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 مديريت  بحران
 هنر؟ مدیریت بحران: دانش یا 

زوش ؿذ وِ همَلِ فَق دس ٍالغ تشویجی اص آًْبػت. تاغلت ثب ایي ػَال هَاجِ ّؼتین وِ آیب هذیشیت ثحشاى داًؾ اػت یب ٌّش؟ ثبیذ ه
هذیشیت، هبًٌذ ّوِ وبسّبی دیگش چَى هٌْذػی، حؼبثذاسی یب حتی ثبصی فَتجبل ٌّش اػت. ثب ایي ّوِ، هذیشاى ثب ثِ وبسگیشی آگبّی ػبصهبى 

تَاًٌذ ثْتش وبس وٌٌذ . ّویي آگبّی ػبصهبى یبفتِ، اثتذایی یب پیـشفتِ، دلیك یب غیش دلیك،  ثِ هیضاى ػبصهبى یبفتگی ٍ دسثبسُ هذیشیت هییبفتِ 
ای وِ صیشػبخت ػول ؿَد، اهب آگبّی ػبصهبى یبفتِایي سٍ هذیشیت ثِ ػٌَاى یه ػول، ٌّش هحؼَة هیآٍسد. اص سا پذیذ هیؿشایط خَد، داًـی 

هذیشیت ثحشاى ّن داًؾ اػت ٍ ّن ٌّش. هذیشیت داًؾ ٍ ٌّش هىول یىذیگشًذ. پغ  یاچٌیي صهیٌِؿَد. دس هذیشاى اػت، داًؾ ؿٌبختِ هی
 وٌذ. هَثش یه ٌّش اػت وِ اص داًؾ صیشثٌبیی هذیشیت اػتفبدُ هی

 

 وظایف مدیران بحران
  ي ٍظبیف هذیشاى ثحشاى ػجبستٌذ اص:تشیػوذُ

 ٍ وبّؾ اثشات حبدثِ ٍ آهبدگی ثشای همبثلِ ثب حبدثِ ی پیـگیشیاشسیضی ثثشًبهِ -
 ّبی پیـگیشی، وبّؾ اثشات، آهبدگی ٍ همبثلِ ثب حبدثِجلت هـبسوت هشدهی دس فؼبلیت -

 ػبصهبًذّی ٍ ایجبد ػبختبسّبی ػبصهبًی ٍیظُ هذیشیت ثحشاى -

 ّبی پیـگیشی، وبّؾ اثشات، آهبدگی، همبثلِ ٍ ثبصػبصیسّجشی فؼبلیت -

 ّبی هذیشیت ثحشاىظبست ٍ وٌتشل ثش فؼبلیتً -

 

 مراحل مدیریت بحران
ّبی هذیشیت ثحشاى دس ؿَد، فؼبلیتّوبًگًَِ وِ هـبّذُ هی چشخِ ػیؼتن هذیشیت جبهغ ثحشاى ًـبى دادُ ؿذُ اػت. صیشدس ًوَداس 

-ّبی ػوذُ هشاحل چْبسگبًِ هذیشیت ثحشاى روش ؿذُؼبلیتاداهِ فثٌذی ّؼتٌذ. دس ، آهبدگی، همبثلِ ٍ ثبصػبصی لبثل دػتِچْبس هشحلِ پیـگیشی

 اًذ:
 
 
 
 

 
 1ؿىل

 
 
 
 

 

 

و روستاهاي اسالمی شهر ها و شوراهايها، دهیاريويژه کارکنان شهرداري  

 همبثلِ

 پیـگیشی

 آهبدگی

 ثحشاى ثبصػبصی
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 کاهش اثرات و پیشگیری
هجوَػِ الذاهبت جْت وبّؾ یب اص ثیي ثشدى هیضاى خطشپزیشی حَادث طجیؼی ٍ تىٌَلَطیىی ثش جبى ٍ هبل هشدم دس ثلٌذ هذت دس ایي 

 ّبی لبثل روش دس ایي صهیٌِ ػجبستٌذ اص: بلیتفؼؿًَذ. ػوذُ ثٌذی هیهشحلِ دػتِ
-تْیِ ٍ تذٍیي همشسات ٍ ضَاثط الصم جْت وؼت اطویٌبى اص تبهیي همبٍهت وبفی ػبخت ٍ ػبصّبی جذیذ دس همبثل حَادث ٍ ًیض جْت همبٍم -

 هَجَد.ّبی ىبػبصی تبػیؼبت ٍ ػبختو
  تشلجِ ثشاػبع ضَاثط ٍ همشسات.ّبی هَجَد دس ثشاثش حَادث غیشههمبٍم ػبصی تبػیؼبت ٍ ػبختوبى -

 هذیشیت وبسثشی اساضی. -

 ّب.ّب ٍ ػبصُتغییش هحل جوؼیت -

 تبهیي ثیوِ حَادث. -

 ّبی اطالع سػبًی حبدثِ.ایجبد ؿجىِ -

 .تجضیِ ٍ تحلیل حَادث -

 ّبی هشتجط ثب افضایؾ یب وبّؾ هخبطشات. ًظبست هؼتوش ثش فؼبلیت -

 آهَصؽ ّوگبًی. -

 تحمیك ٍ پظٍّؾ. -

 صدا.صا ٍ ثحشاىّبی ثحشاىهحلّبی تْیِ ًمـِ -

 تذٍیي همشسات ایوٌی ٍ ًظبست ثش ًحَُ اػوبل آًْب. -

 

 آمادگی
گیشًذ. هجوَػِ الذاهبت ثشای افضایؾ تَاى ػولیبتی ٍ ایجبد تؼْیالت ثشای ٍاوٌؾ هَثش دس ثشاثش حَادث هتحول دس ایي هشحلِ لشاس هی

 ّبی لبثل روش دس ایي صهیٌِ ػجبستٌذ اص:فؼبلیتػوذُ 
 .ّبی همبثلِ ثب ثحشاىسیضی ٍ تْیِ طشحثشًبهِ -
 ّب.ّب ٍ طشحاجشای دسػت ثشًبهِ -

 پیؾ ثیٌی تبهیي پبیبًی ٍ تذاٍم خذهبت دٍلت دس ؿشایط اضطشاسی. -

 ایجبد ٍ تمَیت ؿجىِ اًتـبس خجش دس هَالغ اضطشاسی. -

 ای استجبطبت اضطشاسی. ثبثت، ػیبس ٍ هبَّاسُ ّبیایجبد ٍ تمَیت استجبطبت اضطشاسی ؿبهل ثشلشاسی ؿجىِ -

 ایجبد ٍ تمَیت هشاوض ػولیبت اضطشاسی. -

 ًـش اطالػبت ػوَهی هشثَط ثِ ؿشایط اضطشاسی. -

 ّبی دٍ جبًجِ یب چٌذ جبًجِ.ّبی الصم جْت ّوىبسیایجبد تَافك -

 هذیشیت اػتفبدُ دسػت اص هٌبثغ. -

 دی ٍ هشدم.ػبص، ػَاهل اهذاگیش ٍ تصوینآهبدگی ًیشٍی اًؼبًی ؿبهل هؼئَلیي تصوین -

 ّبی جؼتجَ.ْبی ػگیبة، تذاسن تیوّبی صًذُآهبدُ ػبصی اهىبًبت ٍ تجْیضات جؼتجَ ٍ ًجبت ؿبهل دػتگبُ -

 آهبدُ ػبصی الالم اهذادی ؿبهل چبدس، پتَ، پَؿبن، هَاد غزایی هٌبػت ٍ وبفی.  -

 سػتبى صحشایی ٍ ... .ّبی پضؿىی تخصصی، ثیوب، تینًغاّبی اٍسطّبی اهذادی اضطشاسی ؿبهل تینآهبدگی تین -

 ای، سیلی، َّایی ٍ دسیبیی.آهبدگی تشاثشی اضطشاسی جبدُ -

 هطبلؼبت ٍ پظٍّؾ. -
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 مقابله
ایي هشحلِ ؿبهل اًجبم الذاهبتی اػت وِ پیؾ اص ٍلَع، حیي یب ثالفبصلِ پغ اص ٍلَع ثحشاى ثشای ًجبت جبى هشدم ٍ ثِ حذالل سػبًذى 

 ّبی لبثل روش دس ایي صهیٌِ ػجبستٌذ اص: فؼبلیتؿَد. ػوذُ ثش ثخـی ػولیبت ثبصػبصی اًجبم هیخؼبست ٍاسدُ ثِ اهَال آًْب ٍ افضایؾ ا
 .اػالم ّـذاس -
 .ّبی همبثلِّب ٍ ثشًبهِثِ اجشا دسآٍسدى طشح -

 .ثِ جشیبى اًذاختي ؿجىِ اًتـبس خجش -

 .دػتَس الذاهبت ّوگبًی ثشای حفظ ایوٌی فشدی ٍ جوؼی -

 .ػولیبت اضطشاسی )اتبق ثحشاى(فؼبل ػبصی ػتبد هشوضی ثشای ّذایت  -

 .آگبُ ػبصی هشدم اص سٍیذادّب -

 .ٍػؼت آًْب ٍ تؼییي ؿذت حبدثِ دس آًْبّب ؿبهل ؿٌبػبیی هحل جغشافیبیی هٌبطك آػیت دیذُ ٍ ثشآٍسد هؼتمین خؼبست -

 .تؼییي هؼتوش ًیبصّب -

اًتمبل هصذٍهیي ثِ هشاوض دسهبًی ٍ ًیض  ّبی اٍلیِ ٍٍ ًجبت ؿبهل آٍاسثشداسی ٍ ثیشٍى آٍسدى هصذٍهیي، اسائِ ووهّبی اهذاد اًجبم فؼبلیت -
 .ؿٌبػبیی اجؼبد صیشآٍاس، ثیشٍى آٍسدى آًْب ٍ اًتمبل ٍ دفي اجؼبد

  .تؼییي اهىبًبت ٍ هٌبثغ هَجَد لبثل اػتفبدُ -

 .ثؼیج هٌبثغ ٍ اهىبًبت لبثل اػتفبدُ حؼت ًیبصّبی تؼییي ؿذُ -

 .تبهیي ثْذاؿت ٍ دسهبى -

 .ثشلشاسی ًظن ٍ اهٌیت -

 .ٍ اػىبى هَلت جوؼیتخلیِ  -

 .اطفبء حشیك ٍ ًجبت لشثبًیبى -

 .غزاییَؿبن،لَاصم صًذگی،خَسان ٍ هَادتبهیي ٍػبیل اٍلیِ صًذگبًی ثشای آػیت دیذگبى ؿبهل چبدس، پتَ، لَاصم گشم وٌٌذُ، پ -

 .تبهیي پبیذاسی ٍ اػتوشاس خذهبت دٍلتی -

 

 بازسازی
ػتبًذاسدّبی صیؼتی ثشای هشدم ًبحیِ فبجؼِ دیذُ ٍ ًیض الذاهبت ثلٌذ هذت الصم هجوَػِ الذاهبت الصم ثشای ثبصگشداًذى حذالل اهىبًبت ٍ ا

 ّبی لبثل روش دس ایي صهیٌِ ػجبستٌذ اص: فؼبلیتؿًَذ. ػوذُ ثشای ثبصگشداًذى جبهؼِ ثِ ٍضؼیت لجلی دس ایي هشحلِ دػتِ ثٌذی هی
 هـبٍسُ دس اهَس هشثَط ثِ ثحشاى -
 ثشآٍسد خشاثی ٍ خؼبست -

 پبوؼبصی هؼبثشآٍاسثشداسی ٍ  -

 ّبی تخشیت ؿذُآٍاسثشداسی ػبختوبى -

 ّب پبوؼبصی آلَدگی -

 اًذاصی هشاوض اهذادسػبًیساُ -

 پشداخت ثیوِ ثِ فبجؼِ دیذگبى -

 ّبی هبلی ثِ هشدم هٌبطك فبجؼِ دیذُپشداخت ٍام ٍ ووه -

 اطالع سػبًی ثِ هشدم -


