
 پ
 

 1400مهر 17        
  9 October 2021 

 1443 ربيع االول 2 

ي 
ها

ه 
وز

آم
ن

را
بح

ت 
ري

دي
م

 
ره

ما
ش

 5 

 

 شرايط موفقیت در مديريت بحران
 های زیر باشد:هر سیستم مدیریت بحران برای تضمین موفقیت خود باید دارای ویژگی

 مشارکت داوطلبانه مردم در امور آمادگی، مقابله، امداد رسانی، کاهش اثرات بالیای طبیعی و بازسازی و عادی سازی استفاده نماید.از  -
 دارای بازده و امکانات اجرایی قوی باشد -

 به نیاز آسیب دیدگان واقف باشد.  -

 دارای مدیریت غیرمتمرکز باشد. -

 د رسانی توجه ویژه نماید. اابتکاری در عملیات امدهای جدید و به استفاده از روش -

 به آمادگی الزم و توسعه عملیات  مقابله با بحران اهمیت دهد. -

 به عملیاتی دست زند که درباره آن بهترین اطالعات و آگاهی را دارد.  -

 ساختار سازمانی ساده و تعداد محدودی کارمند ستادی داشته باشد.  -

 و سنن اجتماعی، فرهنگی و محلی را محترم شمارد.  االمکان آدابحتی -

 های مسئول مدیریت بحران، تالش نماید. برای ایجاد هماهنگی عملیات بین سازمان -

 

 ايران در بحران مديريت
 کمابیش کشور در بزرگ حوادث بحران مدیریت مختلف فرایندهای در ضرورت به بنا ایران در حاکم هایدولت گذشته هایدوران از

  .است گرفته خود به ترییافته سازمان و تررسمی شکل تدریج به اقدامات این اخیر هایدهه در اما اند،داشته نقش

  .است اقدامات اینگونه شده ثبت مواد جمله از 1302 سال در سیل و زلزله حوادث دیدگانآسیب به کمک در ارتش نیروهای دخالت

 .1302 سال در سرخ خورشید و شیر جمعیت تشکیل

 .1337 سال در غیرنظامی دفاع سازمان تاسیس 

 .1348 سال در سیل از ناشی اثرات کاهش قانون تصویب

 .ایمنی خدمات و نشانی آتش هایسازمان تاسیس
 اقدامات تدریجی تکوین مهم مراحل جمله از پزشکی آموزش و درمان بهداشت، وزارت در هافوریت و حوادث مدیریت مرکز تاسیس

 .شوندمی محسوب کشور در بحران مدیریت یافته سازمان

  .شد ایجاد جمهوری رئیس اجرایی معاونت حوزه در کشور غیرمترقبه سوانح و حوادث کل اداره 1365 آذرماه در
 بالیای اثرات کاهش المللی بین دهه عنوان به متحد ملل سازمان سوی از میالدی 1990 دهه اعالم و منجیل 1369 زلزله از پس

 .شدند تصویب آن اجرایی نامه آئین و طبیعی بالیای اثرات کاهش ملی کمیته تشکیل قانون طبیعی،

 .نمود کار به آغاز کشور وزارت در کشور غیرمترقبه سوانح و حوادث ستاد 1370 ماه اسفند در
 سازمان8 و وزارتخانه 13 آن موجب به که رسید تصویب به وزیران هیئت توسط کشور نجات و امداد جامع طرح 1382 ماه فروردین در

  .درآمدند کشور غیرمترقبه سوانح و حوادث ستاد عضویت به نهاد و

و روستاهاي اسالمی شهر ها و شوراهايها، دهیاريويژه کارکنان شهرداري  
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 و یشگیریپ ستاد نامه آیین تصویب و است گیریشکل تکامل مراحل در هنوز ایران کشور در بحران مدیریت تشکیالت حاضر حال در
 هایینمونه 1386 سال در کشور بحران مدیریت سازمان تشکیل و 1383 سال در غیرمترقبه سوانح و طبیعی موارد در بحران مدیریت

  .شوندمی محسوب آن تدریجی تکوین جهت در آمده عمل به هایکوشش از

 

 غیرمترقبه سوانح و طبیعی حوادث و بحران مديريت و پیشگیري ساختار
 ریاست به ،1383 سال در غیرمترقبه سوانح و طبیعی موارد در بحران مدیریت و پیشگیری ستاد نامه آیین تصویب دنبال به ستاد این

 دیریتم هایسازمان رؤسای مسلح، نیروهای پشتیبانی و دفاع شهرسازی، و مسکن کشور، وزرای عضویت با و جمهور رئیس اول معاون
 ابانتخ به متخصص نفر دو و ایران اسالمی جمهوری احمر هالل جمعیت ایران، اسالمی جمهوری سیمای و صدا کشور، ریزیبرنامه و

 :از است عبارت آن وظایف و گردیده تشکیل ستاد رئیس

 ولشم که هاییشرکت و هاسازمان دولتی، غیر عمومی غیر نهادهای دولتی، هایسازمان و هاوزارتخانه نقش و دقیق وظایف تعیین-
 میمرد و مدنی هایتشکل و گروهی هایرسانه و ایران اسالمی جمهوری سیمای و صدا سازمان و است نام ذکر مستلزم آنها بر قانون

 و مربوط ورام سایر و تدارکاتی و مالی منابع تامین چگونگی و مردم آموزش و پیشگیری بینی، پیش آمادگی، ایجاد جهت هماهنگی و

 .شده یاد موارد اجرایی ضوابط و هانامه آیین تصویب نیز

 سهیلت و سریع رسانی اطالع هایچارچوب و( بحران) غیرمترقبه سوانح و حوادث به مربوط اطالعات سریع دریافت هایقاعده تصویب-

  .موارد این در شده

 به رسانی اطالع نحوه کردن مشخص و غیرمترقبه سوانح و حوادث بودن الوقوع متحمل یا وقوع موارد کلیه در سریع گیری اطالع-

 .جامعه و هارسانه دولتی، حکومتی، مسئوالن

 .غیرمترقبه سوانح و حوادث انواع زمینه در هابحران بندیدرجه تصویب-

 .(بحران) غیرمترقبه حادثه وقوع احتمال بر مبنی اطالعات دریافت از پس احتیاطی اقدامات درباره تصمیم اتخاذ-

 ایهکمک درخواست ضرورت تشخیص و ملی سطح در بحران وضعیت اعالم و ستاد توسط بحران موقع در اضطرار حالت تشخیص-

 .الزم هایهماهنگی و خارجی هایکمک و داخلی مردمی

  .ستاد رئیس توسط ملی فاجعه اعالم-

 حکومتی، و ولتید هایدستگاه کلیه به ابالغ و بحران شرایط با متناسب ضرورت موارد در ملی بحران با مقابله عملیات فرماندهی تعیین-

 .ظامیانت و نظامی نیروهای نیز و است، نام ذکر مستلزم آنها بر قانون شمول که هاییشرکت و هاسازمان دولتی، غیر عمومی نهادهای

 اتنج و امداد جامع طرح اجرای حسن و غیرمترقبه سوانح و حوادث ستاد بحران، مدیریت عملکرد بر ارزیابی و نظارت و عالی راهبری-

  .کشور

 و ایران سالمیا جمهوری سیمای و صدا سازمان رسانی اطالع و تبلیغاتی هایبرنامه چگونگی تعیین و تبلیغاتی هایسیاست تصویب-

  .بحران شرایط در یا و بحران وقوع از قیل آنها نقش و گروهی هایرسانه سایر

 


