زضؼهای آموذته قسه اظ یک حازثه
بطضؾی ؾیؿتم فطمانسهی حازثه زض حازثه واغگونی (قُاض)
فاَمه منهوضی

1

زکتط ؾعیس ضيا پهلوانپوض
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ؾمانه الؿازات ملک ثابت

3

مقسمه
ؾیییطولوت وییاضید ظنییسگی انؿییاک بییطضوی کییطه ظمییید وفطاوانییی حییوازا وبکیییا حییاکی اظآک اؾییت کییه
احتمیییات وقیییو ایلی ی وسیییییطات وزؾیییت کیییاضیهیییای ملیُیییی ،جمعیتی یی ،اجتنیییا ناپیییصیطبوزه
وباایجییازوسییطات وزؾییت کییاضیهییای ملیُییی ،جمعیتییی ،ونظییایطآک...،جوامع بییه نییوضت فعاینییسه ای

زضمعییطو بکیاقطاضزاضنییس )1( .جمهییوضی اؾییکمی ایییطاک زض معییطو َیییگ گؿییتطزه ای اظ مرییاَطات
َبیعییی و انؿییاک ؾییاذته قییسه اؾییت .عواقیی ناقییی اظ بکیییای انؿییانی و وییاثیط آک زضؾیؿییتم اضا ییه
ذسمات بهساقتی زض زؾتوض کیاض میسیطیت بلیطاک قیطاضزاضز باووجیه بیه َییگ حیوازا زض َیوت  10ؾیات
گصقیته ،نظیا ؾیکمت مییووانیس اظآنهیا ییازگیطی وزضؼ هیای آموذتیه قیسه ضابیه کیاضب یطز ( .)2مییطز
همیكه اظوقیو حیوازا وبکهیایی کیه منجطبیه نیسمات ومیط

ومیطزضَیی ظنیسگیقیاک مییقیوز ،ضنی

مییی بطنییسوزضهطاؼ هؿییتنسبکیا امییطوظه نؿییبت بییه گصقییته ن طانیییهییای بؿیییاضبعضگتطی بییطای جامعییه
بكییطی ایجییازکطزه انییس .احتمییات وقییو حییوازا ییطمتطقبییه کییه ممفیید اؾییت افطازظیییازی زضمعییطو اک
قطاضگیطنییس ،افییعایف یافتییه وهییم نییید مییطز قییانؽ بیكییتطی بییطای ظنییسگی زضقییطایُی بااحتمییات
ذُطباالضازاضنییس )1( .ایییطاک کكییوضی بکذیعبییوزه ویفییی اظمؿییتعسوطید کكییوضهای جهییاک بییطای وقییو
حییوازا وبکیییامی باقییس ،وقطیبییا اظ  40موضزح یوازا َبیعییی قییناذته قییسه 31،مییوضز آک زضایییطاک واقییع
قییسه اؾییت ( )3زضحییات حايییطمسیطیت حییوازا وعییواضو ناقییی اظآنهابییه منظییوضحمی جوامییع ووییامید
ثبات ،امطی يیطوضی اؾیت .حیوظه ؾیکمت زضبیید ومیا اضکیاک زضگییط زضمیسیطیت حیوازا وبکییا ،زاضای
جای ییاه ویییػه ای اؾییت ،ظی یطااولید ومهمتییطید مُالبییه وزیسیییه مییطز  ،ؾییکمت اؾییت .آمییازگی اظاضکییاک
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کارشناس مرکز تحقیقات مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی استانی یزد

2

سرپرست فنی اورژانس  111استان یزد

3

کارشناس حوادث مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی استان یزد

انییلی مییسیطیت حییوازا بییوزه وزضؾییازه وییطید قییف  ،نیاظمنسبطنامییه ضیییعی ،آمییوظـ پطؾیین  ،آمییوظـ
جامعه وومطید واضظییابی اؾیت )4( .بکییا ،ضوییسازهای نیاگواضی هؿیتنسکه جوامیع میا ضا پایمیات ،امیوات ضا
اظبییید بییطزه ،وبییه جمعییییت هییا آؾییی مییضؾییاننس .مجمییع عمییومی ؾییاظماک ملی متلییس ،بییه ضؾییمیت
قناذتد اهمییت اید مكیف  ،اعیک کیطزه اؾیت کیه  1990زهیه کیاهف بکییای َبیعیی اؾیت وویکـ
جهییانی بییه منظییوض کییاهف نییسمات جییانی و مییات نامیییسه م ییقییوز .مكییاضکت جامعییه پعقییفی زض اییید
وکـها بؿیاض مهم اؾت)5( .
اید امازگی زضؾُح فیطزی بیه افیعایف زانیف ،بهبیوز ن یطـ وکؿی مهیاضتهیای الظ زضؾیُح مللیی،
بییه وییسوید بطنامییه ،وییامید منییابع ومكییرم کییطزک ؾییاذتاضمسیطیت مللییی وزضؾییُح ملییی ،بییه وییسوید
ؾیاؾییتهییا ،زؾییتوضالعم هاوضاهنماهییای عملفییطزی نیاظمنییسمی باقییس؛ بنییابطاید حییوظه ؾییکمت بییه
َوضکامی وکلیییه مطاکعبهساقییتی –زضمییانی بییه َوضذییال الظ اؾییت ذییوزضابطای مقابلییه بییاحوازا وبکیییا
آمییازه کننییس ،طاکییه وفیییه بطمنییابع وامفانییات ذییاضا منُقییه ای آؾییی زیییسه وانتظییاض زضیافییت ذییسمات
ؾکمت اظمنیاَ زی یط ،میط

ومییطوآال انؿیانی بیكیتطی بیه همیطاه ذواهسزاقیت .بیسید منظوضباووجیه

به اینفه اظضؾیالت هیای انیلی وظاضت بهساقیت ،اضوقیا ؾیُح آمیازگی حیوظه ؾیکمت بیطای ویامید پاؾید
موثطبیه حییوازا وبکیابیه منظوضوییامید بییفوییطید ذیسمت بییه بییفوییطید افطاززضکمتیطید ظمییاک ،وحمییی
پایساضی واؾتمطاضعملفطزمطاکعبهساقتی –زضمانی اؾت)4( .
بییه واؾییُه کثییطت بلییطاکهییا کییه زضکكییوضضذسازه َبیعتابایییسزضاید ظمینییه اقییتباهات قبلییی وفطاضنكییوز.
زضومییا زنیییاجعوات وکتییا هییایی ولییت عنییواک زضؼهییای آموذتییه قییسه بعییساظبلطاک هییا وبکیییای
َبیعییی انتكییاضمی یابییساما متاؾییمانه زضکكییوضما بعییساظ وقییو بلییطاک ،اوماقییات واقییسامات ؾییاظماکهییا
مؿتنسؾییاظی ومفتییو نمییی قییوزویا ووؾییٍ ؾییاظماکهییای بییید المللییی مثی ؾییاظماک جهییانی بهساقییت
انجیا مییقیوز؛ بنیابطاید وعساززضؾیهای آموذتیه قیسه میاکم اؾیت .اضوباَیات کمطنی

بیید ؾیاظمانی

وجعیییطه ای عملفییطزک ؾییاظمانهایفی زی طاظمكییفکت جسیییس زضظمینییه مییسیطیت بلییطاکهییا وبکیییای
َبیعی اؾت کیه موجی ناآگیاهی ؾیاظماکهیا اظاقیسامات یفسی طوعیس وعامی ممییسآنها اؾیت .علییطیم
حًوضپطقییوضوزاوَلبانه مییطز وؾییاظمانهای ا مییسازی ،يییعگ ویییا فقییساک ؾییامانه مییسیطیت بلییطاک
ؾییاظمانسهی اییید نیطوهییا وبهییطه وضی مناؾ ی اظاییید امفانییات همییواضه مكییهوزبوزه اؾییت 5( .و  )6نقییف
وجای ییاه وظاضت بهساقییت زضمطحلییه پاؾییر ویی بییه این ونییه حییوازا مكییرم و ملییسوزه وظییایگ وعیییید
قییسه اؾییت .امسازضؾییانی بییه وؾیییله اوضغانییؽ پیییف بیماضؾییتانی وپییؽ اظآک مساذلییه بیماضؾییتاکهییا
وزضنییوضوی اظاعییعا گییطوههییای بهساقییتی ذکنییه وظیمییه وعطیییگ قییسه بییطای بهساقییت وزضمییاک
زضبکیااؾییت کییه ووؾییٍ فطاذییواک ؾییتازفطمانسهی حازثییه اییید وظاضورانییه زضؾییُو مرتلییگ پاؾییر ویی

اجطامیكییوز؛ امییا اینفییه زانكیی اههییای علییو پعقییفی کكوضزضهطاؾییتاک بییه عنییواک نماینییسگاک وظاضت
بهساقییت وا ییه انییساظه زضحییوازا َبیعییی وییطَبیعییی بییه قیییوه ای اؾییتانساضز و قابیی قبییوت ؾییتاز
فطمانسهی ذوزضافعیات مییکننیس مؿیلله ای اؾیت کیه زضایید مقالیه موضزبطضؾیی قطاضمی ییطز .ایید مقالیه
باوفیییه بطبطضؾییی حازثییه اذیطواغگییونی قُاضزضاؾییتاک یییعز ،بییه بطضؾییی عملفطزؾییتازفطمانسهی حازثییه
زضزانكی اه علییو پعقییفی ونلییوه فطاذییواک واَییک ضؾییانی بییه مؿییلولید جهییت پی یییطی اموضمطبییوٌ بییه
امسازضؾانی زضؾُح پیف بیماضؾتانی وبیماضؾتانی میپطزاظز .پیسایف  ICSوانوت آک:
زضزهییه  1980یییک همییاهن ی بییید موؾؿییات آوییف نكییانی ؾطاؾطآمطیفاقییف گطفییت وابابییه کییاضگیطی
یک زؾتوضالعم هماهنی

وؾیامانه ؾیاظمانی مكیتط  ،موؾؿیات امیسازی بتواننسبیه همیاک نیوضوی کیه

زضحییوازا کو ییک ضوظمییطه واضزعمیی مییی قییونسزضحوازا ییطمتطقبییه ذیلییی بییعض
کننس .اید بطنامه هماهنی

بیه نیا

نیعانجییا وظیمییه

FIRESCOPEنیا گطفیت وزضواقیع بیه ییک ؾیامانه میسیطیت بلیطاک

ؾییاظماک آوییف نكییانی زضؾطاؾییطآمطیفا وبییسی قییس .ای ید فطاینییس بییه عنییواک ؾییامانه فطمانییسهی بلییطاک
( )Incident Command Systemویییا ICSقییناذته قییس 7( .و  8و  )9قبیی اظوییسوید ؾییامانه،
ولقیقات انجا قسه زضذهول پاؾد به حوازا وبکیای قبلی معطف نقاٌ يعگ شی بوز:
-1نبوزیک ظباک مكتط

بید ؾاظماکهای پاؾر و

-2نبوزؾییاذتاضمسیطیتی اؾییتانساضز جهییت ولمیی باؾایطؾییاظماک هییا ،فطمانییسهی وکنتییطت ومییسیطیت حجییم
باالی فعالیتهای موضزنیاظحوازا وبکیا
-3نبوزپاؾد گویی مناؾ وبه موقع به حوازا وبکیا
 -4نبوزیک فطاینسؾیؿتماویک بطنامه ضیعی حوازا وبکیا
زضپاؾد به اید معًکت ،ؾامانه فطمانسهی حوازا وفوضیت هاَ ،طاحی گطزیسوا:
-1ظنجیییطه ضوقیید ووايییح فطمانییسهی جهییت مییسیطیت ومییا حییوازا وبکیییاونظیم نمایسکییه بییطای انییوا
وانساظه های متماوت قاب اؾتمازه باقس.
-2بییه پطؾیین هطؾییاظماک یاواحییسی اجییاظه زهسبییه ؾییاذتاضی واحسکییه قازضبییه ومییویى مؿییلولیت واضا ییه
پاؾد موثطبه مكفکت موجوزبوزه باقس ،ملل قونس.
-3حمایتهای مسیطیتی وپكتیبانی الظ ضابطای پطؾن عملیاوی ایجازکنس.
-4اقسامات يطوضی انجا قوزواظزوباضه کاضی اجتنا گطزز.

مؿییلله بؿیییاضمهم زضذهییول اییید ؾییامانه اییید اؾییت کییه ؾییامانه فطمانییسهی حازثییه یییک ؾیؿییتم
مییسیطیتی اؾییت نییه یییک ییاضت ؾییاظمانی .هطحازثییه واومییاقی مؿییتلع قیییوه وعملفطزمییسیطیتی ذییال
ذوزاؾیییت .زضکناضفطمانیییسهی حازثیییه ،هاضپؿیییت عملفطزمیییسیطیتی زی طنیعوجوززاضزکیییه همعمیییاک
باضهبطی عملیات ظیطنظطفطمانسهی ،واحسهای ذوزضاهسایت میکننس 10( .و  11و )12
ض یییؽ واحییس عملیییات :هییسایت اقییسامات وییاکتیفی ماننییسوطیاغ ،مطاقبییت اظبیمییاضاک وزضمییاک زضضاؾییتای
اهساف وعیید قسه بطنامه ونیعهسایت منابع موضزنیاظضابه عهسه زاضز.
-2ض یییؽ واحسبطنامییه ضیییعی :جمییع آوضی زازههییا ،اَکعییات واضظیییابی آنهاجهییت وهییمیم گیییطی ،وییامید
اَکعییات موضزنیاظزضبییاضه منییابع ،وهی یه مؿییتنسات بطنامییه عملیییاوی حییوازا وبکیاووهیییه مؿییتنسات الظ
جهت اضا ه گعاضقاات ضابه عهسه زاضز.
-3ض یؽ واحسپكیتیبانی :حماییت ،ویامید منیابع وزی یطاقک يیطوضی موضزنییاظبطای زؾیتیابی بیه اهیساف
عملیاوی وسوید قسه ووؾٍ فطمانسهی حازثه ضابه عهسه زاضز.
-4ض یؽ واحیسمالی/اجطایی :نظیاضت وبطضؾیی هعینیههیای میطوبٍ باحازثیه ،ثبیت ظمیاک کیاض ،باظپطزاذیت
هعینه هاووللیی مریاضا ضاانجیا مییزهیس .فطمانیسه حازثیه میی ووانیسزضحوازا کو یک هیطپن جای یاه
ضاپوقف زهس.
همچنید فطمانسهی بطاؾاؼ قیطایٍ حازثیه میی ووانیسافطازی ضابیطای جای یاههیای ظیطانتریا نمیوزه وبیه
کاضگیطز:
اضقییسضوابٍ عمییومی :اَکعییات مییطوبٍ باحازثییه ضابییطای پطؾیین ومییسیطاک زاذلییی وهمچنییید ضؾییانههییا
وؾاظماک های ذاضجی وامید نموزه ونقف ؾرد گوضازاضز.
اضقیسایمنی :ملی حازثییه یاملی فعالیییت پطؾیین ضابییطای اَمینییاک اظایمنییی الظ ومییا پطؾیین بطضؾییی
میکنس.
اضقیسضابٍ وهمیاهن ی :ضابییٍ بیماضؾیتاک بامطکعهیسایت عملیییات زانكی اه وؾیاظماک هییای حماییت کننییسه
بیطوک بیماضؾتاک اؾت.
مترهم فنی وپعقفی :بطحؿ

موقعیت به عنواک مكاوضورهم فطمانسه حازثه عم میکنس.

اظمعایای مهم اید ؾیتم اید اؾیت کیه زضهطبلیطاک ،بنابیه نییاظ ،قؿیمتهیای ذانیی اظایید جیسوت فعیات
قسه والظ نیؿت که ک ؾاظماک زضهطبلطانی ضاه انساظی قوز 1( .و  13و )14

بطاؾاؼ گیعاضـ واحیس  EOCمطکیع میسیطیت حیوازا و فوضییتهیای پعقیفی اؾیتاک ییعز ،حازثیه ذیاضا
قییسک لوکومووی یو اظ ضی ی قُییاض و ؾییقوٌ نییس واگیید قُییاض زض ملییوض ی یعز بییه وهییطاک – پ ی نظییط آبییاز
اقفصض و زض ؾیاعت  23:45قیام اه جمعیه ضخ زاز 4 .زقیقیه بعیس اظ وقیو حازثیه اولیید ومیاؼ اظ َیطف
مؿافطید قُیاض بطقطاضقیسه و اوضغانیؽ  115قهطؾیتاک ییعز نیطوهیای امیسازی ذیوز ضا َبی جیسوت هیای
پیوؾت بطای کمک به مهسومید حازثه اععا نموزه اؾت.
اقسامات انجا قسه:
-1وكفی ؾتاز فطمانسهی بلطاک زض  EOCبا حًوض مسیط زضماک و کاضقناؾاک مطبوَه
-2حًوض ضیاؾت زانك اه زض فطمانسهی EOC
-3حًوض ضیاؾت مطکع و پعقک مطکع زض نلنه حازثه
-4حًوض  11وییم امیسازی بیا کاضقناؾیاک اضقیس مطکیع میسیطیت حیوازا وفوضیتهیای پعقیفی اؾیتاک زض
نلنه حازثه
-5مسیطیت نلنه حازثه با انجا وطیاغ و انتقات مهسومید به بیماضؾتاکهای قهط یعز
-6آمییازه بییاـ بیماضؾییتاکهییای ؾییُح قییهط اظ َطی ی ؾییتاز فطمانییسهی حازثییه – فطاذییواک مترههییید
آنفات اظ َطی ؾتاز فطمانسهی حازثه بیماضؾتاکها
-7مسیطیت انتقات بیماضاک به مطاکع بیماضؾتانی با هماهن ی ؾتاز هماهن ی اوضغانؽها.
بنا بط اید گیعاضـ ،وفنؿییدهیای اوضغانیؽ  115اؾیتاک ییعز اظ ظمیاک بیطوظ حازثیه ویا ؾیاعتهیا پیؽ اظ
وقییو حازثییه زض ملیی حازثییه حًییوض زاقییته و بییه همییطاه ؾییایط نیطوهییای امییسازی اعییعا قییسه اظ
زؾت اههای امسازی ،عملیات امساز و نجات ضا انجا زازهانس.
زضمجمییو  35نمطمهییسو انتقییالی ووؾییٍ یییاظزه کسامییسازی بییه  4بیماضؾییتاک زضقییهطیعز ،اعییعا قییسه و
 4نمطکكته قب اظضؾیسک وفنؿید بطؾطنلنه اظولمات اید حازثه به قماضمیطوز.
به زنبات بطضؾیی عوامی وقناؾیایی بیكتطمكیفکت موجوزجلؿیه اییی باحًیوض جلؿیه بیا حًیوض معیاوک
زضماک ،مسیط زضمیاک ،ضیییؽ مطکیع میسیطیت حیوازا و فوضییتهیای پعقیفی ،ؾطپطؾیت اوضغانیؽ  115و
جمعییی اظ افییطاز مؿییلوت زض حازثییه قُییاض آیییاظ قییسه و پییؽ اظ اضا ییه گییعاضـ اظ ؾییوی ضییییؽ مطکییع

مسیطیت حوازا اقسامات انجیا قیسه میوضز بطضؾیی قیطاض گطفیت ،بیا شکیط نقیاٌ قیوت امسازضؾیانی ،نقیاٌ
يعگ حازثه موضز بطضؾی قطاض گطفت.
ضوـ کاض:
بطای زؾتیابی به اید اهیساف اظضوـ فوکیوؼ گیطوس اؾیتمازه قیسه اؾیت .بلی گطوهیی متمطکیع نیوعی
مهاحبه با حًوض یک گطزاننیسه بلی اؾیت کیه بیط اؾیاؼ ییک ضاهنمیای اظ قبی ونظییم قیسه بلی ضا
هییسایت م ییکنییس و گطوه یی  6وییا  12نمییطی اظ قییطکت کننییسگاک زض بل ی نظطاوكییاک ضا زضبییاضه مويییو
مُییط قییسه اظ ؾییوی گطزاننییسه بلیی زض قالیی بلیی گطوهییی و بییه نییوضت زازههییای کیمییی اضا ییه
میییکننییس .هطعًییو وجطبیییات ذییوزضا زضیییک ملیییٍ مكییاضکتی،به مقایؿییه میییگییصاضز ،همییطاه بییااید
احؿاؼ که میووانیس بیا آظازی کامی زییسگاه ذیوز ضامُیط کیطزه وبیسوک هییخ واثیطمرالمیت بطان ییعی
اظآک زفییا مییکنییس .زازههییا زضاییید مُالعییه اظَطیی مهییاحبههییای باظنیمییه ؾییاظماک یافتییه ونیعمكییاهسه
جمییع آوضی گطزیییس .زضاییید ضوـ واحییسوزی پسیییسه زضقییطایٍ َبیعییی مُالعییه میییقییوز وگییطزآوضی
اَکعییات بییه نییوضت نوقییتاضی ونییسای يییبٍ قییسه اؾییت وومطکییع بطزیییسگاه قییطکت کننییسگاک وزض
آناک اظپسیسه موضز مُالعه اؾت)15,16, 17( .
وللی زازهها زض نسمطحله انجا گطفته اؾت:
-1مطوضزازه ها قام زؾت نویؽ مسیطویاززاقت های زضحید بل وباظنویؿی مُال يبٍ قسه
-2کسگصاضی وَبقه بنسی مباح وپاؾد های زازه قسه به ؾواالت کلیسی
-3ومؿیطزازها
یافتههای پػوهف:
بعساظکسگییصاضی ومقایؿییه مباحثییات گییطوه ووللییی وومؿیییطزازه هییا –مباحیی بیییاک قییسه باووجییه بییه
ؾواالت کلیسی مُط قسه به اید ابعاز وقؿیم قس .مكفکت مُط قسه اظؾوی وفنؿیدها:
 1ی عس حًوض به موقع هکت احمط جهیت امیساز و نجیات بیا ووجیه بیه اینفیه ایید اومیا ذیاضا اظ حیوظه
قهطؾییتاک یییعز و زض ملییسوزه ضیلییی ذییاضا اظ ملییسوزه قییهطی ضخ زازه بییوز (نیطوهییای آوییف نكییانی
عهسه زاض اید وظیمه بوزنس)
 2ی عس امفاک وطیاغ زض نلنه ووؾٍ وفنؿیدها

 3ی عس هماهن ی نیطوهای امسازی حايط زض نلنه
 4ی حًوض اؾتانساض و معاونید ایكاک زض نلنه و ناهماهن ی مؿلولید حايط زض مسیطیت نلنه
 5ی اضوباٌ یفُطفه اظ مل حازثه با زیؿپخ و عس امفاک بطقطاضی اضوباٌ بیؿیم
نواقم عملفطزی زضنلوه مسیطیت نلنه:
 1ی پف اظ زضیافت گیعاضـ حازثیه و اَیک بیه  ،EOCضیییؽ مطکیع و ییا میسیط آنفیات اظ ؾیوی زییپخ و
یا  EOCاوضغانؽ اظ حازثه مُالع نكسه اؾت
 2ی عس آگاهی مؿلولید قُاض اظ نلوه زضذواؾت کمک
 3ی عس بطآوضز قست حازثه اظ ؾوی وفنؿیدهای امسازضؾاک حايط زض نلنه
 4ی مكتط

بیوزک کاضقیناؼ ؾیتاز هیسایت بیا  EOCکیه اجیطا و انجیا هیط زو وظیمیه ضا ز یاض ذسقیه

کطزه اؾت.
 5ی عس اضوباَات با مسیطیت بلطاک اؾتانساضی
 6ی عس آگاهی اظ قط وظایگ هطیک اظضزه های ؾیؿتمی فطمانسهی حازثه
 -7زضذواؾت مؿتمط اَکعات حازثه ووؾٍ همه اضگاکهای زضگیط با قماضه 115
 -8حًیوض میسیط زضمیاک زض ملی زیؿیپخ و حًیوض ض یییؽ زانكی اه زض زیؿیپخ (بیه زلیی عیس آگییاهی
نامبطزگاک اظ وظیمه زیؿپخ و )EOC
 -9اضا ه اَکعات یلٍ به مطاجع اظ َطف EOC
مكفکت بیماضؾتاکها:
 1ی عس حًوض ضظیسنت ضازیولوغی زض بیماضؾتاک ضهنموک
 2ییی عییس اضوبییاٌ فطمانییسهاک بلییطاک (ؾییوپطوایعضهای بیماضؾییتاک) بییا فطمانییسهاک حازثییه زض ؾییایط
بیماضؾتاکها
 3ی عس هماهن ی با ضوابٍ عمومی و حطاؾت بیماضؾتاک جهت باظزیس اظ بیماضاک حازثه واغگونی

نمونه اضت فعالیت ؾیتم فطمانسهی حازثه:

بل :
زضحقیقییت موفقیییت بطنامییه مییسیطیت بکیییا بییه همییاهن ی ؾییاظماکهییای زضگیطوفعالیییت هییای آنهاقب ی ،
حییید وبعساظقییطایٍ بلطانیییی بؿییت ی زاضز ( )9همچنییید مُالعیییه زکتطذانفییه وهمفییاضاک بیییاعنواک
مییسیطیت اضا ییه ذییسمات ؾییکمتی زضظمییاک وقییو بکیییای َبیعییی مُییط مییکنییس کییه مییسیطیت مناؾی
نقییف مهمییی زضاضا ییه ذییسمات ؾییکمتی هماهن ی  ،منؿییجم ،زضزؾییتطؼ ومؿییتمطزاضز .زضنتیج یه کؿ ی
آمازگی قب اظبطوظبکییا ،ووجیه بیه اهمیییت بطنامیه ضییعی ملیی واؾیتانی ومللیی ،ویامید نییطوی انؿیانی
کییافی ،انجییا وقؿیییم کییاضبطای اضا ییه ذییسمات ؾییکمتی ،همییاهن ی نیطوهییاووجهیعات ،همییاهن ی زضوک
وبییید گییطوههییای اض ییه زهنییسه ذییسمات ؾییکمتی يییطوضی بییه نظییط مییضؾییس .ؾییاظماک جهییانی بهساقییت
( )2005اقییاضه میفنسکییه اؾییتمازه اظمفانیؿییم هییای همییاهن ی ،بییه اقییتطا
ضییعیهیای مكیتط

گصاقییتد اَکعییات وبطنامییه

اظعوامی بؿییاضمهم زضپیكی یطی اظویساذ ومییواظی کیاضی وکؿی اَمینیاک اظاضا ییه

ذییسمات ؾییکمتی باکیمییییت بییه مییطز اؾییت 10( .و  .)18بییه منظییوض اجطایییی کییطزک ICSکییه یفییی
اظابعاضهایی کیه مییووانیس عامی ایجازانؿیجا وهمیاهن ی زض اوضغانیؽ پییف بیماضؾیتانی واضا یه ذیسمات
مناؾیی ؾییکمتی بییه نییوضت جییامع ،مؿییتمط ،پی یییط ،فعییات وزضزؾییتطؼ ،نبییوزبی نظمییی ووییساذ ،
مكرم بوزک وظیمه وکاض ،وقؿییم کاضزضؾیت ،بطقیطاضی اضوبیاٌ مناؾی بیید افیطاز وگیطوه هیا واؾیتمازه
بهینه اظامفانات ،نیطوها ووجهییعات گیطزز .ایید مطاحی يیطوضی بیه نظیط مییضؾیس ووجییه میسیطاک اضقیس
ؾاظماک زض میوضز يیطوضت ،معاییا و ذهونییات ؾیامانه  ،ICSوعییید افیطاز منتری جهیت جای یاههیای
ذال و آقنایی ایید افیطاز بیا قیط وظیایگ ،بطگیعاضی کیکؼهیای میسوک پییف بینیی قیسه بیط اؾیاؼ
زؾتوضالعم های آموظقی ،اجیطای میانوض عملییاوی بیه منظیوض اضظییابی و آقینایی افیطاز بیا ؾلؿیله مطاوی
پیییف بینییی قییسه ،بطگییعاضی کییکؼهییای مییسوک جهییت مییطوض و بییاظآموظی ؾیؿییتم فطمانییسهی حییوازا
يطوضی به نظط میضؾس 19( .و )20
نتیجه گیطی:
باووجه به اهمیییت اضا یه ذیسمات ؾیکمتی ومؿیلله میسیطیت ایید ذیسمات بیه نیوضت زضؾیت ومنؿیجم
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