
   )ICS(مقدمه اي بر سامانه فرماندھي حادثه 

دانیم يكي از موارد مھم براي غلبه بر مشكالت ناشي از يك بحران، مديريت بھینه و در اصل مديريت كه ميھمانطوري      

 ساعت اولیه بالفاصله پس از ٧٢اين مديريت مي بايستي بگونه اي اعمال گردد كه در زمان طاليي كه ھمان .بحران است

به اين منظور سه نكته مھم مي بايستي مد . رخداد حوادث مي باشدبتواند حداكثر اثر بخشي را به ھمراه داشته باشد

در . مي نامیم"سبا"ساختار،برنامه و افراد يا نیروي انساني آموزش ديده است كه بطور مختصر آن را : نظر باشد كه شامل

سال در حال بكارگیري در بسیاري از سازمان ھا در جھان  ٣٠كه بیش از  اين مقاله، گريزي از منظر يكي از ساختارھايي

مي باشد تحت عنوان سامانه يا سیستم فرماندھي حادثه خواھیم داشت و در اصل مقدمه اي بر اين مبحث از نظر مي 

  .گذرد

   

  تاريخچه

  ) ICS(=Incident Command Systemفرماندھي حادثه يا  سامانه

گويي به مشكالت حاصل از مقابله با سلسله آتش سوزي ھاي رخداده در كالیفرنیاي جنوبي در در اصل بمنظور پاسخ

  تالشي مجتمع و فشرده گروھي كه بطور مخفف

FIRESCOPE (FIrefighting RESources of California Organized for Potential Emergencies(  

مي باشد در دھه ھفتاد میالدي "با حوادث و بحران ھاي بالقوه منابع آتش نشاني كالیفرنیا برا ي مقابله" كه به معني

رفته رفته اين سامانه براي مديريت بحران آتش سوزي ھاي سريعا در حال گسترش و مديريت .شكل گرفته و توسعه يافت

  :اين اشكاالت شامل موارد متنوعي بشرح زير مي شد.و نظارت بر اشكاالت مجددا رخ داده طراحي گرديد

  اد افراد بیشماري كه به يك ناظر يا سرپرست گزارش مي نمايندتعد -

  ساختار ھاي متفاوت سازماني مقابله در شرايط بحراني  -

  خالء اطالعات قابل اتكا از حوادث  -

  ارتباطات ناسازگار و ناكافي -

  خالء ساختاري براي برنامه ريزي ھماھنگ و جامع بین موسسات و ادارات متنوع -

  ايي نامشخص و نا مطمئنضمانت اجر -

  

دلیل تعلل و عدم واكنش بموقع نیروھاي عمل كننده خصوصا پلیس فدرال و سازمان آتش نشاني كالیفرنیاي جنوبي در 

جلسه اي كه بمنظور ارزيابي عملكرد واكنش اضطراري تشكیل شد مورد ارزيابي قرار گرفت و كلیه اعضاء تصمیم گرفتند 

ادگي بوده و قابلیت استفاده در ادارات با عملكردھاي كامال متفاوت در سطوح مختلف آن را كه سامانه اي را كه داراي س

طي گذر زمان و با كسب تجربیات ذيقیمت در حوادث متنوع بتدريج .داشته باشد را طراحي نموده و بكارگیري نمايند

نظر گرفته نشده بود و مديريت ساختار سامانه فرماندھي حادثه تكامل يافت وقسمتھاي جديدي كه در ساختار در 

عملیات ثابت كرده است كه اين بخش ھا مورد نیازمي باشد بتدريج به اين سامانه اضافه شده و از شكل چھارقسمتي 

  :خود به شكل ھشت قسمتي درآمد و به سه قطب

  فرماندھي،     -١

  پرسنل فرماندھي      -٢

  وپرسنل ارشد      -٣

  

احد امنیت كه در برخي ساختارھا با واحد ايمني تركیب شده است تقسیم گرديد كه در جاي و واحدي مجزا تحت عنوان و 

الزم به توضیح است كه بخش ھاي اصلي سامانه فرماندھي حادثه به فراخور نیاز خود .خود به آن ھا خواھیم پرداخت

كه در ) ٢و جانشین  ١جانشین(واستاندارد ھاي مربوطه داراي واحد ھايي است وھر بخش داراي دو جانشین مي باشد

صورت تاخیر در انجام اقدامات توسط مسئول مافوق يا فقدان مسول باالتر جانشین ھا انجام فعالیت ھا را پي گیري 

بكارگیري اين سامانه در ساير فعالیت ھاي بغیر از مقابله در حال بررسي و گذراندن مراحل تكمیلي خود مي .خواھند نمود

    .باشد

   

  تعريف

سال مي  ٣٠ستمي براي مديريت و سازماندھي حوادث اضطراري بر پايه تجارب كاري موفق با تجربه اي بیش ازسی

سال مطالعه در زمینه مديريت و سازماندھی  ٣٠بعبارت ديگريک سیستم مديريت اثبات شده در طی بیش از . باشد

مكانیسمي :ي اين سامانه ارائه شده عبارتست ازاز طرف ديگر تعريفي كه برا.حوادث اضطراری بر پايه تجارب کاری موفق

  .براي ھماھنگي موثر عملیات مقابله در شرايط غیر معمول

، و ارتباطات در يك ساختار فرماندھي واحد با مسئولیت مديريت ) روندھا(تركیبي از تسھیالت ،امكانات،پرسنل ،فرآيندھا

  .مربوط به يك حادثه مي باشد اھداف ) موثر (منابع تعیین شده به منظور انجام اثربخش 

   



   

  نكات قابل توجه در سامانه فرماندھی حادثه چیست؟

  برداشت مديريت حوادث در کلیه حوادث از نظر استاندارد در عملیات

  به کار بران خود اين امکان را می دھد تا با ساختار سازماني يکپارچه ای سازگار شوند -

  قابل كنترلفراھم آورنده مديريتي براي محدوده  -

مديريت شده و   يكپارچگي فرماندھي را بگونه اي فراھم مي آورد كه كلیه پرسنل واقع در يك سیستم به نحو مطلوب -

  .براي كاري مرتبط به نحو مطلوب مورد استفاده قرار گیرند 

اده از منابع و تسھیالت را مجموعه اي استاندارد از مفاھیم و اصطالحات براي برقراري ارتباط عناصر با ھم و نحوه استف -

  فراھم مي آورد

  .خطوط و محدوده ھاي رسمي و سلسله مراتب سیستمي تعیین كننده خطوط و محدوده ھاي ارتباطي مي باشند  -

  .طرح و الگويي براي كلیه خطرھا و بحران ھاي محتمل فراھم مي آورد  -

  متناسب مي باشد بگونه اي طراحي شده است كه براي استفاده روزانه و بھنگام -

  فراھم آورنده ايمني پرسنل مي باشد -

  )بعبارت ديگر قابلیت مدل شدن دارد(قابل توسعه بر اساس سیستم مدلسازي شده  -

  .در اين سیستم نحوه استفاده از منابع بھبود يافته است  -

  انعطاف پذيری داخلی قابل مالحظه  -

  ا و تجربه ھای کاری موفقيک سیستم مديريت تجربه شده بر پايه تمرين ھ -

  نتیجه دھه ھا مطالعه منتج از درس ھای فرا گرفته شده از سازمان مديريت -

  

  ضرورت تشكیل سامانه فرماندھي حادثه چیست؟

  فقدان كلیت ساختاري و سازماني -

  ارتباطات ضعیف درون سازماني و در صحنه عملیات -

  كپارچهناكافي بودن و نقصان در ساختار برنامه ريزي ي -

  فقدان و خالء دانش متقن و بدست آمده بر اساس تجربه -

  مديريت منابع ناكافي -

  توانايي پیش بیني و برآورد محدود -

  :ھفت نیاز اساسي براي طراحي سامانه فرماندھي حادثه عبارت بود از 

  :فراھم آورنده ظرفیت مطلوب براي انجام عملیات موثردر سه سطح به شرح ذيل  -

  حوزه قلمروي واحد و يا يك اداره واحد     -١

  حوزه قلمروي واحد با پشتیباني چند اداره     -٢

  حوزه قلمرو چند واحد با پشتیباني چند اداره     -٣

...) آتش سوزي ،سیالب ،زلزله و: بطور مثال(ساختار سازماني مي بايستي با تنوعي گسترده از حوادث و بحران ھا -

  .باشد سازگاري الزم را داشته 

بسھولت قابلیت سازگاري و تطابق پذيري با فناوري ھاي جديدي كه براي پشتیباني عملیات مقابله و مديريت بحران  -

  .ممكن است در دسترس باشد را فراھم آورد 

قابلیت گسترش از وضعیت پاسخگويي به نیازھاي سازماني حوادث ساده و روزانه به پاسخگويي به نیازھاي سازماني  -

  .حادثه يا بحران عمده را داشته باشد يك 

بايد داراي عناصري كه مبتني برمنطقي پايه مي باشند و تشكیل دھنده سازماندھي ،واژه شناسي و فرآيندھا است ،  -

  .باشد 

مي بايستي حداقل اختالل ممكن را با فرآيندھاي موجود ادارات داشته ) سامانه فرماندھي حادثه(اجراي سیستم  -

  .باشد 

بايد به حدي ساده باشد كه استفاده سريع و موثر كاربران را تضمین نموده و حداقل ھزينه ھاي نگھداري عملیاتي را  -

  . سبب گردد 

  

  ويژگي ھاي سامانه فرماندھی حادثه چیست؟

  زبان مشترك         ·

  ساختار مشترك         ·

  سیستم و تجھیزات ارتباطي جامع         ·

  ل كنترلمحدوده قاب         ·

  طرح عملیاتي كامل         ·

  ساختار قابل انعطاف         ·

  مديريت جامع منابع          ·



  دايره و شعاع كنترل         ·

  داراي برنامه اجرايي حادثه          ·

  مديريت مبتني بر اھداف         ·

  وحدت و يكپارچگي فرماندھي و مديريت         ·

  سازماندھي مدل گونه         ·

  مديريت جامع منابع         ·

  تسھیالت و امكانات از پیش تعیین شده براي حوادث و بحران ھا         ·

  چارچوب مفھومي و واژه شناسي مشترك و متون شفاف         ·

  ارتباطات مجتمع         ·

  قابلیت اتكاپذيري         ·

  ايمني         ·

   

   

   

   :ه از اھمیت خاص برخوردار بوده و مورد توجه قرار می گیردنقاط ضعفی که توسط سامانه فرماندھی حادث

   

و نظارت ) Chain of Command(خالء و يا کمبود مسئولیت و پاسخگوئی شامل زنجیر فرماندھی          ·

  نامفھوم

  )مفھومی(ارتباطات ضعیف، شامل مشکالت سیستمی و واژه شناسی         ·

  سیستماتیک و منظم و سازمان يافته کمبوديک فرآيند برنامه ريزی         ·

  فقدان يک ساختار مديريتی از پیش تعیین شده، انعطاف پذير و مشترک         ·

  عدم وجود روش ھای از پیش تعیین شده به منظور تلفیق نیازمندی ھای         ·

    بین سازمانی در قالب ساختار مديريتی و فرآيند برنامه ريزی        

   

   

  ھی حادثه به چه منظور طراحی شده است؟سامانه فرماند

  . پاسخگوئی به نیازھای حوادث از ھر نوع و در ھر مقیاس که باشد         ·

در اختیار گذاشتن شرايطی که به ھر فرد از ھر سازمانی اجازه می دھد تا به سرعت در يک ساختار          ·

  مديريت مشترک وارد شوند

  اری و لجستیک برای نیروھای عملیاتیفراھم آوری پشتیبانی اد         ·

  اقتصادی بودن از طريق جلوگیری از فعالیت ھای موازی         ·

سال به منظور استفاده در شرا يط غیر اضطراری و  ٣٠بیش از )ICS(سامانه فرماندھی حادثه          ·

  .اضطراری و در کلیه سطوح دولتی و بخش خصوصی مورد آزمايش قرار گرفته است

   

  ژگي ھاي سامانه فرماندھي حادثهوي

  برای تمامی کاربران استانداردی مشترکي را فراھم می آورد         ·

تیترھا و جايگاه ھای مشخص اجازه می دھد تا افراد با بیشترين و بھترين صالحیت در موقعیت ھای          ·

  .مرتبط قرار بگیرند

سنل و اعضای سامانه فرماندھی حادثه فرا خوانده شده زمانی خود را مفید تر نشان می دھد که پر         ·

  .باشند

  بار اداري اضافي براي اداره مورد نظر ندارد وپست جديدي به ساختار سازماني افزوده نمي گردد         ·

  )در ھر مقیاس و ھر نوع(برآورده سازي و سنجش نیازھاي حادثه          ·

زه و امكان مي دھد تا سريعا در ساختار مديريت واحد ، نیازھا را به پرسنل سازمان ھاي مختلف اجا         ·

  .وارد نمايد 

  پشتیباني و حمايت اداري از پرسنل عملیاتي         ·

  .فايده را مد نظر قرار مي دھد  - از طريق جلوگیري از دوباره كاري در امور تحلیل ھزينه         ·

  عناصر سازمانی فرماندھی حادثه 

  SECTION بخش        ·

   DIVISIONدايره         ·

  GROUPگروه         ·

  Branchشاخه         

  Task Forceستاد         ·

  Strike Teamگروه ضربت         ·

  Single Resourceمنبع واحد         ·



              

  در اينجا به تشريح ھر يك از موارد فوق بطور مختصر و مفید مي پردازيم

  SECTIONبخش         ·

  . به عنصری گفته می شود که زير گروه فرماندھی بوده و در ارتباط مستقیم با آن می باشد

   DIVISIONSدايره ھا         ·

  .حادثه را از نشر جغرافیايی تقسیم نموده و توسط يک رئیس مورد ھدايت قرار می گیرد 

  GROUPSگروه ھا         ·

  .می نمايد که توسط يک رئیس مورد ھدايت قرار می گیرد نواحی عملکردی عملیات را تشر يح    

  Branchesشاخه ھا         ·

به حدی زياد است که از ) Groups(و يا گروه ھا ) Divisions(زمانی مورد استفاده قرار می گیرد که تعداد دايره ھا        

اين قسمت نیز توسط . جغرافیايی و يا از نظر عملکردی مطرح باشدشعاع عمل و کنترل خارج بوده و می تواند يا از نظر 

  . يک رئیس مورد ھدايت قرار می گیرد

  Task Forceستاد         ·

  ). ستاد(با ارتباطات مشترک که به يک فرمانده گزارش می دھند) سازمان ھای مختلف(منابع متفاوت و ترکیبی  

  Strike Teamگروه ضربت         ·

  ). صف(ی از منابع از يک جنس و نوع با ارتباطات مشترک که به يک فرمانده گزارش می دھند مجموعه ا

  Single Resourceمنبع تک         ·

  .سازی يا گروھی از افراد    يک قطعه ابزار و پرسنل مکمل آن، يا يک کارگر راه  افراد منحصر به فرد،

  

  اليه ھاي فرماندھي در سامانه فرماندھي حادثه

  Commandفرماندھي        ·

  Section Chiefرئیس بخش        ·

  Directorمدير        ·

  Supervisorسرپرست        ·

  Leaderسرگروه        ·

   

  تكامل تدريجي سامانه فرماندھي حادثه

  فرمانده   -١

   

  نقش فرمانده حادثه

  .مسئولیت کالن مديريت حادثه را بر عھده دارد        ·

بطور کامل می بايستی توجیه شده باشد و بايد تفويض و سپارش الزم را به صورت مکتوب از مسئولین مربوطه         ·

  . داشته باشد

افراد مشخص شده توسط فرمانده حادثه مسئولیت الزم را پیرامون موقعیت ھای تفويض شده به آنھا دارا می         ·

  . باشند

  .مًا کسی در آن موقعیت قرار داردپستی که ھمیشه پر بوده و حت        ·

   

  مسئولیت ھای فرمانده حادثه

  کنترل و فرماندھی کالن حادثه         ·

  .از ايمنی واکنش گران در حادثه اطمینان حاصل می نمايد        ·

  .حافظ سالمت و ايمنی اقشار مردم و محیط زيست می باشد        ·

  . زاء داخلی و خارجی می باشدفراھم آورنده اطالعات برای اج        ·

  .ھماھنگی و ارتباط الزم را با ساير موسسات و سازمان ھا حفظ می نمايد        ·

  سازماندھي جھت مواجھه با نیازھاي حادثه        ·

  تعريف اھداف كنترل حادثه        ·

  تنظیم اولويت ھا براي انجام كار        ·

  مصوب فرماندھي توسعه برنامه ھاي عملیاتي        ·

  تصويب خريد منابع مورد نیاز و توزيع متناسب آن        ·

  تصويب خروجي ھا مربوط به اطالعات عمومي        ·

  ھماھنگي با كارشناسان ھمگاني و ساير آژانس ھا        ·

   

  اھداف پست فرماندھي

  توسعه جريان اطالعات میان آژانس ھا و ارگان ھاي درگیر در بحران    ·



  توسعه يك رويكرد مشاركتي واحد براي مديريت حادثه    ·

  كاھش يا رفع پیچیدگي ھاي عملكردي و جغرافیايي    ·

  بھینه سازي تالش ھاي تمامي سازمان ھاي مسئول    ·

  كاھش يا رفع دوباره كاري امور    ·

  

   زنجیره فرماندھي

عملكرد فرماندھي مي تواند .در ھر مقیاسي مي باشدزنجیره فرماندھي بخشي اساسي براي توانايي در كنترل بحران 

  :به دو شیوه به شرح ذيل صورت پذيرد 

  مديريت يك منبع        ·

مديريت فردي يا مديريت يك منبع ظاھرا ساده به .كه در آن فرمانده حادثه مسولیت كامل مديريت بحران را بر عھده دارد

اي مھار بحران شده و يا ممكن است شامل مديريت بر يك ساختار نظرمي رسد كه ممكن است شامل مديريت يك فرد بر

  .سازماني تركیبي در راس يك گروه مديريت بحران شود 

  مديريت مجتمع        ·

كه در آن سازمان ھاي مسئول مقابله و يا حوزه ھاي نفوذي مسولیت بحران در مديريت بحران سھیم مي شوند و در اينجا 

  .باشدفقط يك منبع مسئول نمي 

  :يك مديريت مجتمع ممكن است براي حوادثي كه شامل موارد ذيل است مورد نیاز باشد 

  مواردي كه در آن چند حوزه عملكردي وجود دارد   -١

  .يك حوزه عملكردي واحد با دخیل بودن چند سازمان مسول كه مسولیت الزم را با ھم سھیم شده اند   -٢

  چند سازمان در مسولیت مديريت بحران چند حوزه عملكردي با سھیم شدن   -٣

   

  :در ادامه به تشريح دو قطب ديگرسامانه فرماندھي حادثه مي پردازيم

   

  پرسنل فرماندھي -٢

بتدريج براي اينكه اختاللي در مديريت بحران پیش نیايد و بدلیل افزايش مسولیت ھاي فرمانده حادثه مسولیت ھاي مھم 

اد متخصص تري بمنظور تمركز بیشتر فرمانده حادثه بر امور مديريت بحران بود در قالب فرماندھي كه قابل سپردن به افر

نكته قابل توجه اينكه بخش امنیت . بخش ھايي كه به بخش ھا يا پرسنل فرماندھي معروف شد تدوين و توسعه يافت

البته در برخي از ساختارھا .ه استمجزاي از پرسنل فرماندھي بوده وداراي جايگاه ويژه و ارتباطي خاص با فرمانده حادث

  .اين بخش با بخش ايمني تركیب شده است

    

  

  مسئولیت ھا و وظايف مسئول بخش اطالعات عمومی 

  ارائه مشاوره به فرمانده حادثه پیرامون انتشار اطالعات و روابط رسانه ای        ·

  اتی به او مراجعه می کنندبه عنوان اولین کسی که افراد برای دریافت ھرگونه اطالع        ·

  زير پوش قراردادن و ارائه خدمات به حضار خارجی و داخلی سیستم        ·

  دريافت و بدست آوردن اطالعات از بخش برنامه ريزی         ·

  ھماھنگی با ساير نیروھای فعال در اطالعات عمومی        ·

  ه ھا و ديگران دريافت و بدست آوردن اطالعات از جامعه، رسان        ·

  مسئول توسعه و انتشار اطالعات كامل و مناسب با توجه به نوع حادثه        ·

  خدمات رساني به عنوان نقطه تماس با رسانه ھا و ساير آژانس ھاي نیازمند اطالعات از صحنه حادثه        ·

  ن از حادثهايجاد فضا براي دور نمودن رسانه ھا از پست فرماندھي و فاصله ايم        ·

   

  مسئولیت ھا و وظايف مسئول بخش ايمنی

  اطمینان حاصل نمودن از ايمنی واکنشگران         ·

  مشاوره با فرمانده حادثه به منظور مد نظر قرار دادن تدابیر ايمنی        ·

  کاھش دادن احتمال خطر تھديد کننده کارکنان و پرسنل        ·

  خطرات ايمني يا اوضاع غیر ايمن و توسعه معیارھايي براي تضمین ايمني پرسنل مسئول نظارت و ارزيابي        ·

كارشناس بخش ايمني زماني منصوب مي گردد كه فرمانده حادثه نمي تواند خطرات ،شرايط ناامن مرتبط با اندازه         ·

  .ت قرار دھد،پیچیدگي يا تعداد منابع درگیردر حادثه را بطور مناسب كنترل نموده و مورد نظار

كارشناس بخش ايمني با انجام اقدامات فوري بايد اقدامات ناايمن را تصحیح نمايد يا پرسنل را سريعا از محدوده         ·

  .خطر دور نمايد 

   

  مسئولیت ھا و وظايف مسئول بخش ھماھنگی سیستم مديريت بحران

  جمع آوری اطالعات پیرامون موسسات پشتیبان         ·



  .ھماھنگی با موسسات مربوطه ای که در چھارچوب ساختار فرماندھی قرار ندارند        ·

  . فراھم آورنده توجیھات الزم بوده و پاسخگوی سواالت می باشد        ·

  )حتي اگر در اقدامات فرماندھي درگیر نباشند(تھیه نقطه تماس و ھماھنگي با آژانس ھاي كمكي         ·

  امور ساير آژانس ھا ھماھنگ نمودن         ·

  كاھش ريسك عملیات به طور مستقل        ·

  ارتباط با نماينده ھر يك از سازمان ھا        ·

   

  مسئولیت ھا و وظايف مسئول بخش امنیت

  تامین امنیت پرسنل و افراد درگیر در بحران        ·

مسئول وكنترل ورود و خروج افراد به درون سیستم پي گیري ايجاد محدوديت ھا و دواير امنیتي براي افراد غیر         ·

  مقابله

  كنترل و حفاظت از محل استقرار مديران بحران و تجھیزات ويژه        ·

     موارد خاص        ·

   

   

  پرسنل ارشد -٣

  نقش مسئول بخش برنامه ريزی و پردازش اطالعات

  مسئول پشتیباني از فرمانده و عملیات مي باشند

  ع آوری و تحلیل اطالعات جم        ·

  تدارك اطالعات گذشته ،حال و آينده در مورد حادثه        ·

  اطالعات بايد وضعیت شرايط و منابع را به صورت واقعي داشته باشد        ·

  تھیه و توزيع برنامه ھاي كاري تصويب شده        ·

  برگزاري و ھدايت جلسات برنامه ريزي        ·

  سازي راھبردھاي مناسبآماده         ·

  پیش بیني احتماالت آينده        ·

  تھیه گزارش و نمايش وضعیت موجود        ·

  جمع آوري و تحلیل داده ھاي مربوط به وضعیت موجود        ·

  جمع آوري دقیق شرايط و وضعیت منابع        ·

  جمع آوری، تحلیل و انتشار فن آوری اطالعات         ·

  ريت فرآيند برنامه ريزی مدي        ·

  تھیه و تدوين، توسعه و تفسیر برنامه عملیاتی حادثه        ·

  مديريت فعالیت ھای متخصصین فنی        ·

  کار بسیار نزديک با فرمانده حادثه و پرسنل ارشد        ·

   

  نقش مسئول بخش عملیات

  ر اين بخش انجام مي شوداين بخش انجام دھنده عملیات بوده و كار واقعي كنترل حادثه د

  مديريت و توسعه بخش عملیات        ·

  توسعه دھنده و مجری استراتژی ھا و تاکتیک ھا        ·

  کار بسیار نزديک با ساير اعضای فرماندھی و پرسنل ارشد به منظور ھماھنگی فعالیت ھای تاکتیکی        ·

  مسئول اتخاذ دستورالعمل فرماندھي        ·

  دستیابي به اھداف فرماندھي        ·

  مشاركت در فرآيندھاي برنامه ريزي        ·

  تھیه برنامه ھاي عملیاتي براي شرايط احتمالي        ·

  ھدايت عملیات فني        ·

  جمع آوري اطالعات براي برنامه ريزي و فرماندھي        ·

   

   

  نقش مسئول بخش پشتیبانی

  خدمات به منظور پشتیبانی از حادثه  فراھم آورنده منابع و        ·

  . را توسعه می دھد) IAP(زوايايی از برنامه عملیاتی حادثه         ·

  تنظیم قرارداد ھا و تسھیل فرآيند دريافت کاال و خدمات        ·

  تدارك تمامي پرسنل ، تجھیزات و خدمات مورد نیاز جھت مديريت حادثه        ·

  ...)خدمات غذايي ،مراقبت ھاي پزشكي ،ارتباطات و (الت مسئول حفظ تشكی        ·

  تدارك تسھیالت مناسب ، جمع آوري منابع و تداركات و خدمات رساني        ·

   

   نقش مسئول بخش مالی و اداری



  مذاکره جھت قرارداد ھا        ·

  حفظ زمان در شرايط استفاده از پرسنل و تجھیزات         ·

  ) مانمد يريت ساز(      

  مستند سازی و تحلیل مطالبات        ·

  مديريت امور مالي در حوادث        ·

  پي گیري ھزينه ھاي مرتبط با حادثه        ·

  پي گیري آمار انساني ، قراردادھاي تھیه اقالم مورد نیاز از بخش پشتیباني        ·

  یاز براي زمان بحران مي باشدمدير مالي مسئول مستند سازي محاسبات مالیاتي مورد ن        ·

  تدارك برنامه ريزي ھاي مالي و ارائه رھنمون به فرمانده حادثه به منظور كمك در جلسات و ملزومات مقرر مالي        ·

  مستند سازي خسارات و صدمات         ·

  توافق نامه با ساير آژانس ھا براي زمان بحران        ·

  دفاتر مربوطه عقد قرارداد خدمات با        ·

  ثبت و مستند سازي ھزينه امدادي باليا        ·

   

  نتیجه گیري

شكي نیست . سیستم يا سامانه فرماندھي حادثه در كشور عزيزمان در حال توسعه بوده وقطعا نیاز به بومي سازي دارد

رده است وبطور كامال دينامیك سال حوادث متعددي را از نزديك مديريت نموده وتجربه فراھم آو ٣٠كه اين سیستم بیش از 

بنا به مقتضیات حوادث و بحران ھا در حال تغییر و توسعه بوده و از نظر ساختاري تايیديه علمي بسیاري از سازمان ھاي 

اين سامانه با ملحوظ نمودن تجربیات ارزشمند حاصل از .بین المللي و درگیر عملیات مقابله را نیز در سابقه خود دارد

ان ھاي رخداده در داخل كشور مي تواند بگونه اي فعال بكارگرفته شود كه مورد استفاده كشورھاي ديگر نیز حوادث و بحر

موفقیت اين سامانه بستگي به نوع استفاده از آن،بكارگیري تجارب داخلي بمنظور بھنگام سازي و بومي . قرار بگیرد

و غیر كارشناسانه، ارزيابي دائمي و عوامل عديده نمودن آن،تمرين دائمي آن،دوري از دخیل نمودن نظريات شخصي 

امید آنكه ساختار مربوطه بگونه اي مطلوب بكارگیري شده و منجر به مديريت بھینه بحران گردد نه اينكه باعث . ديگري دارد

  .بحران مديريت در حوادث و بحران ھا گردد

 


