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تولید تجهیزات بهداشتی
نام شرکت  تجهیزات تعداد

پرتو آزمون رهیافت نو کننده به روش دستگاه های تولیدی ضدعفونی
ربات اتوماتیک به منظور ضدعفونی کننده محیط با روش  (1-2

ل الکترومغناطیسی بدون نیاز به مواد ضدعفونی کننده مناسب جهت هت
ها، سالن های همایش، اتاق ها ی اداری و فضاهای بیمارستانی

مخزن استریل سازی با روش الکترومغناطیس مناسب برای قرار دادن(2-2
.کلیه لوازم اداری،ادعیه و کتب ، لوازم آرایشی و ماسک

1

آرتین انرژی ویرا تونل هوشمند ضدعفونی کننده 2

سرو هوشمند دستگاه سنجش سالمت از راه 3

بهینه سازان فناوری و دانش -
توس

ل مهرنماز، مبای) کننده هوشمند در مقیاس کوچک ضدعفونی (1-4
uvcبا امواج(000و

uvcضدعفونی کننده سریع فرودگاه ها و هواپیماها ربات( 2-4

4

یگانه تجهیز ویرا کننده دستضدعفونیهوشمند سیستم  5



تولید محلول ها ضد عفونی کننده دست و سطوح

نام شرکت  محلول ها تعداد

حیانکیمیا گر شیمی ضدعفونی کننده دست و سطوح بر  محلول
فاقد استون و متانول%70پایه الکل

6

تیناب شیمی)پارس شیمی ابتکار گستر
(خاورمیانه

ی دست و سطوحمحلول ضد عفونی کننده 7

نانو مقیاس برهان آبضد عفونی کننده نانو ذرات نقره بر پایه 8

شکوفا ژن برنا کننده دست و سطوحضد عفونی 9

سرو دیجیتال هوشمند ضدعفونی کننده دست و محلول ضد  ژل
عفونی کننده سبزیجات

10

انگاره فیزیک دانش توس محلول هیدروپراکسید شتابدهی شده 11



کتولید ماس

نام شرکت  ماسک تعداد

تجهیز ویرامهندسی یگانه ماسک کودک دوالیه ی پارچه ای
های مختلفماسک قابل شستشو در سایز

12

(فعال اویژهنواوران کربن)آکام و فیلتر کربنی نانوماسک 13

انگاره فیزیک سه الیه ملت بلون واسپان بان پرسیماسک 14

شکوفا ژن برنا ماسک جراحی فابریک 15



ارائه خدمات تخصصی

نام شرکت  خدمات تعداد

بهین ره آورد بهبود غیرعامل و مدیریت بحران سامانه پدافند
های سخت ره آور

16

سروش اینده ایرانیان فردا درباره  , و مجاورانطرح نظرسنجی از زائران
ی اقدامات آستان قدس رضوی برای  

پیشگیری از ویروس کرونا 

17

آرتمنالیه نگار دستگاه پاشش اتومات سازینو 18



پرتو آزمون رهیافت نو

شماره همراه مدیر عامل

9159159289 مهندس انوشیروانی
بازگشت به جدول

ادامه مطلب



دستگاه های تولیدی این مجموعه:
نده ی ربات اتوماتیک به منظور ضد عفونی کن.1

ه مواد محیط با روش الکترومغناطیسی بدون نیاز ب
ای سالن ه, ضدعفونی کننده مناسب جهت هتل ها

اتاق های اداری و فضاهای بیمارستانی, همایش
سی مخزن استریل سازی با روش الکترومغناطی.2

,  هادعی, مناسب برای قرار دادن کلیه ی لوازم اداری
کتب و لوازم آرایشگاهی

دستگاه تمام اتوماتیک دست.3
استریل سازی ماسک.4

.در پیوست درج شده است-1

شماره همراه مدیر عامل

9159159289 مهندس انوشیروانی



رتین انرژی ویراآ

یکوآرنوتجارینامباویراانرژیآرتینمهندسیگروه
فردوسیدانشگاهفناوریرشدمرکزدر1397سالدر

زیکشاورونوهایانرژیزمینهدرراخودفعالیتمشهد
شیوعبهتوجهبا1399سالدر.استنمودهآغازهوشمند
ت،بهداشسطحافزایشبهجامعهنیازوکروناویروس

دانشبریهتکباارنویکوکنندهضدعفونیهوشمندتونل
دستگاهاین.استرسیدهبرداریبهرهبهخودمتخصصین

داخلبهافرادورودکنترلبافقطاتوماتیکصورتبه
باس،لبراستریلیزاسیونمحلولپاششباهمراهتونل

وهاویروسبردنبینازباعثافرادتجهیزاتوهادست
واهدخافرادواماکنسایربهویروساینانتقالعدمنیز

اماکنورودیدرارنیکوهوشمندتونلنصب.شد
واداراتخرید،مراکزها،مجتمعها،هتلعمومی،

اربکاهشوافراداطمینانسطحبردنباالبهمنجر...
.شدخواهدهامکانایندرآلودگی

شماره همراه مدیر عامل

9153016937 مهندس مشار موحد



:مشخصات برجسته محصول

بومی بودن وطراحی محلی محصول
قیمت تمام شده مناسب

ای مبتنی بودن محصول بر آخرین فناوری ه
صین با توجه به حضور متخص)علمی و فناوری 

(دانشگاه در هسته مرکزی آن
فزودن  طراحی انعطاف پذیر و قابلیت توسعه و ا
بخش ها  وسنسورهای جدید به محصول

یکپارچه: نوآوری های موجود در محصول
بودن سخت افزارو نرم افزار، هوشمند بودن

کیه بر  محصول، توانایی یادگیری محصول با ت
فناوری هوش مصنوعی برای پیش بینی 

و.. رویدادهای احتمالی چون احتمال سکته، 

انایی ارائه  نیز در تحلیل وضعیت فعلی بیمار، تو
ه گزارشات اختصاصی و سطح بندی شده ب

تار کاربرد مختلف اعم از اعضای خانواده، پرس
، پزشک و غیره از مهم ترین نوآوری های 

.موجود در طراحی این محصول است

ده گواهینامه ها و تاییدیه های کسب ش
زشکی  تایید اولیه از دانشگاه علوم پ: محصول

یمارستان مشهد برای استفاده از اپلیکیشن در ب
.های معین کووید اخذ شده است

شماره همراه مدیر عامل

9155027726 دکتر به کمال

سرو هوشمند



UVC  با امواج...( وموبایل مهر نماز ، ) ضدعفونی کننده هوشمند در مقیاس کوچک

کشندهبین برنده قطعی ویروس کرونا و باکتری های از 

هایباکتریانواعبردنبینازبهقادرکروناویروسبرعالوهuvcامواجازاستفاده•
کنندگاندتولیازیکیعنوانبهاکنونهماستریلایران.استمسریشدتبهوکشنده

ارائهایرانبازاردرراuvcاشعهپایهبرگندزداییهایسیستمانواعاعتماد،موردوبرتر
.اشندبمیکشورعلمیمراجعازتائیدیهدارایشدهارائههایدستگاهکلیه.نمایدمی

هایوحرممساجددرنمازهایمهرازعمومیاستفادهکهاستدادهنشانعلمیتحقیقات•
.باشندعفونیبیماریگسترشاصلیهایراهازیکیمیتوانندمطهر

مادههرگونهبهنیازبدونکهاستuvcامواجازاستفاده:نمازمهرضدعفونیراهبهترین•
.یبردمبینازراعفونیهایباکتریوهاویروستمامیزمان،کمتریندرشیمیایی،









کیمیاگر شیمی حیان

شماره همراه مدیر عامل

9151052143 دکتر حیدری



پارس شیمی ابتکار کستر



بازگشت به جدول





گرم0.2غلظتباآبپایهبرنقرهکلوئید
دانششرکتتوسطشدهتولیدلیتربر

.برهانمقیاسنانونوآورانبنیان
دونبوسبزسنتزروشبهشدهتولید

برایمناسبشیمیایهایافزودنی
تریباکآنتیاثرباسطوحضدعفونی

ردمدتطوالنیماندگاریوقویبسیار
ایدارالکلیهایضدعفونیبامقایسه

دایجابدونوترطوالنیهایماندگاری
.استحساسیت



داروی ضدعفونی کننده هیدروژن پراکسید



شماره همراه مدیر عامل

9359357387 مهندس پارسا

اسپری ضدعفونی کننده الکل



سرو دیجیتال سالمت

شماره همراه مدیرعامل

9372029405 یدکتر شریف







مهندسی یگانه تجهیز ویرا



سه الیه اسپانریا، لطیف و(نه حرارتی) ماسک تمام التراسونیک 
به رنگ آبی آسمانی با فیکساتور بینی اتومات دارای جع

شماره همراه مدیر عامل

9159642682 مهندس غفوریان



شماره همراه مدیر عامل

9124251546 مهندس پورصباغ

.در پیوست درج شده است-4



انگاره فیزیک

ماسک سه الیه ملت بلون و اسپان بان پرسی

شماره همراه مدیر عامل

9158923180 طباطباییمهندس



شماره همراه مدیر عامل

9359357387 مهندس پارسا





سروش آینده ایرانیان فردا

توزیعودیدهسیبآخانوارهایاطالعاتجامعسامانه
املغیرعپدافندیسامانهیمجموعهزیر)هاکاالواقالم

بهبودآوردرهبهین(سختهایبحرانو
تاناساقداماتدربارهمجاورانوزائرانازسنجینظرطرح
وناکرویروسشیوعازپیشگیریبرایرضویقدس
وکرونادربارهایرانمردمنظراتتحلیلوآوریجمع
طرف)بیماریاینباجامعهومردمیمواجههینحوه

(ایراناسالمیجمهوریخبرگزاریقرارداد
شماره همراه مدیر عامل

9155095399 فوالدیاندکتر



الیه نگار آرتمن



.کلیه ی شرکت ها ی مذکور در مرکز رشد دانشگاه فردوسی مشهد مستقر می باشند

پردیس دانشگاه فردوسی مشهد، مرکز رشد:آدرس

1977948974: کد پستی
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  شده   هي محلول هيدروژن پراكسيد شتابد 


 خالصه طرح فني


  كارگروه بحران تعاوني دانش بنيان انگاره فيزيك توس


Engarehphysics.ir/an _covid19 


  


  


  







   طرح توليد محلول هيدروژن پراكسيد شتاب داده شده 


  
 



 


 


  بسمه تعالي 


  طرح:  مشخصات. ١
  عنوان طرح:  -١-١


  جهت ضدعفوني سطوح آلوده به ويروس درصد هيدروژن پراكسيد شتابدهي شده  ٠.٥توليد محلول  فارسي:


 انگليسي:


Produc on of Accelerated Hydrogen Peroxide 0.5 solu on for viral disinfection  
 


  پيشنهاد دهنده طرح:  مشخصات. ٢
  محمد هادي طباطبائي يزدي : مديرعامل   شركت تعاوني دانش بنيان انگاره فيزيك توسنام شركت، سازمان يا مؤسسه:    


  ٠١/١٣٩٠/ ١٠ تاريخ ثبت:                                                  ٤٤٥٦٦شماره ثبت:  


مشهد، ميدان آزادي، پرديس دانشگاه فردوسي مشهد، مقابل مركز فناوري هاي پيشرفته دانشگاه، آسمان نماي  نشاني: 


 info@engarehphysics.irپست الكترونيك:                                   دانشگاه 


  ٠٥١-٣٨٨٠٠٠٠٤ تلفن:                                            38800465-051 فاكس:        
 


  : فني توليداعضاي تيم  مشخصات. ٣


  رديف 
نام و نام  


  خانوادگي


ميزان 


  تحصيالت


رتبه  


  علمي 


رشته  


  تحصيلي
  گرايش 


دانشگاه 


محل 


  تحصيل


مسئوليت 


  در طرح 
  پست الكترونيكي   شماره تماس 


١  
نويد 


  رمضانيان
  شيمي  استاديار  دكتري


سنتز مواد 


 -آلي


  پليمري


Bielefeld 
  آلمان 


مشاور و 


  فنيناظر 
٠٩١٥٥٠٢٧٧١٣  ramezanian@um.ac.i


r 


٢  


 مانيا


 يخانيعل


  يبجستان


كارشناسي 


  ارشد
  شيمي آلي  شيمي  -


دانشگاه 


  مالك اشتر


مسئول 


  فني
٠٩٣٥٨٣٢١٠٩٤  - 


٣  
يلدا يزدان  


 پناه


دكتري 


 تخصصي
 


بيماري 


هاي 


 عفوني


 


علوم 


پزشكي 


 مشهد


  - ٠٩١٥٥٢٢٦٧٠٣ مشاور


  -  كارشناسي   نگين جهاني  ٤
زيست 


  شناسي
  جانوري


پيام نور 


  مشهد


 -همكار 


  تيتراسيون
٠٩٣٣٣١٥١١٥٥  -  


٥  
مجتبي 


  قاليشويان


كارشناسي 


  ارشد
  -  فيزيك  -


فردوسي 


  مشهد
  -  ٠٩٣٦٩٩١٠٢١٩  همكار


٦  
مجيد 


  صادقيان


كارشناسي 


  ارشد
  استراتژيك  مديريت   -


فردوسي 


  مشهد


برنامه 


  ريزي
٠٩١٥٢٩١٣١٩٦  -  


٧  
 نيرحسيام


  مطلق


كاشناسي 


  ارشد
-  


مهندسي 


  شيمي
-  


فردوسي 


  مشهد


كارشناس 


  توليد
٩٣٦٥٦٠٥٤٥٠٠    
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  فرموالسيون . ٤


آب اكسيژنه از ديرباز يكي از ضدعفوني كننده هاي بسيار شناخته شده در مراكز بهداشتي و درماني بوده به طوري كه 
شهرت محلول هاي رقيق آن به كشندگي سريع انواع ميكروب ها و باكتري ها و ويروس ها در عين ايمن و سازگار بودن با 


شتر مي شود. به طوري كه در مقاله اي كه سازمان جهاني بهداشت جهت بدن بوده و از اين جهت روز به روز كاربرد آن بي
درصد به عنوان يكي از محلول  0.5ضدعفوني كردن براي مقابله با كرونا ويروس منتشر كرده است از تركيب آب اكسيژنه 


به تازگي فرموالسيون جديدي از تركيبات آب اكسيژنه تحت عنوان  حال ١.هاي ضدعفوني كننده ياد شده است
"Accelerated Hydrogen Peroxide  "  ساخته شده كه كاربرد گسترده  "شده  دهيآب اكسيژنه شتاب "يا همان


سراسر دنيا   اي در دنيا پيدا كرده است به طوري كه در حال حاضر تمامي مراكز درماني در كانادا و بسياري از اين مراكز در
از مهم ترين ويژگي هاي برجسته اين محصول   ٢جهت ضدعفوني كردن سطوح مختلف تنها از اين تركيب استفاده مي كنند.


فاقد بو بودن، نفوذ پذيري باال، سازگاري با پوست دست (به  ٣مي توان به سرعت باالي ضد عفوني (حتي سريعتر از اتانول)
لول حتي براي ضدعفوني دست نيز استفاده مي شود) و عدم ايجاد خطر در صورت تماس طوري كه مقادير غليظ تر اين مح


به طوري كه اين ماده پس از تجزيه شدن به آب و  ٤.سازگاري با محيط زيست مي باشد وبا چشم يا حتي نوشيده شدن 
خي از برتري هاي اين اكسيژن تبديل مي شود و هيچ خطري براي محيط زيست ندارد. در شكل زير مي توانيد به بر


  ٥.درصد را مشاهده كنيد 0.5محصول نسبت به آب اكيسژنه 


            


(سازمان  FDA(سازمان محيط زيست امريكا) و همچنين  EPAهاي گوگل ثبت شده و به تاييد   Patentاين محلول در 
  چه از نظر اثربخشي و چه از نظر ايمن بودن و سازگاري با بدن رسيده است. ٦غذا و دارو)


  


 
  ٢ضميمه شماره  ١
  ٣ضميمه شماره   ٢


  ۴ ضميمه شماره  ٣


  ٣ضميمه شماره   ٤


5 https://www.peroxigard.com/about-us/ 
  ٥ضميمه شماره   ٦


استفاده بدون  -سالم تر
عوارض


كاهش زمان  -موثرتر
ميكروب زدايي


با  واكنش پذيري باال -تميزتر
آلودگي ها


متناسب يا محيط  -پايدارتر
زيست
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كه يكي از ضدعفوني كننده هاي تاييد شده   ٧.ساخته شده است  Viroxاين محصول بر مبناي فرموالسيون پتنت ثبت شده  
   ٨.سازمان محيط زيست امريكا جهت مقابله با كرونا ويروس مي باشد


درصد نامبرده شده است. همچنين بر اساس پتنت ضميمه   ٠.٥محلول هيدروژن پراكسيد    ٥بر اساس مقاله ضميمه شماره  
محلول  PHو در نتيجه بهبود عملكرد توصيه شده است كه  جهت پايداري هيدروژن پراكسيد (ماندگاري باالتر) ٧شماره 


كاهش داده شود. به اين منظور در محلول از مقدار ناچيزي فسفريك اسيد  ٦با استفاده از اسيد هاي فسفر حداقل تا 
گريد عالوه بر برآورده كردن شرايط ذكر شده سازگاري زيادي با بدن دارد به طوري كه اين ماده استفاده شده است كه 


پس از تيتراسيون محلول بدست آمده در زير نور خوراكي داشته و به مقادير باال در نوشابه هاي گازدار يافت مي شود. 
  .ه استواحد هيچ تغييري مشاهده نشد ٠.٠٠٠١آفتاب مشاهده شد كه در غلظت آب اكسيژنه با دقت اندازه گيري 


ت ترحيحا آنيونيك جهت شتاب دادن به آب اكسيژنه و افزايش نفوذ متذكر شده كه از يك سرفكتندر ادامه پتنت ياد شده  
كربنه  ١٨الي  ٨پذيري آن در محلول استفاده شود. از جمله محدوده هاي سرفكتنت هاي مجاز در مقاله به آلكيل هاي 


بازه انتخابي  مي باشد.سديم لوريل سولفات كربنه آن يعني  ١٢سولفات اشاره شده است كه آلكيل انتخابي توسط ما نوع 
 ٠.١بر اساس كار آزمايشگاهي صورت گرفته گروه فني مقدار درصد مي باشد كه  ٥الي  ٠.٠٢درصد اين ماده چيزي بين 


 انتخاب شده است. درصد


در   مي تواند  محلول ذكر شده  )نور مستقيم آفتاب  (مخصوصادر شرايط ذكر شده در باال و در صورت حفاظت محلول از نور  
    ٩شته باشد.سال ماندگاري دا ٢حدود 


  تمهيدات و كنترل كيفي . ٤


كدر  يادر ابتدا با علم به اين مساله كه نور مستقيم آفتاب طول عمر محلول را كم مي كند اين محلول در بطري هاي تيره 
  .جاذب نور عرضه مي شود


اده ضدعفوني كننده بوده و تمامي ميكروب هاي همچنين توصيه ميكروب شناسان اين است كه با وجود اين محصول يك م
موجود در خود را نابود خواهد كرد اما ترجيح اين است كه براي اطمينان كامل از عدم وجود حتي ميكروب كشته شده در 


  .شودمحلول از آب استريل شده استفاده 


به چاپ رسيده است كه  Natureمعتبر به تازگي روش خاصي از ضدعفوني كردن با استفاده از نور ماورا بنفش در نشريه 
  )٨. (ضميمه شماره به جهت استريل كردن اتاق ها و ميكروب هاي معلق استفاده مي شود


 
  ٥ضميمه شماره  ٧
  ٦ضميمه شماره  ٨


9 https://www.peroxigard.com/resource/chlorine-dioxide-or-accelerated-hydrogen-peroxide-can-we-switch-do-
we-want-to-did-it-work 







   طرح توليد محلول هيدروژن پراكسيد شتاب داده شده 


  
 



 


بدين منظور قبل از ورودي آب به مخزن يك قسمت ضدعفوني كننده با اشعه فرابنفش تعبيه شده كه قسمت اصلي آن از 
چند المپ پرفشار جيوه استفاده شده است. نتايج طيف سنجي المپ پرفشار جيوه نشان مي دهد كه قسمت عمده تابش 


  .ذكر مي باشدفوق الن به شيوه مطرح شده در مقاله نور اين المپ در محدوده فرابنفش و مناسب جهت ضدعفوني كرد


 


  
به جهت اندازه گيري مداوم غلظت آب اكسيژنه هاي توليد شده از فرآيند تيتراسيون آب اكسيژنه با پتاسيم پرمنگنات 
استفاده مي شود. اين واكنش براي تمامي مخزن هاي توليد شده انجام شده و پس از تاييد آزمايشگاه بطري ها از محلول 


  پر مي شود. 


جزيه آب اكسيژنه در مرور زمان و در شرايط مختلف انواع نمونه هاي ممكن (با انواع همچنين به جهت مانيتور كردن نرخ ت
و غلظت هاي مختلف اسيد) در شرايط گوناگون (زير نور مستقيم آفتاب، در اتاق و نورغير مستقيم و در تاريكي و همچنين 


  يش مي باشنددر دماهاي مختلف از جمله دماي يخچال دماي اتاق و حمام آب جوش) در حال آزما


  آزمايش تيتراسيون آب اكسيژنه با پتاسيم پرمنگات به شرح زير است:


  معادله واكنش آب اكسيژنه با پتاسيم پرمنگنات به صورت زير مي باشد:


3H2O2+2KmnO43O2+2MnO2+2KoH+2H2O 


كه از فرآورده هاي واكنش است و خود موجب تجزيه آب اكسيژنه مي شود مي بايست با يك اسيد  Mno2از آنجايي كه 
هاي موجود را از بين برده تا واكنش تيتراسيون تنها بين اب اكسيژنه و پتاسيم  Mno2قوي مانند اسيد سولفوريك 


  .پرمنگنات انجام شود


  :صورت زير مي باشد در نهايت واكنش صورت گرفته در حضور سولفوريك اسيد به


2KmnO4+3H2SO4+5H2O2K2SO4+2MnSO4+8H2O+5O2  
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مول پتاسيم پرمنگنات تيتر شده و پس از آن اضافه كردن حتي يك  ٢مول آب اكسيژنه با  ٥بنابراين طبق واكنش باال هر 
اندمان واكنش باالتر قطره پتاسيم پرمنگنات تمام آب را رنگي مي كند. از آنجايي كه هرچه غلظت محلول رقيق تر باشد ر


كيلوگرم  ٣گرم آب حل كرده تا مجموع آنها  ٢٩٨١.٤گرم از آن را در  ١٨.٦است براي تهيه محلول پتاسيم پرمنگنات 
گرم سولفوريك  ١شود. سپس محلول آب اكسيژنه مورد آزمايش (نيم درصد) را تا حدود يك پنجم رقيق كرده و در حدود  


ن با روشن كردن استيرر و قراردادن آن روي ترازوي آزمايشگاهي و اضافه كردن قطره اسيد به آن اضافه مي كنيم. اكنو
قطره محلول پتاسيم پرمنگنات لحظه اي را كه محلول شروع به رنگي شدن مي كند را ثبت كرده و وزن محلول پتاسيم 


قيقا محلول آب اكسيژنه نيم درصد گرم باشد يعني د ٣٠.٠١پرمنگان اضافه شده را بدست مي آوريم. اگر اين عدد برابر با 
  بوده و اعداد باالتر يا پايينتر از اين عدد به صورت خطي غلظت محلول را مشخص خواهند كرد.
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فوريه   ١٢  coronavirus 2019 يماري مربوط به بآزمايشگاهي ايمني زيستي  راهنماي"
  "سازمان جهاني بهداشت ٢٠٢٠
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  ٤ضميمه شماره 


از محصوالت موثر  (EPA) كا يمتحده آمر االتيا ستيز طيسازمان حفاظت از محگزارش "
  "بر ويروس كرونا 
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متحده  االتيا ستيز طيسازمان حفاظت از محتاييديه پتنت نمونه محصول در آمريكا از "
  "جهت مبارزه با ويروس كرونا (EPA) كا يآمر
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  " US 6,803,057 B2پتنت نمونه محصول در ايالت متحده آمريكا به شماره ثبت "


   








 فیلتر صنعتی -1


از انواع گازها و بخارات  یاریجذب بس تیباالست که قابل ییماسک با کارا لتریف کنواک یشرکت  صنعتی لتریف


صورت و تمام  مین یهاماسک قابل استفاده با ماسک لتریف نیکاربرد دارد. ا عیاز صنا یاریرا داشته و در بس


و اندازه مناسب  یبه واسطه طراحالزم به ذکر است  است. 3Mشرکت  7000 و  6500 ،6000 یصورت سر


 .شودینم جادیا دید دانیهنگام استفاده از آن کاهش م ،لتریفاین 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 : فیلتر صنعتی شرکت نواک1شکل 







 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 قابل حذف گازها و بخارات -1-1


اتر،  لیالکل، ات لی، اتنی، اتانول آملنیکلروات ی: استون، کلروبنزن، کلروفرم، تولوئن، ترشامل یبخارات آل    •


  ... اتر و لی، فنتروبنزنی، ننیهپتان، نفتال


 نیکلر    •


 دیاکس ید نیکلر    •


 دیفلورا دروژنیه    •


 دیکلرا دروژنیه    •


 دیاکس یسولفور د    •


 دیاس کیاست    •


 دیاس کیفرم    •


  دیسولف دروژنیه    •


 اکیآمون    •


 نیآم لیمت    •


 دیفرمالدئ    •


 انوژنیس    •


 گاز کلر    •


 : فیلتر صنعتی قرار گرفته روی ماسک نیم صورت2شکل 







 کلر دیاکس ید    •


 نیالمیتیمت    •


 نواک صنعتیاستفاده از فیلتر  یهاالعمل دستور -2-1


 ماسک و دنیعدم پوش ایماسک و  لتریف نیاستفاده از ا یهاتیها و محدودتمام دستورالعمل تیعدم رعا .1


 لتریف نیتواند اثرات ایآور م انینواک در زمان قرار گرفتن در معرض عوامل ز صنعتیاستفاده از فیلتر  عدم


 مرگ شود. ایو  یماریماسک را کاهش دهد و ممکن است منجر به ب


 ماسک لتریمنطقه آلوده دور کرده و فها را از جیکارتر ،شودینواک استفاده نم صنعتیفیلتر  که از یهنگام .2


 .دیکن یمکان خشک و خنک نگه دار کیاستفاده نشده را در 


منطقه آلوده  عاًی، سررا احساس کردیدها یناراحت ریو سا کیتحر جه،یعالئم سرگ ایو  ندهیطعم آال ایاگر بو  .3


 .دیریرا ترک کرده و با سرپرست خود تماس بگ


هستند که شما  یکوچک یلیشما خطرناک باشند شامل ذرات خ یسالمت یتواند برایهوا که م یهاندهی. آال4


 .دینیبیآنها را نم


 .دیکن معدوم پس از استفاده استفاده شده را طبق مقررات موجودنواک  صنعتی لتری. ف5


 نواک صنعتیفیلتر از استفاده  تیمحدود -3-1


 .دیاستفاده نکن %5/19کمتر از  یهوادر و از آن  کندینم نیرا تأم ژنیاکس لتریف نیا .1


 ها:ندهیکه غلظت آال ی. هنگام2


a. دیماسک استفاده نکن لتریف نیخطرناک است، از ا یو زندگ یسالمت یبرا داًیشد. 


b. مواد ناشناخته استفاده نشود یبرا. 


c. استفاده نشود. نواک صنعتیفیلتر  یشستن براو  کردن شامل: فشار هوا، مکش زیتم یهااز روش 


d. کند یشدن ماسک با صورت ممانعت م کسیصورت که از ف یموها ریسا ایو  شیماسک با ر نیاز ا


 شود. یخوددار


 انقضا تاریخ -4-1


باشد. در یم یبر اثر آلودگ کیتحر ایتا قبل از ظهور عالئم بو، طعم  نواک صنعتیانقضا استفاده از فیلتر  خیتار


 شود. نیگزیمناسب جاصنعتی عالئم فیلتر  نیصورت بروز هرکدام از ا


 عیصنا -5-1


 یعمران یها. پروژه1


 هاشگاهی. پاال2


 یمی. صنعت پتروش3







 ی. داروساز4


 . معدن5


 ها و کارخانجات. کارگاه6


 . حمل و نقل7


 ییایمیش عی. صنا8


 . صنعت فلزات9


 یرنگ کار .10


 ییغذا عی. صنا11


 نواک صنعتیها فیلتر یژگیو -6-1


 از انواع گازها و بخارات  یاریجاذب بس   . 1


 یرــورت ســصورت و تمام ص مین یهاماسک یواک و قابل استفاده بر روـن صنعتیوزن مناسب فیلتر    . 2


 3M شرکت 7000 و 6500 ،6000


 دیمناسب و عدم کاهش د ی.    طراح3


 رنگ یتونی.    برچسب نوار ز4


 مشاغل -7-1


 ییایمیمواد ش ییحمل و جابه جا    •


 یکار زیتم    •


 یرنگ کار    •


 یکیمکان یمونتاژ و کارها    •


 یو نگه دار ریتعم    •


 خطرناک یهاحمل زباله    •


 حمل زباله های بد بو    •


 یسم پاش    •


 و کار با فلزات مذاب یگر ختهیر    •


 های گازی در ارتباط هستند.و سایر مشاغلی که به هر طریقی با آالینده    •


 فیلتر شهری مینی -2


زندگی  درهای شهری است، کاربرد زیادی انواع ماسکمینی فیلتر شهری شرکت نواک که قابل استفاده بر روی 


روزمره دارد. این فیلتر به دلیل داشتن کربن فعال در ساختار خود توانایی حذف بو و بسیاری از گازها و بخارات 







جهت حفظ هر چه بیشتر سالمت شهروندان قدم نهاده  های شهری، درا داشته و با افزایش کارایی ماسکر


 توان به موارد زیر اشاره کرد:های مینی فیلتر شهری نواک میاز جمله ویژگی است. 


 از انواع گازها و بخارات  یاریبس بو و  جاذب 


 های شهری موجودتمامی ماسک یاستفاده بر رو یتوزن مناسب و قابل 


های گازی، بوی اگزوز و غیره، مینی فیلتر شهری شرکت نواک در عالوه بر مصارف شهری مانند حذف آالینده


 دارد. کاربردمصارف خانگی نیز جهت حذف بوی مواد شوینده مانند وایتکس و غیره 
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 آوردرههای سخت سامانه جامع پدافند غیرعامل و مدیریت بحران


 سخت یهابحران تیریو مد رعاملیسامانه جامع پدافند غ نام محصول


 آوردره سخت یهابحران تیریو مد رعاملیسامانه جامع پدافند غ نام تجاری


 شرح محصول


 مقدمه


ها، ريزيمديريت بحران فرآيندي است كه طي آن براي رويارويي با وضعيتي دشوار، همه برنامه


ترس، هاي گروهي بسيج شده و با توجه به وضعيت موجود و اطالعات در دسها و كنترلسازماندهي


شگيري و پي شود. در اين فرآيند پيش بينيترين تصميم توسط مديران بحران اتخاذ ميبهترين و مناسب


 .استه از وقوع بحران، برخورد و مداخله در بحران و سالم سازي بعد از وقوع بحران مورد توج


يست ه و زعوامل آسيب رسان به انسان، جامع نيترباليا و مخاطرات محيطي از ديرباز بعنوان مخرب


يزان مننده ها نفساً تعيين كدهد بحرانهاي انجام شده نشان مياند. پژوهش و بررسيگاهش مطرح بوده


امروزه  كند.يمهاي وارده را تعيين خسارت نيستند، بلکه پاسخ مسئوالن به بحران است كه ميزان خسارت


عقه، ان، صا)زلزله، سيل، طوف موجود، مصائب ناشي از سوانح طبيعي هاي تکنولوژيکيعلي رغم پيشرفت


اي، هت جادسوزي، آتشفشان و ...( و غير طبيعي )جنگ، حوادث تروريستي، تصادفابهمن، گردباد، آتش


ه بكشورها  ايدارهاي سياسي، مهاجرت آوارگان و ...( يکي از موانع اصلي توسعه پحوادث صنعتي، ناآرامي


هاي ها و داراييتها تلفات و خسارات سنگيني را به ملند و عدم آمادگي و مقابله مناسب با آنروشمار مي


 كند كه بعضاً جبران ناپذير است.ها وارد ميآن


ير زد شرايط ن بايآريزي و مديريت آيد لذا براي برنامهريزي بحران كاري دشوار به حساب مياصوالً برنامه


 فراهم باشد:


 اشد.آيندي همواره بايد اطالعات صحيح و كامل و به هنگام در اختيار ببراي چنين فر 


 ريزان توانمند و صاحب ايده و دانش كافي در خدمت سامانه باشند.بايد برنامه 


 ات اذ تصميمر اتخريزي بايد از افراد با تجربه سود جست چرا كه عاملي به نام تجربه ددر برنامه


 نهايي تعيين كننده است.


  ورد عات مهاي پيش بيني و اطالها و تکنيکبايد نظام مديريت بحران به بهترين شيوههمواره


 هاي آينده به سهولت صورت پذيرد.بيني نيازمندينياز مجهز شده باشد تا پيش


 هاي اطالعاتي قوي و يکپارچه استمديريت توانمند بحران به شدت نيازمند سامانه. 


از جايگاه  اي و در هر كشوري،گيري در هر زمينهمايه تصميمدستترين اطالعات همواره به عنوان مهم


کي از العات، يين اطاي برخوردار است. در اين ميان فناوري اطالعات، به عنوان ابزاري براي مديريت اويژه


را  شورهاكهاي اساسي اقتدار كشورها محسوب شده و زير بناي ثبات اقتصادي، سياسي و فرهنگي پايه


اعث گيري در فناوري اطالعات حاصل شده و اين موضوع بهاي چشمدهد. امروزه پيشرفتتشکيل مي


با  ده كنند.استفا ،اندها به ارمغان آوردهها از مزاياي بسياري كه اين پيشرفتها و سازمانشده تا دولت


جم حاردي كه ومها و نيز فوايد بي شمار استفاده از آن، خصوصاً در در تمام زمينه ITتوجه به گسترش 


برخي از  است. ها بسيار باال است، استفاده از آن در مديريت بحران بسيار حياتيها و پردازش آنداده


 گردد:داليل ديگر بدين صورت مطرح مي


 ،افزايش دقت تصميمات مديريتي 


 هاي مختلف،گيريسازي نتايج حاصل از تصميمشبيه 


 ،كاهش ميزان تلفات 
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 ،استاندارد بودن اطالعات 


 ،اطالع رساني سريع به مسؤالن و امدادگران 


 .افزايش سرعت ساماندهي بحران 


جود در انات موو همچنين با توجه به امکو پدافند غيرعامل با توجه به گستردگي مباحث مديريت بحران 


ي هاتياولودر « آوردهاي سخت رهسامانه جامع پدافند غيرعامل و مديريت بحران»توسعه كشور، 


و ن ران بحراهاي گسترده مديدر بحران قرار گرفت تا« شركت بهين ره آورد بهبود»اي توسعهپژوهشي و 


هاي ند روشهاي تحقيق در عمليات )همانساند. اين سيستم تركيبي از روشررا ياري پدافند غيرعامل 


اي هگيري در مديريت و سيستمهاي تصميمها و روش( و سيستمريزي رياضيبرنامهسازي و بهينه


ي و ع علممندي از منابدر طراحي اين سيستم تالش شده است تا ضمن بهره .باشدمديريت اطالعات مي


تجربيات،  ها و رويکردهاي علمي موجود،ترين روشهاي داخلي و خارجي شناخته شده و نيز تازهپژوهش


 ت بحرانديرياي موفق مها و الگوه، چارچوبو پدافند غيرعامل هاي مديران بحرانها و نيازمنديخواسته


ه ارهايي كم افز، رويکردهاي نوين و اسناد باالدستي و جهاني، نيز طيف وسيعي از نرو پدافند غيرعامل


د تا ر گيرناند تحت بررسي قراطراحي شده و پدافند غيرعاملمنظور كمک به فرايند مديريت بحران به


 زمان تقديم گردد.چارچوبي جامع و بومي به مديران بحران ميهن اسالمي عزي


بيني و شمديريت بحران در كشور كه بتواند با پي سامانه جامعبا وجود يک الزم به ذكر است كه 


 تواند باحران بدر صورت بروز ب ياها جلوگيري نمايد ، از بروز و وقوع بحرانعوامل خطرآفرين شناسايي


 و، هدايت داخلههاي الزم براي مفعاليت ،ريزي، سازماندهي، هدايت، رهبري و كنترلبندي، برنامهاولويت


بسياري  ر بود كهتوان اميدوامهار بحران و سالم سازي بعد از وقوع بحران را با موفقيت به انجام رساند، مي


ها به ناز آ بيني و مهار شده و يا در صورت وقوع بحران، عواقب ناشيها قبل از وقوع، پيشاز بحران


 فت.حداقل ممکن، كاهش خواهد يا
 


 معرفی سامانه


اصلي  ، مشتمل بر هشت سامانه«آوردي سخت رههابحرانسامانه جامع پدافند غيرعامل و مديريت »


اوم ک، مقمديريت اطالعات، مديريت اقدامات، مديريت منابع، آمادگي و توانمندسازي، مديريت ريس


 .باشديمسازي، مکانيابي و مديريت عمليات 
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 :گردنديمدر ادامه هر يک از اين اجزا معرفي 


 مدیریت اطالعاتسامانه 


ت است طالعااآنچه در بخش اول اين سند مورد توجه قرار گرفته فرايندهاي موجود در سامانه مديريت 


االهاي م و كهاي مخاطبين، تقسيمات شهري، انبارهاي امداد و نجات، تسهيالت، اقالكه مشتمل بر بخش


شريح به ت . بر اين اساس محتويات اين بخشباشديمامدادي، تجهيزات تخصصي و ناوگان خودرويي 


ه عنوان بالعات پردازد. اهميت اين فرايند در مديريت به روز و كارآمد اطفرايند مديريت اطالعات مي


ختيار ا، در گيري است. فراهم نبودن اطالعات مورد نيازجزء مورد نياز در فرايند تصميم نيترياساس


ن را يت بحراهمگي از جمله مسائلي است كه مقوله مدير هاآني ناصحيح و روزآمد نبودن هادادهداشتن 


مورد  العاتبا چالش روبرو خواهد كرد بر اين اساس در فرايند پيش رو تالش شده است تا مجموعه اط


 نياز در اين زمينه به صورت يکپارچه در اختيار كاربران سامانه قرار بگيرد.
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 :باشنديمان هدف توسعه اين بخش در قالب بندهاي زير قابل بي


ها، وهشها، مطالعات، پژها، بررسيبا انجام هماهنگي هافزايش سطح ايمني و كاهش خطر پذيري شهرا -


ي و آمادگ ربط قبل از وقوع به منظور پيشگيريذي هايو هماهنگي ريزيبرنامه ها و اقداماتآموزش


 مقابله با بحران.


ش افزايو  اهشهرداريزم جهت افزايش كارايي سيستم مديريت بحران ال هايهماهنگي و اقدامات انجام -


 مرتبط.هاي اجرايي دستگاهتعامالت بين 


ررات چوب مقدر چار وقوع حادثهبازسازي بعد از ، ارزيابي و مديريت در چرخه مديريت بحران نظارت -


 هاي دولتي و مردمي.كشوري و كمک


 بود: ي زير مورد توجه خواهدهاتيقابلت اطالعات، بر اين اساس عالوه بر اين در حوزه مديري


يم ها جهت به كارگيري در فرايندهاي تصمهاي تخصصي آنمديريت اطالعات خبرگان و حوزه .1


 هاگيري و بهره مندي از دانش آن


 وريتي ها جهت به كارگيري در فرايندهاي مديهاي تخصصي آنمديريت اطالعات مديران و حوزه .2


 هارب آنبهره مندي از تجا


و  لياتيها جهت به كارگيري در فرايندهاي عمهاي تخصصي آنمديريت اطالعات كاركنان و حوزه .3


 هابهره مندي از توانمندي آن


هاي ها و ظرفيتي داخل حوزه شهردار به منظور آگاهي از توانمنديهاسازمانمديريت اطالعات  .4


 هاريزيير برنامههاي تخصصي و سادر كارگروه هاآنموجود، مشاركت دادن 


هاي تها و ظرفيي خارج از حوزه شهردار به منظور آگاهي از توانمنديهاسازمانمديريت اطالعات  .5


 هاريزيهاي امدادي و ساير برنامهدر فعاليت هاآنموجود، مشاركت دادن 


ي عههاي فراملي، توسي بين المللي به منظور آگاهي از ظرفيتهاسازمانمديريت اطالعات  .6


 اي و بين الملليهاي منطقههاي دو جانبه و استفاده از ظرفيتهمکاري


ي در ارگيرمديريت اطالعات مناطق، مناطق معين، مديران، كاركنان و مرزبندي مناطق جهت به ك .7


 وابسته ريزيبرنامهساير فرايندهاي 


ير سامديريت اطالعات نواحي، مديران و كاركنان و مرزبندي نواحي جهت به كارگيري در  .8


 وابسته ريزيبرنامهفرايندهاي 


اير ، كاركنان و مرزبندي محالت جهت به كارگيري در سرانيمد مديريت اطالعات محالت،، .9


 وابسته ريزيبرنامهفرايندهاي 


ها به مديريت اطالعات مسيرهاي مواصالتي، مسيرهاي جايگزين و تسهيالت خدمت رسان در آن .10


 انيمنظور به كارگيري در فرايند خدمت رس


 يرسان مديريت اطالعات مسيرهاي مسدود به منظور آگاهي از در دسترسي بودن مسيرهاي خدمت .11


 شناسايي اني ومديريت اطالعات انبارهاي امداد و نجات به منظور به كارگيري در فرايند خدمت رس .12


 محل مناسب ذخيره سازي و توزيع خدمات


بل به كز قاكز تجمع جمعيت، شناسايي مرامديريت اطالعات مراكز عمومي به منظور آگاهي از مرا .13


يند ر فراكارگيري در فرايند خدمت رساني، شناسايي ظرفيت خدمات قابل ارائه، به كارگيري د


 خدمت رساني و ... .


مراكز  اساييمديريت اطالعات مراكز بهداشت و درمان به منظور آگاهي از مراكز تجمع جمعيت، شن .14


ر درگيري به كا رساني، شناسايي ظرفيت خدمات قابل ارائه،قابل به كارگيري در فرايند خدمت 


 فرايند خدمت رساني و ... .


مديريت اطالعات مراكز نظامي و دفاعي به منظور آگاهي از مراكز تجمع جمعيت، شناسايي مراكز  .15







 های سختسامانه جامع پدافند غیرعامل و مدیریت بحران
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قابل به كارگيري در فرايند خدمت رساني، شناسايي ظرفيت خدمات قابل ارائه، به كارگيري در 


 دمت رساني و ... .فرايند خ


اسايي ت، شنمديريت اطالعات مراكز مراكز اسکان اضطراري به منظور آگاهي از مراكز تجمع جمعي .16


ارگيري ك، به مراكز قابل به كارگيري در فرايند خدمت رساني، شناسايي ظرفيت خدمات قابل ارائه


 در فرايند خدمت رساني و ... .


 ار موجوداد/مقدو به روز نگه داشتن موقعيت مکاني و تعدمديريت اطالعات اقالم/كاالهاي امدادي،  .17


أمين تندي و ريزي موجودي، تأمين نيازماز آن به منظور استفاده در فرايندهاي مديريت برنامه


 كسري منابع و به ويژه مديريت عمليات


د موجودار اد/مقمديريت اطالعات تجهيزات امداد و نجات، و به روز نگه داشتن موقعيت مکاني و تعد .18


أمين تندي و ريزي موجودي، تأمين نيازماز آن به منظور استفاده در فرايندهاي مديريت برنامه


 كسري منابع و به ويژه مديريت عمليات


ر داد/مقداو تع مديريت اطالعات تجهيزات ارتباطي و مخابراتي، و به روز نگه داشتن موقعيت مکاني .19


ندي و نيازم ريزي موجودي، تأميني مديريت برنامهموجود از آن به منظور استفاده در فرايندها


 تأمين كسري منابع و به ويژه مديريت عمليات


ن جود از آار مومديريت اطالعات ناوگان خودرويي، و به روز نگه داشتن موقعيت مکاني و تعداد/مقد .20


سري كأمين تريزي موجودي، تأمين نيازمندي و به منظور استفاده در فرايندهاي مديريت برنامه


 منابع و به ويژه مديريت عمليات


 


 شرح فرآیند


ت، مسيرها ، مناطق، نواحي، محالهاسازمانبخش كلي منابع انساني،  20اجزاي اصلي اين فرايند در 


هداشت و راكز ب، مراكز عمومي، مامداد و نجات يانبارها)شامل مسيرهاي مواصالتي و مسيرهاي مسدود(، 


نجات،  ومداد ا زاتيتجه ،يامداد ياقالم/كاالدرمان، مراكز نظامي و دفاعي و مراكز اسکان اضطراري، 


 يي قابل بررسي است.ناوگان خودرو ،يو مخابرات يارتباط زاتيتجه


خصصي و وزه تبه حدر حوزه منابع انساني، اطالعات مورد نياز )شامل اطالعات فردي و اطالعات مربوط 


حوزه  . درگردديمها( از خبرگان، مديران و كاركنان مرتبط با فرايند مديريت بحران نگهداري مهارت


عات اطال وها نيز اطالعات مورد نياز در خصوص نقش و حوزه تخصص، موقعيت استقرار سازمان سازمان


ز ادار، خارج هاي داخل حوزه شهرازمان. اين اطالعات سه دسته از سگردديممديريت  هاآن ICSمرتبط با 


 .شوديمحوزه شهردار و بين المللي را شامل 


، اطق معينات مندر حوزه اطالعات مربوط به مناطق، نواحي و محالت، اطالعات مورد نياز )همانند اطالع


ن حراريت باطالعات موقعيت جغرافيايي محل استقرار ستاد، اطالعات جمعيتي( مرتبط با فرايند مدي


ل . در بخش مسيرها نيز اطالعات متنوعي در خصوص مسيرهاي مواصالتي )شامگردديمنگهداري 


ديريت مسدود مسيرهاي جايگزين، اطالعات ترافيکي، تسهيالت موجود در مسير و ...( و نيز مسيرهاي م


 .شوديم


بار تعيين شده و در حوزه اطالعات مربوط به انبارهاي امداد و نجات، ابتدا مشخصات دستگاه مالک ان


. گردديمسپس برخي از اطالعات پايه انبارهاي امداد و نجات )همانند نوع، كاربري، نوع سازه و ...( تعيين 


در ادامه اطالعات مربوط به مشخصات امکانات فيزيکي انبار )از قبيل تعداد ليفتراک، نوع قفسه بندي و 


ي ديگر در حوزه مديريت اطالعات، موقعيت هابخشاز . عالوه بر اين همانند بسياري شوديم...( مديريت 


گردد. اطالعات ثبت شده در اين بخش مبناي جغرافيايي انبار امداد و نجات بر روي نقشه تعيين مي


ي ديگري از سامانه قرار خواهد گرفت تا در خصوص محل مناسب ذخيره سازي و هابخشمحاسبات 







 های سختسامانه جامع پدافند غیرعامل و مدیریت بحران
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 شود.مراكز توزيع خدمات امدادي تصميم گيري 


کي محل فيزي در حوزه اطالعات مربوط به تسهيالت، اطالعات مورد نياز )شامل اطالعات پايه، مشخصات


ت طالعااستقرار ستاد، مشخصات مالکيتي، مشخصات ظرفيتي و خدماتي، اثرات بر فضاهاي مجاور، ا


يالت از تسه تاد(، اطالعات مرتبط با مديريت بحران و موقعيت جغرافيايي محل استقرار سICSمرتبط با 


به  گردد. شناسايي و دسته بندي صحيح تسهيالت در بخش بندي چهارگانه مطرح شدهنگهداري مي


دمات و هنده ختا ديد مناسبي از مراكز ارائه د كنديممديران تصميم گير در حوزه مديريت بحران كمک 


 ظرفيت قابل ارائه در مراحل قبل، حين و بعد از بحران داشته باشند.


ر و داد مقداتع ،يپست /يمنبع )همانند كد مکان هياز اطالعات پا يبرخدر حوزه اطالعات مربوط به منابع، 


. در گردديم نييتعبه طور خودكار  كنندهبا توجه به كاربر ثبت مالک منبعمشخصات و  شده نيي...( تع


 نيوه بر ا. عالشوديم تيرينوع و ...( مد ،يدسته بند ليمشخصات )از قب ريادامه اطالعات مربوط به سا


قشه ن يومنبع بر ر ييايجغراف تياطالعات، موقع تيريدر حوزه مد گريد يهااز بخش ياريهمانند بس


رار از سامانه ق يگريد يهامحاسبات بخش يبخش مبنا ني. اطالعات ثبت شده در اگردديم نييتع


 .خواهد گرفت
 


 مدیریت اقداماتامانه س


آنچه در بخش دوم اين سند مورد توجه قرار گرفته فرايندهاي موجود در سامانه مديريت اقدامات است 


. بر اين اساس محتويات اين بخش به تشريح باشديمها هاي مديريت كارها و پروژهكه مشتمل بر بخش


ازد. اهميت اين حوزه در مديريت بحران در پردبرخي از فرايندهاي موجود در سامانه مديريت اقدامات مي


ها به عنوان گامي اساسي و پيش نياز در بسياري از مراحل آتي مديريت صحيح و كارآمد كارها و پروژه


ي ذي هاسازمان، فعاليت هاكارگروهو اختيارات  هاتيمسئولاست. شفاف نبودن تقسيم وظايف، حيطه 


 نمايد.را با اشکال مواجه مي هاپروژهحيح و به موقع كارها و ربط را دچار سردرگمي نموده و پيشبرد ص


ه صورت بمينه بر اين اساس در فرايند پيش رو تالش شده است تا مجموعه اطالعات مورد نياز در اين ز


 يکپارچه در اختيار كاربران سامانه قرار بگيرد.


 
 :باشنديمهدف توسعه اين بخش در قالب بندهاي زير قابل بيان 


ها، هشها، مطالعات، پژوها، بررسيبا انجام هماهنگي هافزايش سطح ايمني و كاهش خطر پذيري شهرا -


ي و آمادگ ربط قبل از وقوع به منظور پيشگيريذي هايو هماهنگي ريزيبرنامه ها و اقداماتآموزش


 مقابله با بحران.


ش افزايو  اهشهرداريزم جهت افزايش كارايي سيستم مديريت بحران ال هايهماهنگي و اقدامات انجام -


 مرتبط.هاي اجرايي دستگاهتعامالت بين 







 های سختسامانه جامع پدافند غیرعامل و مدیریت بحران
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ررات چوب مقدر چار وقوع حادثهبازسازي بعد از ، ارزيابي و مديريت در چرخه مديريت بحران نظارت -


 هاي دولتي و مردمي.كشوري و كمک


 بود: ي زير مورد توجه خواهدهاتيقابلت اقدامات، بر اين اساس عالوه بر اين در حوزه مديري


 هاي تخصصي، مديران، كارشناسان و اعضاي كارگروه مربوطهتعيين كارگروه .1


 هاي تخصصي و مسئولين مربوطهتعيين زيركارگروه .2


 ي تخصصيهاكارگروه( به هاسازمانتخصيص اعضا ) .3


 ي تخصصيهاكارگروهو وظايف عمومي  هاتيمأمورتعيين  .4


 ي تخصصيهاكارگروهو وظايف تخصصي  هاتيمأمورتعيين  .5


 تعيين اقدامات عملياتي مرتبط با وظايف تخصصي .6


ه، ويت پروژه، اولها شامل عنوان پروژه، نوع پروژه، ماهيت پروژه، اهميت پروژتعيين جزئيات پروژه .7


روژه، پهداف مکان اجرا، مدير پروژه، تخمين هزينه، تاريخ شروع و پايان پيشنهادي و واقعي، ا


 وضعيت پروژه و ... .


 


 شرح فرآیند


 تعيين مختلفي تشکيل شده است. گام آغازين در اين فرايند هاياجزاي اصلي اين فرايند از بخش


ن . سپس با تعييباشديمهاي تخصصي، مديران، كارشناسان و اعضاي كارگروه مربوطه كارگروه


جام هاي تخصصي انها( به كارگروه)سازمان هاي تخصصي و مسئولين مربوطه، تخصيص اعضازيركارگروه


ساس آن اي تخصصي تعيين شده و بر هاكارگروهو وظايف عمومي  هاتيمأمورپذيرد. در مرحله بعد مي


ت قدامااهاي تخصصي قابل تعريف خواهد بود. تعيين و وظايف تخصصي هر يک از كارگروه هاتيمأمور


 اصلي از . هدفام ديگر اين فرايند در نظر گرفته شده استعملياتي مرتبط با وظايف تخصصي به عنوان گ


 ظايف وو زيركارگروه هاي تخصصي، مشخص شدن شرح و هاكارگروهاين فرايند، ساماندهي به وضعيت 


 .باشديمشدن اجراي اقدامات عملياتي  مؤثرو در نتيجه  هاآنحيطه اختيارات و مسئوليت 


اختصاص  داماتهاي موجود در حوزه مديريت اقبه تعريف پروژه بخش پاياني اين فرايند به طور اختصاصي


ف اين ا تعريي نيازمند انجام در حوزه مديريت اقدامات، بهاتيفعالدارد. با توجه به وسعت و تنوع 


ق ي و ميزان تحقانهيهزي زماني، هاشاخصي را بر ترمناسبمديريت  توانيمدر قالب پروژه  هاتيفعال


 شده در هر يک از مراحل قبل، حين و بعد از حادثه اعمال نمود.اقدامات تعريف 
 


 مدیریت منابعسامانه 


شتمل بر مت كه آنچه در اين بخش مورد توجه قرار گرفته فرايندهاي موجود در سامانه مديريت منابع اس


اوگان نتي و چهار منبع اقالم/كاالهاي امدادي، تجهيزات امداد و نجات، تجهيزات ارتباطي و مخابرا


يت مدير باشد. بر اين اساس محتويات اين بخش به تشريح فرايندهاي موجود در سامانهخودرويي مي


 ن موجوديز ميزاپردازد. اهميت اين حوزه در مديريت بحران در مديريت صحيح منابع و آگاهي امنابع مي


از  توانيماين فرايند  ي صورت گرفته درهايزيربرنامهدر دسترس و كمبودهاي احتمالي است. به كمک 


اصلي  رايندهاي تأمين موجودي و كسري آن آگاه شد. مجموعه فرايندهاي اين سامانه شامل سه فهزينه


 باشد.ي ميموجود يكسر نيتأمو  هايازمندين نيتأم يزيربرنامهريزي موجودي، برنامه







 های سختسامانه جامع پدافند غیرعامل و مدیریت بحران
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 :باشنديمهدف توسعه اين بخش در قالب بندهاي زير قابل بيان 


ها، وهشها، مطالعات، پژها، بررسيبا انجام هماهنگي هافزايش سطح ايمني و كاهش خطر پذيري شهرا -


ي و آمادگ ربط قبل از وقوع به منظور پيشگيريذي هايو هماهنگي ريزيبرنامه ها و اقداماتآموزش


 مقابله با بحران.


ش افزايو  اهشهرداريديريت بحران زم جهت افزايش كارايي سيستم مال هايهماهنگي و اقدامات انجام -


 مرتبط.هاي اجرايي دستگاهتعامالت بين 


ررات چوب مقدر چار وقوع حادثهبازسازي بعد از ، ارزيابي و مديريت در چرخه مديريت بحران نظارت -


 هاي دولتي و مردمي.كشوري و كمک


 بود:ي زير مورد توجه خواهد هاتيقابلبر اين اساس در حوزه مديريت منابع، 


 ديبه روزرساني موجودي فعلي و تخمين تقاضاي مورد نياز براي اقالم و كاالهاي امدا .1


 هاي تأمين براي اقالم و كاالهاي امداديكنندگان و محاسبه هزينهتعيين تأمين .2


 به روزرساني موجودي فعلي و تخمين تقاضاي مورد نياز براي تجهيزات امداد و نجات .3


 هاي تأمين براي تجهيزات امداد و نجاتبه هزينهكنندگان و محاستعيين تأمين .4


 يابراتبه روزرساني موجودي فعلي و تخمين تقاضاي مورد نياز براي تجهيزات ارتباطي و مخ .5


 هاي تأمين براي تجهيزات ارتباطي و مخابراتيكنندگان و محاسبه هزينهتعيين تأمين .6


 ناوگان خودرويي به روزرساني موجودي فعلي و تخمين تقاضاي مورد نياز براي .7


 هاي تأمين براي تجهيزات ناوگان خودروييكنندگان و محاسبه هزينهتعيين تأمين .8


 ي اقالم و كاالهاي امداديموجود يكسر نيتأمريزي جهت برنامه .9


 محاسبه موجودي به روز شده پس از تأمين كسري اقالم و كاالهاي امدادي .10


 امداد و نجاتي تجهيزات موجود يكسر نيتأمريزي جهت برنامه .11


 محاسبه موجودي به روز شده پس از تأمين كسري تجهيزات امداد و نجات .12


 ي تجهيزات ارتباطي و مخابراتيموجود يكسر نيتأمريزي جهت برنامه .13


 محاسبه موجودي به روز شده پس از تأمين كسري تجهيزات ارتباطي و مخابراتي .14


 ي ناوگان خودروييموجود يكسر نيتأمريزي جهت برنامه .15


 پس از تأمين كسري ناوگان خودرويي حاسبه موجودي به روز شدهم .16


 شرح فرآیند


« تأمين كسري»و « هايازمندينتأمين  ريزيبرنامه»، «موجودي ريزيبرنامه»بخش كلي  3اين فرايند از 
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تشکيل شده است. اجزاي اصلي اين فرايند پوشش دهنده چهار منبع اقالم/كاالهاي امدادي، تجهيزات 


 باشد.نجات، تجهيزات ارتباطي و مخابراتي و ناوگان خودرويي ميامداد و 


تخمين  گردد. سپس باموجودي با انتخاب نوع منبع، موجودي فعلي آن محاسبه مي ريزيبرنامهدر فرايند 


 ين مقداركه ا تقاضاي مورد نياز مانده موجودي پس از كسر تقاضا قابل محاسبه خواهد بود. در شرايطي


 ن تعيينو در گام نهايي تأمين كنندگان آ رديپذيمكسري آن صورت  نيتأمد، هزينه منفي شده باش


ي هامگاتا در  باشديمكنندگان آن  نيتأمگردد. هدف اصلي اين فرايند تعيين تقاضاي مورد نياز و مي


يند راه در فهاي ثبت شده در اين مرحلريزيآن اقدام الزم صورت پذيرد. برنامه نيتأمبعدي نسبت به 


 ها در اين سامانه به كار گرفته خواهند شد.ريزي تأمين نيازمنديبرنامه


. اين گردديمعيين ابتدا ليست منابع واجد شرايط جهت انتخاب ت هايازمندينتأمين  ريزيبرنامهدر فرايند 


 ريزيهبرنامپس از كسر تقاضا در فرايند  هاآنليست شامل انواع منابعي است كه ميزان موجودي 


مين بل تأموجودي منفي شده است. پس از آمده سازي ليست و با انتخاب نوع منبع، ميزان ظرفيت قا


حاسبه ابل مقگردد. در ادامه با تعيين هزينه واحد تأمين منبع هزينه ظرفيت قابل تأمين محاسبه مي


نتايج  ست.ريزي تأمين نيازمندي در خصوص هر يک از منابع اخواهد بود. هدف اين فرايند برنامه


گرفته  ه كارهاي ثبت شده در اين مرحله در فرايند تأمين كسري موجودي در اين سامانه بريزيبرنامه


 خواهند شد.


امل . اين ليست شگردديمدر فرايند تأمين كسري ابتدا ليست منابع واجد شرايط جهت انتخاب تعيين 


 ووع منبع تخاب نتأمين است. پس از آماده سازي ليست و با ان ريزيبرنامهانواع منابع ثبت شده در بخش 


شنهادي حل پيگردد. در ادامه كاربر متعيين تعداد/مقدار تأمين شده، موجودي به روز شده محاسبه مي


ست. نابع ام. هدف اين فرايند تأمين كسري در خصوص هر يک از دينمايمجهت نگهداري منبع را تعيين 


هند د خواهاي ثبت شده در اين مرحله جهت حفظ سوابق مستنريزينتايج برنامه الزم به ذكر است كه


 شد.
 


 آمادگی و توانمندسازیسامانه 


است كه  دسازيآنچه در اين بخش مورد توجه قرار گرفته فرايندهاي موجود در سامانه آمادگي و توانمن


اي ايندهين سند به تشريح فرباشد. بر اين اساس محتويات امشتمل بر دو قسمت آموزش و مانور مي


و  اده سازيدر آم پردازد. اهميت اين حوزه در مديريت بحرانموجود در سامانه آمادگي و توانمندسازي مي


عد از بين و حارتقاي آمادگي نيروي انساني و جامعه براي رويارويي مناسب با حادثه در مراحل قبل، 


ارتقاي  وه برردارنده ي مجموعه اقداماتي است كه عال. به بياني ديگر، اين موضوع در بباشديمبحران 


 امعه نيزحاد جآمديران، كارشناسان و كليه نهادهاي متولي در حوزه مديريت بحران، به توانمند ساختن 


زيابي جرا و اراريزي، توجه دارد. مجموعه فرايندهاي اين سامانه شامل چهار فرايند اصلي نيازسنجي، برنامه


 پرداخته خواهد شد. هاآنبه  است كه در ادامه
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 :باشنديمهدف توسعه اين سامانه در قالب بندهاي زير قابل بيان 


ها، وهشها، مطالعات، پژها، بررسيبا انجام هماهنگي هافزايش سطح ايمني و كاهش خطر پذيري شهرا -


آمادگي  وپيشگيري ربط قبل از وقوع به منظور ذي هايو هماهنگي ريزيبرنامه ها و اقداماتآموزش


 مقابله با بحران.


ش افزايو  اهشهرداريزم جهت افزايش كارايي سيستم مديريت بحران ال هايهماهنگي و اقدامات انجام -


 مرتبط.هاي اجرايي دستگاهتعامالت بين 


ررات چوب مقدر چار وقوع حادثهبازسازي بعد از ، ارزيابي و مديريت در چرخه مديريت بحران نظارت -


 هاي دولتي و مردمي.ري و كمکكشو


 بود: خواهد ي زير مورد توجههاتيقابلبر اين اساس عالوه بر اين در حوزه آمادگي و توانمندسازي، 


 ي آموزشي سازمانيهادورهها در زمينه شناسايي و تعيين نيازمندي .1


 ي آموزشي عمومي و همگانيهادورهها در زمينه شناسايي و تعيين نيازمندي .2


 ها در زمينه مانورو تعيين نيازمنديشناسايي  .3


 شده دييتأي آموزشي سازماني نيازسنجي شده و هادورهريزي برنامه .4


 شده دييتأي آموزشي سازماني نيازسنجي شده و هادورهتعيين امکانات موردنياز  .5


 شده دييتأي آموزشي عمومي و همگاني نيازسنجي شده و هادورهريزي برنامه .6


 دهش دييتأي آموزشي عمومي و همگاني نيازسنجي شده و هادورهاز تعيين امکانات موردني .7


 شده دييتأريزي مانور نيازسنجي شده و برنامه .8


 شده دييتأتعيين امکانات موردنياز مانورهاي نيازسنجي شده و  .9


 شده دييتأريزي شده و ي آموزشي سازماني برنامههادورهمستندسازي اجراي  .10


 شده دييتأريزي شده و موزشي سازماني برنامهي آهادورهكنندگان تعيين شركت .11


 شده دييتأريزي شده و ي آموزشي عمومي و همگاني برنامههادورهمستندسازي اجراي  .12


 شده دييتأريزي شده و ي آموزشي عمومي و همگاني برنامههادورهكنندگان تعيين شركت .13


 شده دييتأريزي شده و مستندسازي اجراي مانور برنامه .14


 شده دييتأريزي شده و كنندگان مانورهاي برنامهتعيين شركت .15


 شده دييتأي آموزشي سازماني اجرا و هادورهتعيين ساختار ارزيابي  .16


 شده مبتني بر ساختار فوق دييتأي آموزشي سازماني اجرا و هادورهارزيابي  .17


 شده دييتأي آموزشي عمومي و همگاني اجرا و هادورهتعيين ساختار ارزيابي  .18
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 شده مبتني بر ساختار فوق دييتأي آموزشي عمومي و همگاني اجرا و هادورهارزيابي  .19


 شده دييتأتعيين ساختار ارزيابي مانور اجرا و  .20


 شده مبتني بر ساختار فوق دييتأارزيابي مانورهاي اجرا و  .21


 


 شرح فرآیند


 ابل تقسيم است.ق، اجرا و ارزيابي آموزش ريزيبرنامهبخش كلي نيازسنجي،  4اجزاي اصلي اين فرايند در 


ابتدا  رايند. در اين فباشديمبخش اول پوشش دهنده سه حوزه اساسي در زمينه آمادگي و توانمندسازي 


 . درگردديمي دوره آموزشي/مانور ثبت مشخصات نيازسنجي ثبت شده و متناسب با آن مشخصات پايه


د ت خواهي آموزشي/مانورهاي مورد نياز مخاطب قابل ثبهادورهادامه پس از تعيين مخاطب مشخصات 


ود. هدف هند نمخود را طي خوا دييتأبود. در پايان متناسب با نوع نيازسنجي، اطالعات ثبت شده روال 


ن يک هاي آموزشي/مانورهاي مورد نياز مخاطب، ذيل عنوااصلي اين بخش از فرايند تعيين دوره


ار انه به كاين سام ريزيبرنامهشده در اين مرحله در فرايند  دييتأورهاي ها و مان. دورهباشديمنيازسنجي 


 گرفته خواهند شد.


اسب با و متن گردديمشده فراخواني  دييتأهاي نيازسنجي شده و ابتدا ليست دوره ريزيبرنامهدر فرايند 


نات ، امکاريزيمهبرنا. در ادامه پس از تعيين مشخصات شوديمآن عنوان دوره آموزشي/مانور انتخاب 


ريزي رنامهبورهاي ي آموزشي/مانهادورهي آموزشي/مانورها قابل ثبت خواهد بود. در پايان هادورهموردنياز 


ي هاهدورريزي خود را طي خواهند نمود. هدف اصلي اين بخش از فرايند برنامه دييتأثبت شده، روال 


در اين  شده دييتأي هادوره. باشديم هاآنآموزشي/مانورهاي نياز سنجي شده و تعيين امکانات مورد نياز 


 مرحله در فرايند اجرا در اين سامانه به كار گرفته خواهند شد.


با آن  و متناسب گردديمشده فراخواني  دييتأريزي شده و هاي برنامهدر فرايند اجرا ابتدا ليست دوره


كنندگان . در ادامه پس از تعيين مشخصات اجرا، شركتشوديمان دوره آموزشي/مانور انتخاب عنو


را  دوخ دييتأروال  ي آموزشي/مانورها قابل ثبت خواهد بود. در پايان دوره آموزشي/مانور ثبت شده،هادوره


هاي مانوري آموزشي/هادورهطي خواهند نمود. هدف اصلي اين بخش از فرايند مستندسازي اجراي 


د در فراين شده در اين مرحله دييتأي هادوره. باشديم هاآنكنندگان ريزي شده و تعيين شركتبرنامه


 ارزيابي در اين سامانه به كار گرفته خواهند شد.


ن آن عنوا و متناسب با گردديمشده فراخواني  دييتأهاي اجرا شده و در فرايند ارزيابي ابتدا ليست دوره


ي و دهوزن . در ادامه پس از تعيين ساختار ارزيابي مورد نياز،شوديمي/مانور انتخاب دوره آموزش


ره ي آموزشي/مانورها قابل ثبت خواهد بود. در پايان دوهادورههاي ارزيابي دهي شاخصنمره


ي اجراي تندسازخود را طي خواهند نمود. هدف اصلي اين فرايند مس دييتأآموزشي/مانور ثبت شده، روال 


ده ش دييتأي هادوره. باشديم هاآنكنندگان ريزي شده و تعيين شركتي آموزشي/مانورهاي برنامههادوره


 در اين مرحله در فرايند ارزيابي در اين سامانه به كار گرفته خواهند شد.
 


 مدیریت ریسکسامانه 


مديريت ريسک بوده كه آنچه در اين بخش مورد توجه قرار گرفته است فرايندهاي موجود در سامانه 


باشد. اهميت اين فرايند در مديريت به روز و كارآمد هاي ارزيابي و سنجش ريسک ميمشتمل بر بخش


ها، امري غيرقابل انکار است. بر اين اساس در فرايند پيش رو تالش شده است ريسک وقوع حوادث/ بحران


چه در اختيار كاربران سامانه قرار بگيرد. آنچه تا مجموعه اطالعات مورد نياز در اين زمينه به صورت يکپار


در اين فرايند به طور ويژه مورد توجه قرار گرفته به ارزيابي ريسک و سنجش ريسک اشاره دارد. در حوزه 


پذيري )شامل ارزيابي حساسيت و ظرفيت مقابله( و ارزيابي ارزيابي ريسک دو حوزه كلي ارزيابي آسيب
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گردد و در حوزه سنجش ريسک نيز امکان ثرات ناشي از آن( معرفي ميحادثه )شامل خود حادثه و ا


هاي ارزيابي ها به تفکيک مناطق شهري و براي دورهتعيين مقدار كمّي ريسک وقوع انواع حوادث/ بحران


 شود.مختلف، ميسر مي


 
 :باشنديمهدف توسعه اين بخش در قالب بندهاي زير قابل بيان 


ها، هشها، مطالعات، پژوها، بررسيبا انجام هماهنگي هاكاهش خطر پذيري شهرفزايش سطح ايمني و ا -


ي و آمادگ ربط قبل از وقوع به منظور پيشگيريذي هايو هماهنگي ريزيبرنامه ها و اقداماتآموزش


 مقابله با بحران.


ش افزايو  اهيشهردارزم جهت افزايش كارايي سيستم مديريت بحران ال هايهماهنگي و اقدامات انجام -


 مرتبط.هاي اجرايي دستگاهتعامالت بين 


ررات چوب مقدر چار وقوع حادثهبازسازي بعد از ، ارزيابي و مديريت در چرخه مديريت بحران نظارت -


 هاي دولتي و مردمي.كشوري و كمک


 ود:ب واهدخي زير مورد توجه هاتيقابلبر اين اساس عالوه بر اين در حوزه ارزيابي و سنجش ريسک، 


نجام اپذيري در دو بعد حساسيت و ظرفيت مقابله و شناسايي ساختار تصميم ارزيابي آسيب .1


 ها.محاسبات پايه آن


ادثه و ي از حپذيري در دو بعد حادثه و اثرات ثانويه ناششناسايي ساختار تصميم ارزيابي آسيب .2


 ها.انجام محاسبات پايه آن


 تجزيه و تحليل و سنجش ريسک مناطق شهري. .3


 هاي زماني مختلف و بطور مستمر.تکرار ارزيابي و سنجش مجدد در بازه .4


 


 شرح فرآیند


نتخاب اطه و يکي از اولين اقدامات در اين فرايند تشکيل ساختار درخت تصميم، انجام محاسبات مربو


، رديپذيمها صورت . اقدامات ديگري كه به موازات اين مجموعه از فعاليتباشديمساختار تصميم 


حادثه،  ت پايه. اين موارد شامل اطالعات نظير مشخصاباشديمهاي مربوط به ثبت اطالعات حادثه عاليتف


دامه با دد. در اميل گرتا به كمک آن بانک حوادث تک باشديمابعاد و اثرات حادثه، اقدامات پيشگيرانه و ... 


. رنديگيم قرار شده مورد ارزيابي هاي تعريفانتخاب نوع حادثه و در اختيار داشتن ساختار تصميم سنجه


نتايج  كه باشديمهدف اصلي اين بخش از فرايند محاسبه مقدار ريسک از دو بُعد آسيب پذيري و حادثه 


 به دست آمده از اين ارزيابي در فرايند سنجش ريسک به كار گرفته خواهد شد.


برداري از فرايند سنجش ريسک ان بهرهبا بهره مندي از نتايج به دست آمده در فرايند ارزيابي ريسک، امک


. در اين ساختار پس از انتخاب نوع بحران/حادثه و منطقه مورد نظر فرايند سنجش قابل گردديمميسر 
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هاي حساسيت، ظرفيت مقابله، خطر حادثه و انجام خواهد بود. سپس حادثه/بحران انتخاب شده از جنبه


د گرديد. هدف اين قسمت از فرايند ارائه مقدار كمي ريسک حوادث ثانويه عدد ريسک نهايي ارزيابي خواه


 .باشديمهر حادثه در هر منطقه شهري 
 


 سازیسامانه مقاوم


ه مشتمل وده كسازي بآنچه در اين بخش مورد توجه قرار گرفته است فرايندهاي موجود در سامانه مقاوم


رمان، داشت و بندي و آناليز حاالت بالقوه خرابي تسهيالت )مراكز عمومي، مراكز بهدهاي سطحبر بخش


ريح به تش . بر اين اساس محتويات اين بخشباشديممراكز نظامي و دفاعي و مراكز اسکان اضطراري( 


 روشن ه وضوح،پردازد. اهميت اين فرايند در حوزه پدافند غيرعامل بسازي تسهيالت ميفرايند مقاوم


صورت  ينه بهها در اين زماست. بر اين اساس در فرايند پيش رو تالش شده است تا مجموعه نيازمندي


بندي طحضوع سيکپارچه در اختيار كاربران سامانه قرار بگيرد. در اين فرايند پس از پرداختن به مو


راكز مي و دفاع تسهيالت )در چهار حوزه كلي مراكز عمومي، مراكز بهداشت و درمان، مراكز نظامي و


ي شامل ارحلهاسکان اضطراري( به موضوع آناليز حاالت بالقوه خرابي تسهيالت كه در يک فرايند سه م


اين  د. دراشاره دار باشديمشناسايي حاالت خرابي، ازيابي حاالت شناسايي شده و اقدامات كنترلي 


ان راكز اسکمعي و مراكز نظامي و دفا موضوع نيز به هر چهار حوزه مراكز عمومي، مراكز بهداشت و درمان،


 اضطراري پرداخته شده است.


 
 :باشنديمهدف توسعه اين بخش در قالب بندهاي زير قابل بيان 


ها، وهشها، مطالعات، پژها، بررسيبا انجام هماهنگي هافزايش سطح ايمني و كاهش خطر پذيري شهرا -


ي و آمادگ ربط قبل از وقوع به منظور پيشگيريذي هايو هماهنگي ريزيبرنامه ها و اقداماتآموزش


 مقابله با بحران.


ش افزايو  اهشهرداريزم جهت افزايش كارايي سيستم مديريت بحران ال هايهماهنگي و اقدامات انجام -


 مرتبط.هاي اجرايي دستگاهتعامالت بين 


ررات چوب مقدر چار وع حادثهوقبازسازي بعد از ، ارزيابي و مديريت در چرخه مديريت بحران نظارت -


 هاي دولتي و مردمي.كشوري و كمک


ي زير مورد توجه هاتيقابلبندي و آناليز حاالت بالقوه خرابي تسهيالت، عالوه بر اين در حوزه سطح
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 خواهد بود:


 هابندي آنريزي جهت سطحشناسايي تسهيالت و برنامه .1


 تحياتي، حساس، مهم، قابل حفاظهاي ويژه، بندي تسهيالت شناسايي شده در دستهسطح .2


 هاشناسايي حاالت خرابي تسهيالت ويژه، حياتي و حساس و تعيين اثرات و علل آن .3


 ()حاصلضرب شدت در وقوع در شناسايي RPNارزيابي حاالت خرابي شناسايي شده و تعيين  .4


ريزي برنامه وبحراني يا پارامتر بحراني  RPNشناسايي اقدامات كنترلي براي حاالت خرابي داراي  .5


 جهت تحقق اقدامات


 


 شرح فرآیند


راكز ممومي، ي چهارگانه مراكز عهاگروهاين فرايند به منظور سطح بندي تسهيالت به ازاي هر يک از 


ساختار  رايندفبهداشت و درمان، مراكز نظامي و دفاعي و مراكز اسکان اضطراري است. در بخشي از اين 


ادن د، در قسمتي ديگر حدود ارزيابي جهت قرار شوديمتصميم مورد نياز جهت سطح بندي تشکيل 


 ده و بهشيگر نيز تسهيل مورد نظر انتخاب ، در قسمتي دشونديمي مختلف تعريف هاردهتسهيالت در 


رد ورت موي انجام شده در صهايابيارزپذيرد. نتايج اين صورت فرايند سطح بندي تسهيالت صورت مي


اين  . هدف ازهد شدبودن كاربر مافوق در فرايند ارزيابي در سامانه مقاوم سازي به كار گرفته خوا دييتأ


رايند ا در فتي مختلف بر اساس ساختار ارزيابي تعريف شده است هاردهفرايند قرار دادن تسهيالت در 


 مقاوم سازي تسهيالت، موارد داراي اهميت در اولويت بيشتر توجه و اقدام قرار گيرند.
 


 یابیمکانسامانه 


مل بر سه يابي است كه مشتآنچه در اين بخش مورد توجه قرار گرفته فرايندهاي موجود در سامانه مکان


يالت يابي تسهيابي تسهيالت در اماكن جديد و مکانيابي تسهيالت در اماكن بالقوه، مکانبخش مکان


وق فيکرد اي سه رويابي بر. بر اين اساس محتويات اين بخش به تشريح فرايند مکانباشديمنامطلوب 


قاط نمت به پردازد. اهميت اين فرايند در مديريت بحران به جهت شناسايي مناطقي جهت ارائه خدمي


ه منابع وجه بتهاي خدمت رساني را با رويکردهاي مختلفي به حداقل رسانده و يا با تقاضاست كه هزينه


 محدود حداكثر سطح خدمت رساني فراهم گردد.


 
 :باشنديمخش در قالب بندهاي زير قابل بيان هدف توسعه اين ب


ها، وهشها، مطالعات، پژها، بررسيبا انجام هماهنگي هافزايش سطح ايمني و كاهش خطر پذيري شهرا -


ي و آمادگ ربط قبل از وقوع به منظور پيشگيريذي هايو هماهنگي ريزيبرنامه ها و اقداماتآموزش


 مقابله با بحران.
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افزايش و  هاشهرداريزم جهت افزايش كارايي سيستم مديريت بحران ال هايهماهنگي و اقدامات انجام -


 مرتبط.هاي اجرايي دستگاهتعامالت بين 


ررات چوب مقدر چار وقوع حادثهبازسازي بعد از ، ارزيابي و مديريت در چرخه مديريت بحران نظارت -


 هاي دولتي و مردمي.كشوري و كمک


 ي زير مورد توجه خواهد بود:هاتيقابليابي، مکانعالوه بر اين در حوزه 


 تسهيالت جديد سيتأسشناسايي اماكن بالقوه و تصميم گيري در خصوص محل مناسب جهت  .1


 شناسايي اماكن بالقوه و تصميم گيري در خصوص محل مناسب جهت به كارگيري تسهيالت .2


 موجود


 لوبتسهيالت نامط سيتأسشناسايي اماكن بالقوه و تصميم گيري در خصوص محل مناسب جهت  .3


 


 شرح فرآیند


حوي قوه به نن بالبين اماك در فرايند مکانيابي تسهيالت در اماكن بالقوه، تسهيالت نيازمند جانمايي از


امل شهيالت نند. اين تسي خدمت رساني به نقاط تقاضا را به حداقل برساهانهيهزكه  شونديمشناسايي 


 ظامي وني خارج از حوزه شهردار، مراكز عمومي، مراكز هاسازماني داخل حوزه شهردار، هاسازمان


ي فهيوظه ك باشنديمدفاعي، مراكز بهداشت و درمان، مراكز اسکان اضطراري، انبارها و يا موقعيتي جديد 


در اين  تقاضا شدن فرايند محاسبات، نقاط ترقيدقخدمت رساني به نقاط تقاضا را به عهده دارند. جهت 


هاي ديتها و محدورويکرد معادل محالت شهري در نظر گرفته شده است. بر اين اساس با توجه به ويژگي


مل ت شايابي تسهيالخاص مسائل در حوزه مديريت بحران در اين فرايند سه رويکرد معتبر در مکان


گرفته  ( به كارCovering( و مسائل پوشش )Centerمسائل مركز )(، Medianرويکردهاي مسائل ميانه )


 شده است.


ع كه مجمو شونديم ييجانما يبه نحو ديجد التيتسهدر فرايند مکانيابي تسهيالت در اماكن جديد 


 در مکان کرديرو نيشده حداقل شود. كاربرد ا ييجانما التيموجود با تسه التيموزون تسه يافواصل پله


 شامل تسهيالت موجود .باشنديموجود م التيارتباط با تسه ياست كه دارا يديجد تاليتسه يابي


 ظامي وني خارج از حوزه شهردار، مراكز عمومي، مراكز هاسازماني داخل حوزه شهردار، هاسازمان


 نيبارتباط  شدتند در اين فراي باشنديمدفاعي، مراكز بهداشت و درمان، مراكز اسکان اضطراري و انبارها 


ابل اربر قكتوسط  گريکديبا  ديجد التيتسه نيشدت ارتباط ب زيموجود، و ن التيو تسه ديجد التيتسه


ان در ت بحرهاي خاص مسائل در حوزه مديريها و محدوديتتعيين است. بر اين اساس با توجه به ويژگي


ستفاده شده ا( Multiple Facility Locationيابي تسهيالت چند گانه )اين فرايند از رويکرد معتبر مکان


 است.


 راثشوند كه مجموع ، تسهيالت جديد به نحوي جانمايي ميدر فرايند مکانيابي تسهيالت نامطلوب


ت كه طي اسحداقل شود. كاربرد اين مدل در شراي بر تسهيالت موجود تسهيالت نامطلوب جانمايي شده


شامل  وجودمتسهيالت  ي با تسهيالت موجود هستند.نامطلوب يتسهيالت نيازمند جانمايي، داراي رابطه


 ظامي وني خارج از حوزه شهردار، مراكز عمومي، مراكز هاسازماني داخل حوزه شهردار، هاسازمان


يل عداد تسهخش، تدر اين ب .باشنديمدفاعي، مراكز بهداشت و درمان، مراكز اسکان اضطراري و يا انبارها 


ها گيه به ويژا توجب. بر اين اساس باشديقل تعداد تسهيل نيازمند جانمايي منيازمند جانمايي، بيانگر حدا


يابي انبر مکهاي خاص مسائل در حوزه مديريت بحران در اين فرايند از رويکرد نوين و معتو محدوديت


( Covering( مبتني بر مدل مسائل پوشش )Obnoxious Location Problemتسهيالت نامطلوب )


 است.استفاده شده 
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 مدیریت عملیاتسامانه 


مشتمل  ست كهآنچه در اين بخش مورد توجه قرار گرفته فرايندهاي موجود در سامانه مديريت عمليات ا


 ها ونهاي شهري، فرماندهي حوادث/ بحراهاي ثبت و ايجاد بانک اطالعات حوادث/ بحرانبر بخش


ر است. بل انکااثربخش صحنه حادثه، امري غيرقاباشد. اهميت اين فرايند در مديريت مديريت تجربه مي


ه صورت بمينه بر اين اساس در فرايند پيش رو تالش شده است تا مجموعه اطالعات مورد نياز در اين ز


 يکپارچه در اختيار كاربران سامانه قرار بگيرد.


 
 :باشنديمهدف توسعه اين بخش در قالب بندهاي زير قابل بيان 


ها، وهشها، مطالعات، پژها، بررسيبا انجام هماهنگي هاو كاهش خطر پذيري شهر فزايش سطح ايمنيا -


ي و آمادگ ربط قبل از وقوع به منظور پيشگيريذي هايو هماهنگي ريزيبرنامه ها و اقداماتآموزش


 مقابله با بحران.


ش افزايو  اهشهرداريزم جهت افزايش كارايي سيستم مديريت بحران ال هايهماهنگي و اقدامات انجام -


 مرتبط.هاي اجرايي دستگاهتعامالت بين 


ررات چوب مقدر چار وقوع حادثهبازسازي بعد از ، ارزيابي و مديريت در چرخه مديريت بحران نظارت -


 هاي دولتي و مردمي.كشوري و كمک


 ود:ب ي زير مورد توجه خواهدهاتيقابلبر اين اساس عالوه بر اين در حوزه مديريت عمليات، 


ات و ريزي عمليها جهت شروع فرايند برنامهها و جزئيات آنثبت اطالعات حوادث/ بحران .1


 مستندسازي حوادث.


هي شناسايي اقدامات عملياتي حياتي جهت جلوگيري از موازي كاري و وحدت رويه فرماند .2


 دار.)عمليات( در حادثه/ بحران و تعيين اقدامات اولويت


زي در ريامهمورد نياز متناسب با ابعاد و اثرات حادثه/ بحران و برنتخصيص منابع و تسهيالت  .3


 هاي معين.موارد كســري از شهرستان نيتأمخصوص 


س از ثبت و مستندسازي گزارش مصرف منابع )اقالم، تجهيزات تخصصي و ناوگان خودرويي( پ .4


 هاي درگير.حادثه/ بحران و گزارش اقدامات دستگاه


هي تي حياتي جهت جلوگيري از موازي كاري و وحدت رويه فرماندشناسايي اقدامات عمليا .5


 دار.)بازسازي و بازتواني( پس از هر حادثه/ بحران و تعيين اقدامات اولويت


 نيتأم خصوص ريزي درتخصيص منابع مورد نياز متناسب با ابعاد و اثرات حادثه/ بحران و برنامه .6


 هاي معين.موارد كســري از شهرستان


تندسازي گزارش مصرف منابع )اقالم، تجهيزات تخصصي و ناوگان خودرويي( پس از ثبت و مس .7
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 هاي درگير در بازسازي و بازتواني.حادثه/ بحران و گزارش اقدامات دستگاه


 ت.عمليا هاي اجرايي و مناطق درگير درثبت تجارب ناشي از حادثه/ بحران به تفکيک دستگاه .8


 


 شرح فرآیند


ه ي سامانهاي شهري بخش آغازين از مجموعه فرايندهااطالعات حوادث/ بحرانفرايند مديريت بانک 


يت مدير مديريت عمليات بوده و اطالعات ثبت شده در اين بخش در فرايندهاي فرماندهي عمليات و


آن  تناسب باو م گردديمتجربه به كار گرفته خواهد شد. در گام اول اين فرايند نوع حادثه/بحران انتخاب 


ت طالعااشود. پس از تعيين موقعيت جغرافيايي محل وقوع، ت مربوط به حادثه/بحران ثبت ميمشخصا


ام كه در گ ي استتکميلي حادثه/بحران قابل ثبت خواهد بود. ابعاد و اثرات حادثه/بحران از جمله موارد


يتي، امن ،شود، اين اطالعات شامل ابعاد و اثرات اقتصادي، سياسي، اجتماعي، نظاميبعد تکميل مي


. در باشديمت فرهنگي و اعتقادي است كه براي هر گروه عنوان اثر، شدت اثر و واحد شدت اثر قابل ثب


 يش از اينپ. همانطور كه رسديمگام بعدي اين فرايند اقدامات پيشگيرانه پيشنهادي توسط كاربر به ثبت 


 ي سامانهايندهاجهت فراخواني در فرذكر گرديد هدف اصلي اين فرايند آماده سازي اطالعات اوليه الزم 


 .باشديمها مديريت عمليات و تهيه بانک جامع اطالعات حوادث/بحران


. در ه استقسمت ديگر اين فرايند از دو بخش كلي مديريت عمليات و بازسازي و بازتواني تشکيل شد


امه گردد و در ادريزي عمليات آغاز ميبخش مديريت عمليات، پس از انتخاب حادثه، فرايند برنامه


اليت ي ثبت گزارش مصرف منابع و ثبت گزارش اقدامات نيازمند انجام خواهد بود. فعهاتيفعال


اتي ات حيهاي تعيين ليست اقدامات حياتي، انتخاب اقدامريزي عمليات نيز دربردارنده گامبرنامه


باشد. در ين مياز مع نيتأممسير و درخواست  ريزيبرنامهدار، انتخاب تسهيالت و منابع كانديد، اولويت


ز پس ا بخش انتخاب تسهيالت و منابع كانديد نيز ضروري است كه نوع تسهيل/منبع انتخاب شده و


مقدار عداد/محاسبه موجودي فعلي و ظرفيت مطلوب ميزان شکاف تقاضا محاسبه گردد تا بر اين اساس ت


ه را قق شدبرنامه مح توانديمارش اقدامات نيز كاربر مورد نياز تسهيالت/منابع مشخص شود. بخش گز


د. هدف كنيما طي براي عمليات مورد نظر اعالم نمايد. فرايند بازسازي و بازتواني نيز مراحل مشابهي ر


 وريزي عمليات جهت تخصيص هاي اساسي كاربران در برنامهاين فرايند پوشش دادن نيازمندي


 بت گزارشنند ثر اين اقدامات الزم جهت انجام پس از وقوع حادثه )هماي منابع است. عالوه بريكارگبه


 ي پوشش داده شده است.خوببهبازسازي و بازتواني( نيز در اين فرايند  اقدامات و


ه بي انجام شده هااتيعملدر فرايند مديريت تجربه اقدامات الزم جهت مستندسازي تجارب حاصل از 


كه  عملياتي و يا اندوستهيپيي كه به وقوع هابحرانه ازاي هر يک از حوادث/. در اين راستا، برسديمانجام 


ي كاربري هاهگروپيش از اين خاتمه يافته است، امکان ثبت تجارب وجود دارد. بر اين اساس هر يک از 


ش به ت دانبراي موارد ذكر شده امکان ثبت تجربه خواهند داشت. بديهي است كه هدف اين فرايند ثب


 رد.مده از تجارب قبلي است تا در عمليات و رويدادهاي مشابه مورد استفاده قرار گيدست آ


مشخصات 


 فنی


 :باشديممشخصات فني اين سامانه به صورت زير  اهمّ


Framework: Microsoft.Net Framework 4.7.2 


Language: C# (ASP.Net MVC 5) 


ORM: Entity Framework 6.2 


Security Certificate: OWASP ASVS 


DBMS: SQL Server 2016 


IDE: Microsoft Visual Studio 2017 


UI: Bootstrap 4 (Responsive) 


Three Tire model 


DB Tables: 232 


Classes: 443 


DB First 
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مشخصات 


افزار سخت


 مورد نیاز


 شد:آل( به شرح زير مي بامشخصات سرور پيشنهادي جهت استقرار اين سامانه )به صورت ايده
Windows Server 2016 R2 


IIS 10 
SQL Server 2016 


CPU: Intel 8Core – 3.2 GHz 


Ram: 16 GB 


Storage: SATA 1TB (Mirroring Services) 


Remote IP 


Server monitoring (SMS & Email notifications) 


Traffic: 150GB/month 
 شد:اين سامانه به شرح زير مي باحداقل مشخصات سخت افزاري سرور مورد نياز جهت استقرار 


Windows Server 2008 R2 


IIS 7.5 
SQL Server 2014 


CPU: Intel Xenon E5504 2 GHz 


Ram: 2 GB 


Storage: SATA 50GB 


Remote IP 


Traffic: 10GB/month 


 ساير امکانات مورد نياز -


 د.مدت سه ماه باش و نگهداري به General Backupگيري هفتگي اطالعات به صورت ( پشتيبان1


 را داشته باشد. subdomainمستقل براي هر   ftp( امکان وجود كنترل پلسک و2


 .IP( حضور همزمان يک سرور حداقل به وسيله يک Remote( امکان دسترسي به سرور )3


 سرور آنالين مبتني بر وب باشد.  performance/traffic( گزارش4


 ي غيرمجازهابه منظور جلوگيري از دسترسي Central antivirusو  firewall( وجود تجهيزات امنيتي نظير 5


 رفته شود.گ( در نظر trouble ticket( ارائه خدمات پشتيباني مستمر و سيستم پشتيباني  مبتني بر وب )6


های زیرساخت


اطالعاتی 


 مورد نیاز


 (اطالعات پایه)


  ليست مناطق به همراه جمعيت و اطالعات جغرافيايي( مرزبنديPolygonو اطالعات جغر ) افيايي


 ها)طول و عرض جغرافيايي( محل ستاد آن


 ( ليست نواحي ذيل هر منطقه به همراه جمعيت و اطالعات جغرافيايي مرزبنديPolygonو )  اطالعات


 هاجغرافيايي )طول و عرض جغرافيايي( محل ستاد آن


 ليست محالت ذيل هر ناحيه به همراه جمعيت و اطالعا( ت جغرافيايي مرزبنديPolygon) 


 و  ستاد هاي شهرداري به همراه اطالعات جغرافيايي )طول و عرض جغرافيايي( محلليست سازمان


 هاهاي( آن/شعب )زيرمجموعه


 نت، معاو هاي سازماني ابالغي در شهرداري به تفکيکاطالعات مربوط به عناوين شغلي و جايگاه


 هاسازمانمديريت، اداره، گروه، مناطق و 


 ايي ت جغرافيالعاليست نام )عناوين( انبارهاي امداد و نجات )فضاهاي بالقوه و بالفعل( به همراه اط


 ها)طول و عرض جغرافيايي( آن


 هاني( آليست نام )عناوين( مراكز عمومي به همراه اطالعات جغرافيايي )طول و عرض جغرافياي 


 افيايي( جغر همراه اطالعات جغرافيايي )طول و عرض ليست نام )عناوين( مراكز بهداشت و درمان به


 هاآن


  يايي( غرافجليست نام )عناوين( مراكز نظامي و دفاعي به همراه اطالعات جغرافيايي )طول و عرض


 هاآن


  يايي( غرافجليست نام )عناوين( مراكز اسکان اضطراري به همراه اطالعات جغرافيايي )طول و عرض


 هاآن
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  ظور )به من هاي مديريت بحران و پدافند غيرعاملهاي تخصصي در حوزهكارگروهاطالعات مربوط به


 هاي مديريت اقدامات و مديريت عمليات(برداري در سامانهبهره


 از سنسانهاي طبيعي/ امدل )چارچوب( تصميم ارزيابي ريسک مخاطرات به تفکيک هر يک از بحران


 محتمل در كالنشهر


 هاي اليهGIS >  ،مخابرات،  هاي شبکهخطوط كابلخطوط فوق توزيع و انتقال برق، ترافيک، معابر


آب،  وزيعخطوط اصلي شبکه انتقال گاز، خطوط شبکه تغذيه گاز، شبکه موجود انتقال آب، شبکه ت


 شناسايي شده به عنوان بافت فرسودههاي مساحت
 


 مدت اعتبار تاریخ صدور مرجع صدور نوع مجوز عنوان


گواهی 


 امنیت آپا
 گواهي تست امنيت نرم افزار


مركز تخصصي آپا دانشگاه 


 صنعتي اصفهان
 يک سال 20/09/1397


 





