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پزشكيپزشكي  آموزشآموزش  وو  درماندرمان  ،،  بهداشتبهداشت  وزارتوزارت   

 

 كليات:)فصل اول(

 و 2 ماده یاجرا یراستا در( شود یم خوانده کارگروه اختصار به پس نیا از)که  سالمت در حوادثه غیر مترقبه کارگروه نامه نییآ

 کشاور  بحاران  تیریماد  یهمااهن   یشورا مورخ.............  جلسه در و نیتدو بحران تیریمد سازمان لیتشک قانون 15 ماده 2 بند

 .است گرفته قرار بیتصو مورد

 مستندات قانوني :1ماده 

 قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور 9ماده 

 آماوز   و درماان  بهداشات  وزارت در کارگروه خانه ریدب کارگروه، ییاجرا اتیعمل یری یپ ،یبانیپشت ،یهماهن  جادیا منظور به

تادابیر و اقادامات زیار     مترقباه،  ریا غ حوادث به پاسخآمادگی و  ب،یکاهش آس ،یریش یمراحل پدرتا  گردد یم لیتشک یپزشک

 :ردیپذ صورت

 مقدمه:

سااننه   حاوادث،  نیا ا وقاو  .  است مطرح جهان سراسر در سالمت نظام عمده چالشهای از یکی بعنوان ایبال و حوادث اکنون هم

سااز توساعه    نهیتواند زم یکه م یاز منابع جهان یادیو حجم ز دهیگردمیلیون ها نفر  تیو معلول تیمصدوم ر،یم ومنجر به مرگ 

ناان آور جامعاه را دربرگرفتاه و     عمدتاجمعیت جوان، مولد و ایشود. انوا  بال یم ایبال و حوادث انباریز جیگردد مصروف نتا داریپا

 یتار ما   یو متوسط جد نییبا درآمد پا یبخصوص در کشورها امر نیا. ندینمامی تحمیل جامعه بر را یمیعظ مادی هایخسارت

 باشد.

 دهیا گرد متحمال  را نااگواری  پیامدهای اخیر صده طی و دارد قرار ساخت انسان و طبیعی مخاطرات انوا  معرض در ایران کشور

 ماردم  مطالباه  نیاول همواره سالمت و بوده ها سازمان یتمام یهمکار و مشارکت مستلزم بحران جامع تیریمد که آنجا از. است

 یریش یپ تیاولو با مترقبه ریغ درحوادث یتوانبخش و درمان بهداشت، کارگروه راستا نیا در لذا باشدیم ها بحران رخداد متعاقب
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 اهاداف  گاناه  پانج  یهاا  تهیکم توان از یمند بهره با و پاسخ و یزیر برنامه ،یآمادگ بر تمرکز نیهمچن و یریپذ بیآس کاهش و

 .دینما یم یری یپ را لیذ واقدامات
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 هدف كلي (1ماده 

 تاا   ت،یظرف شیافزا ،یعملکرد و یا سازه ریغ ،یا سازه یریپذ بیآس منظورکاهش به سالمت حوزهخطر  تیریمد توان یارتقا

 هاا، یماریب و ریا مو  مرگ کاهش جهت درتوان پاسخ  شیوقو  حوادث، افزا زماندر  سالمت حوزه عملکرد یداریپا نیتام و یآور

 و یسااز  بااز  باا  ارتباا   در یگاذار  اسات یس و ساز،و انسان  یعیطب مترقبه ریغ مخاطرات هیکل از یناشسوء  عوارض و تهایمعلول

 (یتیامن – یموارد اجتماع جز)به سالمت نظام یساز مقاوم

 و تعاریف مفاهیم (2ماده 

 مجلاس  1387 خردادسال 29 مصو  کشور بحران تیریمد سازمان قانوننامه،  نییآ نیامورد استفاده در  یعموم میمفاه یمبنا

 .باشدیم یاسالم یشورا

 سازماني ماموریتحیطه  (3ماده 

 هیا کل یهمااهن  . باشاد  یما  کارگروه عضو بانیهمکار و پشت ، یاصل یسازمان ها/دست اه ها هینامه، کل نییآ نیا یسازمان طهیح

 نیای آ نیا ا قالاب  در کاارگروه  عضو یها اه/دست ها سازمان( 2 فصل 5 ماده)موضو   یموضوع یها طهیح با مرتبط یها تیفعال

نامه مشاارکت داشاته و در    نییآ نیا یاجرا در( یو شهرستان یاستان ،یکارگروه )در سطوح مل یاعضا هی. کلرندیگ ینامه انجام م

 باشند.   یراستا مسئول و پاسخ و م نیا
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 ساختار كارگروه( 4ماده 

 :باشد یم ریز موارد شامل کارگروه ساختار

 (یپزشک آموز  و درمان بهداشت، ریوز یسو از درمان)معاون  کارگروه سییر

 (یپزشک ها تیفور و حوادث تیریمد مرکز سیی)ر کارگروه ریدب

 کاارگروه  اسات یر حکام  و ریا دب شنهادیپ با که بوده ایبال و حوادث در سالمت حوزه در متخصص یفرد کارگروه خانه ریدب سییر

 .گردد یم نییتع

باشاد کاه    یم یتوانبخش و، غذا و دارو پژوهش  آموز ، ،یبانیکارگروه شامل بهداشت، درمان، پشت نیدر ا یتخصص تهیکم هفت

 دییتا ، تهیکم سییر شنهادیپآن به  ریو دب یدرمان و آموز  پزشک بهداشت ریوز مربوطه معاون عهده هاول ب تهیکم پنج استیر

ئایس ساازمان بهزیساتی    ر عهاده  در یتوانبخش کارگروه استیر نیهمچنشود.  یم نییتع تهیکم سییکارگروه و با ابالغ ر سییر

آن باه   ریا دبو یا معاون درمان دانش اه علوم بهزیستی و توانبخشی به عنوان و  یتوانبخش و یستیبهز علوم دانش اهکشور و رئیس 

همچنین رئیس کمیته غاذا و دارو رئایس ساازمان غاذا و     باشد.  یم تهیکم سییکارگروه و با ابالغ ر سییر دییتا شان،یا شنهادیپ

 باوده  کارگروه رخانهیدب یرسم عضو ها تهیکم ریدبدارو و به تشخیص رئیس و تایید رئیس کارگروه دبیر کمیته تعیین می گردد. 

 دارد(. مربوطهشرح ذکر شده در ماده  به ییاعضا یتخصص تهیکم هر. دینما یم تیفعال رخانهیدب سییر نظر ریز و

انجام  یپزشک یها تیحوادث و فور تیریکارگروه مستقر در مرکز مد رخانهیدب قیکارگروه از طر یها تیفعال ی: هماهن 1 تبصره

 رساند.   یکارگروه به انجام م یتخصص یها تهیامر را با مشارکت کم نیکه ا ردیگ یم

( دانشا اه  سیرئا  از ینیجانش به درمان معاون ای) دانش اه سییر بعهده کارگروه استیر ،یپزشک علوم دانش اه سطح در: 2 تبصره

 سیرئا  شهرساتان،  سطح در. باشد یم یپزشک علوم دانش اه یپزشک یتهایفور و حوادث تیریمد مرکز سیرئ بعهده آن یریدب و

 ی. سااختار و اعضاا  باشد یم یپزشک یتهایفور و حوادث اداره سیرئ کارگروه ریدب و بوده درمان و بهداشت شبکه سییر کارگروه،

 .است یمل سطح مشابه یشهرستان و یدانش اه سطح یکارگروه ها
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 )فصل دوم( شرح وظايف عمومي و تخصصي
 

 عمومي شرح وظايف :4ماده 
 کشور بحران مدیریت هماهن ی شورای و شورایعالی مصوبات اجرای .1

 هاای  حیطاه  و هادف  راستای در عضو های دست اه و ها سازمان و تخصصی های کمیته وظایف شرح تصویب و تدوین .2

   کارگروه موضوعی

 باه  کارگروه عضو های دست اه و ها سازمان و تخصصی های کمیته سالیانه و ساله پنج عملیاتی برنامه تصویب و تدوین .3

 مربوطه بودجه انضمام

 نیاز  و بحران مدیریت در ذیربط های بخش و سازمانها سایر و فرعی کارگروههای نقش و دقیق وظایف تصویب و بررسی .4

 .آن اجرای بر نظارت و همکار سازمانهای

 آسایب  کااهش  پیشا یری،  مراحال  در ایمنای  اساتانداردهای  ارتقاء زمینه در کاربردی های پژوهش هدایت و پی یری .5

 .درمان و بهداشت بخش در بازتوانی و بازسازی مقابله، آمادگی، آوری، تا  ظرفیت، افزایش پذیری،

 و بینای  پایش  مراحال  در مرباو   هاای  بخاش  زیر در بحران مدیریت اجرایی و پژوهشی های طرح پیشنهاد و بررسی .6

 .بازتوانی و بازسازی مقابله، آمادگی، آوری، تا  ظرفیت، افزایش پذیری، آسیب کاهش پیش یری،

 و مترقبه غیر حوادث در توانبخشی و درمان بهداشت، تخصصی کارگروه سالیانه و ساله پنج عملیاتی های برنامه تدوین .7

 جهات  غیرمترقباه  حوادث در درمان و بهداشت کارگروه دبیرخانه به آن ارائه و ها استان و مرکز در فرعی کارگروههای

 بحران مدیریت سازمان تشکیل قانون 8 ماده 1بند) مربو  های نامه موافقت تبادل و نزم اعتبارات تخصیص و تصویب

 بحران مدیریت سازمان به ارائه جهت( کشور

 هاا  نامه موافقت تبادل و منابع تامین مشارکت، جلب جهت ذیربط های دست اه/ها سازمان به عملیاتی های برنامه ارایه .8

 کشور بحران مدیریت هماهن ی شورای هماهن ی با

 وظاایف  شرح راستای در کارگروه عضو های دست اه و ها سازمان و تخصصی های کمیته عملکرد بر نظارت و هماهن ی .9

 مصو  عملیاتی برنامه و
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 مختلاف  مراحال  خصاوص  در مجموعاه  زیر های سازمان و ها شرکت اقدامات بر ارزیابی و نظارت هماهن ی، پشتیبانی، .10

 .وزیر به گزار  ارائه و ها استان و مرکز در( مقابله و آمادگی بویژه) بحران مدیریت

 خطار  کااهش  و پیشا یری  برناماه  پاذیری،  خطار  جاامع  نقشه: شامل بالیا و حوادث در سالمت ملی جامع طرح تهیه .11

 مترقبه غیر حوادث در توانبخشی و درمان بهداشت، بازتوانی و پاسخ وآمادگی، ظرفیت افزایش جامع طرح پذیری،

 و همکاار  هاای  ساازمان  و کاارگروه  اقادامات  باا  مارتبط  های داده بانک شامل کارگروه اطالعات مدیریت سامانه ایجاد .12

 ...   و ارزشیابی و پایش اولیه، هشدار حوادث،سامانه ثبت ملی سامانه شامل پشتیبان،

 راساتای  در کاارگروه  عضاو  های دست اه و ها سازمان و تخصصی های کمیته نیاز مورد های پژوهش هدایت و مدیریت .13

 نتاایج،  استخراج و اجرا مدیریت و کارگروه وظیفه شرح اساس بر پژوهشی های اولویت استخراج)مصو  عملیاتی برنامه

 (بالیا و حوادث با مرتبط سالمت های فناوری توسعه

 ملی استاندارد های ابزار از استفاده با کارگروه اعضای کلیه مشارکت با توانبخشی و درمان ، بهداشت حوزه خطر ارزیابی .14

 سالیانه بصورت حداکثر ها ظرفیت و ها پذیری آسیب مخاطرات،: شامل کارگروه ابالغی

 بالیا و حوادث در اجتماعی و روانی جسمی، توانبخشی تخصصی خدمات تامین و ریزی برنامه .15

 و پاساخ  ، آماادگی  آسایب،  کاهش/پیشا یری  فازهاای  اختصاصای  مشاتر   خدمات ارایه های برنامه تصویب و تدوین .16

 .بازتوانی

 تحقاق  جهات  کاارگروه  اعضای کلیه مسئولیت و نقش آن در که است ای برنامه مشتر  برنامه از منظور 

 در کاارگروه  عضاو  هار  برناماه  اختصاصای  برناماه  از منظور. شود می مشخص کارگروه سازمانی ماموریت

 .  باشد می( کارگروه این سازمانی ماموریت راستای در) بحران مدیریت فازهای
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 ( شرح وظایف تخصصي كارگروه6ماده 

 و همااهن ی  نظاارت،  ریازی،  برنامه درراستای اقدام گونه هر شامل مترقبه غیر حوادث در سالمت تخصصی کارگروه وظایف شرح 

 پایش  خادمات  تخلیاه،  و تریاا   از اعام  کشاور  ساالمت  مساایل  زمیناه  در بحاران  بازتوانی و پاسخ آمادگی، مراحل در توسعه

 بیماریها، با مبارزه و پیش یری باروری، و جنسی سالمت و خانواده بهداشت محیط، بهداشت بیمارستانی، خدمات بیمارستانی،

 درماانی،  بهداشاتی  تساهیالت  و بیمارساتانها  تخلیاه  تغذیاه،  بر نظارت و ارزیابی آشامیدنی، و خوراکی مواد بربهداشت نظارت

 برناماه  همچناین  آن داخلی نامه آیین براساس کارگروه وظایف و فعالیت های حوزه سایر و روان بهداشت توانبخشی، خدمات

 منظور به پژوهش و( مداوم آموز  و دانش اهی) متخصص نیروهای منظورتربیت به آموز  انجام منظور به هماهن ی و ریزی

 .خدمات هدایت برای علمی شواهد تولید

 رمترقباه یحاوادث غ  تیریماد  یآن در ارتبا  با فازها یتخصص یها تهیکارگروه و کم یتخصص فیوظا شرحکل  بطور 

 :لینظارت و کنترل در موارد ذ یزیر برنامه و یاست زاریسعبارتند از 

 الف( قبل از حادثه: 

 یعموم تیو جمع یتوانبخش و ،یدرمان یبهداشت مراکزدر  رمترقبهیحوادث غ یمنیخطر و ا یابیارز  

 یعموم تیو جمع یتوانبخش و یدرمان ،یبهداشت مراکز در یریپذ بیآس کاهش و یریش یپ  

 ایبال و حوادث به پاسخ یبرا یعموم تیجمع و یتوانبخش و یدرمان ،یبهداشت مراکز یآمادگو ارتقا  نیتام 

 ایبال و حوادث به پاسخ یبرا یعموم تیجمع یآمادگو ارتقا  نیتام 

  کارکنان حوزه سالمت و عموم مردم  خدمت نیح و یرسم یها آموز 

 رمترقبهیدر حوادث غ پژوهش  

 رمترقبهیغ حوادث تیریمد با مرتبط یها یفناور توسعه 

 در قالب  یتخصص خدمات هیارا یها بسته نیتدوEOP سالمت 

 ویسنار و یمحل ،ینقشه خطر مل ،خطر یابیحوزه سالمت بر اساس ارز ازیمنابع مورد ن ینیب شیو پ ملزومات و لوازم یساز رهیذخ 

 محتمل یها
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 (داوطلب و یرسم کادر از)اعم  یانسان یروین تیریمد 

 ب( حین حادثه:

 خادمات   ،یمارساتان یب شیخادمات پا   یدر قالاب کارکردهاا   ایا خدمات پاساخ مطلاو  باه حاوادث و بال     هیارا یابیو ارزش شیپا

 یروانا  تیا حما ،یبهداشت خاانواده و باارور   ر،یرواگیو غ ریواگ یها یماریبب ط،ی)بهداشت مح یخدمات بهداشت ،یمارستانیب

 و ... خون انتقال خدمات ،یش اهیآزما ،خدماتیتوانبخش خدمات(، هیتغذ ،یاجتماع

 ج( بعد از حادثه:

 یدرمان یبهداشت التیتسه و منابع یعملکرد یبازتوان و یبازساز یابیارزش و شیپا 

 امدادگران و ریتاث تحت تیجمع به یاجتماع یروان یبازتوان و یکیزیف یتوانبخش خدمات هیارا یابیارزش و شیپا 

 ی كارگروه اعضا (7ماده 

 ی اصلياعضاالف( 

 بحران  تیریسازمان مد و یمجموعه وزارت بهداشت، درمان و آموز  پزشک ریز یسازمان ها و دست اهها ،یاصل یاعضا از منظور

 :باشد یم لیذ شرح بهکشور 

 و روسای کمیته های کارگروه   آنها اریانخت تام ندهینما ای یدرمان و آموز  پزشک بهداشت، ریوز نیمعاون 

 کنند(   یسازمان شرکت م نیا نیاز معاون یکیبحران کشور )بسته به موضو  جلسه کارگروه حداقل  تیریسازمان مد ندهینما 

 ریکارگروه و دعوت دب سیرئ صیبه تشخ یو توانبخش درمان و بهداشت مختلف یها حوزه ندگانینما 

 ب( دستگاه های همکار 

 باشد یم لیکارگروه به شرح ذ فیمرتبط با شرح وظا یهمکار، سازمانها و دست اهها یاز اعضا منظور: 

 ایران اسالمی جمهوری احمر هالل جمعیت نماینده 

 پزشکی جامعه بسیج نماینده 

 کارگروه رئیس تشخیص به سالمت نظام با مرتبط خصوصی اصناف نماینده 
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 اجتماعی تامین سازمان درمان معاونت نماینده 

 مسلح های نیرو بهداری کل ستاد نماینده 

 کشاورزی جهاد وزارت نماینده 

 بهزیستی سازمان نماینده 

 پزشکی نظام سازمان نماینده 

 پرستاری نظام سازمان نماینده 

 خون انتقال سازمان نماینده 

 

 ج( كمیته های تخصصي

 یما  لیا کارگروه باه شارح ذ  و غذا و دارو  یتوانبخش ،پژوهش، آموز   ،یبانیبهداشت، درمان، پشت یتخصص تهیکم هفت یاعضا 

 باشند:  

 كمیته تخصصي بهداشت: (1

 (کمیته رئیس) پزشکی آموز  و درمان بهداشت وزارت بهداشت معاون 

 (کمیته دبیر) بالیا خطر و مدیریت دفتر رییس و بهداشت معاون مشاور 

 واگیر بیماریهای مدیریت مرکز کل مدیر  

 غیرواگیر بیماریهای مدیریت مرکز کل مدیر 

 مدارس و خانواده جمعیت سالمت دفتر کل مدیر  

 کار محیط سالمت مرکز مدیرکل 

 شبکه مدیریت مرکز کل مدیر  

 جامعه تغذیه بهبود دفتر مدیرکل   

 اعتیاد و اجتماعی روانی، سالمت دفتر مدیرکل   

 سالمت مرجع آزمایش اه کل مدیر  
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 پاستور انیستیتو ریاست  

 خون انتقال سازمان مدیرعامل  

 مدیر کل سازمان پانیش خون 

 تهیکم سییر صیتشخ به تهیوزارت بهداشت مرتبط با کم  رید یبخشها ندهینما 

 

 كمیته تخصصي درمان: (2

  (کمیته رئیس) یکی از معاونین معاونت درمان به تشخیص معاون محترم درمان 

  دبیر کمیته (  نظارت بر حوادث غیر مترقبهرئیس اداره ( 

 

 تعرفه و استاندارد تدوین و فناوری و ارزیابی دفتر کل مدیر 

 خدمات تعالی و بیمارستانی مدیریت دفتر کل مدیر   

 بخشی اعتبار و نظارت دفتر کل مدیر  

 خون انتقال سازمان عامل مدیر  

 بهداشت وزارت پرستاری معاونت 

 پزشکی تجهیزات و دارویی سهامی شرکت کل مدیر  

 روان سالمت دفتر کل مدیر  

 كمیته تخصصي آموزشي: (3

 (کمیته رئیس) پزشکی آموز  و درمان بهداشت، وزارت آموزشی معاون 

  ) فرد متخصص به پیشنهاد دبیرخانه کارگروه و تایید رئیس کمیته ) دبیر کمیته 

 آزمونها و سنجش و پزشکی آموز  توسعه و مطالعات مرکز کل مدیر 

 تخصصی و پزشکی آموز  شورای های دبیرخانه و ارزیابی و بخشی اعتبار کل مدیر  

 دانشجویی آموز  امور کل مدیر  
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 نخب ان و اساتید امور کل مدیر  

 

 كمیته تخصصي پژوهش و فناوری: (4

 (کمیته رئیس) پزشکی آموز  و درمان بهداشت، وزارت فناوری و تحقیقات معاون 

  ) فرد متخصص به پیشنهاد دبیرخانه کارگروه و تایید رئیس کمیته ) دبیر کمیته 

 فناوری و تحقیقات هماهن ی و توسعه مرکز کل مدیر 

 علمی انتشارات و اطالعات هماهن ی و توسعه مرکز کل مدیر 

 سالمت فناوری توسعه دفتر کل مدیر   

 پزشکی زیست های پژوهش در اخالق ملی کمیته رییس 

 نشریات کمیسیون دبیرخانه رییس 

 

 كمیته تخصصي پشتیباني: (5

 (کمیته رئیس) پزشکی آموز  و درمان بهداشت، وزارت پشتیبانی معاون 

  ) فرد متخصص به پیشنهاد دبیرخانه کارگروه و تایید رئیس کمیته ) دبیر کمیته 

 عملکرد پایش و بودجه مرکز کل مدیر  

 اداری تحول و مدیریت توسعه مرکز کل مدیر  

 پشتیبانی و انسانی منابع کل مدیر   

 ذیحسابی و مالی امور کل مدیر   

 عمرانی امور و فیزیکی منابع توسعه دفتر کل مدیر  

 حراست دفتر کل مدیر  

 ارتباطات فناوری دفتر کل مدیر  

 دفترحقوقی کل مدیر 

 پزشکی تجهیزات دفتر کل مدیر  
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 كمیته توانبخشي (6

 (کمیته رئیس)سازمان بهزیستی کشور  رییس 

  ( کمیته دبیر) رئیس دانش اه علوم بهزیستی و توانبخشی و یا معاون درمان دانش اه علوم بهزیستی و توانبخشی 

 رفاه وزیر معاونین از یکی 

 سالمت بیمه سازمان رییس 

 اجتماعی تامین سازمان درمان معاون 

 3 دبیر کارگروه  تشخیص با توانبخشی حوزه متخصصین از نفر 

  ههای علوم پزشکی مدیر کل اداره بهزیستی استان به عنوان رئیس کارگروه و نماینده ای از معاونت درمان باه  : در دانش ا1تبصره

 تشخیص رئیس کارگروه به عنوان دبیر انتخا  می گردد.

 یبارا  نیمتخصصا  ایا ساازمان ها/دسات اه هاا     ریتوانند بسته به مورد از ساا  یم یتخصص یها تهیو کم کارگروه سیرئ: 2 تبصره 

 شرکت در جلسات دعوت بعمل آورند.  

 شرکت در جلسات  یو ثابت خود را برا اریتام انخت ندهیامر، نما لیتوانند جهت تسه یو همکار کارگروه م یاصل ی: اعضا3 تبصره

 .  ندینما یمعرف

 كمیته غذا و دارو  (7

  ) رئیس سازمان غذا و دارو  وزارت بهداشت درمان و آموز  پزشکی ) رئیس کمیته 

  ) فرد متخصص به پیشنهاد دبیرخانه کارگروه و تایید رئیس سازمان غذا و دارو ) دبیر کمیته 

  معاونین سازمان غذا و دارو 

 جامعه تغذیه بهبود دفتر مدیرکل   

 پزشکی تجهیزات و دارویی سهامی شرکت کل مدیر  

  رئیس دبیرخانه کارگروه سالمت در حوادث غیر مترقبه 

  در .... ماده، .... بند و ... تبصره در جلسه مورخ .......... شوراي هماهنگي مديريت بحران كشور به تصويب رسيد.در .... ماده، .... بند و ... تبصره در جلسه مورخ .......... شوراي هماهنگي مديريت بحران كشور به تصويب رسيد.  اين شرح وظايفاين شرح وظايف
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