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 و حوادث در ایران سالمت نظام نیتمر یمل برنامه

و پدافند غیر عاملایبال  

IRANIAN NATIONAL HEALTH EXERCISE PROGRAM 

برنامه نفعانیذ و کاربران  
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 ی علوم پزشکی کشورهاهکمیته پدافند غیرعامل دانشگا 

  بهداشتی نظام شبکه و مراکز ارائه دهنده خدمات 

  بیمارستانیاورژانس پیشسامانۀ 

 تشخیصی و درمانی ها و مراکزبیمارستان 

  اجتماعی و...( دولتی غیردانشگاهی )تأمینمراکز بهداشتی و درمانی 

 های علوم پزشکی و نظام بهداشت و درمان نیروهای مسلحهدانشگا 

 مراکز بهداشتی و درمانی عمومی غیردولتی 

  مراکز بهداشتی و درمانی خصوصی و خیریه 

 ...و 

 

 

 

 

 

 

INHEP 



    

HTTP://HEALTH.EMS.GOV.IR  @INHEP1 021-81454115 021-81454115 

3 

  صفحه                                                                                                                                          عنوان     

 4................................................................................................................................................................................................... ، هدفمقدمه -1

 5................................................................................................................................................ی برنامۀ ملی تمریندست باالو اسناد  نیقوان -2

 6.................................................................................................. برنامه تمرین ملی نظام سالمت؛ بخشی از برنامه ملی آمادگی سالمت -3

 12..................................................................................................................... در حوادث و بالیا سالمت نیتمر یبرنامه مل یاصل اهداف -4

 12................................................................................................................................................................. اهداف طراحی و اجرای تمرین -5

 13.................................................................................................................... ملی سطح در سالمت نظام تمرین برنامه الزامات تدوین -6

 14.................................................................................................................................................................. نیتمر یمل برنامهی کردهایرو -7

 15............................................................................................................................................. سالمت حوزۀ در تمرین کیفی هایشاخص -8

 16...............................................................................................................................................................................تمرین اجرای هایزمینه -9

 17................................................................................................................................................................................. تمرین برنامۀ ساختار -10

 25 ............................................................................................................................................... سالمت حوزه در نیتمر یاجرا ندیفرآ -11

 30................................................................................................................................................................................................ انواع تمرین -12

 41..................................................................................................................................................... بازنگری و توسعه برنامه ملی تمرین -13

 42.................................................................................................................... نیتمر یمل برنامه در رفته کار به فیتعار و واژگانپیوست( 

 

 

 

 



    

HTTP://HEALTH.EMS.GOV.IR  @INHEP1 021-81454115 021-81454115 

4 

 مقدمه -1

 نیو تمر نیمستلزم تدو ،ایبه منظور مقابله و مواجهه مناسب با حوادث و بال یامداد یهاو سازمان هاهآمادگی دستگا

 آموزش و درمان بهداشت، وزارت. باشدیم الزم یهاتیظرف و هایتوانمند یفیک و یکمّ یارتقاو  پاسخ یهابرنامه

 انسانو  یعیطب یایبالدر زمان وقوع حوادث و  ژهیو ارائه دهنده خدمات سالمت به و یاصل یمتول عنوان هب یپزشک

خ پاس یاتیبرنامه عمل نیبحران کشور، اقدام به تدو تیریدر چهارچوب قانون مد ،محوله فیوظا یاجرا یدر راستا ساخت

 مختلف سطوح در( EOP)1 پاسخ یاتیعمل برنامه در مدون یاختصاص یکارکردها یارتقانموده است. استقرار و  ایبه بال

نقاط قوت  ییو بجث محور الزم با هدف شناسا یاتیعمل یهانیتمر یاجرا ازمندین درمان، و بهداشت یاتیعمل و یستاد

 با نظامند، ساختار و چارچوب کی وجود از یناش خأل. باشدیم مربوطه یتوانمند یارتقاو نقاط قابل بهبودِ برنامه و 

 یعلم و قیدق یابیارز امر درموانع اصلی  از یکیسالمت،  حوزه یهانیتمر تیریمد یالگو ارائه و یسامانده تیقابل

 .گرددمی محسوب درمان و بهداشت بخش در یآمادگ سطح

( و ارتقای توانمندی ها و ظرفیت های حوزه سالمت در برابر CBRNEآمادگی در برابر تهدیدات و حوادث خاص )

 حوادث و رخدادهای انسان ساخت عمدی، از اهداف مهم برنامه ملی تمرین محسوب می گردد.

های پاسخ حوزه سالمت معطوف به مدیریت و مقابله با تهدیدات نامتعارف از آنجایی که ساالنه بخش عمده ای از ظرفیت 

شخص می گردد. لذا برنامه ملی تمرین از جمله حوادث تروریستی، حوادث شیمیایی و رخدادهای بیولوژیک با منشاء نام

 .ای به تهدیدات و حوادث مرتبط با حوزه پدافند غیر عامل نموده استعالوه بر حوادث و مخاطرات طبیعی توجه ویژه

( و همچنین اهمیت بخشی به تهدیدات نامتعارف اعم از تهدیدات 2توجه به اسناد باالدستی حوزه پدافند غیرعامل)بند 

ی و پرتوی به عنوان زمینه های اصلی اجرای برنامه ملی تمرین، حاکی از اهمیت و جایگاه مهم حوزه زیستی، شیمیای

 .دفاع غیرعامل در برنامه ملی تمرین می باشد

                                                      
1 Emergency operation plan 
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گردد. میآمادگی در برابر حوادث و بالیا  هایکشور صرف برگزاری تمرین نظام سالمتمنابع مالی زیادی در  ،ساالنه 

کالن و چشم اندازهای ترسیم شده در  هایاین تمرینها، هدف گذاریدهنده  سامانمدون  هایبرنامه دلیل نبوده لیکن ب

علمی الزم برخوردار  یگیراندازه و سنجشمحقق نگردیده و یا از قابلیت  و بالیازمینه آمادگی نظام سالمت در حوادث 

رات و تهدیدات حوزه جغرافیایی مناطق تحت پوشش و یا نامتناسب با مخاط یغیر ضرور هایاند. برگزاری تمریننبوده

عملیاتی مشترک و  هایمشترک و فراسازمانی، بدون تدوین برنامه هایبهداشت و درمان و همچنین مشارکت در تمرین

باشد. مطالب پیش می دیگر ناشی از فقدان برنامه ملی تمرین هاینیز از چالش کارگروه سالمتخارج از اهداف کالن 

 هایو دستورالعملها ی تنظیم پروتکلدهای جامع در حوزه سالمت کشور با هدف جهتمؤید ضرورت تدوین برنامهگفت 

مربوطه به  هایباشد. از سوی دیگر رعایت استانداردمی آمادگی در برابر حوادث و بالیا هایالزم پیرامون برگزاری تمرین

ها، صورت سالیانه در بیمارستانه هایی که بتمرینحوادث و بالیا و جهت دهی مناسب به انبوه  در حوزهبرگزاری تمرین 

حوزه سالمت گردد، تدوین برنامه ملی تمرین می بیمارستانی برگزارهای پیشستادی و اورژانس هایمراکز بهداشتی، حوزه

(INHEP)1 نماید.می را ضروری 

تدوین یک تمرین استاندارد و ساختار اجرایی مدیریت فرآیند تشریح ضرورت و  ،هدف اصلی از تدوین این برنامه ملی

 و تمرین از سطح ملی تا سطح محلی است. این برنامه که قسمتی از برنامه ملی آمادگی نظام سالمت در حوادث و بالیا

را هماهنگ و ها کلیه تمرین باشد، جایگاه و نقش تمرین را در فرایند مدیریت خطر تشریح کرده ومیپدافند غیر عامل 

 نماید.می سازماندهی

                                                      
1 Iranian national health exercise program 
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فوق و به منظور دستیابی به چارچوب، ساختار و فرآیندهای استاندارد مربوط  هایبرنامه حاضر با هدف رفع موانع و چالش

کشور در  سالمتتوان عملیاتی ارتقای به برگزاری تمرین در حوزه سالمت ایران و در راستای افزایش سطح آمادگی و 

 تدوین گردیده است.و پدافند غیر عامل و بالیا برابر حوادث 

 ی برنامۀ ملی تمریندست باالو اسناد  نیقوان -2

 :تدوین گردیده استاسناد باالدستی به شرح زیر این برنامه در راستای تحقق 

 ؛ابالغی مقام معظم رهبری سالمت های کلیسیاست -1

شرح وظایف کارگروه تخصصی بهداشت و درمان، ذیل آئین نامه اجرایی قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران  4ماده  -2

 21/9/88ک مورخه 40792ت/185645به شماره 

، اساسنامه سازمان اورژانس کشور،چارچوب پاسخ ملی، کارکردهای آمادگی برنامه عملیاتی پاسخ  برنامه ششم توسعه -3

 /د 273/401سالمت به حوادث و بالیا و در چارچوب نقشه راه کارگروه سالمت در حوادث غیرمترقبه کشور به شماره 

 د جامع پدافند غیرعامل استانهاسند پدافند زیستی، سند راهبردی شیمیایی، سند مقابله با حوادث پرتوی و سن -4

 سالمت از برنامه ملی آمادگی؛ بخشی برنامه تمرین ملی نظام سالمت -3

هرگونه برنامه تمرین باید بر اساس  باشد.می در حوادث و بالیابرنامۀ ملی آمادگی نظام سالمت  زتمرین قسمت مهمی ا

هدف برنامه ملی آمادگی در حوزه  باشد. 2 (NIMS) حوادث مدیریت خطرنظام ملی و  1(NRF)چارچوب پاسخ ملی

های مورد نیاز در کل نظام ها و قابلیتآوری ملی در نظام سالمت با دستیابی به ظرفیتامنیت و تاب سالمت تأمین

ها تالش در جهت ناشی از وقوع آن ءحفاظت در مقابل تاثیرات سو، سالمت به منظور پیشگیری از وقوع حوادث و بالیا

این آمادگی الزم  باشد.دنبال پاسخ میه ب اصولیابی بازی و در نهایت مؤثر، ، بهنگام و مناسب پاسخ ارائه ،اثرات کاهش

                                                      
1 National Resopnse Framework (NRF) 
2 National Incident Management System (NIMS) 
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مدیریت و مقابله با تهدیدات ،  است در ارتباط با خطرات ناشی از کلیه مخاطرات شامل مخاطرات طبیعی و انسان ساخت

برنامه  گردد. تأمین رخدادهای بیولوژیک با منشاء نامشخصنامتعارف از جمله حوادث تروریستی، حوادث شیمیایی و 

اهداف تعیین مبتنی بر  هایمأموریتدستیابی به ها و در راستای آمادگی ملی نظام سالمت بر اساس قابلیت و ظرفیت

 :(1)تصویر  تدوین شده است شده در مراحل چهارگانۀ چرخۀ مدیریت خطر حوادث و بالیا

 

 بالیا و حوادث خطر مدیریت رخهچ -1تصویر 

یا متوقف کردن وقوع ناگهانی  انداختن تعویق به، پیشگیری، اجتنابشامل اقدامات جهت  کاهش اثرات:پیشگیری /  -1

بر سالمت انسان و  بخصوص کاهش اثرات حوادث و بالیا اثرات سوء ناشی از وقوع آن؛کاهش و  و یا فرایند یک مخاطره

تالش در ؛ مواردی همچون و تلفات انسانی استها عملکرد جامعه به منظور کاهش میزان آسیب ها، صدمات، معلولیت

، کاهش خسارات مالی، تخریب محیط زیست، و حفظ خدمات پایه نظام معلولیت و مصدومیت ،جهت کاهش مرگ و میر

 سالمت.
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تصویر پیشگیرانه برای ارائه پاسخی موثر و کارا به حوادث و بالیای محتمل به  صورتبه: شامل اقداماتی که آمادگی -2

فرایند تحلیل و بررسی مخاطرات و  ارزیابی جامع خطر شامل گیرد. این برنامه براساسمی جامع صورتریزی برنامه

رنامه عملیاتی پاسخ، آموزش، . یک برنامه آمادگی شامل: بشودمی ارزیابی آسیبهای احتمالی در مقابل آنها آماده سازی

 تمرین، ساختار و منابع است.

دهندگان خدمات سالمت و هئبه منظور حفظ حیات مردم و اراای است که مرحله ، مؤثر و بِهنگامپاسخ سریع: پاسخ -3

 پس ازبالفاصله های اولیه سالمتی مردم خدمات و نیاز ها و تأمینهای حوزه سالمت و مردم و محیط زندگی آنیدارای

 شود.ا انجام میوقوع حوادث و بالی

شامل تمامی اقداماتی است که در جهت تثبیت و بازگرداندن جامعه به شرایط قبل از  :(توانبخشی/بازسازیبازیابی ) -4

های نظام سالمت زیرساخت ها و ساختارهای موجود، بازسازیگیرد. این فرایند شامل بازسازی ساختمانمی حادثه صورت

 گان و متأثرین حادثهآسیب دید و اجتماعی روانی، جسمی کمک به بازتوانی، منطقی بندیزمانبا هزینه و  پیش وبهتر از 

 .باشدمی

 کسب آمادگی ملی نظام سالمت در برابر حوادث و بالیا: ؛ زیربنایارزیابی خطر 

 وریزی برنامه هرگونه انجام در گام مهمترین و اولین جامعه کل و سالمت نظام کننده تهدید خطرات بیشترین شناخت

 ملی واحد ابزار از استفاده با الزم است ملی و دولتی عوامل تمام. باشدمی نیاز موردهای توانمندی وها شایستگی کسب

 خطر مداوم ارزیابی. کنند کسب را الزمهای توانمندی آنها اساس بر و کرده پایش و ارزیابی را خطرات مداوم صورتبه و

 رفتار و جغرافیایی مکان تعیین با مخاطرات فهرست ساله هر است الزم. باشدمی حوزه این درریزی برنامه هرگونه محور

 ارزیابی به همراه و مشخص مخاطره معرض در سالمت منطقههای ساخت زیر پذیری آسیب استخراج و مخاطره،

ضرورت دارد هر ساله فهرست مخاطرات  .گیرد قرار اولویت در خطر جامع مدیریت برنامه از قسمتی صورتبهها ظرفیت

های سالمت های سالمت و جنبهبا تعیین مکان جغرافیایی و تعیین رفتار مخاطره، استخراج آسیب پذیری زیرساخت
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صورت قسمتی از برنامه مدیریت جامع خطر در ها بهمنطقه در معرض مخاطره استخراج و به همراه ارزیابی ظرفیت

 گیرد.اولویت قرار 

 کسب آمادگی ملیمورد نیاز برای  یهاقابلیتها و ظرفیت: 

نظام سالمت نیاز دارد ، بیشترین خطرات و تهدیداتبرای مواجهه با به منظور دستیابی به آمادگی ملی قابل قبول 

، درگیرهای سالمت با سایر حوزهای مرتبط ا در جهت هماهنگی و همسویی تالش تمام حوزهرهایی و قابلیتها ظرفیت

تقویت نوآوری و اطمینان از حمایت کلیه مدیران و ، تدوین برنامه ملی تمرین ،توسعه آموزش همگانی و تخصصی

این برنامه مبتنی بر مشارکت کلیه مدیران و کارکنان نظام  د.به دست آوراجرایی و مالی از این برنامه های قسمت

 چهارکه هر هایی قابلیت ن و کلیه آحاد مردم تدوین شده است.های امدادی همکار و پشتیباسالمت و سایر واحد

ریزی در تمام دهد شامل توان برنامهرا پوشش میمبتنی بر چهار مرحلۀ مدیریت جامع خطر حوادث و بالیا مأموریت 

هماهنگی ، اطالع رسانی عمومی و هشدار اولیه، آموزش برنامه ها، تمرین و لزوم 1مراحل چرخه حیات حوادث و بالیا

 عملیاتی است.

 سالمت حوزه یآمادگیارتقادر  نیتمر یبرنامه مل و جایگاه نقش 

 یئجز تمرین ملی برنامه سالمت، کشوری کارگروه راه نقشه در مندرجهای برنامه و آمادگی سامانه اصلی یاجزا به توجه با

 سطح به دستیابی منظور به ایران سالمت حوزه در. گرددمی محسوب بالیا و حوادث برابر در سالمت آمادگی برنامۀ ملی از

 به شده طراحی ابزارهای و مربوطههای دستورالعمل قالب در که اساسی هایگام ،و بالیا حوادث برابر در آمادگی از مطلوبی

 برآورد خطر، ارزیابی. باشدمی اجرا حال در و بینی پیش است، گردیده ابالغ تابعه مراکز و پزشکی علوم یهاهدانشگا

 حوزه در الزمهای توانمندی تقویت و ایجاد جهتریزی برنامه حوادث، به پاسخ جهت سالمت حوزه نیاز موردهای توانمندی

 آمادگی برنامه اساسیهای گام ها، برنامه رسانی روزبِ و حوادث به پاسخ در سالمت حوزههای توانمندی اعتباربخشی سالمت،

                                                      
1 Disaster Life Cycle 
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 و قابلیت اساس بر سالمت نظام ملی آمادگی برنامه(. 1 شمارهتصویر ) دهندمی تشکیل را بالیا و حوادث برابر در سالمت

 .است ریزی گردیدهپایهها ظرفیت

سامانۀ هشدار اولیه،  سالمت( مشتمل بر تدوین حوزه در الزمهای توانمندی تقویت و آمادگی )ایجادی مل گام چهارم برنامه

ترین گرفته است. یکی از کلیدیتصویر  تمرینی، آموزش، سازماندهی، تجهیز و اضطراری شرایط عملیاتهای برنامه تدوین

 اضطراریهای ستادی، مراکز درمانی، واحدهای بهداشتی و تیمهای آمادگی ویژه حوزههای مذکور، اجرای تمرینهای برنامه

 آمادگی و بخش مهمی کسب ملی برنامه از قسمتی عنوان به سالمت نظام تمرین ملی باشد. برنامهمی1 (EMTs) پزشکی

های برنامه با شده ادغام و همسو، هماهنگ ملی تمرین برنامه .باشدمی بالیا و حوادث در سالمت خطر مدیریت ملی برنامه از

 وها نقش خصوص در را آنهاو  داده افزایش را درگیر افراد و عمومی آگاهی سطح تمرین .باشدمی خطر مدیریت آموزشی

برگزاری تمرین،  بر پایه این برنامه، .دهدمی افزایش راها هماهنگی و همکاری و سطح آگاه نموده سایرین و خود وظایف

های برگزاری تمرین .دهدمی افزایش را مردم زندگی محیط و مال جان، از حفاظت منظور به را مسئولهای سازمان توانایی

های آموختهدرس .نمایدمی مشخص دارند، توسعه به نیاز که را نقاطی و شناسایی سالمت راهای حوزههای قابلیت آمادگی،

 قسمتی عنوان به باید تمرین .گیرندمی قرار استفاده مورد هاآموزش بهبود و عملیاتیهای برنامه بازبینی در تمرین از ناشی

 مراکز درمانی خطر مدیریت جامع برنامه ضروری است. مسئوالن قرار گیرد تأکید و نظر مورد همواره خطر، مدیریت فرآیند از

. ببینند را الزمهای آموزش تمرین اجرای از قبل برنامه منسجم، اساس بر کارکنان و گردد تدوین هاهو بهداشتی و دانشگا

 توان هب تمرین یک نهایی توفیق .شود توجه آن به تمرین برنامه در باید که دارد خاص آموزش به نیاز تمرین کننده هدایت

 تعیین پیش از اهداف سمت بهها فعالیت هدایت و تمرین اهداف درست تعیین در مربوطه تیم و تمرین کننده هدایت مدیر

 موختهآهای درس چگونه اینکه و اجرا و سازماندهی نحوه به بستگی تمرین، یک انجام از انتظار مورد نتایج کسب. دارد شده

 شود، خواهد داشت.  استفاده خطر مدیریت فرآیند توسعه جهت در شده

                                                      
1 Emergency Medical Teams (EMTs) 
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 چارچوب کلی آمادگی سالمت در حوادث و بالیا -2تصویر 

باشد. به عبارت دیگر  می برنامه ملی تمرین از یک ارتباط کامل و مستمر با اجزاء سامانه آمادگی بهداشت و درمان برخوردار   

سایر مراحل           شده در  سبی را جهت ارائه نتایج و برآیند اقدامات انجام  ستر منا سالمت ایران، ب برنامه ملی تمرین در حوزه 

آمادگی )آموزش، برنامه ریزی، تجهیز و سازماندهی( در یک چارچوب علمی، استاندارد، بومی و یکپارچه را  مرحلۀمربوط به 

کمی و کیفی آمادگی نظام سالمت در برابر حوادث و بالیا از طریق اجرای  های شاخص  ارتقایزم را جهت فراهم و شرایط ال 

ارزیابی خطر، های نماید. این برنامه از طریق ایجاد یک ارتباط دو سوووویه و تعاملی و با اسوووتفاده از نقشوووهمی تمرین مهیا

گردند، می میدانی که در مراحل آمادگی، استخراج های ن بررسی حاصل از ابزارهای ملی ارزیابی آمادگی و همچنی های داده

و کارکردهای مورد انتظار از بخش    ها  حوزه سوووالمت به منظور تقویت توانمندی    های  مرتبط با تمرین های  نیازها و برنامه    

ان اثربخشووی نماید. از سوووی دیگر گزارش سووالیانه آمادگی بهداشووت و درمان ایران، میزمی بهداشووت و درمان را مشووخص

 (.3و  2تصویر )  .نمایدمی گانه را تبین 10های ی علوم پزشکی کشور و قطبهاهبرگزار شده در سطح دانشگاهای تمرین

ارزیابی خطر

مورد برآورد توانمندیهای
نیاز حوزه سالمت جهت 

پاسخ به حوادث

بی برنامه ریزی جهت دستیا
به توانمندیهای الزم

های ایجاد و تقویت توانمندی
الزم در حوزه سالمت

ای اعتباربخشی توانمندیه
حوزه سالمت در پاسخ به 

حوادث

مرور و بِروز رسانی 
ها ها و برنامهارزیابی
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 آمادگی نظام سالمت یچرخه ارتقا -3تصویر 

 

 در حوادث و بالیا سالمت نیتمر یبرنامه مل یاصل اهداف -4

 دستیابی به اهداف ذیل تدوین گردیده است: برنامه ملی تمرین در حوزه سالمت ایران بر پایه

 مربوط به حوزه سالمت کشور مباحثه محورعملیاتی و های ساماندهی تمرین -1
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 حوزه سالمتهای گذاری کالن در زمینه مدیریت تمرینایجاد بسترهای الزم جهت سیاستگذاری و هدف -2

 حوزه سالمت در مواجهه با حوادث و بالیاهای ارائه ساختار منسجم و یکپارچه در زمینه مدیریت مطلوب تمرین -3

 حوزه بهداشت و درمانهای تمریناعتبار سنجی تدوین و ارائه الگوی واحد پیرامون فرآیند طراحی، اجرا و  -4

 آمادگی در برابر حوادث و بالیا های حوزه سالمت و برنامههای ایجاد ارتباط ساختارمند و تعاملی بین تمرین -5

 

 تمرین طراحی و اجرای فاهدا -5

بازیابی از  نیز ومؤثر پاسخ ارائه آمادگی برای ، تمرین به منظور حفاظت از جان، مال و محیط زندگی مردم به طور کلی و

های آموزشی مدیریت خطر هماهنگ و ادغام شده با برنامه، برنامه تمرین باید همسو دهد.حوادث و بالیا را را افزایش می

 کند:چند هدف از اهداف زیر را دنبال میبرگزاری هر تمرین یک یا  باشد.

 ؛بین سازمانیدرون و  هایهماهنگی ات وتقویت ارتباط -1

 در حوادث و بالیا؛ وظایفشانو ها نقش و آشنایی بیشتر باشفاف کردن جهت  و مدیران کارکنانعملی آموزش  -2

  ؛حصول شناخت از برنامۀ عملیات اضطراری -3

  ؛نفس در مشارکت کنندگانگری و اعتماد به ارتقای حرفه ای -4

 ؛و تجهیزات و مشکالت مرتبط با منابعها شناسایی کمبود -5

 ؛تقویت عملکرد فردی -6

 ؛های حرفه ای پاسخ اضطراریاطمینان یابی از عملکرد تیم -7

 ؛برای بهبود و توسعه برنامه و عملکردهایی شناسایی فرصت -8

 ؛اطمینان و اعتماد نسبت به برنامه و عملکرد افراد و سازمان افزایشایجاد و  -9

 ؛هاپیرامون برنامه ایجاد فرصتی برای بحث و تبادل نظر -10

  ؛ارتقای برقراری ارتباط با جامعه -11
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 طلبی؛معرفی توانمندی حوزه مدیریت خطر به جامعه و حمایت -12

  ؛دارند و اصالح که نیاز به توسعه هااز ساختار یا برنامه نقاطی کردن مشخص -13

 ؛هاآموختههای حاصل از درسکاربرد یافتهمبتنی بر های سازمان ارتقای توانمندیها و پذیریرفع آسیب -14

 ؛ها و اقتضائات برخی حوادث خاصشناخت ویژگی -15

 .هاآشنایی کار با تجهیزات و دستگاه -16

 واقعی اضطراری شرایط یک مشخصات و عناصر تمام یا بعضی یسازشبیه جانبه همه و بزرگ تمرین یک اصلی هدف

 اهداف انتخاب ،تمرین یک کیفی شاخص ترینمهم .دارد بستگی آن بزرگی و اندازه به کمتر ،تمرین یک کیفیت.است

از  دهاستفا گیچگون و اجرا و سازماندهی نحوه به بستگی تمرین یک انجام در انتظار مورد نتایج کسب. باشدمی آن انجام

 .دارد خطر مدیریت فرایند توسعه جهت در شده موختهآ هایدرس

 

 ملی سطح در سالمت نظام تمرین برنامه الزامات تدوین -6

 ث در حوادکارگروه سالمت توسط  تمرینملی ست برنامه ا الزم ،به منظور ارزیابی مداوم آمادگی پاسخ به حوادث بزرگ

سه  با دورۀو پدافند غیر عامل ول در حوزه مدیریت خطر حوادث و بالیا( ئمس هایکلیه سازمانمشتمل بر )غیر مترقبه 

 .تهیه و ابالغ کندبا اهداف مشخص را  و ساله

 ای و اجر نسبت به طراحیپشتیبان  مذکورکارگروه ، ضرورت دارد به منظور افزایش هماهنگی و همکاری بین سازمانی

از سطح  ؛برای یک دوره سه ساله)ماموریتی های در حوزههمکار و های سازمانمشارکت فعال با حضور و تمرین مشترک 

 طرخ ارزیابی ،ملی ابزار و الگو اساس بر باید ،خود ماموریتی حوزه در ولئمس سازمان هر .اقدام کنند (دانشگاهیملی تا 

 توسط خطر ارزیابی است بهتر .نماید استخراج و بررسی دقت هب را هاآن وقوع از ناشی خطرات و مخاطرات ،داده انجام را

 سطح در تمرین نظارت و ریزیبرنامه مسول تیم توسط سپس د؛شو انجام استانی/ قطبی سطح در جداگانه هاسازمان
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( ملی ای قطبی/ استانی هماهنگی شورای سطح در بحران مدیریت سازمان نظر زیر) سازمانی چند ملی یا استانی/ قطبی

 .گردد ثبت و بررسی

 مدیریت سازمان نظر زیر ملی ایکمیته است ضروری تمرین، هماهنگی و نظارت ریزیبرنامه گذاری سیاست منظور به 

 بیرخانهد نظر زیر هم کارگروه هر در. باشد داشته وجود مشابه ساختار نیز قطبی و استان سطح در که یردگتصویر  بحران

 .نماید لیتفعا استانی و قطبی ملی سطوح در هماهنگ طور به ملی کمیته با و شود تشکیل تمرین ملی کمیته کارگروه

 

  نیتمر یمل برنامه یکردهایرو -7

باشد، تدوین می این برنامه حاکمهای رویکرد کلی که بر تمامی ابعاد و بخش 3برنامه ملی تمرین در حوزه سالمت ایران با 

نماید، می در حوزه سالمت ایران را مشخصگردیده است. این رویکردها ضمن آنکه نگاه کلی حاکم بر برنامه ملی تمرین 

نماید. این سه رویکرد از طریق پیش نیازها می اصلی این برنامه را در یک چشم انداز بلند مدت نیز، تعریف و تبیینهای اولویت

های تمرینو اجرای ریزی برنامهبعدی برنامه ملی تمرین شرح داده شده است، در های و فرآیندهای کلی تمرین که در بخش

 گردد.می لابهداشت و درمان و در تمامی سطوح مدیریتی، اعم

ی علوم پزشکی کشور بر هاهاین برنامه با متمرکز نمودن دانشگا :سالمت حوزه در ایبال خطر کاهش یهانهیزم جادیا (الف

کاهش خطر حوادث و بالیا در (، زمینه EOP) حوزه سالمت در شرایط اضطراریهای کارکرد و تقویت 1خطرهای مقوله نقشه 2

 هایی که درمربوط به تمرینهای ها، اجرا و ارزیابیریزی برنامهنماید. تمامی تصمیمات، می حوزه بهداشت و درمان را فراهم

ملی و های مربوط به برنامههای کارکرد پذیرند، بر مبنای نقشه خطر استان و تقویتمی چارچوب برنامه ملی تمرین صورت

 گردند.می ی پاسخ به حوادث و بالیای وزارت بهداشت طراحیعملیات

                                                      
1 Risk Map 
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آموزشی های نمودن برنامه برنامه ملی تمرین با لحاظ :سالمت هحوز در خطر تیریمد آموزش نهیزم در یساز فرصت (ب

های ، فرصتهای مباحثه محوری آموزشی و تمرینهاهمحلی، قطبی و ملی و گنجاندن کارگاهای در پیش نیازهای اجرای تمرین

نماید. انجام می دانش کارکنان بهداشت و درمان در زمینه مدیریت خطر حوادث و بالیا را فراهم ارتقایالزم در جهت توسعه و 

آموزشی و مرور برنامه عملیاتی پاسخ به حوادث و بالیا، برگزاری های مطالعات در مرحله طراحی تمرین، برگزاری کارگاه

بالقوه در طی پیاده سازی برنامه ملی های حین اجرای تمرین از ابزار مهم و فرصتهای مچنین آموزشتوجیهی و ههای کارگاه

 تمرین خواهند بود.

بر اساس برنامه ملی تمرین در حوزه سالمت ایران، انتخاب سناریوی تمرین،  :ساالنه یآمادگ یابیارزش جهت یبسترساز (ج

آمادگی بر های کنندگان تمرین و سایر فرآیندهای مربوط به تست و ارزیابی برنامهتعین سطح و نوع تمرین، شناسایی مشارکت 

های و نتایج حاصل از ابزارهای سنجش آمادگی، ایمنی و ظرفیت پاسخ مربوط به مراکز درمانی، بهداشتی و اورژانسها مبنای داده

تمرین، بسترهای الزم جهت اجرای برنامه ارزشیابی ی بخشاعتبارپذیرد. از این روی نتایج مربوط به می پیش بیمارستانی صورت

 نماید.می ساالنه آمادگی نظام سالمت را فراهم

 

 نیتمر انواع  -8

تواند تمرین می مثال از نظر بزرگی و گستردگی به طور .انواع مختلفی از تمرین وجود دارد ،مختلفهای بر اساس شاخص

  سازی یک حادثه واقعی در وسعت بزرگ باشد.با شبیه تمام عیاردورمیزی کوچک تا تمرین عملیاتی 

  شوند:بندی میها در دو دستۀ کلی طبقهتمرین

 1محورهای مباحثهتمرین -1

                                                      
1 Discussion- Based Exercises 
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 (2)یا زنده 1های عملیاتیتمرین -2

حوادث و  مدیریت خطر اندرکاراندستاز  ، بسیاریدنی کنسازشبیهشرایط واقعی را قادرند عملیاتی  هایتمرینجایی که از آن

ها این گونه تمرین . برخی ازاین استنباط صحیح نیست در حالی که ند؛اکمک کننده هااین نوع تمرینکه فقط  باورند این بالیا بر

هم فاقد ایراد و ضعف نیستند ولی  محورو مباحثه غیرعملیاتیهای البته تمرین غیر واقعی و کم اثر هستند. پرهزینه و معموالً

های یسازشبیهنیاز به  الزاماً ،زرگ و حیاتی در زمان وقوع حوادث و بالیابجهت تقویت هماهنگی و افزایش توانایی اخذ تصمیمات 

 پرخرج و پیچیده نیست.

 ر:محومباحثه یهانیتمر( الف

  3سمینار توجیهی -1

 4کارگاه -2

 5دورمیزیتمرین  -3

  6بازی -4

 7ایرایانهسازی شبیه -5

 :عملیاتی هایتمرین( ب

  8مشق -1

                                                      
1 Operational Exercises 
2 Live 
3 Orientation Seminar 
4 Workshop 
5 Tabletop Exercises 
6 Game 
7 computer simulation 
8 Drill 
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 1تمرین کارکردی -2

 2تمرین تمام عیار -3

 :پردازیممیترین انواع تمرین رایج به شرح جزییات برخی از مورد اشاره، مواردمیان از 

 محورمباحثه یهانیتمر( الف

 کارگاه مشخصات 

 هابرنامه با کارکنان کردن آشنا برای تواندمی تمرین این. هستند اجرا قابل مختلفی سطوح در نیاز اساس بر کارگاهی هایتمرین

 گیردر خطر مدیریت در سازمان اصلی مشکالت شناسایی و تعیین منظور به را ارشد مدیران تواندمی یا شود انجام خود وظایف و

 .کند

 مشخصات تمرین مباحثه محور کارگاه – 4 جدول

 کارگاه مشخصات

 تمرینتصویر 

 گروهی بحث صورتبه معموال کم استرس باهایی تمرین  

 متخصصین نشست و بحث سخنرانی صورتبه عملیاتی سازیشبیه هیچگونه بدون 

 .شودمی اجرا هم

 شودمی دعوت هم مهمان سخنران مواقع بعضی. 

 اهداف/ هدف

 است انجام قابل متنوعی اهداف تأمین منظور به تمرین نوع این: 

 جدید و موجود هایبرنامه و هایروش با جدید و قدیمی کارکنان کردن آشنا 

 اطالعات اشتراک یا آوری جمع 

 هماهنگ گروهی هایفعالیت در مشارکت منظور به درگیر هایگروه آموزش 

 هایروش تدوین و مشترک همکاری منظور به هاسازمان بین توافق به دستیابی 

 (SOPs) 3عملیاتی استاندارد اجرایی

                                                      
1 Functional Exercise 
2 Full Scale Exercise 
3 Standard Operational Procedures (SOPs) 
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 گروهی صورتبه و گروه مشارکت با پیچیده مشکالت حل 

 همکار هایتیم تشکیل 

ایجاد انگیزه و آماده کردن مردم برای مشارکت در تمرین عملیاتی در شرایط 

 ی شدهسازشبیه

 کارکنان تیهدا
 و شده ارایه الزم اطالعات دیده آموزش و تجربه با کننده تسهیل یک توسط معموال 

 .شودمی هدایت هابحث

و  نانیآفرنقش

 مشارکت کنندگان 

 است نیاز آنها وجود به حادثه یک به پاسخ برای که هستند افرادی. 

 مسئول های/سازمان مدیریتی مختلف سطوح نماینده 

 مورد التیتسه

 ازین

 کنفرانس اتاق 

 کنند برقرار چشمی ارتباط بتوانند کنندگان مشارکت که میزی  

 بصری و سمعی امکانات 

 ساعت دو تا یک حداکثر  زمان کارگاهمدت 

 الزم یهایآمادگ

 است مناسب آمادگی هفته دو. 

 ندارند آموزش به نیازی کارکنان. 

 ًاست اجرا قابل سادگی به معموال. 

 

 یزیدورم نیتمر مشخصات 

 مشارکت شده سازیشبیه حادثه یک در کنندگان مشارکت که نوعی به شده ریزیبرنامه است فعالیتی میزی دور تمرین یک

 محیط و حادثه صحنه سازیشبیه برای شده نوشته هایسناریو یا ماکت و نقشه عکس از توانمی تمرین نوع این در. کنندمی

 هایروش ها،برنامه ارزیابی برای پذیرانعطاف و صرفه به مقرون بسیار است روشی تمرین، این. کرد استفاده اضطراری شرایط یک

 چند و تخصصی چند فعالیت یک یا سازمان یک برای استفاده قابل تمرین نوع این. مردم و کارکنان عملکرد ارزیابی و اجرایی

 و کرده فراهم را مختلف هایسازمان کلیدی کارکنان مالقات امکان تخصصی چند و سازمانی چند هایتمرین. باشدمی سازمانی

 ارزیابی برای جانبی مناسب فضاهای و برنامه ماکت مدل هاتمرین این انجام در. کندمی فراهم را متقابل درک افزایش امکان

 .شود گرفته نظر در باید هافعالیت سایر و ارتباطی سامانۀ
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 پیشرفته تقسیم شود.و پایه تواند به دو گروه می دور میزیتمرین 

کامل  به طورماند. در این برنامه یک حادثه می تمرین ثابت باقی ی، صحنه ایجاد شده سناریوهیپا یزیدورم نیتمردر 

کنند.شرکت کنندگان در خصوص مشکالتی که می تشریح شده و شرکت کنندگان در زمان مشخص در خصوص آن بحث

 را استخراجها ی کاری راه حلهاهشود بحث کرده و در گرومی در ارتباط با سناریو توسط تسهیل کننده تمرین مطرح

 شود.می مورد توافق قرار گرفته و فهرستها راه حل کنند و در نهایتمی

گر، کند. تسهیلمی بعدی شرایط اولیه تغییرهای اولیه ارائه شده و بر اساس پیام ی، سناریوشرفتهیپ یزیدورم نیتمردر 

و سایر  (ایمیلرایانامه ) سیم، یادداشت،بی و،یپیام نوشتاری معرفی کرده و البته از طریق تلفن، وید صورتبهمشکالت را 

و ها و شرایط مرتبط بحث کرده و از روششکل شود. مشارکت کنندگان در خصوص ممی یسازشبیهشرایط ها روش

 کنند.می مناسب استفادههای برنامه

 دورمیزیمشخصات تمرین مباحثه محور  –5 جدول

 مشخصات تمرین دورمیزی

 تصویر تمرین

 نمایدمی فراهم تمرین برای را اولیه شرایط و شودمی آغاز سناریو داستان خواندن با. 

 بر شوند متمرکز باید هابحث. کندمی شروع را بحث مسائل بیان و طرح با کننده تسهیل 

 .تمرین اهداف اساس بر هاسازمان سایر بر تصمیمات تاثیر و هماهنگی ها، روش ها، نقش

 کردن واقعی منظور به ارتباطی وسایل سایر و تلویزیون ها،مدل ها،چارت ها، نقشه 

 .گیرند قرار استفاده مورد توانندمی شرایط

 شودمی انجام بیشتری هایبحث کارگاه با مقایسه در. 

 هدف

 با استرس کمهایی ایجاد بحث. 

 آشنا کردن مدیران و کارشناسان با شرایط احتمالی. 

  محیطی خوب برای حل مشکلایجاد. 

  درگیر در مدیریت خطر به منظور افزایش های فرصت برای همکاری کلیه سازمانایجاد

  ر.یکدیگهای آمادگی، هماهنگی و آشنایی از وظایف و نقش
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 کارکنانهدایت 
 ها پرسیده شسپرشود، می هدایتها گردد، بحثمی لگر سناریو ارائهیتوسط یک تسه

 شوند.می شده و مشارکت کنندگان به طرف اتخاذ تصمیم و تصمیم سازی هدایت

  کننده باید با تجربه باشد.تسهل 

 بازیگران
 کن چه کسانی باید مشارکت کنند.می هدف تمرین مشخص 

 هایی که دارای سازمان توانند در تمرین مشارکت کنند خصوصاًمی متعددیهای سازمان

 نقش و وظایف قانونی بوده و تمایل به مشارکت دارند.

 تسهالت/امکانات

  و ارتباطاتها یا بیضی برای تسهیل بحثاطاق کنفرانس با میز گرد 

  ها و...نمایش مثل نقشه ها، وسایل ارتباطی، مدلوسایل 

 ت مورد اهمزمان باید وسایل و امکان به طوردیگر های در صورت نیاز به ارتباط با گروه

 گردد. تأمیننظر 

 محدوده زمانی

 3  تمرین و تمایل بر اساس هدف . تر باشدتواند طوالنیمی ساعت ولی 4تا

 توان تمرین را ادامه داد.می کنندگان تا رسیدن به تصمیمات مورد نیازمشارکت

 باید تمامی موارد را از نظر زمانی مورد نظر داشته باشد و زمان کافی برای هر  لگرتسهی

مورد را پیش بینی کند ولی اگر نیاز به بحث در خصوص مواردی بیشتر بود باید انعطاف 

 شت.الزم را دا

 یآمادگ
  الزم استحدود یک ماه برای آمادگی وقت. 

  باشد.می سازیبرگزاری یک کارگاه آماده از تمرین نیاز بهقبل 

 

 )زنده(: یاتیعمل یهانی( تمرب

شود تا تمرین تمام می کوچک که فقط یک عملکرد یا واحد وابسته به یک سازمان تستهای زنده از تمرینهای تمرین

 شامل موارد زیر است:ها گونه تمرینتواند متفاوت باشد. انواع اینمی سازمانیعیار چند 
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 عملیاتی  هایتمرینانواع مشخصات  – 6 جدول

 توصیف خالصه تمرین عملیاتی نوع تمرین

 (Drill)مشق 

 طراحی خاص عملکرد یک آزمون برای معمول طور به شده، نظارت فعالیت یک 

 مرکز اندازی راه یا کارکنان فراخوانی یا بخش یک تخلیه تمرین مثل. ؛شودمی

 فرماندهی مرکز/  اضطراری عملیات هدایت

 تمرین کارکردی

(Functional 
 Exersice) 

 چند  یابیارز یشده برا یطراح یچند سازمان ای یتک سازمان صورتبه ینیتمر

 خطر یرساناطالع ندیفرا نیشده. مثل تمر یسازهیشب طیکارکرد با استفاده از شرا

 ...و اریس مارستانیب یانداز راه و کردن فعال ای ،یسازمان چند

 تمرین عملیاتی تمام عیار

(Full Scale Exersice) 

 بالیا و حوادث خطر مدیریت نظام ارزیابی برای شده طراحی سازمانی چند تمرین 

 هاتمرین این در. واقعی شرایط به نزدیک و شبیه استرس پر شرایط یک در

 .گرددمی فعال کامل طور به سازمان هایکارکرد

 

ریزی برای انجام عملیاتی نیست. در هنگام برنامه کارکنانها درگیر کردن تعداد زیادی مسأله مهم در انجام این تمرین

در شرایط ریزی کنیم. تعیین و ارزیابی مشکالت عملیاتی را برنامه کارکنانهای زنده الزم است حداقل درگیری تمرین

ها باید در انتهای برنامه آموزش وقوع یک حادثه بر اساس ارزیابی و تحلیل دقیق شرایط باید صورت گیرد. این نوع تمرین

 های قبلی و اطمینان از آمادگی کامل برگزار شود.و تمرین پس از طی شدن تمام مراحل برنامه ریزی، آموزش و تمرین

ر زیادی برخوردار است. بعد از انتخاب سایت بر اساس اهداف تمرین، دسترسی به انتخاب سایت تمرین از اهمیت بسیا 

های قانونی برای استفاده از حمل و نقل، اطمینان از سالمت و ایمنی شرکت کنندگان بسیار حیاتی است. اخذ اجازه

عملیاتی بسیار پیچیده و مکان تمرین و اطمینان از عدم حضور افراد غیر در محدوده نیز مهم است.تمرین تمام عیار 

ریزی دقیق و دارای مراحل متعددی است که معموال پس از چندین تمرین دورمیزی و مشق برگزار شده و نیاز به برنامه

 جامع دارد.
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ها باید توسط گروه هدایت کننده کنترل شوند. این گروه بر اساس سناریو تمرین را هدایت کرده و البته این نوع تمرین

ها در شرایط زمانی واقعی، با استرس فراوان و بسیار طاف کافی برای تغییر مختصر اقدامات هستند. این تمریندارای انع

شوند. تمام نیروی انسانی و منابع به محل، جایی که الزم است اقدامات واقعی نزدیک به شرایط و حوادث واقعی انجام می

سازی شده و الزم است مشکالت مختلف شرایط ا شرایط واقعی شبیههشوند. در این تمرینخود را انجام دهند منتقل می

در شرایط پر استرس صورت گیرد.  کارکنانواقعی شناسایی، تحلیل و برای آنها راه حل پیدا شده و اقدام مناسب توسط 

ده کننده تمرین توانند درگیر شوند بهتر است مشاههایی که در تمرین مشارکت ندارند ولی در شرایط واقعی میسازمان

 باشند.

ها و اقدامات را مشاهده کرده توانند نقش ارزیاب را هم داشته باشند. در این حالت باید رفتارهدایت کننده می کارکنان

های اجرایی استاندارد عملیاتی مقایسه کنند. البته این گروه باید از اجرای کلیه اقدامات و با برنامه ها، سیاست ها و روش

 طی ایمن و امن نیز اطمینان حاصل کنند.در محی

 

 مشقعملیاتی  مشخصات تمرین – 7 جدول

 مشخصات مشق

 تصویر تمرین
 دتا حدامکان باید مبتنی بر شرایط واقعی باشد. از تمام منابع مور استفاده از منابع واقعی

 . حدودم ولی در محیطی واقعی و ؛نیاز باید استفاده شود

 هدف

 شود.می ارزیابی و آزمون عملکرد خاصی استفادهمعموال برای 

 را دارد بسیار مناسب است.مشکل برای تمرکز روی یک حوزه یا عملکردی که پتانسیل 

موجود های برای تمرین استفاده از ابزاری جدید یا فرایندی جدید یا تمرین فرایند و ابزار

 هم مناسب است.

ارزیابی زمان استفاده از تجهیزات  ت،مثال: فعال کردن مرکز هدایت عملیا به طور

 ورودی به بیمارستان و...های زدایی، زمان سنجی مسدود کردن راهمخصوص آلودگی

 مدیران بخش یا واحد قابل انجام است به وسیلۀ هدایت کنندگان
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 اجرایی باید شناخت کافی از کارکرد مورد نظر داشته باشند. کارکنان

 به نوع کارکرد مورد آزمون بستگی داردبازیگران، تعداد و نوع  بازیگران

 ساعت 4تا  1معموال  زمان

 آمادگی

 زمان برای کسب آمادگی الزم است. در حدود یک ماه

فی یند تمرین به آنها معرآبازیگران و شرکت کنندگان نیاز دارند با برنامه آشنا شده وفر

 .شود

 

 کارکردیعملیاتی  مشخصات تمرین –8 جدول

 کارکردیمشخصات تمرین 

 تصویر تمرین

 حدودم انتقال واقعی، شرایط با شباهت بیشترین اساس بر حادثه یک سازیشبیه 

 واقعی محل به منابع

 هایپیام اساس بر و تمرین سناریوی اساس بر واقعی طور به کنندگانشرکت 

 .دهندمی پاسخ کنندمی دریافت کنندگان هدایت و مجریان از که متوالی

 پاسخ واقعی شده سازیشبیه شرایط و واقعی زمان در چون است استرس پر 

 .دهندمی

 هدف
 عیارتمام تمرین یک هایهزینه بدون متنوع هایواحد و هاکارکرد آزمون منظور به 

 است عیار تمام تمرین یک نیاز پیش نوعی به 

 هست هاسازشبیه و بازیگران کنندگان، مشاهده مدیران، شامل  هدایت کنندگان

 .دارد آزمون مورد هایواحد و کارکرده به بستگی بازیگران نوع و تعداد  بازیگران

 مکان تمرین

 شودمی انجام اضطراری عملیات هدایت مرکز در معموال. 

 است نیاز مورد بازیگران و سازیشبیه برای مجزا فضای و اطاق 

 شودیم فراهم نقشه و تلویزیون ایمیل، رادیو، تلفن، از استفاده با طبیعی شرایط. 

 .یابد ادامه هم روز یک تا تواندمی ولی ساعت 4-6 معموال  زمان
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 آمادگی

 است الزم مختلف دالیل به آمادگی کسب برای زمان ماه 6 حدود در. 

 ببینند آموزش دارند نیاز کنندگان شرکت و بازیگران. 

 دارند آموزش به نیاز هم کننده هدایت و مجری کارکنان. 

 باشد نیاز مورد خاصی اطالعات و تجهیزات منابع، ستا ممکن.  

 دارد کارکنان تعهد به نیاز مهمتر همه. 

 

 تمام عیارعملیاتی  مشخصات تمرین –9 جدول

 مشخصات تمرین تمام عیار

 تصویر تمرین

 خود حالت ترین واقعی در حادثه یک سازیشبیه 

 شودمی رسانی اطالع دهندگان پاسخ به حادثه ،مشابه شرایط واقعی 

 صورتبه را واقعی حادثه سناریو ،شده حادثه صحنه وارد دهنده پاسخ کارکنان 

 مصدومین با ترافیکی حوادث مثل کنندمی مدیریت شده سازیشبیه تصویری

 ...و سیل شیمیایی، مواد هواپیما،نشط سقوط انبوه،

 مرکز در کارکردها چارچوب در ورودی اطالعات صورتبه اقدامات شرایط این در 

 برنامه طبق مداخالت و شده ارائه واحدی/سازمانی چند اضطراری عملیات هدایت

 .شودمی انجام

 هدف
 است کارکردها آزمون نهایی هدف. 

 و باال اولویت با مخاطراتی مورد در باید هاتمرین این باالی هزینه به توجه با 

 .شود انجام اصلی هایکارکرد

 .کنندگانمشاهده و بازیگران ها،سازشبیه تمرین، مدیر  کنندگانهدایت

 .دارد شونده آزمون سازمان و واحد/کارکرد به بستگی بازیگران نوع و تعداد  بازیگران

 مکان تمرین

 شود انجام واقعی محیط در که اینست بر سعی مخاطره نوع با متناسب معموال. 

 ..(و خیابان در ترافیکی حادثه)

 فعال حادثه فرماندهی سامانه و ساختار و محل در ،اضطراری عملیات هدایت مرکز 

 .شوندمی

 شود.می ی و بازیگران هم در نظر گرفتهسازشبیهاطاق و فضای مجزایی برای 
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 .یابد ادامه هم روز یک تا تواندمی ولی ساعت 4-6 معموال  زمان

 آمادگی
 .معموال. است الزم مختلف دالیل به آمادگی کسب برای زمان یکسال حدود در 

 .شودمی انجام عملیاتی و مشق دورمیزی، تمرین بدنبال

 دارد زیادی هزینه و تالش زمان، منابع، به. 

 

حووزه سوالمت ایوران از حیوث نووع و سوطح بوه        هوای  بر اساس برنامه ملی تمرین، نقطوه آغوازین طراحوی و اجورای تمورین     

برگووزاری تموورین و از پووایین توورین سووطح تصووویر آمووادگی، از سوواده توورین هووای پووذیرد کووه تموورینمووی صووورتای گونووه

توسووط گووروه هووا درگیووری واحوودها و مراکووز آغوواز و بووه توودریج عملیوواتی توور و فراگیرتوور گردنوود. طراحووی و اجوورای تموورین

 مباحثووه)سووطوح قطووب و محلووی( از اشووکال  )سووطح ملووی( و گووروه طراحووی و توودوین سووناریو  طراحووی و اجوورای تموورین

آغوواز و در یووک چووارچوب زمووانی مشووخص و منطقووی و پووس از رفووع نووواقص و ایوورادات قبلووی، در قالووب عملیوواتی    محووور

یابند. سوطوح درگیوری صواحبان فرآینودها نیوز از سوطح مشوق آغواز و پوس از بررسوی و رفوع نقواط قابول بهبوود،               می ادامه

 صوورت بوه کوارکردی و در نهایوت   هوای  ر قالوب تمورین  بعود، د هوای  و تقویت فرآینود موورد تمورین، در گوام    ها اصالح برنامه

 (.7تصویر ) گرددمی تمام عیار برگزار
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 در حوزه سالمت یاتیو عمل محور مباحثه یهانیتمر یبرگزار بیترت -7تصویر 
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 سالمت حوزه در نیتمر یاجرا ندیفرآ -9

آمادگی در برابر حوادث و بالیا در چارچوب فرآیند مدیریت تمرین، های در برنامه ملی تمرین در حوزه سالمت ایران، کلیه تمرین

خطر و اتخاذ تصمیم های مربوط به مدیریت تمرین شامل بررسی نقشههای گردد. بر این اساس، گاممی و اجراریزی برنامه

مرحله طراحی  در. باشدها میبرنامهکارکردها و  ارتقایپیرامون برگزاری تمرین، طراحی و تدوین، اجرا، ارزیابی و اقدام در جهت 

 :ی استرضرو به موارد توجه حوزه سالمت،های تمرین و تدوین

 زنی یئجز اهداف دارای معموالً که (تمرین انجام علت و انگیزه تمرین، بزرگی و گستره شامل) تمرین اجرای از هدف 

 ؛بود خواهد

 ها، پیامدها و ؛ ابعاد و ویژگیتمرین انجام محلسازمان  و جغرافیایی منطقۀ مشخصاتشامل ) تمرین سناریوی

 ؛(های مسئول و نحوۀ تعامل با ایشان؛ و...های حادثه؛ نوع و ابعاد پاسخ مورد انتظار؛ نقش سایر دستگاهپیچیدگی

 و فرم  ارزیابی هایفرم گزارش نحوۀ اجرای تمرین، کنترل، برنامه تمرین، برنامه شامل) تمرین ستنداتم

 های تمرین(؛آموختهدرس

 (؛تمرین مدت طول، ریخ)روز، تا تمرین برگزاری زمان 

 کنندگانمشارکت و هاارزیاب کننده، هدایت کارکنان مدیر، تعیین شاملمطابق ساختار پیشنهادی ) تمرین سازماندهی 

 و ناظرین(؛

  ؛اصلی کنندگان مشارکت مسئولیت و نقشتعیین 

 ؛تمرین کننده هدایت پایۀ اصول و قوانین 

 نحی واقعی حادثه وقوع صورت در الزم مداخالت بینی پیش) کنندگان مشارکت ایمنی و سالمت با مرتبط لئمسا 

 (؛است آمیز مخاطره و ممنوع آنها انجام که اقداماتی و ایمنی ارشد مسئولیت تمرین،
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 ملزومات سایر و آب غذا، بهداشتی، هایسرویس انتقال، و نقل شده، سازیشبیه هایمکان پارکینگ،) تمرین پشتیبانی 

 ؛(نیاز مورد

 ؛(ها و مسیرهای تردد، جلیقه، تعیین دسترسیشناسایی کارت) دسترسی سطح و امنیتی مسایل 

 و...(؛ سیمتلفن، بی) ارتباطات 

 ؛(رخداد هر تمرین خاتمه و شروع اولیه، توضیحات) رخدادها زمانی توالی رنامهب 

 ؛هارسانه مدیریت و راهنما عالئم و هانقشه 

 ،؛پایانی هایتوصیه و هاگزارش ارزشیابی 

  .برنامۀ تقدیر از دست اندرکاران موفق تمرین 

 در هر یک از مراحل تمرینکمیته تمرین ها و وظایف فعالیت – 2  جدول

 و وظایفها فعالیت مراحل تمرین

 نیتمر از قبل

 (یطراح و یزیربرنامه)

 بندی نیازهاتحلیل خطر، ارزیابی و اویت ارزیابی و  •

 ساله تمرین ها 3برگزاری جلسات همفکری و ترسیم نقشه راه  •

 و نیازهاها تشکیل تیم تمرین و بررسی توانمندی •

 تعین اهداف کلی و اختصاصی تمرین •

•  
 تدوین سناریو و برنامه عملیاتی تمرین)نوع، حوزه، گستره، وقایع و مخاطرات ثانویه تمرین، •

تسنحوه سازماندهی و کنترل تمرین، نحوه ارزیابی، چک لیو ها ن وظایف اعضا، تیمیتعی

 سازی و نحوه خاتمه تمرین(بودجه، مستند تأمینها و توجیه ارزیابان، لجستیک و 

 درون و برون سازمانیهای هماهنگی •

 مالحظات ایمنی و امنیت •

 آموزش و توجیه سازی •

 برنامه یابالغ رسم •

 انتشار و اطالع رسانی •

 تمرین مطابق با برنامه عملیاتی اجرای • نیتمر نیح
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 نظارت و کنترل تمرین • 

 ارزیابی تمرین •

 مستند سازی •

 ایمنی و امنیت •

  نیاز تمر پس

 (توسعه و یابی)ارز

 

 برگشت به وضعیت عادی •

 (Hot Wash) گزارش گیری فوری •

 گزارش مدیران تمرین •

 گزارش شرکت کنندگان تمرین •

 گزارش سازمان و دستگاه ها •

 ریز تمرینگزارش تیم برنامه  •

 توجیه •

 ارزشیابی •

 گزارش بعد از تمرین جمع بندی نهایی و انتشار •

 بازنگری و بهبود برنامه •

 آتیهای جهت فعالیتریزی برنامه •

 

 الزم است باشند، داشته دستیابی کامل به طور آن اهداف به و شده اجرا خوبی به تمرین دارند تمایل تمرین مجریان اگر

 .پذیرد صورت کننده مشارکتهای سازمان بین الزمهای هماهنگی و گرفته صورت قبل از دقیقیریزی برنامه
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 یاتیو عم محور مباحثه یهانیتمرانواع  تیریمد چرخه -6تصویر 

 سالمت حوزههای تمرین گستره -1-8

 از( عملیاتی یا محورمباحثه ) تمرین نوع از نظر صرف آمادگی،های تمرین ایران، سالمت حوزه در تمرین ملی برنامه اساس بر

 .گردندمی بندی دسته پشتیبان سازمانهای و سازمانی چند سازمانی، تکهای تمرین نوع 3 به کنندگان مشارکت حیث

 سازمانی تکهای تمرین 

 عمق و بخشی اعتبار منظور به آموزشی برنامه از مهمی جز باید ولئمسهای سازمان برای سازمانی درون تمرین برنامه

 مسئول،های سازمان سایر نمایندگان حضور البته. باشدها آموزش واقعی اجرای برای فرصت ایجاد و آموزش به بخشی

 تمرین یک به تبدیل را تمرین نباید مشارکت این. بود خواهد مهم سازمانی بین واقعی تعامالت ایجاد در پشتیبان و همکار

. پذیرد صورت کننده شرکت فرد رضایت و سازمانی بین نامه تفاهم اساس بر باید مشارکتی هرگونه. نماید سازمانی بین
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های مسئولیت وها نقش و محوری سازمان عملکرد بر تأکید و بوده روشن کامالً بایدها سازمان سایر نمایندگان نقش و جایگاه

 .باشد سازمان آن

 سازمانی بینهای تمرین 

 محلی کمیته یا و قطب تمرین کمیته. پذیردمی صورت همکار سازمان چند یا یک مشارکت با سازمانی بینهای تمرین 

 سطح در سازمانی بینهای تمرینریزی برنامه و هماهنگی مسئولیت ،(استان مدیریت بحران کل اداره نظر زیر) تمرین

 .بود خواهد عهده را قطب/ استان

 پشتیبانهای سازمان تمرین 

 مدیریت زمینه در خود سازمانی وظایف انجام منظور به سالمت، حوزه خدمات کننده مصرفهای سازمان یا پشتیبان سازمانهای

های تمرین برگزاری نیازمند باشد،می سالمت خدمات دهنده ارائه و متولیهای سازمان از پشتیبانی و حمایت عمدتاً که خطر

 پشتیبان،های سازمان تمرین عنوان تحتها تمرین گونه این. باشندمی (ساله 3) مدت بلند و ساالنههای برنامه قالب در منظمی

 .گردندمی اجرا وریزی برنامه استان بحران مدیریت کل اداره و خود باالدست تمرین کمیته نظر زیر

 سالمت حوزه در نیتمر یفیک یهاشاخص -10

شاخص عمده و کلیدی به عنوان  چهاردر برنامه ملی تمرین،  دارد. بستگی آن بزرگی و اندازه به کمتر تمرین یک کیفیت

بعنوان معیار کلی ها و ویژگیها حوزه سالمت در نظر گرفته شده است. این شاخصهای کیفی و عمومی تمرینهای شاخص

سالمت های آیند. طراحی و اجرای تمرینمی مقابله با حوادث و بالیا در حوزه سالمت به شمارهای سنجش و تائید کیفیت تمرین

 پذیرد:زیر صورت می شاخص چهارر نظر گرفتن محور با د

 مشارکت جامعه در تمرین -1

 ؛های نیازمند بهبود و ارتقاتمرکز بر توانمندی -2
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 های آمادگی بهداشت و درمان؛طراحی تمرین مبتنی بر داده -3

 های عملیاتی. اصالح کارکردها و برنامه -4

کیفی مذکور ها گردد که از شاخصمی مطلوب به تمرینی اطالقاز دیدگاه برنامه ملی تمرین در حوزه سالمت ایران، تمرین 

  (.1)جدول شماره برخوردار باشد.

 

 نیتمر یاجرا یهانهیزم -11

ساخت مشمول برنامه ملی تمرین تهدیدات انسانو و مخاطرات  مرتبط با پاسخ سالمت به مخاطرات طبیعیهای تمامی تمرین

آمادگی در بخش بهداشت و درمان ایران و تعیین عنوان سناریو در های برگزاری تمرینهای در حوزه سالمت خواهند بود. زمینه

و در سطح محلی بر  قطب هر هایاستان مخاطره اصلی 10، در سطح قطب بر مبنای 1«رویکرد تمام مخاطراتی»با سطح ملی 

پذیرد. می صورت خدمات بهداشتی و درمانی ارائه دهندۀمراکز و ی علوم پزشکی کشور هاهمخاطره اولویت دار دانشگا پنج پایه

و مخاطرات اصلی در برنامه ملی تمرین ها گردند. زمینهمی دار با استفاده از ابزار ملی ارزیابی مخاطرات شناساییمخاطرات اولویت

 باشد.می شامل موارد ذیل

 ...(.)زلزله، سیل، انواع طوفان، گرد و غبار، رانش زمین، سونامی و یعیطب مخاطرات (الف

)انفجار، حوادث ترافیکی، حوادث شیمیایی و پرتویی، آتش سوزی، سقوط هواپیما،  ساخت انسان داتیتهد و مخاطرات( ب

 ...(.حوادث تروریستی، قطع ناگهانی زیر ساختها، ریزش ساختمان، حوادث معدنی و صنعتی و

                                                      
1 All Hazard Approach 
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سناریوهای پایۀ ملی نظام سالمت جمهوری »سناریوی مندرج در کتاب  32شود در تدوین سناریوهای تمرین، از میتوصیه 

ای و محلی در پیشگفتار این کتاب به تفصیل گیری شود. شیوۀ تدوین سناریوهای منطقهبهره« اسالمی ایران در حوادث و بالیا

 ذکر شده است.

 تمرین ساختار برنامه -12

 ساختارهای تمرین سازمان مدیریت بحران کشور -1-12

برای سازماندهی کارکنان و منابع مورد نیازِ طراحی و اجرای اصولی یک تمرین، ساختارهایی در سطوح مختلف، از سطح 

ساختارهای تمرین  از بخش است «رانیدر نظام سالمت ا نیتمر یمل برنامه ییاجرا ساختار» ملی تا محلی، مورد نیاز است.

 :مدیریت بحران کشور که زیر نظر سازمان مدیریت بحران کشور فعالیت خواهد داشت. این ساختارهای باالدستی عبارتند از

کالن هدایت  وگذاری شود و وظیفه سیاستکه زیر نظر سازمان مدیریت بحران فعال می :تمرین کمیته ملی .1

 دار است.را عهدهدر سطح ملی  تمرین

 و بر مبنای استان /کل مدیریت بحران قطب ات داراکه زیر نظر  :تمرین استانی ای )قطب( وهای منطقهکمیته  .2

صورت تدوین برنامه سه ساله تمرین به بهضمن ها کمیتهکند این میفعالیت  استان/ ارزیابی خطر قطب نتایج 

بین  -تمرین سازمانیهای ها و یا کارگروهکمیته، با تشکیل استان –درون سازمانی و بین سازمانی در سطح قطب 

تدوین برنامه . پردازدگانه می 14های به سازماندهی تمرین در سطح کارگروهاستان / قطب سازمانی در سطح 

انجام خواهد  / استانقطب  کارگروه در سطحهر دبیرخانه  مستقر در سازمانی توسط کمیته تمرینتمرین درون

/  قطبکمیته تمرین شورای هماهنگی در سطح  بر عهدۀ یتدوین برنامه تمرین بین سازمانپذیرفت. همچنین، 

  باشد.می استان

های قطب / استان انجام نیز همانند کمیتهملی  گانۀ 14های کارگروه ریزی تمرین در سطحبرنامهتوضیح این که  .3

  خواهد پذیرفت.
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 و پدافند غیر عاملدر حوادث و بالیا سالمت نظام  نیتمر یمل برنامههای ساختار -2-12

کیفی و همچنین تحقق اهداف برنامه مذکور در  هایکاربست تمامی رویکردها و شاخص استقرار برنامه ملی تمرین و

، هماهنگی، تمامی فرآیندهای مربوط به طراحی پذیرد.می قالب ساختارهای اجرایی پیش بینی شده در این برنامه صورت

و  کشوریکمیته  دوکارکردهای عملیاتی در قالب  ارتقایو ها و همچنین اصالح برنامهها تمریناعتبار سنجی اجرا و 

 ،ی پیش بینی شده در ساختارهای اجراییهاهو وظایف مربوط به هر کدام از جایگاها گردند. مسئولیتمی محلی محقق

کشور و به ی علوم پزشکی هاهدانشگاو رقبه حوادث غیرمت کارگروه سالمت دردبیرخانه  از سوی شده به افراد پیشنهاد

  گردد.می سال محول دومدت 
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 در حوزه سالمت ایران شرح وظایف کلی ساختار اجرایی تمرین 

 قالب جدول زیر نشان داده شده استشرح وظایف کلی ساختار اجرایی تمرین کشور در سطوح ملی، قطب و محلی در 

 

 سالمت نظام در نیتمر یهاتهیکم یکل فیوظا شرح - 1  جدول

 شرح وظایف عنوان ردیف

1 

 تمرین ملی کمیته

سالمت در حوادث 

 و بالیا

 تعیین و کلی و مشی خط تعیین و سیاستگذاریتدوین و بازبینی برنامه ملی تمرین، 

ساالنه برگزاری  بندیزمانتنظیم جدول  کشور / در تمرین اجرای هایاولویت

راهنماها و  و اجرایی هایدستورالعمل ابالغ و ملی و قطب/ تدوین، تصویب هایتمرین

 آمادگی هایتمرین برگزاری جهت نیاز مورد 1(SOPفرایندهای عملیاتی استاندارد)

بالیا / توسعه قوانین و مقررات / تدوین، بازبینی و ابالغ شرح  و حوادث در سالمت

 و سنجی اعتبار اجرا، طراحی، فرآیند بر نظارت قطبی و دانشگاهی / هایوظایف کمیته

 عملیاتی هایبرنامه اصالح

2 

 نیتمر تهیکم

سالمت در حوادث 

 قطب یو بالیا

  (ای)منطقه

 نظارت برتمرین /  دفتر ملیمحلی و ارائه به های تدوین جدول ساالنه تمرین

/ نظارت بر فرآیند  های تابعهدانشگاه مرتبط با تمرینهای و آموزشهای پژوهش

 تابعه  هایدانشگاههای و اصالح برنامهی بخشاعتبارطراحی، اجرا، 

 

 نیتمر تهیکم

سالمت در حوادث 

 دانشگاه یو بالیا

 )محلی(

محلی و ارائه به کمیته تمرین قطب / انجام های تدوین جدول ساالنه تمرین

مرتبط با تمرین / نظارت بر فرآیند طراحی، های کاربردی و ارائه آموزشهای پژوهش

بهداشت، های عملیاتی در تمامی حوزههای و اصالح برنامهاعتبار سنجی اجرا، 

 ستادی و عملیاتی تابعه دانشگاههای بیمارستانی، پیش بیمارستانی، پشتیبانی و حیطه

 

 سالمت در حوادث و بالیا ملی تمرین کمیتۀشرح وظایف ساختار و  -1-2-12

                                                      
1 standard operating procedures 
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دبیرخانۀ کارگروه سالمت در حوادث غیرمترقبه این کمیته در سطح وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کشور و زیر نظر 

 .(4تصویر ) نمایدمی فعالیت (سازمان اورژانس کشور)مستقر در 

 

 سالمت در حوادث و بالیا نیتمر ملی تهیکم ساختار -4تصویر 

 : مدیریت تمرینیف کمیتۀ شرح وظا

  ؛آمادگی در حوزه سالمت هایکالن تمرین هایسیاستتعیین 

  آموادگی در برابور حووادث و     هوای موورد نیواز و اسوتانداردهای مربووط بوه اجورای تمورین        هوای دستورالعملتصویب

 ؛بالیا در نظام سالمت

  فرا قطبی و ملی در حوزه سالمت هایساله( برگزاری تمرین 3جدول زمان بندی )تدوین. 

 آموزش و پژوهش:گروه کارشرح وظایف 

 حوزه سالمت در حوادث و بالیا هایآموزشی در زمینه تمرین هایانجام نیاز سنجی  

 دانشووگاهی و قطبووی بووا فرآینوود موودیریت   هووایآموووزش تموورین در بالیووا و آشوونایی کمیتووه  هووایبرگووزاری دوره

 ؛تمرین

 حوزه سالمت هایو بررسی اثر بخشی تمرین انجام تحقیقات کاربردی در زمینه متدهای برگزاری تمرین. 

 ها:پروتکلتدوین دستورالعمل و گروه کارشرح وظایف 

 حوووزه سووالمت و ارائووه بووه گووروه    هووایمربوووط بووه تموورین  هووایو پروتکوولهووا و توودوین دسووتورالعمل  تهیووه

 ؛ریزیبرنامهسیاستگذاری و 
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  عملیوواتی اسووتاندارد اجرایووی هووایروشتهیووه (SOP مربوووط بووه )حوووزه سووالمت و ارائووه بووه گووروه  هووایتموورین

 .ریزیبرنامهسیاستگذاری و 

 طراحی و اجرای تمرین: گروه کارشرح وظایف  

  بور اسواس نتوایج ارزیوابی      آموادگی  هوای دار حووزه سوالمت بوه منظوور برگوزاری تمورین      استخراج مخاطرات اولویوت

 ؛جامع خطر

  و بالیا؛محتمل مؤثر بر کارکردهای سالمت در حوادث  هایگردآوری سناریوتدوین و 

 ؛و عملیاتی حوزه سالمت مباحثه محور هایتدوین سناریوهای اصلی تمرین 

 ارتقووایبرگووزاری تموورین از مرحلووه پوویش طراحووی تووا مرحلووه اصووالح و  بنوودیزمووانو تهیووه جوودول ریووزی برنامووه 

 ؛عملیاتی پاسخ هایبرنامه

  ؛های اصلی مورد انتظار در تمرینفعالیتتدوین لیست کارکردها و 

  ؛انجام شده و سناریوی تدوین شدهریزی برنامهبرگزاری تمرین مطابق 

 هدایت و کنترل فرآیند برگزاری تمرین. 

 :تمرین ارتقای و گیریگزارش ارزیابی،گروه کار شرح وظایف

 ؛دانشگاه و قطب ملی برنامه با مطابقها دانشگاه و قطب ملی، سطح درها تمرین ارزیابی 

 ؛دانشگاهی و قطب ملی سطح در تمرین یهابرنامه اصالحات بر نظارت 

 ؛الزم هایگواهی اعطای و تمرین مدیریت حوزه درها دانشگا بخشی اعتبار 

 ؛بررسی و مطالعه گزارش ساالنه آمادگی حوزه سالمت 
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  بور اسواس گوزارش سواالنه آموادگی      آموادگی در حووزه سوالمت     هوای سوالیانه برگوزاری تمورین    هوای تدوین برنامه

 ؛سالمت در حوادث و بالیا

 ؛دار در زمینه برگزاری تمرین اولویت شناسایی و معرفی واحدها و مراکز بهداشتی و درمانی 

  ؛مربوط به نتایج حاصل از ابزارهای ارزیابی آمادگی و ظرفیت هایداده تحلیلبررسی و 

 ساالنه( هاتمرینبندی برگزاری تهیه جدول زمان(. 

دانشااگاه  قطااب و سااالمت در حااوادث و بالیااای  تماارین کمیتااۀشاارح وظااایف ساااختار و  -2-2-12

 محلی( ای وهای منطقه)ساختار

 هایو دانشکده هاهدانشگا گانه و نیز با ساختاری مشابه در 10های های علوم پزشکی مرکز قطبدانشگاه این کمیته در تمامی

 فعالیت لمستق هدانشگاه/دانشکدعلوم پزشکی سراسر کشور و زیر نظر دبیرخانه کارگروه سالمت در حوادث غیرمترقبه مستقل 

 (5تصویر ) .نمایدمی
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 (یمحل)ساختار  دانشگاه نیتمر تهیکم ساختار -5تصویر 

 سالمت در حوادث و بالیای دانشگاه شرح وظایف کمیته تمرین

   مراکوز درموانی   هوای پویش بیمارسوتانی،    آموادگی در مراکوز بهداشوتی، اورژانوس     هوای تدوین برنامه سواالنه تمورین

 ؛و مدیریتی دانشگاه علوم پزشکیستادی  هایحوزهها، و بیمارستان

  برگزار شده  هایاجرا و ارزیابی تمرین 

 عملکردها  ارتقایو ها اصالح برنامه 

 تمرین دانشگاه کمیته اجزایشرح وظایف 
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 تمرینو اجرای ریزی برنامهگروه کار

 ؛آمادگی هایاستخراج مخاطرات اولویت دار حوزه سالمت به منظور برگزاری تمرین 

 و بالیا؛های محتمل و قطعی مؤثر بر کارکردهای سالمت در حوادث سناریو گرد آوری 

 ؛و عملیاتی حوزه سالمت مباحثه محور هایتدوین سناریوهای اصلی تمرین 

 ارتقووایبرگووزاری تموورین از مرحلووه پوویش طراحووی تووا مرحلووه اصووالح و  بنوودیزمووانو تهیووه جوودول ریووزی برنامووه 

 ؛عملیاتی پاسخ هایبرنامه

 ؛تدوین لیست کارکردها و فعالیتهای اصلی مورد انتظار در تمرین 

  ؛انجام شده و سناریوی تدوین شدهریزی برنامهبرگزاری تمرین مطابق 

 هدایت و کنترل فرآیند برگزاری تمرین. 

 

 

 

  تمرین برگزاری اعالم نحوه

 های تمرین بر نظارت امر خطر مدیریت حوزه در کننده هماهنگ نهادهای عنوان به دانشگاهی تمرین دفتر ملی و کمیته

های حوزه و درمانی و بهداشتی مراکز و واحدها تمامی .باشندمی دار عهده ملی تا محلی سطح از را سازمانی برون و درون

 نهادهای به سالیانه صورتبه  را خطر مدیریت تمرین حوزه در شده انجام اقدامات موظفند درمان و بهداشت ستادی

 حوادث در سالمت کارگروه طریق از راها تمرین برگزاری ساله 3 و ساالنههای برنامه اجرای روند و نموده گزارش مذکور

 .گردد رسانی اطالع و تهیه زیر قالب در تواندها میگزارش این. نمایند اعالم غیرمترقبه
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 رسانی اجرای تمرینفرم اطالع – 3  جدول

 

 

 برنامه ها ارتقایو تمرین گروه ارزیابی 

 ؛هاتمرین ارزیابی 

 ؛تمرین هایبرنامه اصالحات بر نظارت 

 ؛الزم هایگواهی اعطای و تمرین مدیریت حوزه در واحدهای زیر مجموعه دانشگاه بخشی اعتبار 

  ؛گزارش ساالنه آمادگی حوزه سالمتبررسی و مطالعه 

  آموادگی در حووزه سوالمت بور اسواس گوزارش سواالنه آموادگی          هوای سوالیانه برگوزاری تمورین    هوای تدوین برنامه

 ؛سالمت در حوادث و بالیا

 ؛لویت دار در زمینه برگزاری تمرینوشناسایی و معرفی واحدها و مراکز بهداشتی و درمانی ا 

  ؛مربوط به نتایج حاصل از ابزارهای ارزیابی آمادگی و ظرفیت هایداده تحلیلبررسی و 

 ؛)ساالنه( هابندی برگزاری تمرینتهیه جدول زمان 

 

 

 فرم اطالع رسانی اجرای تمرین

 نوع تمرین
موضوع 

 سناریو

زمان 

  پیشنهادی

ن )های( مکا

 انجام تمرین

مشارکت )های(  سازمان

 کننده

تعداد 

 گانکنندمشارکت

هدف/ اهداف 

 تمرین

      
 

 



    

HTTP://HEALTH.EMS.GOV.IR  @INHEP1 021-81454115 021-81454115 

43 

 

 بازنگری و توسعه برنامه ملی تمرین -13

دفتر ملی تمرین، مورد ریزی برنامهگذاری و  سال یکبار توسط گروه سیاست دوبرنامه ملی تمرین در حوزه سالمت ایران هر 

 یک در گردد.می کشور ابالغعلوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سراسر های و دانشکده هاهبازنگری قرار گرفته و به دانشگا

 : شود اجرا و طراحی تمرین صلیا نوع پنج کم دست گفت،پیش تمرین انواع نمیا از است الزم جامع تمرین برنامه

 توجیهی رسمینا -1

  یمیز دور تمرین -2

 ( محدود عملیاتی تمرین) مشق -3

 کارکردی تمرین -4

  عیار تمام تمرین -5

 .شوندمی منجاا و توسعه یافته پرهزینهاز کم هزینه به  ،هپیچید به دهسا از ،دهگستر ود بهمحدازهای تمرینی فعالیت ینا

 .دهدمی آمادگی نظام سالمت را افزایشهای تمرینی این فعالیت، دقیقریزی رعایت این نکته و برنامهبا 

 نیبه عنوان تمر و مشق( و یزیدورم)از جمله متعدد کوچک  یهانیتمر انجام از پس دیبافقط  اریتمام ع یاتیعمل نیتمر

 .گردد اجرا و یزیربرنامه یینها
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 نیتمر یمل برنامه در رفته کار به فیتعار و واژگانپیوست( 

یت و اجرای                  مدیر یت خطر حوادث و همچنین  مدیر نه  ندارد و بین المللی در زمی تا عاریف اسووو گان و ت مه از واژ نا در این بر

است. به منظور آشنایی هر چه بیشتر کاربران و ذینفعان، با زبان، تعاریف و واژگان پرکاربرد آمادگی استفاده گردیده های تمرین

  1.در برنامه ملی تمرین، توضیحاتی مختصر پیرامون مفاهیم یاد شده و در قالب جدول ذیل ارائه گردیده است

 واژگان و تعاریف به کار رفته در برنامۀ ملی تمرین – 10 جدول

 واژه تعاریف

مند فرآیندها، کارکردها و عملکرد تجهیزات و کارکنان در طی مبررسی نظا

 Accreditation اعتباربخشی .استانداردهای مشخص برنامه عملیاتی و روند اجرای تمرین آمادگی بر اساس

 برای بهبود وهایی سندی حاوی مشاهدات ثبت شده از یک تمرین و توصیه

 .ارتقاپس از تمرین و با قابلیت اتصال به برنامه ها برنامه ارتقای
ات گزارش اقدام

 انجام شده
After Action 

Report (AAR) 

ا رهایی و به منظور واقعی کردن آن نقش افراد داوطلبی که در حین تمرین

)مثل ایفای  نمایندمی ی و بازیسازشبیهمثل مجروحین و قربانیان حادثه، 

 نقش یک مصدوم(.

 Actors بازیگران

ی یا هدایت کلی تمرین است تا سازشبیهگرها نظارت بر نقش کنترل

اطمینان حاصل شود که فرآیند اجرای تمرین همانند طرح تمرین پیش رفته 

یابد. کنترل گرها بر ترتیب وقوع حوادث و اتفاقات و می و اهداف آن تحقق

 کنند.می نظارتها نیز خروجی پیام

 Controllers گرهاکنترل

)برای تسهیل کننده ها، کنترلرها و ارزیابان( باید بدنبال  نظر بادلتجلسه 

تمرینات مباحثه محور و عملیاتی محور انجام شود. اینها یک نوع تبادل نظر 

برای بازبینی و ارائه ها ریزان تسهیلگران، ارزیابان و کنترل کنندهبرای برنامه

 .بازخورد از تمرین است

 

 /جلسه تبادل نظر

 کسب اطالعات
Debriefing 

                                                      
1 United Nations International Strategy for Disaster Reduction 
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موجود، سیاست ها، های هایی که به منظور برجسته نمودن برنامهتمرین

و بدون انجام اقدامات عملیاتی و بر ها کمک متقابل و رویههای موافقت نامه

به عنوان ها گیرند. این تمرینمی پایه گفتگو و بحث جمعی مورد استفاده قرار

فعلی یا های با قابلیت کارکنانو ها سازمانابزاری در جهت آشنایی 

شامل  مباحثه محورشوند. تمرینات می مورد انتظار استفادههای قابلیت

 باشند.می سمینار، کارگاه، دورمیزی و بازی

 Discussion محورمباحثهتمرین 

Based Exercise 

 عملیاتساده ترین نوع تمرین عملیات محور است، در واقع نمایشی از یک 

یا رویه )خاص( تحت نظارت است و در حقیقت فرصتی برای شرکت 

نوعی از تمرین که برای آزمودن مهارت است.  کنندگان جهت اجرای یک

 شود.می یک عملیات خاص یا عملکرد در یک سازمان واحد استفاده

 Drill  مشق

هایی هستند که با هدف آموزش و تمرین توانمندی و فعالیتها تمرین

اساسی پیشگیری و کاهش اثرات، کاهش آسیب پذیری، پاسخ های صالحیت

 باشد، انجاممی و بازیابی در محیطی که برای مشارکت کنندگان بدون خطر

 شوند.می

 

 Exercise تمرین

نقش ارزیاب مشاهده و ارزیابی عملکرد و تصمیم گیری بازیگران است، تا 

اینکه گزارش نهایی خوب تهیه شده و مسائل مورد نظر در آن ذکر شود. 

مشارکت کننده در مقایسه  کارکنانتمرکز اصلی ارزیاب بر نحوه انجام وظایف 

 باشد.می با اهداف تمرین

 Evaluators ارزیابان

بر عملیات و با مشارکت چندین آژانس و یا سازمان که با تمرین مبتنی 

 استقرار واقعی منابع در یک پاسخ هماهنگ شده و مشابه حادثه واقعی صورت

 پذیرد.می

 Full Scale عیارتمرین تمام 

Exercise 

 Function کارکرد اصلی که باید در هر فاز مدیریت بالیا انجام گیردهای عبارت است از فعالیت

در مسیر ها مباحثه محور ضمن هدایت بحثهای افرادی که در تمرین

 .را بر عهده دارندها درست، هماهنگی بین گروه
 Facilitators تسهیلگران

بسیار پیچیده های اجرای تعاملی و سناریو محور وظایف خاص و یا فعالیت

 .در حوزه کاری یک سازمان در طی برنامه عملیاتی فوریتی است
 Functional کارکردیتمرین 

Exercise 

باشند که در قالب یک می جدیدترین نوع تمرین مربوط به حوزه آمادگی

ها، ی شده، با هدف سنجش و معتبر ساختن برنامهسازشبیهسناریو و شرایط 

و توالی ها و رویه موجود و همچنین شامل بررسی فرایندها سیاست

 Game بازی
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شود، بر می این شود آنگاه چه تحلیل، اگر ها، اجرای تجزیهگیریتصمیم

 .باشدمی موجودهای اساس برنامه

، یجانهای دارای توان ایجاد آسیب بالقوهیا فعالیت انسانی که به طور پدیده 

امور اقتصادی  و هااموال عمومی و خصوصی، زیرساخت ی،زیست محیط

 را دارد. )تجاری(

 /  مخاطره

 عامل خطرآفرین
Hazard 

دقیقه که بالفاصله پس از اتمام  30بحث تسهیل شده با حداکثر زمان یک 

گردد تا بازخورد مربوط به می تمرین توسط مشارکت کنندگان برگزار

عملکرد خود را دریافت نمایند. این بحث فرصتی برای مشارکت کنندگان در 

ه این جلسدر  باشد.می تمرین، جهت ابراز نظر در مورد تمرین و عملکرد خود

دهد تا مشارکت کنندگان در خود ارزیابی تمرین شرکت می تسهیلگر اجازه

 نموده و یک ارزیابی کلی از نحوه عملکرد صحیح در تمرین ارائه دهند.

جلسه بازخورد 

 فوری تمرین
Hot Wash 

یک تمرین که ضمن شناسایی نقاط قوت و نقاط های از یافتهای مجموعه

در تمرین، اقداماتی که به خوبی اجرا گردیده قابل بهبود مشارکت کنندگان 

کاربردی های را به همراه توصیه توانست به نحو بهتری اجرا گردندمی و یا

کارکردها و پیشگیری از بروز خطای مجدد در حوادث واقعی  ارتقایدر جهت 

 نماید.می و فعالیتهای آتی سازمان ارائه

 Lesson Learned آموختهدرس

مبتنی بر عملیات و همراه با پاسخ واقعی که بسیج تجهیزات، منابع تمرینات 

و کارکنان را در یک بازه زمانی نسبتاً طوالنی به همراه دارد. تمرینات مبتنی 

و ها تواند برای اعتبارسنجی برنامه ها، سیاست ها، توافق نامهمی بر عملیات

یمی فرآیندهای اجرایی فردی و ت ارتقایمورد استفاده قرار گرفته و ها رویه

 را به دنبال داشته باشد.

 Operational تمرین عملیاتی

Exercise 

عملکرد محور انجام داده و های وظایف معمول خود را در تمرین وها نقش

 د.نماینمی شرکتها مباحثه محور در بحثهای در تمرین
 Players آفریناننقش

 Practice / ممارست تمرین .برای بهتر شدن در آنانجام دادن دوباره و دوباره فعالیتی 

به دلیل علوم پزشکی مجاور هم که های / دانشکدهها از دانشگاهای مجموعه

ی دسترسی، زمان مطلوب امدادرسانی به یکدیگر و هاهوضعیت مناسب را

موجود، در یک حوزه جغرافیایی مشخص و محدود های منابع و ظرفیت

 اند.تقسیم بندی گردیده

 Region قطبمنطقه / 
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 اجرای برای سازی آماده عنوان به که است نمایشی هنرهای در فعالیت یک

 یلم،ف تولید و موسیقی تئاتر اپرا، مانند مرتبط، هنرهای و تئاتر موسیقی،

 .گیردمی صورت

 Rehearsal تمرین نمایشی

 Risk خطر احتمال وارد آمدن آسیب به جان، دارایی و محیط زیست

رزیابی اسناریو داستانی توصیفی است که به بخش خاصی از آینده و بر مبنای 

مخاطرات و تهدیدات متصور، محتمل و خطر و تجارب گذشته در حوزه 

 .گرددتدوین میقطعی 

 Scenario سناریو

باشد. این می ، تقلید و تمارضسازیی، ظاهرسازشبیهاز نظر لغوی به معنای 

دور میزی است که با ایجاد یک سناریوی فرضی، های واژه معادل تمرین

کنندگان را گیری برای شرکتهای تصمیمفرصت بحث و تمرین مهارت

 .نماید، در نظر گرفته شده استمی فراهم

 Simulation سازیشبیه

خ پاس مرحلۀروش استاندارد و بهینه اجرای فرآیندها و کارکردهای مرتبط با 

جلوگیری  و وظایف وها به حوادث و بالیا که به منظور اجرای صحیح نقش

 .گرددمی از ایجاد خطا تدوین و پیاده سازی

فرآیند عملیاتی 

 استاندارد

Standard 

Operating 

Procedure (SOP) 

مشارکت کنندگان به  شویقکه بر مبنای ت مباحثه محورنوعی از تمرین 

گیری در زمینه پاسخ به گفتگو و بحث پیرامون مسائل مختلف و تصمیم

 گردد.می شرایط اضطراری طراحی

 Table Top تمرین دورمیزی

Exercise (TTX) 

 (1396 همکاران؛ و خانکه ا،یخطر حوادث و بال تیریمد یشناساصطالح کتاب: عمدتاً برگرفته از)
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