼیت ثشسسی–

 ضذُ اػالم
 اؾكشاسی ضشایف ثشای ضذُ گشفتِ ًظش دس کذ سیستن اص استفبدُ–
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بخش 
 عمومی

مبانی 
 عملیات

کارکرد  
 آمادگی

کارکرد  
 مذیریتی

کارکرد  
 اختصاصی

کارکرد  
 تخصصی

 ایمنی پرسنل



 ایمنی پرسنل

 کبرکردّبی هذیریتی پبسخ

 ایوٌی پرسٌل: M11دیَست 

 ICSاسضذ ایوٌی دس  :ٍاحذ هسئَل
 کلیِ ٍاحذّبی ًظبم سالهت: ّوکبر ٍاحذّبی

 اّویت تَجِ ثِ ایوٌی دشسٌل•
 .تَغیِ هی ضَد ٍاحذ ثْذاضت هحیف دس ٍاحذّب هسئَلیت ایوٌی ػولیبت سا ثش ػْذُ گیشد•
 .دس غَست ًیبص ثِ هجبحج دضضکی اص اٍسطاًس دیص ثیوبسستبًی کوک گشفتِ ضَد•



 شرح وظبئف واحذ مسئول



M11 
 :شرح ٍظبیف ٍاحذ ّوکبر•

 هطبسکت دس آهبدُ سبصی تجْیضات ٍ ٍسبیل ایوٌی دس هشحلِ آهبدگی1.

 هطبسکت دس ثشسسی ایوٌی هحل حبدحِ  2.

 :شرح ٍظبئف تین ّبی ػولیبتی•

 اسسبل اقالػبت ٍؾؼیت ایوٌی هحل حبدحِ ثِ اسضذ ایوٌی–

استفبدُ اص حذاقل ٍسبئل هحبفظت ضخػی ایوٌی کِ تَسف اسضذ ایوٌی –

 .اػالم ضذُ است
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بخش 
 عمومی

مبانی 
 عملیات

کارکرد  
 آمادگی

کارکرد  
 مذیریتی

کارکرد  
 اختصاصی

کارکرد  
 تخصصی

 امنیت پرسنل



 امنیت پرسنل

 کبرکردّبی هذیریتی پبسخ

 اهٌیت پرسٌل: M12دیَست 

 (حشاست)حفبظت فیضیکی  :ٍاحذ هسئَل
 کلیِ ٍاحذّبی ًظبم سالهت: ّوکبر ٍاحذّبی

 .یکی اص کبسکشدّبی هْن ثشقشاسی ٍ حفظ اهٌیت است•
 .ثذٍى اهیت ّیچ کس ٍ ّیچ ٍاحذی قبدس ثِ اسائِ خذهت ًیست•



M12 



M12 
 :شرح ٍظبئف ٍاحذّبی ّوکبر ٍ تین ّبی ػولیبتی•

 ًػت اتیکت، دَضیذى لجبس فشم ٍ جلیقِ ٍ اسائِ کبست ضٌبسبیی–

 هطبسکت دس کٌتشل جوؼیت دس ٍاحذ هشثَقِ–

 اقالع سسبًی ثِ ٍاحذ حفبظت فیضیکی دس غَست هطبّذُ فشد هطکَک–
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بخش 
 عمومی

مبانی 
 عملیات

کارکرد  
 آمادگی

کارکرد  
 مذیریتی

کارکرد  
 اختصاصی

کارکرد  
 تخصصی

تخلیه واحذ  
بهذاشتی  

 درمانی



 تخلیه واحذ بهذاشتی درمانی

 کبرکردّبی هذیریتی پبسخ

 تخلیِ ٍاحذ بْذاشتی درهبًی: M13دیَست 

 ICSتخلیِ دس  هسئَل :ٍاحذ هسئَل
 کلیِ ٍاحذّبی ًظبم سالهت: ّوکبر ٍاحذّبی

 .ثِ کبسگبُ هشثَقِ هشاجؼِ گشدد•
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بخش 
 عمومی

مبانی 
 عملیات

کارکرد  
 آمادگی

کارکرد  
 مذیریتی

کارکرد  
 اختصاصی

کارکرد  
 تخصصی

اطالع رسانی  
 عمومی



 اطالع رسانی عمومی

 کبرکردّبی هذیریتی پبسخ

 اطالع رسبًی ػوَهی: M14دیَست 

 ثب ًظش فشهبًذُ ICSدس  اسضذ سٍاثف ػوَهی :ٍاحذ هسئَل
ٍاحذ سٍاثف ػوَهی ثب ّوکبسی دفتش آهَصش ٍ استقبی سالهت ٍ کلیِ ٍاحذّبی ًظبم  : ّوکبر ٍاحذّبی

 سالهت

 .هشاجؼِ گشدد Risk communicationثِ کبسگبُ •
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بخش 
 عمومی

مبانی 
 عملیات

کارکرد  
 آمادگی

کارکرد  
 مذیریتی

کارکرد  
 اختصاصی

کارکرد  
 تخصصی

پایش و ارزیابی  
 عملکرد



 پایش و ارزیابی عملکرد

 کبرکردّبی هذیریتی پبسخ

 پبیش ٍ ارزیببی ػولکرد: M15دیَست 

 سالهت دس حَادث غیشهتشقجِ ٍ دذافٌذغیشػبهل ٍ کویتِ ّبی آى کبسگشٍُ :ٍاحذ هسئَل
 کلیِ ٍاحذّبی ًظبم سالهت: ّوکبر ٍاحذّبی

 


