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 79شهریور  (Table Top)برنامه تمرین دورمیزی 

 ICSها و معاونت بهداشت مطابق با فراخوان مدیران شبکه

 اهداف:
  M1-M15 -برنامه فراخوان ارزیابی کارکردهای مدیریت فاز پاسخ  -1

 زمان:
 11.11ساعت:   11/6/79تاریخ   

 مکان:
 ستاد 1معاونت توسعه ساختمان شماره سالن   

 فرمانده:
 رئیس مرکز بهداشت استان حمیدرضا نجاریدکتر   

 مجری: 
 رایی مرکز بهداشت استان و جانشین فرماندهجمعاون ا  دکتر کلهر   

 شرکت کنندگان:
 معاون مرکز بهداشت شهید بلندیان -رئیس مرکز بهداشت شهید بلندیان

 آوج -البرز –آبیک -زهرابوئین –مدیران شبکه های سالمت شهرستان تاکستان

  البرز –آبیک -زهرائینبو –معاونین شبکه بهداشت و درمان شهرستان تاکستان

 آوج -البرز –آبیک –زهرابوئین –تاکستان –های قزوینشهرستان -کارشناسان مسئول مدیریت خطر بالیا و پدافند غیرعامل
 

 : ارزیاب
 (EOCمدیر مرکز هدایت بحران دانشگاه )   علی فخار سلیمانی  
 غیرعاملسرپرست گروه مدیریت خطر بالیا و پدافند    محسن نوری  

 هدف تمرین:

 M1-M15مدیران شبکه و معاونین بهداشتی با کارکردهای مدیریتی فاز پاسخ بررسی میزان آگاهی 

 Table topنوع تمرین 

  



 سناریو:
با اعالم موقعیت اضطراری در سطح ریشتر در )شهرستان( و  6اعالم وقوع زلزله با قدرت پس از  صبح 11ساعت 11/6/79در تاریخ  

E3  از سویEOC  معاونت بهداشت مطابق چارت نیاز به حضور رده مدیریتیICS گردد. از آنجا که معاون بهداشت و احساس می

هاا  ریت کاری در استان حضور ندارند الزم است تا مدیران و معاونین بهداشتی شبکهومعاونین اجرایی و فنی ایشان نیز به دلیل مام

 حضور به هم رسانند. معاونت توسعهدر محل سالن 

 از بافت حاشیه مرکز شهرستان گردیده است.  %5از مناطق روستایی و  %01این حادثه سبب تخریب 

 میباشد. %51و افراد تحت تاثیر )آوارگان(  %5جمعیت این مناطق و مصدومین  %1افراد آسیب دیده نیازمند امداد فوری 

های معین استان دچار مضیقه را درگیر نموده است. برای دریافت کمک از شهرستان هابا توجه به اینکه این حادثه تمامی شهرستان

 خواهیم بود.

 

 و آغاز برنامه تمرین نحوه اجرا
 .ارسال خواهد گردید مدیران شبکه برای  EOC یپیامکسامانه از طریق  (1پیام شماره ) 11/6/79 روز یکشنبه 11در ساعت 

 

 1پیام شماره 

 

  

 محل حادثه: سطح استان

 2.6حادثه: زمین لرزه با قدرت نوع 

 ریشتر درمقیاس امواج درونی زمین

 11/2/79تاریخ: 

 7:99زمان: 

 کل مصدومین: نامشخص

 مصدومین: اعزامی نامشخص

 درمان: در محل نامشخص

 E3سطح حادثه: 

 

 



 انتظارات

تماس گرفته و کارشناس مسئول مدیریت خطر بالیا را که بدون اطالع از تمرین   EOCمدیر شبکه پس از دریافت پیام با -1

 در ستاد )خارج از سالن( حضور دارد. فراخوان سازد.

ضمن ثبت ساعت تماس و فرد  EOCمدیر کشیک تماس بگیرند.  EOCدرصورتیکه هریک از اعضا تیم شبکه/ مرکز با  -0

 نمود.قرائت خواهد ایشان را برای  0پیام شماره با جمالت  1جدول ضمیمه شماره  درتماس گیرنده 

 0پیام شماره 

ستاد مجتمع نواب تشکیل شده است و حضور شما و  1ه هم اکنون در سالن توسعه ساختمان شمار مدیریت بحران)جلسه 

 تیم شما در آن الزامی است.(

 5پس از EOC در صورت عدم تماس از سوی مدیر و یا هریک از افراد تیم  مرکز/ شبکه پیام فوق با سامانه پیامکی 

 برای ایشان ارسال خواهد گردید 1دقیقه از پیام شماره 

 

 

، 0ضمیمه شماره در جدول  های شرکت کننده به سالن محل تمرین پس از ثبت نام توسط مجریانبا مراجعه تیم -3

 تجهیزات پیش بینی شده در اختیار ایشان قرار خواهدگرفت.

 جدول اطالعات خواسته شده( -یک نسخه از سناریو -)تجهیزات: رایانه سفری

 دقیقه خواهد بود.  45ها به منزله آغاز زمان برای پاسخ به سئواالت خواهد بود. و مدت زمان پاسخ ورود هر یک از تیم -4

های کارکردهای را بر اساس ایتم 3 ضمیمه شمارهجدول تیم مدیریت حادثه هر شهرستان پس از دریافت سناریو کامل  -5

 نمایند. تکمیلمدیریتی بطور عملی اجرا و 

را 4 جدول ضمیمه شمارههای شرکت کننده تیم طتیم ارزیاب بر اساس مشاهدات خود و نیز مطالب ارائه شده توسنفرات  -6

 تکمیل و امتیاز خود را اعالم خواهند نمود.

 ها به ارائه پاسخ بصورت شفاهی خواهند پرداخت.نمایندگان تیمپس از پایان زمان  -9

 .خاتمه تمرین پایان آخرین گزارش شفاهی تیم آخر خواهد بود  -8

  

جلسه مدیریت بحران هم اکنون در 

 1سالن توسعه ساختمان شماره 

ستاد مجتمع نواب تشکیل شده 

تیم شما در آن است و حضور شما و 

 .الزامی است

 



 1ضمیمه شماره 

 79در برنامه تمرین دورمیزی شهریور  EOCها با های مسئولین شبکهجدول ثبت تماس

 توضیحات ابالغ پیام   فرد تماس گیرنده ساعت دقیق تماس مرکز / شبکه

     مرکز شهید بلندیان قزوین

     درمان تاکستانشبکه بهداشت و 

     زهراشبکه بهداشت و درمان بوئین

     شبکه بهداشت و درمان آبیک

     شبکه بهداشت و درمان البرز

     شبکه بهداشت و درمان آوج

 

  



 2ضمیمه شماره 

 79ها به محل برنامه تمرین دورمیزی شهریور جدول ثبت زمان ورود اعضا تیم

 توضیحات ICSسمت در  ساعت دقیق ورود خانوادگینام ونام  مرکز / شبکه

مرکز شهید 
 بلندیان قزوین

    

    

    

    

شبکه بهداشت و 
 درمان تاکستان

    

    

    

    

شبکه بهداشت و 
 زهرادرمان بوئین

    

    

    

    

شبکه بهداشت و 
 درمان آبیک

    

    

    

    

و شبکه بهداشت 
 درمان البرز

    

    

    

    

شبکه بهداشت و 
 درمان آوج

    

    

    

    

 
  



 79های فاز پاسخ تمرین دورمیزی شهریور جدول ثبت فعالیت -3ضمیمه شماره 
هاای الزم را ذکار نمائیاد.    فعالیات  ،ید به فعال کردن هریک از کارکردهای ذیل ضمن عمل واقعی تا حد ممکان ددرصورت صالح

 )درصورت نیاز برگه اضافه پیوست نمائید.(

 نتیجه فعالیت  کارکردشرح  کد 

1 M1    

0 M2    

3 M3    

4 M4    

5 M5    

6 M6    

9 M7    

8 M8    

7 M9    

11 M10    

11 M11    

10 M12    

13 M13    

14 M14    

15 M15    

 

  



های شرکت کننده در تمرین دورمیزی های اجرا و ثبت شده  مسئولین شبکهجدول ارزیابی فعالیت -4جدول ضمیمه شماره 

 79شهریور 

 5تا  1امتیاز ارزیابی بین 

 5-1نتیجه ارزیابی فعالیت مورد انتظار کارکرد کد 

1 M1 تماس با  هشدار و تایید خبرEOC 
دریافت نتیجه تماس از 

EOC 

 

0 M2 تماس با  فراخوان پرسنلICS تماس با کارشناس بالیا  

3 M3 معرفی اسامی فراخوان تیم  ارزیابی سریع مشترک  

4 M4 
ای و مدیریت جامع ارزیابی دوره

 اطالعات
- -  

5 M5  استقرارICP معرفی مکان تعیین مکان  

6 M6   تدوین IAP  مکتوب  تدوینIAP  

9 M7 واحدهافهرست  واحدهاتنظیم فهرست  هماهنگی  

8 M8 فرماندهی و کنترل - -  

7 M9 پشتیبانی و تداوم ارائه خدمات - -  

11 M10 حفظ ارتباط با مدیر عملیات ارتباطاتICS  اقدام به تماس  

11 M11 تماس با مسئول ایمنی  ایمنی پرسنلICS اقدام به تماس  

10 M12 تماس با مسئول ایمنی  امنیت پرسنلICS اقدام به تماس  

13 M13 تخلیه واحد بهداشتی درمانی - -  

14 M14 اطالع رسانی عمومی 
تماس با روابط عمومی شبکه و 

 دانشگاه و معاونت بهداشت
 اقدام به تماس

 

15 M15 گزارش تنظیم گزارش  پایش و ارزشیابی عملکرد  

  جمع امتیازات ارزیابی 

 

 


