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 مانورهاي مديريت بحران و آموزش

 

 ارزيابی مانور
تَخِ ثِ اّذاف آى ٍ ًیس سٌدص تَاًبیی ٍ آهبدگی ارزیبثی هبًَر ثِ هٌظَر تطخیع ًقبط قَت ٍ ضؼف ًحَُ اخرای هبًَر ثب 

 ضَد. ّبی ثِ کبر گرفتِ ضذُ اًدبم هیًیرٍّب ٍ تدْیسات ٍ ًیس هٌبست ثَدى رٍش

 

 موارد ارزيابی
در ّر هبًَر ثب تَخِ ثِ سٌبریَی خبظ ٍ اّذاف آى، هَاردی کِ الزم است هَرد ارزیبثی قرار گیرد تؼییي ضذُ ٍ ثب ثِ کبرگیری 

 ػجبرتٌذ از: ذ ًگیرکِ هؼوَال در ارزیبثی هبًَرّب، هَرد تَخِ قرار هیضًَذ. هَاردی ارزیبثی هیخبظ، ایي هَارد  ّبیرٍش
 ثٌذی اقذاهبتزهبى -
 ًحَُ حضَر ًیرٍّب  -

 تدْیسات هَرد استفبدُ -

 ّوبٌّگی ٍ تؼبهالت درٍى ٍ ثرٍى سبزهبًی -

 ًحَُ هذیریت ٍ راّجری ًیرٍّب -

 ارتجبعبت  -

 ریَی تٌظین ضذُ هیساى ػول ثِ سٌب -

 هیساى تَخِ ثِ هسبئل ایوٌی  -

 ّبی هسئَل. بی تخػػی در ّر یک از سبزهبىّهیساى پبیجٌذی ثِ دستَرالؼول -

 

 های ارزيابی مانورروش
 ّبی ػوذُ ارزیبثی هبًَر ػجبرتٌذ از:رٍش

 ضَد.ّبی ارزیبثی کِ تَسظ ارزیبثبى آهَزش دیذُ تکویل هیتْیِ فرم -
 .ّبی ضرکت کٌٌذُ در هبًَر یب افراد دیگرارائِ پرسطٌبهِ ثِ افراد ٍ گرٍُارزیبثی از عریق  -

 ّبی ضرکت کٌٌذُ در هبًَر یب افراد دیگر. ارزیبثی از عریق هػبحجِ ثب افراد ٍ گرٍُ  -

 ارزیبثی از رٍی فیلن تْیِ ضذُ از هبًَر.  -

 

 انتخاب افراد ارزياب
ثِ ػٌَاى هثبل در  کٌٌذ.سٌبریَ، اقذام ثِ اًتخبة افراد ارزیبة ٍاخذ ضرایظ هیدر ایي هرحلِ ثرگسار کٌٌذگبى هبًَر ثر اسبس 

هذیریت ضًَذ کِ دارای سبثقِ ٍ داًص کبفی در زهیٌِ هیخبة تکِ سٌبریَی هبًَر ثِ غَرت سٌبریَی هذیریتی ثبضذ، افرادی اًغَرتی

و روستاهاي اسالمی شهر ها و شوراهايها، دهیاريويژه کارکنان شهرداري  
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ثِ فرضی ثبضذ ثؼضی از افراد ارزیبة ثبیذ دارای دیذ ػولیبتی ثبضٌذ. ٍلی در غَرتیکِ هبًَر ضبهل اًدبم توریي ػولیبتی در غحٌِ حبد
 ٍ تخػػی ًیس ثبضٌذ. 

 

 هاتوجیه ارزياب
ّب ّبی خبغی تْیِ ضذُ ٍ عی ثرگساری خلسبت تَخیْی ثِ ارزیبةدر ایي هرحلِ ثب تَخِ ثِ سٌبریَ ٍ اّذاف هبًَر دستَرالؼول

 ّبی ٍیژُ ارزیبثی هبًَر ارائِ ضذُ است. ای از دستَرالؼولزیر ًوًَِضَد. در آهَزش دادُ هی
 حضَر در هحل ثرگساری هبًَر قجل از ضرٍع هبًَر. -
 .هٌغقِ ّب در ّرهغبلؼِ سٌبریَی ًحَُ ػولکرد سبزهبى -

ٍظبیف ّر یک از اػضبی ّبی هسئَل هذیریت ثحراى ٍ هغبلؼِ ضرح آضٌبیی ثب هسئَلیي ٍ خبًطیٌبى سبزهبى -
 ستبد. 

 ٌل ٍ تدْیسات ّر سبزهبى در سبیت هبًَر. آضٌبیی ثب هسئَلیي، پرس -

 ّبی هبًَر. ػذم دخبلت در رًٍذ فؼبلیت -

 ػذم اظْبر ًظر در خریبى هبًَر. -

 ّبی خغرافیبیی. ّب ٍ ثخصهطبّذُ دقیق رًٍذ فؼبلیت سبزهبى -

 هغبلؼِ دقیق سَاالت فرم ارزیبثی ٍ پبسخ هٌبست ثِ آًْب.  -

 . عرفبًِ ًقبط ضؼف ٍ قَت هبًَردرج ثی -

 ّبی هرثَعِ ثِ هسئَل تین ارزیبثی. َیل فرمتح  -

 

 آشنا نمودن ارزيابان با محل برگساری مانور
ّبی ثرگساری هبًَر آضٌب ضًَذ، تب در ٌّگبم اخرای هبًَر ثذٍى کَچکتریي دغذغِ، ّوِ افراد ارزیبة ثبیذ ثب هحل ٍ ٍیژگی سبیت

 تورکس خَد را رٍی فرایٌذ ارزیبثی هبًَر هتورکس کٌٌذ. 

 

 تحلیل نتايج ارزيابی 
ّبی ارزیبثی ّبی ضرکت کٌٌذُ در هبًَر، فرمپس از اخرای هبًَر، ثرای هطخع کردى ًقص ٍ ػولکرد ّر یک از سبزهبى

ّبی هسئَل تَسظ ایي راستب ػولکرد کلی هسئَلیي هبًَر ٍ ّر یک از سبزهبىگیرد. در تکویل ضذُ، هَرد ثررسی ٍ سٌدص قرار هی
از ًتبیح ارزیبثی هبًَر در رفغ ًقبط ضؼف هبًَر ٍ ضَد. استفبدُ ضذُ ٍ ثِ غَرت یک گسارش تحلیل ارائِ هی کبرضٌبسبى ارزیبثی

 بدگی ستبد ثحراى در ثراثر حَادث هَثر خَاّذ ثَد. ْب در راستبی افسایص آهافسایص ثور ثخطی فؼبلیت
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