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 برنامه مشخصات

 01ه: نسخ

 

 تهیه شده در:

 سازمان اورژانس کشور 
 اداره نظارت بر حوادث غیرمترقبه

 

 و حوادث در ایران سالمت نظام نیتمر یمل برنامه

و پدافند غیر عاملایبال  

IRANIAN NATIONAL HEALTH EXERCISE PROGRAM 

برنامه نفعانیذ و کاربران  

 

 بهداشت وزارت تابعۀ هایسازمان و هامعاونت  

 علوم پزشکی کشورهای و دانشکده هاهدانشگا 

 هااستان کشور و کارگروه سالمت در حوادث غیرمترقبه 

 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 
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 مقدمه     

 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 )

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

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

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

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

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

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

 .دفاع غیرعامل در برنامه ملی تمرین می باشد

 

                                                      
1 Emergency operation plan 
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 ی برنامۀ ملی تمریندست باالو اسناد  نیقوان -1

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

 سند پدافند زیستی، سند راهبردی شیمیایی، سند مقابله با حوادث پرتوی و سند جامع پدافند غیرعامل استانها -4

 

 سالمت از برنامه ملی آمادگی؛ بخشی برنامه تمرین ملی نظام سالمت -2

هرگونه برنامه تمرین باید بر اساس  باشد.می در حوادث و بالیابرنامۀ ملی آمادگی نظام سالمت  زقسمت مهمی اتمرین 

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 قابلیتبه ظرفیتآوری ملی در نظام سالمت با دستیابی امنیت 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

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

مدیریت و مقابله با تهدیدات ،  است در ارتباط با خطرات ناشی از کلیه مخاطرات شامل مخاطرات طبیعی و انسان ساخت

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

                                                      
1 National Resopnse Framework (NRF) 
2 National Incident Management System (NIMS) 
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اهداف تعیین مبتنی بر  هایمأموریتدستیابی به ها و در راستای تآمادگی ملی نظام سالمت بر اساس قابلیت و ظرفی

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

 

 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،

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

 .است ریزی گردیدهپایهها ظرفیت

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

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  ارتقایفراهم و شرایط الزم را جهت  

ارزیابی خطر، های تباط دو سوووویه و تعاملی و با اسوووتفاده از نقشوووهنماید. این برنامه از طریق ایجاد یک ارمی تمرین مهیا

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

ی مورد انتظار از بخش  و کارکردها  ها  حوزه سوووالمت به منظور تقویت توانمندی    های  مرتبط با تمرین های  نیازها و برنامه    
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نماید. از سوووی دیگر گزارش سووالیانه آمادگی بهداشووت و درمان ایران، میزان اثربخشووی می بهداشووت و درمان را مشووخص

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

 

 آمادگی نظام سالمت یچرخه ارتقا -3تصویر 
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 در حوادث و بالیا سالمت نیتمر یبرنامه مل یاصل اهداف

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

 مربوط به حوزه سالمت کشور مباحثه محورعملیاتی و های ساماندهی تمرین -1

 حوزه سالمتهای گذاری کالن در زمینه مدیریت تمرینسیاستگذاری و هدفایجاد بسترهای الزم جهت  -2

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

 مانحوزه بهداشت و درهای 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

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:برگزاری هر تمرین یک یا چند هدف از اهداف زیر را دنبال می 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

  ؛گری و اعتماد به نفس در مشارکت کنندگانارتقای حرفه ای -4

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

  ؛جامعهارتقای برقراری ارتباط با  -11

 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

 ؛برخی حوادث خاص ها و اقتضائاتشناخت 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



    

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

9 

 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 ارد ، ضرورت دبه 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

( 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 انواع 

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
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 1محورهای مباحثهتمرین -1

 (3)یا زنده 2های 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

  4سمینار توجیهی -1

 5کارگاه -2

 6دورمیزیتمرین  -3

  7بازی -4

 8ایسازی رایانهشبیه -5

 :عملیاتی هایتمرین( ب

                                                      
1 Discussion- Based Exercises 
2 Operational Exercises 
3 Live 
4 Orientation Seminar 
5 Workshop 
6 Tabletop Exercises 
7 Game 
8 computer simulation 
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  1مشق -1

 2تمرین کارکردی -2

 3تمرین تمام عیار -3

 

 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

 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

                                                      
1 Drill 
2 Functional Exercise 
3 Full Scale Exercise 
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 را استخراجها ی کاری راه حلهاهشود بحث کرده و در گرومی در ارتباط با سناریو توسط تسهیل کننده تمرین مطرح

 شود.می فهرستمورد توافق قرار گرفته و ها کنند و در نهایت راه حلمی

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

 )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 

 

 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
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 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.

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.
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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

 

 

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

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  ب تمورین بعود، در قالو  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

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،



    

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

17 

 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 

 

 نیتمر یاجرا یهانهیزم

خاص تهدیدات و حوادث  ،ساختتهدیدات انسانو و مخاطرات  مرتبط با پاسخ سالمت به مخاطرات طبیعیهای تمامی تمرین

(CBRNE)آمادگی در بخش بهداشت و های برگزاری تمرینهای مشمول برنامه ملی تمرین در حوزه سالمت خواهند بود. زمینه

 مخاطره اصلی 10، در سطح قطب بر مبنای 1«رویکرد تمام مخاطراتی»با درمان ایران و تعیین عنوان سناریو در سطح ملی 

ارائه دهندۀ مراکز و ی علوم پزشکی کشور هاهمخاطره اولویت دار دانشگا پنج و در سطح محلی بر پایه قطب هر هایاستان

                                                      
1 All Hazard Approach 
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گردند. می دار با استفاده از ابزار ملی ارزیابی مخاطرات شناساییپذیرد. مخاطرات اولویتمی صورت خدمات بهداشتی و درمانی

 باشد.می و مخاطرات اصلی در برنامه ملی تمرین شامل موارد ذیلها زمینه

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

)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

 ()پدافند غیرعمل(CBRNEتهدیدات و حوادث خاص )ج( 

سناریوهای پایۀ ملی نظام سالمت جمهوری »مندرج در کتاب سناریوی  32شود در تدوین سناریوهای تمرین، از توصیه می

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

 ذکر شده است.

 و پدافند غیر عاملدر حوادث و بالیا سالمت نظام  نیتمر یمل برنامههای ساختار

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 کارگروه سالمت در حوادث غیرمتدبیرخانه  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

 

 

                                                      
1 standard operating procedures 
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 سالمت در حوادث و بالیا ملی تمرین کمیتۀشرح وظایف ساختار و 

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 

های )ساااختاردانشااگاه  قطااب و سااالمت در حااوادث و بالیااای تماارین کمیتااۀشاارح وظااایف ساااختار و 

 محلی( ای ومنطقه

 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 تمرینشرح وظایف کمیته 

   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 هایتمرینتدوین سناریوهای اصلی 

 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

 رسانی اجرای تمرینفرم اطالع – 3  جدول
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 برنامه ها ارتقایو تمرین گروه ارزیابی 

 ؛هاتمرین ارزیابی 

 ؛تمرین هایبرنامه اصالحات بر نظارت 

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

 ؛بررسی و مطالعه گزارش ساالنه آمادگی حوزه سالمت 

  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 تمرینوبهداشتی و درمانی اشناسایی و معرفی واحدها و مراکز 

  ؛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

)های( ن مکا

 انجام تمرین

مشارکت )های(  سازمان

 کننده

تعداد 

 گانکنندمشارکت

هدف/ اهداف 

 تمرین
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 بازنگری و توسعه برنامه ملی تمرین

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

 یک در گردد.می علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سراسر کشور ابالغهای و دانشکده هاهو به دانشگابازنگری قرار گرفته 

 : 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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