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 يريت بحران و آموزشمانورهای مد
است. دٍلت ٍ ًْبدّبی ػوَهی ثِ ػٌَاى ػبهل هحَری ّبی ربًی ٍ اقتػبدی آًْب ّز لحظِ هحتول هتزقجِ ٍ آسیتٍقَع حَادث غیز

ظیفِ هْن ٍّب ٍ افزاد را ثِ غَرت ّوبٌّگ ثزای اًزبم ایي ای اس سبسهبىفبظت اس ضْزًٍذاى ثبیذ اهکبًبت ٍ تَاى هزوَػِّب ٍ حهقبثلِ ثب ثحزاى
، ٍ هَرد استفبدُ قزار دٌّذ. ّذف اس تطکیل ستبد هذیزیت ثحزاى در سهبى حبدحِ، ایزبد سیستن فزهبًذّی ٍاحذ ثِ هٌظَر کٌتزل حبدحِ، حفظ ًظن

بٌّگی ّبی ستبدی، ثِ گزدش غحیح اطالػبت، ّوثبضذ. فؼبلیتّبی ًبضی اس حبدحِ هیّذایت غحیح ًیزٍّب در ارزای ػولیبت هقبثلِ ثب آسیت
قَی در سلسلِ هزاتت فزهبًذّی ٍ هزوَػِ اقذاهبت اهذاد رسبًی در سهبى ثحزاى  زیتیّبی هختلف، کٌتزل ٍ هذثیطتز هیبى ًیزٍّبی سبسهبى

ّبی ستبدی ٍ ّذایت پذیزی ًیزٍّبی ػولیبتی ثبیذ قجل اس ٍقَع هٌظَر ّذایت هٌبثغ در رْت افشایص کبرایی ػولیبت، فؼبلیتکٌذ. ثِ کوک هی
کبرثزد ًظبهی هبًَر ثِ ضَد. در تؼزیف ضذُ ٍ ثِ طَر هستوز توزیي ضًَذ. ثزای دستیبثی ثِ ایي ّذف، ػوَهب اس ثزگشاری هبًَر استفبدُ هیبدحِ ح

یشات هذیزیت ثحزاى ًیش توزیي ثِ کبرگیزی ًیزٍّب ٍ تزْثبضذ. هبًَر هؼٌبی اًزبم هبّزاًِ ٍ َّضوٌذاًِ حزکبت ٍ ربثزبیی ًفزات ٍ تزْیشات هی
ّب را آسهَد ٍ اغَالً تَاى قبثلیتاست کِ در حَادث ٍاقؼی ثْتز اس سهبى هبًَر هیثبضذ. ثذیْی ی هقبثلِ ثب ثحزاى فزضی تَسط افزاد هسئَل هیاثز

م ثسیذ اػشات ٍ حَادث کَچک اس ًظز هیشاى خسبرتَاى ثِ ػٌَاى ًَػی هبًَر استفبدُ کزد. اهب ٍ ًحَُ هقبثلِ ثب آًْب هیاس حَادث هختلف ٍاقؼی 
است کِ در ٌّگبم ٍقَع حَادث ثشرگ ّبی ثشرگ قبثل قیبس ًیستٌذ. رٍضي ًیزٍّب رْت هقبثلِ ثب ثحزاى ثب حَادث ثشرگ ٍ گستزدُ ًظیز سلشلِ

آسهَى ٍ ثزگشاری هبًَر رٍضی هٌبست ثزای ّب ثزای ػولیبت هقبثلِ در چٌیي سطحی دیز است. ثٌبثزایي ّب ٍ رٍشایزبد ّوبٌّگی در ثزًبهِ
 ارسیبثی سیستن هذیزیت ثحزاى در حَادث ثشرگ ٍ ًبدر است. 

گیزی، ّوبٌّگی، ثزقزاری ارتجبطبت ٍ ّذایت پذیزی رسبًی، تػوینّبی هختلف هقبثلِ ثب ثحزاى اس رولِ اطالعتَاى رٌجِثب اًزبم هبًَر هی
در هذیزیت ثحزاى را فزاّن ّبی هسئَل ّبی ّز یک اس سبسهبىًیزٍّب را توزیي کزد ٍ ّوچٌیي اطالػبت السم ثزای ّوبٌّگ ًوَدى ثزًبهِ

 کزد. 

 

 اهداف عمومی مانورهای مديريت بحران
 تَاى ثِ اّذاف ػوَهی سیز دست یبفت:ّذف ًْبیی ارزای هبًَرّبی هذیزیت ثحزاى، تقَیت آهبدگی ػولی است. اس طزیق ارزای هبًَر هی

 ی هسئَل در چبرچَة سیستن فزهبًذّی حبدحِ.ّبتوزیي ػولیبت ٍ ٍحذت فزهبًذّی سبسهبى -
 ّبی ارتجبطی در سهبى ثحزاى.ّب ٍ ػولکزد سیستنتقَیت ارتجبطبت هیبى سبسهبى -

 توزیي تخػػی ًیزٍّبی ػولیبتی درگیز در ثحزاى.  -

 ضٌبسبیی ثسیبری اس کوجَدّب رْت اقذام در رْت رفغ آًْب.  -

 ّب. ّب ٍ هسئَلیتهطخع ضذى ًقص -

 فزاد. ثْجَد ػولکزد ا -

 ّبی هذیزیت ثحزاى. ایزبد ضٌبخت ػوَهی اس ثزًبهِ -

 ایزبد هْبرت ٍ اػتوبد ثِ ًفس در ضزکت کٌٌذگبى.  -

 ّب. ریشیٍ آضکبر ضذى ًقبط ضؼف ثزًبهِ "سًذُ"ّب در ضزایط ّب ٍ کبرایی سیستنآسهبیص ثزًبهِ -

 ّبی دٍلتی ٍ هزدم. تزٍیذ ّوکبری ثیي سبسهبى -

 ّبی السم رْت هقبثلِ ثب حَادث ٍ ًیبسّبی سهبى ثحزاى. ثِ هْبرتافشایص آگبّی ػوَهی ًسجت  -

روؼی در خػَظ ثحزاى ٍ ّبی رسبًی ثِ رسبًِکوک ثِ ایزبد راّجزدی غحیح در رْت ثزقزاری ارتجبط ٍ اطالع -
 آسهبیص کبرثزد آى. 

و روستاهاي اسالمی شهر ها و شوراهايها، دهیاريويژه کارکنان شهرداري  
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 کوک ثِ تٌظین سیبست ػوَهی ًسجت ثِ آهبدگی ربهؼِ.  -

 ى. ًوبیص سَدهٌذی فزایٌذ هذیزیت ثحزا -

 

 انواع مانور 
 گیزًذ:اًَاع هبًَر در سِ دستِ کلی سیز قزار هی

 مانور کارگاهی 
ّبی هَرد کن خزد ثَدُ ٍ رْت افشایص آگبّی ضزکت کٌٌذگبى تبسُ کبر ٍ یب ثبتززثِ در هَرد سبسهبًذّی ٍ رٍش ایي هبًَرّب ػوَهبً

ِ ثحزاى اًزبم ّبی ٍاکٌص ثّبی هجبحخِ ٍ ػوذتب ثب توزکش ثز یکی اس رٌجِگزٍُسخٌزاًی یب تطکیل استفبدُ در ٍاکٌص ثِ حَادث ثِ غَرت ارائِ 
 سبسی تبکیذ آًْب ثز ضٌبسبیی هسئلِ ٍ تؼییي راُ حل آى است. ضًَذ ٍ ثِ ربی تػوینهی

  مانور دورمیسی 
ثذٍى اضطزار ٍ ًیبس ثِ هب اضزایط ثحزاى ّبی هسئَل هذیزیت ثحزاى، ثب ضجیِ سبسی در ایي ًَع هبًَر، تؼذاد هؼذٍدی اس کبرکٌبى سبسهبى

کٌٌذ. ایي هبًَر ّبی هَرَد تالش هیّب ٍ رٍششدُ، هسبیل ًبضی اس ثحزاى فزضی را ثزرسی ٍ ثزای حل آًْب ثز اسبس ثزًبهِگیزی ضتبثتػوین
ضَد کِ ثب افزادی کِ فزغت دادُ هی ّب ٍ افزاد است ٍ در آى ثِ ضزکت کٌٌذگبىّب، رٍشرٍش ثسیبر کن ّشیٌِ ٍ هَحزی رْت آسهبیص ثزًبهِ

. یبثٌذ ّبی ضزکت کٌٌذُ را درّبی دیگز سبسهبىّب ٍ هسئَلیتثحزاى ثبیذ ثب آًْب کبر کٌٌذ آضٌب ضذُ ٍ ضوي تؼبهل ثب آًْب ًقصدر ٌّگبم 
حج ػویق پیزاهَى تػویوبت تزغیت ضَد ٍ افزاد ثِ ثای ثیي ضزکت کٌٌذگبى اًزبم هیّوچٌیي در ٌّگبم اًزبم هبًَر، غبلجب هٌبظزات سبسًذُ

 ضًَذ. هی

  مانور زنده 
ّبی هقبثلِ ًظیز تخلیِ تب هبًَرّبی هبًَر سًذُ اس ًظز هقیبس داهٌِ سیبدی داضتِ ٍ اس هبًَرّبی تک ػولکزدی ثزای آسهَى یکی اس هَلفِ

گیزد. ایي هبًَرّب ثْتزیي ٍسیلِ تؼییي کیفیت ز هیرا در ثای هفزٍؼ ّبی هَرَد در هقبثلِ ثب حبدحِسزاسزی رْت ثزرسی کل تَاى سبسهبى
 ػولکزد ارتجبطبت اضطزاری ّستٌذ. 

 مانور تک يا چند عملکردی 
هذیزیت ثحزاى یک یب چٌذ سبسهبى در یک یب چٌذ ریشی ضذُ کِ ثِ هٌظَر ارسیبثی سیستن هبًَر تک یب چٌذ ػولکزدی، فؼبلیتی است ثزًبهِ

ّبی ّبی اختػبغی )ًظیز پست فزهبًذّی، هزکش هذیزیت فَریتٍ سبسهبًی السم در هکبىّبی فزدی تسهیٌِ تخػػی ٍ ًیش تقَیت هْبر
هبًَر هجتٌی ثز ضجیِ سبسی ضزایط ٍاقؼی ثحزاى است ٍ ضبهل تَغیفی اس ضزایط، تؼییي ضَد. ایي اًزبم هیپشضکی، هزکش هذیزیت ثحزاى ٍ ...( 

ای اس ضزکت در ػولیبت را ثزای ًیزٍّبی ػول کٌٌذُ ایزبد ي ًیزٍّبی ػول کٌٌذُ است ٍ تززثِفْزست ٍ تزتیت ٍقَع ٍقبیغ ػوذُ ٍ ارتجبط ثی
 کٌذ. هی

  مانور سراسری 
ص تَاًوٌذی در ّذایت، هذیزیت ٍ اًزبم ثسیبری ریشی ضذُ در هحیط حبدحِ احتوبلی کِ ثِ هٌظَر افشایهبًَر سزاسزی، فؼبلیتی است ثزًبهِ

 ضَد.ثحزاى اًزبم هی ّبی هقبثلِ ثباس ػولکزد
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