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 : راهنما

داده و تيم جامعي  هاي الزم را انجامشروع كار مطمئن شويد كه هماهنگي قبل از. ، مشاركت كليه مسئولين اجرايي و فني مرتبط استي ارزيابي خطر دقيق در نظام شبكهمبنا •

 . ارزيابي را در اينجا ذكر نماييدتيم  يلطفا مشخصات اعضا. ايدرا سامان داده

 . مشخصات تيم ارزيابي و اطالعات كلي مركز براي هر مركز از سطح استان تا روستا جداگانه تكميل شودهاي فرم •

 .  دقت مطالعه نماييدبدين منظور ضميمه مربوط به راهنماي كدگذاري را ب. شودرقمي اختصاصي در كشور خواهد بود كه توسط شما تعيين مي 8هر مركز داراي كد  •
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A مشخصات تيم ارزيابي 

 عنوان سازماني نام و نام خانوادگي  رديف

   

 
   

 
   
   

 
   

 
   
   
   
   
   
   

 
   

 
 

 : تاريخ، نام و نام خانوادگي و امضاي رييس مركز

 

*********** 
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B اطالعات كلي مركز 

  )دگذاريبر اساس ضميمه ك(رقمي مركز  8كد 

  مركزنام  1

2 
 نشاني

 )خيابان/استان، شهرستان، شهر، منطقه(

 

 

 

  )با ذكر كد( تلفن 3

  )با ذكر كد(دورنما  4

  )در صورت وجود( وب سايت 5

6 
 منطقه تحت پوشش 

 )نام و خصوصيات ويژه قابل ذكر(

 

 

 

7 
   جمعيت تحت پوشش

 )خصوصيات ويژهتعداد با ذكر (

 

 

 

********* 
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 مخاطرات تهديدكننده مركز شناخت - 2بخش 
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 :فهرست

 11                                                        ي ارزيابيراهنما

 :                                           فهرست انواع مخاطرات

H-A 13                                                شناختيزمين 

H-B 13                                                 آب و هوايي                                        

H-C 14                                        هاي اجتماعيپديده 

H-D 15                                                       زيستي 

H-E 15                                    ساختورزاد و انسانفنا                                  

 18ارزيابي آمادگي عملكردي مركز                      - 3بخش 

 19                                  آمادگي عملكردي ماي ارزيابينراه

 20                          فهرست فرم آمادگي عملكردي             

 137ي آسيب پذيري سازه اي مركز               ارزياب -4ش بخ

 138راهنماي ارزيابي آسيب پذيري سازه اي                              

 139فرم ارزيابي آسيب پذيري سازه اي                                   
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 :راهنماي ارزيابي

زا تواند بالقوه آسيبست از پديده فيزيكي كه ميا عبارت (Hazard)از نظر تعريف، مخاطره . را تهديد كنندارايه خدمت توانند مركز ن بخش، شناخت مخاطراتي است كه ميهدف از اي )1

 .  جهيزات مركز را تخريب كند يا عملكرد مركز را مختل نمايدتواند بالقوه باعث آسيب جاني به مردم و پرسنل مركز بشود يا تمثال، زلزله يك مخاطره است كه ميبعنوان . باشد

 .كليه مراكز الزم است اين فرم را جداگانه تكميل نمايند )2

مخاطره خاص دقت نماييد، امكان دارد تاكنون يك . پوشش مركز وجود دارد كدام مخاطره براي مركز شما يا منطقه و جمعيت تحت احتمال وقوع در فهرست مخاطرات، تعيين كنيد كه )3

 . پوشش مركز روي نداده باشد ولي احتمال آن بطور بالقوه وجود داشته باشددر مركز شما يا منطقه و جمعيت تحت

 : در صورت احتمال وقوع، سطح مخاطره را بر اساس راهنماي زير تعيين نماييد )4

 احتمال وقوع با شدت زياديا احتمال زياد وقوع  :باال 

 با شدت متوسط احتمال زياد وقوع: متوسط 

 احتمال وقوع با شدت كم يااحتمال كم وقوع  :پايين 

 .اگر احتمال وقوع يك مخاطره براي مركز شما وجود ندارد، در ستون مربوطه عالمت بزنيد )5

 :ها كدگذاري زير را براي احتمال وقوع مخاطرات رعايت نماييددر فايل ورود داده )6

 0= عدم احتمال وقوع  •

 1= سطح خطر پايين  •

 2= ح خطر متوسط سط •

 3= سطح خطر باال  •

smolaghen
Typewriter
این قسمت را در قسمتهای مشخص شده طبق نمونه تکمیل کنید و در قسمتهای تکمیل نشده با توجه به شرایط منطقه تکمیل کنید

smolaghen
Typewriter
نکته 1
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البته اين . هستندستاد حوادث غيرمترقبه استان يا شهرستان و يا مراكز مديريت بحران شهرداري ، بعابهترين من: منابع مختلفي براي شناخت مخاطرات و تكميل اين فرم وجود دارند )7

توانيد از نظر كارشناسان دفتر فني و مي. واحد مديريت و كاهش خطر بالياي معاونت بهداشت نيز موجود باشند هاي پزشكي دانشگاه يااطالعات بايد در مركز مديريت حوادث و فوريت

 . توان برخي اطالعات را دريافت كردهواشناسي از منابعي هستند كه مي زي، سازمان آب ورجهاد كشاو. متخصصين امر مديريت باليا در دانشگاه يا مركز استفاده نماييد

در . نشان دهد) معموال طيفي از رنگ(اي در دسترس باشد كه سطح مخاطره را براي موقعيت جغرافيايي مركز شما به زبان ساده و قابل درك آل، به ازاي هر مخاطره بايد نقشهلت ايدهدر حا )8

 .  ها را ضميمه نماييدصورت وجود، نقشه

 :شويددر تكميل اين بخش معموال با موانع زير مواجه مي )9

 بندي شده نيستعات جمعاطال. 

 اطالعات به زبان تخصصي و مهندسي است و خارج از حيطه اطالعات شما است. 

 كه شما نياز به اطالعات ويژه موقعيت مركز خود داريدبعنوان مثال اطالعات كلي و در سطح استان است، در حالي. اطالعات، دقت جغرافيايي الزم را ندارد . 

 ممكن است رييس مركز شما نتواند اين مكاتبه را انجام دهد و نامه بايد از طرق ديگر مثال رياست سازمان يا مسئول مربوطه . ها نياز به مكاتبه داريدمانبراي دسترسي به ساير ساز

 . ارسال شود

 گويند كه در دست تهيه استاصال اطالعاتي وجود ندارد و به شما مي! 

تر آن را در تكميل دقيقسپس . بنابراين، هم اكنون آن را تكميل كنيد. است بهترين اطالعات موجود در حال حاضرار تكميل اين فرم، هاي موجود، معيبا عنايت به محدوديت: توجه )10

 . راس برنامه عملياتي سال آينده خود قرار دهيد و از مسئولين مربوطه بخواهيد كه به شما كمك نمايند
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 مخاطرات تهديد كننده مركز شناخت

 توضيحات

 سطح
 مخاطره

وع
 وق

ال
تم

اح
م 

عد
 

 مخاطره نوع

اال
 ب

ط
وس

 مت

ين
پاي

 

 H-A شناختي زمين مخاطرات

 1 زلزله □ □ □ □ 

 2 آتشفشان □ □ □ □ 

 3 )زلزله بدنبال( زمينرانش □ □ □ □ 

 4 سونامي □ □ □ □ 

 5 گراييروان □ □ □ □ 

 6 رسيهاي خاك با زمين □ □ □ □ 

 7 زميننشست □ □ □ □ 

 8 : ...ساير     

 H-B واييه و آب مخاطرات

 1 طوفان □ □ □ □ 

smolaghen
Pencil

smolaghen
Pencil

smolaghen
Pencil

smolaghen
Pencil

smolaghen
Pencil

smolaghen
Pencil

smolaghen
Pencil

smolaghen
Pencil

user
Pencil
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 2 گردباد □ □ □ □ 

 3 آساسيل هايباران □ □ □ □ 

 4 آسابرق سيل □ □ □ □ 

 5 طوفان از ناشي بلند امواج يا رودخانه سيل □ □ □ □ 

 6 سيل و شديد بارش بدنبال زمينرانش □ □ □ □ 

 7 )شديد سرماي يا رماگ( شديد جوي شرايط □ □ □ □ 

 8 غبار و گرد □ □ □ □ 

 9 طوفان شن □ □ □ □ 

 01 كوالك □ □ □ □ 

 11 بادهاي شديد □ □ □ □ 

 21 آلودگي هوا □ □ □ □ 

 31 : ...ساير □ □ □ □ 

 41 : ...ساير □ □ □ □ 

 H-C هاي اجتماعيپديده

 1 تجمعات انبوه  □ □ □ □ 

smolaghen
Pencil

user
Pencil

user
Pencil

user
Pencil

user
Pencil

user
Pencil

user
Pencil

user
Pencil

user
Pencil

user
Pencil

user
Pencil
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 2 يتجمعگسترده  جابجايي □ □ □ □ 

 3 )و غيرمسلحانه مسلحانهشامل (به مركز  حمله □ □ □ □ 

 4 پرسنل گيريگروگان □ □ □ □ 

 5 دزدي بچه □ □ □ □ 

 
□ □ □ □ 

 به درماني-مركز بهداشتي كاركرد وابستگي صورت در(ر سايب يداتتهد
 6 )اينترنت شبكه سيستم

 7 اغتشاشات □ □ □ □ 

 8 : ...ساير □ □ □ □ 

 9 : ...ايرس □ □ □ □ 

 H-D زيستي مخاطرات

 1 هااپيدمي □ □ □ □ 

 2 موذي جانواران ومهج □ □ □ □ 

 3 حمله حيوانات وحشي □ □ □ □ 

 4 : ...ساير □ □ □ □ 

 H-E ساختنانسا و فناورزاد مخاطرات

 1 زگا انفجار □ □ □ □ 

user
Pencil

user
Pencil

user
Pencil

user
Pencil

user
Pencil

user
Pencil
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 2 بمب انفجار □ □ □ □ 

 3 سوزيآتش □ □ □ □ 

 4 مضر مواد نشت □ □ □ □ 

 5 ايستهه يداتتهد □ □ □ □ 

 6 راديولوژيك يداتتهد □ □ □ □ 

 7 ...)، طاعون آنتراكس، مثل( بيولوژيك ديداتته □ □ □ □ 

 8 غذايي موادآب يا  گسترده آلودگي مثل بيولوژيك ديداتته □ □ □ □ 

 9 زاتاول عوامل نوع از شيميايي ديداتته □ □ □ □ 

 01 سمي صنعتي مواد نوع از اييشيمي ديداتته □ □ □ □ 

 11 اعصاب عوامل نوع از شيميايي ديداتته □ □ □ □ 

 21 كلر تانكر انفجار مثل شيميايي ديداتته □ □ □ □ 

 31 تهويه سيستم افتادن كار از □ □ □ □ 

 41 برق قطع □ □ □ □ 

 51 آب قطع □ □ □ □ 

 61 مركز  از بخشي يا تمام فوري تخليه □ □ □ □ 

user
Pencil

user
Pencil

user
Pencil

user
Pencil

user
Pencil

user
Pencil

user
Pencil

user
Pencil

user
Pencil

user
Pencil
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 71 حوادث با مصدومين متعدد □ □ □ □ 

 81 سرقت □ □ □ □ 

 91 : ...ساير □ □ □ □ 

 02 : ...ساير □ □ □ □ 

 

 

 

 

 

user
Pencil
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 مركز آمادگي عملكردي ارزيابي  - 3بخش 
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 :راهنماي ارزيابي

 . كننداي را تكميل مي اي و سازهيري غيرسازهفقط فرم آسيب پذهاي اورژانس پايگاه. براي هر نوع مركز، تمام فرم هاي زير را  تكيمل كنيد •

 :ها كدگذاري زير را به روش زير رعايت نماييددر فايل ورود داده •

 3= مطلوب  سطح آمادگي )1

 2= سطح آمادگي متوسط  )2

 1= سطح آمادگي نامطلوب  )3
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 :فهرست

 صفحه موضوع كد صفحه موضوع كد صفحه موضوع كد

R-1  21 سازماندهي و ساختار R-51 72 انساني و فضاي جايگزين نيروي: وم ارائه خدمتاتد R-92 109 خدمات بهداشت محيط ارايه 

R-2 24 آمادگي  برنامه R-61 75 حمل و نقل R-03 113 هاي واگيرخدمات مديريت بيماري ارايه 

R-3 28 خطر ارزيابي R-71 77 داوطلبان و هاكمك مديريت R-13 118 هاي غيرواگيريخدمات مديريت بيمار ارايه 

R-4 34 اقدامات كاهش خطر R-81 80 مالي امور R-23 122 خدمات بهداشت باروري  ارايه 

R-5 36 بيمه پوشش R-91  82 اطالعاتايمني R-33 128 ذيهتغخدمات  ارايه 

R-6 38 هماهنگي R-02 84 گاز و برق آب، ايمني R-43 133 اجتماعي-خدمات سالمت رواني ارايه 

R-7 46 مديريت صحنه پاسخ امانهس R-12 87 مهم كنندگان بازديد مديريت    

R-8 50 اوليه هشدار و ارتباطات R-22 88 امنيت    

R-9 57 تخليه R-32 89 رساني اطالع    

R-01 61 نياز  و آسيب ارزيابي R-42 91 حريق  اطفاي    

R-11 64 ذخيره لوازم و تجهيزات فني R-52  93 تيم پاسخ سريع    

R-21 66 ذخيره لوازم و تجهيزات حفاظت فردي R-62 95 بازيابي    

R-31  68 ذخيره آب و غذا R-72 98 تمرين    

R-41 70 آنان خانواده و كاركنان روان سالمت R-82 104  آموزش    
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 ارزيابي آمادگي عملكردي

 شاخص رديف
 سطح آمادگي

 مشاهدات
 نامطلوب متوسط مطلوب

R-1  سازماندهي و ساختار    

در حوادث مركز آيا اعضاي كميته بهداشت كارگروه بهداشت و درمان  1

 شان ابالغ شده است؟ غيرمترقبه منصوب و شرح وظايف

در سطح پايگاه و خانه بهداشت ابالغ شرح . بر اساس دستورالعمل دانشگاه :راهنما

 . وظايف كافي است

 : سطح آمادگي

 . منصوب و شرح وظايفشان ابالغ شده است دبير و اعضا :مطلوب �

 .ولي شرح وظايفشان ابالغ نشده استشده دبير و يا اعضا منصوب : متوسط �

  .دبير و اعضا منصوب نشده اند :نامطلوب �

    

آيا نشست كميته بهداشت كارگروه بهداشت و درمان در حوادث  2

 گيرد؟ بطور منظم انجام ميمركز غيرمترقبه 

 مربوطه روستايي مركز جلسه در بهداشت خانه .اس دستورالعمل دانشگاهبر اس :راهنما

  .مربوطه ي درماني شهريبهداشت مركز جلسات در پايگاه و كندمي شركت
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 : سطح آمادگي

 . ماه يكبار انجام ميگيرد 3جلسات حداقل هر  :مطلوب �

 . ماه برگزار مي شود 3جلسات با فواصل بيش از : متوسط �

 . شكيل نمي شود يا بسيار نامنظم استجلسات ت :نامطلوب �

ها در مناسب براي مديريت و كاهش خطر باليا و فوريتزماندهي آيا سا 3

 مركز تشكيل شده است؟

 . است 2و  1سطح مطلوب در سواالت و پايگاههاي بهداشت هات سطح مطلوب براي خانه :راهنما

 : سطح آمادگي

 . تسازماندهي مناسب انجام شده اس :مطلوب �

 .سازماندهي تاحدودي انجام شده است: متوسط �

 .سازماندهي انجام نشده است :نامطلوب �

    

مديريت و كاهش خطر باليا و هاي آيا مديريت باالدست بر فعاليت 4

 ها نظارت مستمر دارد؟فوريت

مركز بهداشت استان بر شهرستان، مركز بهداشت شهرستان بر مراكز شهري : راهنما

بعه، مركز بهداشتي شهري بر پايگاه بهداشت و مركز روستايي بر خانه و روستايي تا

  .كنندبهداشت نظارت مي

 : سطح آمادگي
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 . گيردماه يكبار انجام مي 3برنامه پايش حداقل هر  :مطلوب �

 . شودماه برگزار مي 3برنامه پايش با فواصل بيش از  :متوسط �

 . نامنظم است برنامه پايش انجام نمي گيرد يا بسيار :نامطلوب �

مديريت هاي برنامهآيا پسخوراند نظارت از سوي مديريت باالدست به  5

 گيرد؟ ها بطور منظم انجام ميو كاهش خطر باليا و فوريت

 : سطح آمادگي

هفته پس از برنامه پايش  2ارائه پسخوراند بطور كتبي حداكثر  :مطلوب �

 . انجام مي گيرد

هفته پس از برنامه پايش  2كتبي ولي بيش از  ارائه پسخوراند بطور :متوسط �

 .  انجام مي گيرد

 . گيردپسخوراند شفاهي است يا نامنظم انجام مي :نامطلوب �

    

÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷ 
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 شاخص رديف
 سطح آمادگي

 مشاهدات
 نامطلوب متوسط مطلوب

R-2  برنامه آمادگي    

اخير بازبيني و امضاء  ماه 6ها طي آيا برنامه آمادگي باليا و فوريت 1

 شده است؟  

 اصلي ذينفعان و سطح آن مسئول مقام باالترين توسط بايد برنامه امضا: راهنما

برنامه استان توسط معاون بهداشت، برنامه شهرستان توسط رييس مركز  .گيرد انجام

ساي ؤبهداشت شهرستان، برنامه مراكز شهري و روستايي و واحدهاي تابعه توسط ر

 .  مربوطه امضا ميشودمراكز 

 : سطح آمادگي

 . ماه يكبار بازبيني و امضاء مي شود 6برنامه هر  :مطلوب �

 . امضاء نشده است ليماه بازبيني و 6برنامه هر  :متوسط �

 . گذرد ماه مي 6از آخرين بازبيني بيش از  :نامطلوب �

    

 د؟ ها وجود دارگزارش ارزيابي خطر در برنامه آمادگي باليا و فوريت 2

اولين جزء هر برنامه آمادگي ارزيابي خطر است وضروري است كه در برنامه  :راهنما
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 . درج شود

 : سطح آمادگي

شامل تمام اجزاء شناخت مخاطرات، آسيب پذيري (گزارش كامل  :مطلوب �

 . بوده و در برنامه آمده است) و ظرفيت و تحليل خطر

پذيري و ظرفيت و گزارش تمام اجزاء شناخت مخاطرات، آسيب  :متوسط �

 . نداردرا تحليل خطر 

 .گزارش ارزيابي خطر در برنامه نيامده است :نامطلوب �

 درستي بيان شده است؟  ها طرح پايه بهآيا در برنامه آمادگي باليا و فوريت 3

مقدمه، بيانيه هدف، شرايط، پيش فرض : طرح پايه شامل اجزاء زير ميباشد: راهنما

، نقش ها و مسئوليت ها، روند اجرا و پشتيباني، تدوين و ها، مفاهيم عمليات

 نگهداري برنامه، اختيارات قانوني و برنامه هاي مرجع 

 : سطح آمادگي

 . طرح پايه بطور كامل ارائه شده است :مطلوب �

 .  طرح پايه تاحدودي كامل ارائه شده است :متوسط �

 . طرح پايه ارائه نشده يا ناكامل است :نامطلوب �

    

     اند؟ها به نحو مطلوب بيان شدهآيا ضمائم كاركردي در برنامه آمادگي باليا و فوريت 4
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كاركردهاي . ضمائم كاركردي عبارتند از توضيحات مربوط به اجراي هر كاركرد: راهنما

مديريت بيماريها، بهداشت محيط، بهداشت : اصلي در حوزه بهداشت عمومي عبارتند از

: كاركردهاي مشترك با ساير حوزه ها عباتند از.... يه و باروري، سالمت روان و تغذ

  ....هماهنگي و كنترل، ارتباطات، ارزيابي سريع، پشتيباني، تخليه اضطراري و 

 : سطح آمادگي

 . ضمائم كاركردي بطور كامل و  جامع ارائه شده اند :مطلوب �

 . جامع ارائه شده اند برخي از ضمائم كاركردي بطور كامل و :متوسط �

 . ضمائم كاركردي ارائه نشده يا ناقص هستند :نامطلوب �

ها به نحو آيا ضمايم ويژه مخاطرات در برنامه آمادگي باليا و فوريت 5

 اند؟مطلوب بيان شده

تواند يك يا چند ضميمه ويژه مخاطرات داشته هر ضميمه كاركردي مي :راهنما

اي يا در ژه مخاطرات هستهمثال در مورد كاركرد بهداشت محيط ضميمه وي. باشد

 . مورد كاركرد تخليه ضميمه ويژه سيل، زلزله و غيره

 : سطح آمادگي

 . اندضمايم ويژه مخاطرات بطور كامل و  جامع ارائه شده :مطلوب �
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 . اندبرخي از ضمايم ويژه مخاطرات بطور كامل و  جامع ارائه شده :متوسط �

 .ناقص هستند ضمايم ويژه مخاطرات ارائه نشده يا :نامطلوب �

 اجرايي آيا ضمايم كاركردي يا ويژه مخاطرات داراي راهنماهاي 6

 متناسب از نظر تعداد و كيفيت هستند؟

تواند يك يا چند راهنماي هر ضميمه كاركردي يا ضميمه ويژه مخاطرات مي :راهنما

. غيرهو  SOPنقشه، چارت، فرم، : انواع راهنماي اجرايي عبارتند از. اجرايي داشته باشد

 . يك برنامه مي تواند داراي يك يا چند راهنماي اجرايي باشد ،بسته به موضوع

 : سطح آمادگي

 اجرايي ضمايم كاركردي يا ويژه مخاطرات داراي راهنماهاي :مطلوب �

 .متناسب از نظر تعداد و كيفيت هستند

 ضمايم كاركردي يا ويژه مخاطرات داراي راهنماهايبرخي از  :متوسط �

 . متناسب از نظر تعداد يا كيفيت نيستند يياجرا

 اجرايي ضمايم كاركردي يا ويژه مخاطرات داراي راهنماهاي :نامطلوب �

 . متناسب از نظر تعداد و كيفيت نيستند

    

÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷ 
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 شاخص رديف
 سطح آمادگي

 مشاهدات
 نامطلوب متوسط مطلوب

R-3 ارزيابي خطر 

 ت در مركز وجود دارد؟ يند ارزيابي مخاطراآآيا فر 1

ارزيابي كر شده در بخش ذمنظور از مخاطرات تمامي انواع مخاطرات : راهنما

-فرآيند ارزيابي مخاطرات شامل فرد مسئول، دوره زماني، فرم. استمخاطرات 

 .باشددهي و غيره ميها، فرم گزارش

 : سطح آمادگي

 . ستفرآيند ارزيابي مخاطرات بطور كامل تعريف شده ا :مطلوب �

 . فرآيند ارزيابي مخاطرات تاحدودي تعريف شده است :متوسط �

 .فرآيند ارزيابي مخاطرات تعريف نشده است :نامطلوب �

    

 اي در مركز تعريف شده است؟پذيري سازهيند ارزيابي آسيبآآيا فر 2

شهرستان انجام /اي توسط دفتر فني دانشگاهپذيري سازهارزيابي آسيب: راهنما

هاي مهم هر مركز بوده و در زمان مشخص يكن بايد يكي از برنامهمي گيرد، ل

 . را درخواست نمايد انجام آن
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 : سطح آمادگي

اي شامل فرد مسئول، دوره پذيري سازهفرآيند ارزيابي آسيب :مطلوب �

 . دهي و غيره بطور كامل تعريف شده استها، فرم گزارشزماني، فرم

اي شامل فرد مسئول، دوره ي سازهپذيرفرآيند ارزيابي آسيب :متوسط �

 . دهي و غيره تاحدودي تعريف شده استها، فرم گزارشزماني، فرم

 .اي تعريف نشده استپذيري سازهفرآيند ارزيابي آسيب :نامطلوب �

 اي در مركز تعريف شده است؟پذيري غيرسازهيند ارزيابي آسيبآآيا فر 3

شهرستان /تواند توسط دفتر فني دانشگاهاي ميپذيري غيرسازهارزيابي آسيب :راهنما

هاي مهم هر مركز بوده و ضمن اينكه خود نيز انجام گيرد، ليكن بايد يكي از برنامه

  .دهد از دفتر فني نيز درخواست مشورت نمايدانجام مي

 : سطح آمادگي

اي شامل فرد مسئول، پذيري غيرسازهفرآيند ارزيابي آسيب :مطلوب �

دهي و غيره بطور كامل تعريف شده ها، فرم گزارشرمدوره زماني، ف

 . است

اي شامل فرد مسئول، دوره پذيري غيرسازهفرآيند ارزيابي آسيب :متوسط �

 . دهي و غيره تاحدودي تعريف شده استها، فرم گزارشزماني، فرم

    



03 

 

 .اي تعريف نشده استپذيري غيرسازهفرآيند ارزيابي آسيب :نامطلوب �

 ند ارزيابي آمادگي عملكردي در مركز تعريف شده است؟يآآيا فر 4

هاي مهم هر مركز بوده ارزيابي آمادگي عملكردي بايد يكي از برنامه: راهنما

 . كميته مربوطه انجام گيرد/و توسط واحد

 : سطح آمادگي

فرآيند ارزيابي آمادگي عملكردي شامل فرد مسئول، دوره زماني،  :مطلوب �

 . ي و غيره بطور كامل تعريف شده استدهها، فرم گزارشفرم

شامل فرد مسئول، دوره زماني، فرآيند ارزيابي آمادگي عملكردي  :متوسط �

  .دهي و غيره تاحدودي تعريف شده استها، فرم گزارشفرم

 .فرآيند ارزيابي آمادگي عملكردي تعريف نشده است :نامطلوب �

    

 ود دارد؟ آيا فرآيند ارزيابي و تحليل خطر در مركز وج 5

 . ارزيابي خطر و تدوين گزارش آن در درجه اول وظيفه هر مركز است: راهنما

 : سطح آمادگي

ها، فرم مسئول، دوره زماني، فرم فرآيند ارزيابي خطر شامل فرد :مطلوب �

 . دهي و غيره بطور كامل تعريف شده استگزارش

ها، فرم رممسئول، دوره زماني، ف فرآيند ارزيابي خطر شامل فرد :متوسط �
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 . دهي و غيره تاحدودي تعريف شده استگزارش

 .فرآيند ارزيابي خطر تعريف نشده است :نامطلوب �

ه گزارش ارزيابي خطر به سطح باالتر تعريف شده يند ارايآآيا فر 6

 است؟

 . انجام مي گيرد) يا بهورز در خانه بهداشت(ارسال گزارش توسط رييس مركز  :راهنما

 : سطح آمادگي

 . فرآيند شامل فرم گزارش و توالي زماني ارسال بطور كامل تعريف شده است :مطلوب �

 .فرآيند تا حدودي تعريف شده است :متوسط �

 . فرآيندي وجود ندارد :نامطلوب �

    

هاي رساني خطر به پرسنل مركز بر اساس يافتهيند اطالعآآيا فر 7

 ارزيابي خطر تعريف شده است؟

 : سطح آمادگي

 . فرآيند اطالع رساني شامل زمان و روش تعريف شده است :مطلوب �

 .فرآيند اطالع رساني تا حدودي تعريف شده است :متوسط �

 . فرآيندي وجود ندارد :نامطلوب �
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بندي محرمانه بودن اطالعات حاصله از ارزيابي خطر آيا سطح 8

 مشخص است؟

 . شود بندي بايد از سوي مركز بهداشت استان تعيينسطح :راهنما

 : سطح آمادگي

 . بندي اطالعات و دسترسي به آن بطور شفاف مشخص استسطح :مطلوب �

بندي اطالعات و دسترسي به آن انجام شده است ولي سطح :متوسط �

 . ي استتداراي ابهاما

 .بندي انجام نشده استسطح :نامطلوب �

    

ماه گذشته در مركز انجام  6آيا فرآيند ارزيابي جامع خطر طي  9

 شده است؟

 . ارزيابي خطر و تدوين گزارش آن در درجه اول وظيفه هر مركز است :راهنما

 : سطح آمادگي

اي، پذيري سازهشامل ارزيابي مخاطرات، آسيب(ارزيابي خطر  :مطلوب �

بطور جامع و مشاركتي طي ) اي و آمادگي عملكرديپذيري غيرسازهآسيب

دوين و عالوه بر اطالع ماه گذشته انجام گرفته است و گزارش آن ت 6

 . رساني به كاركنان به سطح باالتر ارسال شده است
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-پذيري سازهشامل ارزيابي مخاطرات، آسيب(ارزيابي خطر  :متوسط �

تاحدودي جامع و ) اي و آمادگي عملكرديپذيري غيرسازهاي، آسيب

ماه گذشته انجام گرفته است يا گزارش مدون و  6مشاركتي طي 

 .ارسال نشده است مطلوبي تنظيم يا

 .ارزيابي خطر انجام نگرفته است :نامطلوب �

بسته به (آيا در فرآيند ارزيابي خطر مشاركت كليه كاركنان  10

 جلب شده  است؟ ) تناسب

آل است تمامي مراحل ارزيابي خطر شامل ارزيابي مخاطرات، ايده: راهنما

ي كليه كاركنان پذيري و آمادگي عملكردي بطور مشاركتي با همكارآسيب

 . كنداين امر فازهاي اطالع رساني و كاهش خطر را تسهيل مي. انجام گيرد

 : سطح آمادگي

 . ارزيابي خطر با مشاركت كامل كاركنان انجام شده است :مطلوب �

 . در ارزيابي خطر تا حدودي مشاركت كاركنان جلب شده است :متوسط �

نه جلب مشاركتي ارزيابي خطر انجام نگرفته يا هيچگو :نامطلوب �

 .انجام نشده است

    

÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷ 
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 شاخص رديف
 سطح آمادگي

 مشاهدات
 نامطلوب متوسط مطلوب

R-4 اقدامات كاهش خطر 

پذيري اي به چه ميزان از آسيبمتعاقب آخرين ارزيابي خطر سازه 1

 اي كاسته شده است؟سازه

 . پذيردياين امر با مشورت و مشاركت دفتر فني صورت م: راهنما

 : سطح آمادگي

 . مقاوم سازي بطور كامل انجام شده است :مطلوب �

 . مقاوم سازي تا حدودي انجام شده است :متوسط �

اي انجام نگرفته يا هيچ اقدامي براي ارزيابي خطر سازه :نامطلوب �

 . سازي انجام نشده استمقاوم

    

سطح  اي به چه ميزان ازمتعاقب آخرين ارزيابي خطر غيرسازه 2

 اي كاسته شده است؟خطر ناشي از عوامل غيرسازه

ليكن . تواند با مشورت و مشاركت دفتر فني صورت پذيرداين امر مي: راهنما

 .تواند توسط خود مركز نيز انجام گيرداقدامات مياز بسياري 
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 : سطح آمادگي

 . اي بطور كامل انجام شده استمقاوم سازي غيرسازه :مطلوب �

 . اي تا حدودي انجام شده استسازي غيرسازهمقاوم  :متوسط �

 . هيچ اقدامي انجام نشده است :نامطلوب �

متعاقب آخرين ارزيابي آمادگي عملكردي به چه ميزان به سطح  3

 آمادگي افزوده شده است؟ 

 . تواند با با مشورت و مشاركت سطح مديريت باالتر صورت مي پذيرداين امر مي: راهنما

 : سطح آمادگي

 . ارتقاي سطح آمادگي در سطح مطلوب روي داده است :مطلوب �

 .برخي اقدامات براي ارتقاي سطح آمادگي انجام گرفته است :متوسط �

ارزيابي آمادگي عملكردي انجام نگرفته يا هيچ اقدامي  :نامطلوب �

 . براي ارتقاي آن انجام نشده است
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 شاخص رديف
 سطح آمادگي

 مشاهدات
 نامطلوب متوسط مطلوب

R-5 پوشش بيمه 

و آتش سوزي آيا سازه مركز تحت پوشش بيمه مخاطرات طبيعي  1

 قرار دارد؟

 سوزيو آتش) مانند زلزله، سيل و رانش زمين(بيمه كامل يعني مخاطرات طبيعي : راهنما

 : سطح آمادگي

بطور  آن سازه مركز تحت پوشش بيمه قرار دارد و حق بيمه :مطلوب �

 . شودظم پرداخت ميمن

بطور آن حق بيمه  ليسازه مركز تحت پوشش بيمه قرار دارد و :متوسط �

 .شودمنظم پرداخت نمي

 . قرار نداردكامل سازه مركز تحت پوشش بيمه  :نامطلوب �

    

و آيا لوازم و تجهيزات مركز تحت پوشش بيمه مخاطرات طبيعي  2

 قرار دارند؟آتش سوزي 

 سوزيو آتش) مانند زلزله، سيل و رانش زمين(ي مخاطرات طبيعي بيمه كامل يعن: راهنما
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 : سطح آمادگي

لوازم و تجهيزات مركز تحت پوشش بيمه قرار دارد و حق بيمه  :مطلوب �

 . شودبطور منظم پرداخت ميآن 

حق  ليلوازم و تجهيزات مركز تحت پوشش بيمه قرار دارد و :متوسط �

 .شودبطور منظم پرداخت نميآن بيمه 

 . وجود نداردكامل پوشش بيمه  :امطلوبن �

و آتش سوزي آيا پرسنل مركز تحت پوشش بيمه مخاطرات طبيعي  3

 قرار دارند؟

 سوزيو آتش) مانند زلزله، سيل و رانش زمين(بيمه كامل يعني مخاطرات طبيعي : راهنما

 : سطح آمادگي

ها آند و حق بيمه نپرسنل مركز تحت پوشش بيمه قرار دار :مطلوب �

 . شودبطور منظم پرداخت مي

آنها حق بيمه  ليپرسنل مركز تحت پوشش بيمه قرار دارد و :متوسط �

 .شودبطور منظم پرداخت نمي

 .قرار نداردكامل پرسنل مركز تحت پوشش بيمه  :نامطلوب �
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 شاخص رديف
 سطح آمادگي

 مشاهدات
 نامطلوب متوسط مطلوب

R-6 ون سازماني هماهنگي درون و بر 

ها در منطقه جغرافيايي تحت آيا برنامه مديريت باليا و فوريت 1

 پوشش مركز مشخص است؟

واحد متناظر وزارت كشور بسته به موقعيت مركز، استانداري، : راهنما

 . فرمانداري، بخشداري يا دهداري است

 : سطح آمادگي

 . ارت كشور استمنطقه داراي برنامه جامع و مصوب واحد متناظر وز :مطلوب �

منطقه داراي برنامه ميباشد ولي يا داراي جامعيت نيست  :متوسط �

 . يا مصوب واحد متناظر وزارت كشور نيست

 . منطقه داراي برنامه نيست :نامطلوب �

    

درماني در برنامه مديريت باليا و  -آيا نقش مركز بهداشتي 2

 هاي منطقه مشخص است؟فوريت

 : سطح آمادگي
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درماني در برنامه مديريت باليا و  -مركز بهداشتي نقش :مطلوب �

 . هاي منطقه بخوبي تعريف شده استفوريت

درماني در برنامه مديريت باليا و  -نقش مركز بهداشتي :متوسط �

 .هاي منطقه بخوبي تعريف نشده استفوريت

-منطقه داراي برنامه نيست يا نقش مركز بهداشتي :نامطلوب �

  .درماني در آن مشخص نيست

 (EOC)سطح هماهنگي با مركز هدايت عمليات بحران  3

 دانشگاه در سطح متناظر چگونه است؟

. منظور از سطح متناظر محدوده جغرافيايي يا عملكردي در دانشگاه است: راهنما

 .گيرداين هماهنگي بر اساس دستورالعمل تعريف شده دانشگاه انجام مي

 : سطح آمادگي

 . كارهاي آن بخوبي تعريف و ابالغ شده استهماهنگي و راه :مطلوب �

 .يا ابالغ شده است هماهنگي و راهكارهاي آن تا حدودي تعريف و :متوسط �

هماهنگي نامناسب بوده و راهكارهاي آن بخوبي تعريف  :نامطلوب �

 .و ابالغ نشده است

    

    منطقه  (EOC)سطح هماهنگي با مركز هدايت عمليات بحران  4
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 متناظر چگونه است؟

منظور از منطقه متناظر محدوده جغرافيايي يا عملكردي در دانشگاه : راهنما

-اين هماهنگي بر اساس دستورالعمل تعريف شده دانشگاه انجام مي. است

 .گيرد

 : سطح آمادگي

 . هماهنگي و راهكارهاي آن بخوبي تعريف و ابالغ شده است :مطلوب �

 .يا ابالغ شده است وهماهنگي و راهكارهاي آن تا حدودي تعريف  :متوسط �

هماهنگي نامناسب بوده و راهكارهاي آن بخوبي تعريف  :نامطلوب �

 .و ابالغ نشده است

 سطح متناظر چگونه است؟ 115سطح هماهنگي با اورژانس  5

 . منظور از سطح متناظر محدوده جغرافيايي يا عملكردي در دانشگاه است: راهنما

 : سطح آمادگي

 . هكارهاي آن بخوبي تعريف و ابالغ شده استهماهنگي و را :مطلوب �

يا ابالغ  هماهنگي و راهكارهاي آن تا حدودي تعريف و :متوسط �

 .شده است

هماهنگي نامناسب بوده و راهكارهاي آن بخوبي تعريف  :نامطلوب �
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 .و ابالغ نشده است

سطح هماهنگي با كارگروه بهداشت و درمان در حوادث  6

 چگونه است؟غيرمترقبه سطح متناظر 

معاونت بهداشت دانشگاه مسئوليت كميته بهداشت كارگروه را  :راهنما

ها بر اساس دستورالعمل دانشگاه در اين خصوص برعهده دارد و هماهنگي

 . گيردانجام مي

 : سطح آمادگي

 . هماهنگي و راهكارهاي آن بخوبي تعريف و ابالغ شده است :مطلوب �

يا ابالغ  تا حدودي تعريف وهماهنگي و راهكارهاي آن  :متوسط �

 .شده است

هماهنگي نامناسب بوده و راهكارهاي آن بخوبي تعريف  :نامطلوب �

 .و ابالغ نشده است

    

 نشاني سطح متناظر چگونه است؟سطح هماهنگي با آتش 7

 .منظور از سطح متناظر محدوده جغرافيايي يا عملكردي تعريف شده است: راهنما

 : سطح آمادگي
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 . ماهنگي و راهكارهاي آن بخوبي تعريف و ابالغ شده استه :مطلوب �

يا ابالغ و راهكارهاي آن تا حدودي تعريف و هماهنگي  :متوسط �

 .شده است

هماهنگي نامناسب بوده و راهكارهاي آن بخوبي تعريف  :نامطلوب �

 .و ابالغ نشده است

) شبكه(درماني منطقه -سطح هماهنگي با ساير مراكز بهداشتي 8

 نه است؟چگو

 : سطح آمادگي

 . هماهنگي و راهكارهاي آن بخوبي تعريف و ابالغ شده است :مطلوب �

يا ابالغ  هماهنگي و راهكارهاي آن تا حدودي تعريف و :متوسط �

 .شده است

هماهنگي نامناسب بوده و راهكارهاي آن بخوبي تعريف  :نامطلوب �

 .و ابالغ نشده است

    

اي مرتبط با مديريت باليا و هسطح هماهنگي با ساير سازمان 9

 ها در سطح منطقه چگونه است؟فوريت
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ر دانشگاه منظور از سطح متناظر محدوده جغرافيايي يا عملكردي د :راهنما

توانند شامل استانداري، فرمانداري، هالل احمر و ها ميسازمان. شده است

 .ندباش) و ادرارات تابعه در سطح استان، شهرستان، شهر و روستا(غيره 

 : سطح آمادگي

 . هماهنگي و راهكارهاي آن بخوبي تعريف و ابالغ شده است :مطلوب �

يا ابالغ /هماهنگي و راهكارهاي آن تا حدودي تعريف و :متوسط �

 .شده است

هماهنگي نامناسب بوده و راهكارهاي آن بخوبي تعريف  :نامطلوب �

 .و ابالغ نشده است

ماه گذشته  6ازماني  طي هاي ضروري درون سآيا تفاهم نامه 10

 اند؟روز و امضاء شدهبه

 . منظور از سازمان، دانشگاه در سطح متناظر است: راهنما

 : سطح آمادگي

روز و امضاء ماه گذشته به 6تمام تفاهم نامه هاي ضروري طي  :مطلوب �

 .اندشده

روز و امضاء ماه گذشته به 6اكثر تفاهم نامه هاي ضروري طي  :متوسط �
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 .اندشده

-ماه گذشته به 6اكثر يا هيچيك از تفاهم نامه هاي ضروري طي  :نامطلوب �

 .انديا امضاء نشده روز نشده و

-ماه گذشته به 6سازماني طي هاي ضروري برونآيا تفاهم نامه 11

 اند؟روز و امضاء شده

تفاهم نامه با سازمان هايي مانند استانداري،  فرمانداري، هالل : راهنما

) و ادرارات تابعه در سطح استان، شهرستان، شهر و روستا(غيره احمر و 

 . تفاهم نامه ها بايد به ازاي هر بار يازبيني امضاء شوند. است

 : سطح آمادگي

روز و ماه گذشته به 6تمام تفاهم نامه هاي ضروري طي  :مطلوب �

 .اندامضاء شده

ز و روماه گذشته به 6اكثر تفاهم نامه هاي ضروري طي  :متوسط �

 .اندامضاء شده

ماه  6اكثر يا هيچيك از تفاهم نامه هاي ضروري طي  :نامطلوب �

 .انديا امضاء نشده روز نشده وگذشته به

    

    هاي مسئول، همكار آيا حداقل يك جلسه هماهنگي با سازمان 12
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 برگزار شده است؟ ماه گذشته 6يا پشتيبان طي 

ها ذكر مديريت باليا و فوريتفهرست سازمان ها بايد در برنامه : راهنما

 .     شده باشند

 : سطح آمادگي

حداقل يك جلسه هماهنگي با سازمانهاي مسئول، همكار  :مطلوب �

 .برگزار شده است ماه گذشته 6يا پشتيبان طي 

حداقل يك جلسه هماهنگي با برخي سازمانهاي مسئول،  :متوسط �

 .برگزار شده است ماه گذشته 6همكار يا پشتيبان طي 

حداقل يك جلسه هماهنگي با سازمانهاي مسئول،  :نامطلوب �

 .برگزار نشده است ماه گذشته 6همكار يا پشتيبان طي 

 ÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷ 
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 شاخص رديف
 سطح آمادگي

 مشاهدات
 نامطلوب متوسط مطلوب

R-7 صحنه پاسخ سامانه مديريت 

داخلي  آيا چارت سامانه فرماندهي صحنه حادثه براي مخاطرات 1

 و خارجي مركز تعريف شده است؟

 . بر اساس دستورالعمل دانشگاه اقدام شود :راهنما

 : سطح آمادگي

 . كليه اجزاء سامانه فرماندهي حادثه تعيين و ابالغ شده است :مطلوب �

 . بخش هاي اصلي سامانه شامل فرماندهي تعيين و ابالغ شده اند :متوسط �

 .ل فرماندهي تعيين نشده اندبخش هاي اصلي سامانه شام :نامطلوب �

    

 آيا محل فرماندهي حادثه مشخص شده است؟ 2

محلي است كه در زمان حادثه محل استقرار فرمانده حادثه بوده و : راهنما

 . جلسات مهم در آن برگزار ميگردد

 : سطح آمادگي
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 . شناسندمحل مشخص شده و كليه پرسنل آنرا مي :مطلوب �

 .شناسندبرخي از پرسنل آنرا نمي محل مشخص شده ولي :متوسط �

 . محلي مشخص نشده است :نامطلوب �

هاي اصلي سامانه هاي افراد در موقعيتها و مسئوليتآيا نقش 3

 فرماندهي حادثه تعريف و ابالغ شده است؟ 

روابط (هاي اصلي شامل فرماندهي و ارشدهاي همكار وي موقعيت :راهنما 

ريزي، پشتيباني، هاي عمليات، برنامهو بخش) نيتعمومي، هماهنگي، ايمني و ام

 .ابالغ مسئوليت ها بايد توسط باالترين فرد مسئول انجام گيرد.  اداري مالي است

 : سطح آمادگي

 . اندها ابالغ شدهكليه نقش ها و مسئوليت :مطلوب �

 .اندها ابالغ شدهبرخي از نقش ها و مسئوليت :متوسط �

 .  اندها ابالغ شدهو مسئوليت هيچيك از نقش ها :نامطلوب �

    

    هاي فرعي هاي افراد در موقعيتها و مسئوليتآيا نقش 4

 ابالغ شده است؟  حادثه تعريف و سامانه فرماندهي

هاي عمليات، هاي بخشهاي فرعي شامل زير مجموعهموقعيت :راهنما
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ها بايد توسط ابالغ مسئوليت. ريزي، پشتيباني و اداري مالي مي باشدبرنامه

 .باالترين فرد مسئول انجام گيرد

 : سطح آمادگي

 . اندها ابالغ شدهكليه نقش ها و مسئوليت :مطلوب �

 .اندها ابالغ شدهبرخي از نقش ها و مسئوليت :متوسط �

 .  اندها ابالغ شدههيچيك از نقش ها و مسئوليت :نامطلوب �

ا ساير مراكز و آيا ارتباط سامانه فرماندهي حادثه مركز ب 5

 واحدهاي دانشگاه تعريف شده است؟

مبناي ايجاد سامانه فرماندهي حادثه ارتقاي هماهنگي بين واحدها و  :راهنما

بديهي است در اين خصوص رنگ و . هاي مختلف درگير در فاز پاسخ استسازمان

  .مبنا دستورالعمل دانشگاه در اين خصوص است. زبان مشترك بايد تعريف شوند

 : ح آمادگيسط

سامانه فرماندهي با خصوصيات مشترك با ساير مراكز و  :مطلوب �

 . واحدهاي دانشگاه وجود دارد

سامانه فرماندهي با خصوصيات مشترك با برخي مراكز و  :متوسط �

 . واحدهاي دانشگاه وجود دارد
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سامانه فرماندهي با خصوصيات مشترك با ساير مراكز و  :نامطلوب �

 . د نداردواحدهاي دانشگاه وجو

هاي مرتبط آيا ارتباط سامانه فرماندهي حادثه مركز با سازمان 6

 بيرون از دانشگاه تعريف شده است؟

ارتقاي هماهنگي بين واحدها و  ،مبناي ايجاد سامانه فرماندهي حادثه :راهنما

بديهي است در اين خصوص . هاي مختلف درگير در فاز پاسخ استسازمان

مبنا دستورالعمل دانشگاه و واحد . بايد تعريف شوند رنگ و زبان مشترك

 .متناظر وزارت كشور در اين خصوص است

 : سطح آمادگي

هاي سامانه فرماندهي با خصوصيات مشترك با سازمان :مطلوب �

 . مرتبط بيرون از دانشگاه وجود دارد

  سامانه فرماندهي با خصوصيات مشترك با برخي  :متوسط �

 . ون از دانشگاه وجود داردهاي مرتبط بيرسازمان

هاي سامانه فرماندهي با خصوصيات مشترك با سازمان :نامطلوب �

 . مرتبط بيرون از دانشگاه وجود ندارد
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 ÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷ 

 شاخص رديف
 سطح آمادگي

 مشاهدات
 نامطلوب متوسط مطلوب

R-8  ارتباطات و هشدار اوليه 

ي با ساير مراكز و آيا فرآيند ارتباطات در شرايط اضطرار 1

 ها تعريف و ابالغ شده است؟سازمان

. نوع و وسيله ارتباط مي تواند بسته به شرايط محلي انتخاب شود :راهنما

 .در خصوص سيل ارتباط با مراكز باالدست و پايين دست مهم است

 : سطح آمادگي

فرآيِند ارتباط در شرايط اضطراري با ساير مراكز و  :مطلوب �

 . غ شده و همه با آن بخوبي آشنا هستندها ابالسازمان

ساير مراكز و با فرآيِند ارتباط در شرايط اضطراري  :متوسط �

ها تعريف شده ولي يا ابالغ نشده و يا همه بخوبي با سازمان

 . آن آشنا نيستند

فرآيِند ارتباط در شرايط اضطراري با ساير مراكز و  :نامطلوب �
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 .ها تعريف نشده استسازمان

 روز شده اطالعات تماس ساير مراكز و آيا فرم به 2

 ها در مركز وجود دارد؟سازمان

 . روز شوده اطالعات تماس بايد هر ماه ب :راهنما

 : سطح آمادگي

ها در مركز اطالعات تماس ساير مراكز و سازمان :مطلوب �

 . روز مي شودبهوجود دارد و هر ماه 

ها در مركز زماناطالعات تماس ساير مراكز و سا :متوسط �

 .شودروز نميناقص است يا هر ماه به

اطالعات تماس يا وجود ندارد يا بسيار ناقص است  :نامطلوب �

 . شودروز نمييا مرتب به

    

يند جايگزين ارتباطي شرايط اضطراري براي ارتباط آآيا فر 3

     با مراكز هم سطح، باالدست و پايين دست تعريف و 

 ؟ بكارگيري شده است

نوع و وسيله ارتباطي جايگزين مي تواند بسته به شرايط  :راهنما
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 . محلي انتخاب شود

 : سطح آمادگي

فرآيند ارتباطي جايگزين در شرايط اضطراري با  :مطلوب �

مراكز هم سطح، باالدست و پايين دست ابالغ شده و همه با 

 . آن بخوبي آشنا هستند

اضطراري با  فرآيند ارتباطي جايگزين در شرايط :متوسط �

مراكز هم سطح، باالدست و پايين دست تعريف شده ولي يا 

 . ابالغ نشده و يا همه بخوبي با آن آشنا نيستند

فرآيند ارتباطي جايگزين در شرايط اضطراري با  :نامطلوب �

 .مراكز هم سطح، باالدست و پايين دست تعريف نشده است

نامه ارتباطي آيا وسايل و تجهيزات كافي براي انجام بر 4

 جايگزين به تعداد و كيفيت مناسب وجود دارند؟

نوع و وسيله ارتباطي جايگزين مي تواند بسته به شرايط  :راهنما

 . محلي انتخاب شود

 : سطح آمادگي

وسايل و تجهيزات كافي براي انجام برنامه ارتباطي  :مطلوب �
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 . جايگزين به تعداد و كيفيت مناسب وجود دارند

و تجهيزات كافي براي انجام برنامه ارتباطي  وسايل :متوسط �

 .حدودي به تعداد و كيفيت مناسب وجود دارند جايگزين تا

وسايل و تجهيزات كافي براي انجام برنامه ارتباطي  :نامطلوب �

  .شان مناسب نيستجايگزين وجود ندارند يا تعداد و كيفيت

ري آيا سامانه ارتباطي اصلي و جايگزين شرايط اضطرا 5

 شوند؟حداقل ماهي يكبار چك مي

نوع و وسايل ارتباطي اصلي و جايگزين شرايط اضطراري  :راهنما

 . تواند بسته به شرايط محلي انتخاب شودمي

 : سطح آمادگي

سامانه ارتباطي اصلي و جايگزين شرايط اضطراري  :مطلوب �

 . شوندحداقل ماهي يكبار چك مي

گزين شرايط اضطراري سامانه ارتباطي اصلي و جاي :متوسط �

 .شوندبطور نامنظم چك مي

برنامه اي براي چك سامانه ارتباطي اصلي و  :نامطلوب �

 . جايگزين شرايط اضطراري وجود ندارد
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ثر براي مخاطرات آب ؤآيا سامانه هشدار اوليه به موقع و م 6

 و هوايي مهم منطقه وجود دارد؟

اي است كه پيام هشدار انهثر سامؤسامانه هشدار به موقع و م :راهنما

روشي قابل درك به گيرنده ارسال شود و زمان كافي براي تخليه يا به

 . انجام ساير اقدامات ضروري را فراهم نمايد

 : سطح آمادگي

بلي براي مخاطرات مهم سامانه هشدار به موقع و  :مطلوب �

 . ثر وجود داردؤم

از ثر براي برخي ؤسامانه هشدار به موقع و م :متوسط �

 . مخاطرات وجود دارد

 . ثر نيستؤسامانه اي وجود ندارد يا م :نامطلوب �

    

يند سامانه هشدار اوليه مخاطرات مهم آآيا مركز در فر 7

 منطقه قرار دارد؟

عالوه بر مخاطرات آب و هوايي مورد نظر (مخاطرات مهم : راهنما

 .شودبر اساس ارزيابي خطر مشخص مي) سوال قبل
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 :سطح آمادگي

مركز در فرآيند هشدار اوليه تمامي مخاطرات مهم : طلوبم �

 .بطور فعال قرار دارد

مركز در فرآيند هشدار اوليه برخي از مخاطرات مهم : متوسط �

 .قرار دارد

 .مركز در فرآيند هيچيك از مخاطرات مهم قرار ندارد: نامطلوب �

 اند؟ آيا سطوح هشدار براي مخاطرات مهم تعريف شده 8

كند تا اقدامات متناسب بعد تعريف سطوح هشدار كمك مي :راهنما

 . مشخص گردند

 :سطح آمادگي

بلي سطوح هشدار تعريف شده و تمامي كاركنان با  :مطلوب �

 . آن آشنا هستند

سطوح هشدار تعريف شده ولي تمامي كاركنان با آن : متوسط �

 .آشنا نيستند

 . سطوح هشدار تعريف نشده اند: نامطلوب �
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اقدامات متعاقب هر سطح هشدار به تفكيك افراد آيا  9

 اند؟ تعريف و ابالغ شده

كند تا اقدامات متناسب بعد تعريف سطوح هشدار كمك مي :راهنما

 . مشخص گردند

 :سطح آمادگي

اقدامات متعاقب هر سطوح هشدار به تفكيك افراد  :مطلوب �

 . تعريف و ابالغ شده اند و همه با آن آشنا هستند

اقدامات متعاقب هر سطوح هشدار به تفكيك مامي ت: متوسط �

 . افراد تعريف و ابالغ نشده يا همه بخوبي با آن آشنا نيستند

 . انداقدامات يا سطوح هشدار تعريف نشده: نامطلوب �

    

 ÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷ 
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 شاخص رديف
 سطح آمادگي

 مشاهدات
 نامطلوب متوسط مطلوب

R-9 تخليه 

 ساختمان در شرايط اضطراري تعريف شده است؟ آيا فرآيند تخليه 1

از لرزش زلزله و پس از هشدار سيل و  تخليه ساختمان بعد :راهنما

 . انجام مي گيردو غيره طوفان و آتش سوزي 

 :سطح آمادگي

فرآيند تخليه ساختمان در شرايط اضطراري بخوبي : مطلوب �

 . تعريف شده است و همه با آن آشنايي دارند

ند تخليه ساختمان در شرايط اضطراري بخوبي فرآي :متوسط �

 . تعريف نشده است و يا همه با آن آشنايي ندارند

 . فرآيندي تعريف نشده است :نامطلوب �

    

    آيا نقشه تخليه در مركز در محل قابل ديد كاركنان و  2
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 مراجعين نصب است؟

اي هدر نقشه مسيرها و درب. روري استنصب نقشه تخليه ض :راهنما

 .شوداضطراري و همچنين تجمع بعد از تخليه ترسيم مي خروج

 :سطح آمادگي

نقشه تخليه در مركز در محل قابل ديد كاركنان و مراجعين : مطلوب �

 .استشده نصب 

نقشه تخليه در مركز نصب شده است ولي در محل ديد و : متوسط �

 .توجه كاركنان و مراجعين نيست

 . نقشه اي نصب نيست :نامطلوب  �

 يا نقطه امن تجمع بعد از تخليه ساختمان تعيين شده است؟آ 3

 . تعيين نقطه تجمع بعد از تخليه ضروري است :راهنما

 :سطح آمادگي

و  نقطه امن تجمع بعد از تخليه ساختمان تعيين شده است: مطلوب �

 .همه با آن آشنا هستند

نقطه امن تجمع بعد از تخليه ساختمان تعيين شده است : متوسط �

    

smolaghen
Typewriter
حرفه ای



95 

 

 .ه از آن اطالع ندارندولي هم

  . نقطه اي تعيين نشده يا امن و مناسب نيست: نامطلوب �

 ؟آيا برنامه تخليه مراجعين سرپايي و بستري تعريف شده است 4

 . شوندها مراجعين فراموش ميريزيدر برنامه ًمعموال :راهنما

 :سطح آمادگي

يق تعريف برنامه تخليه مراجعين بستري و سرپايي بطور دق :مطلوب �

 . شده است

 .برنامه تخليه مراجعين بستري و سرپايي تاحدودي مشخص است: متوسط �

 . برنامه تخليه مراجعين مشخص نيست: نامطلوب �

    

هاي خروج اضطراري براي كاركنان و آيا مسيرها و درب 5

 مراجعين مشخص است؟

د و در شرايط مراجعين به اندازه كاركنان با ساختمان مركز آشنا نيستن :راهنما

  .تر مي كندپيدا كردن مسير خروج را سخت ،ايجاد شده همهاضطراري وا

 :سطح آمادگي

 . هاي خروج اضطراري مشخص استمسيرها و درب :مطلوب �
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هاي خروج اضطراري مشخص مسيرها و درببرخي از : متوسط �

 .شناسنداست يا برخي آنها را مي

 .ي مشخص نيستهاي خروج اضطرارمسيرها و درب: نامطلوب �

هاي خروج اضطراري حداقل آيا باز بودن مسيرها و درب 6

 شود؟بار چك ميماهي يك

هاي خروج اضطراري مسدود يا قفل معموال مسيرها و درب :راهنما

 . باشندمي

 :سطح آمادگي

هاي خروج اضطراري حداقل ماهي بودن مسيرها و درب باز :مطلوب �

 . شودبار چك مييك

 .شودهاي خروج اضطراري گهگاه چك ميبودن مسيرها و درب باز: متوسط �

هاي خروج بودن مسيرها و درب اي براي چك بازبرنامه: نامطلوب �

 . اضطراري وجود ندارد

    

 ÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷ 
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 شاخص رديف
 سطح آمادگي

 مشاهدات
 نامطلوب متوسط مطلوب

R-01 يدهبررسي آسيب و نيازهاي مركز و جمعيت آسيب د 

آيا فرآيند بررسي آسيب و نيازهاي متعاقب وقوع مخاطرات در  1

 ساختمان مركز تعريف شده است؟

فرآيند شامل مشخص بودن . توانند داخلي يا خارجي باشندمخاطرات مي :راهنما

 . دهي و پيگيري اقدامات استفرد مسئول، روش ارزيابي و روش گزارش

 :سطح آمادگي

 . ريف و ابالغ شده استفرآيند بخوبي تع :مطلوب �

 .يا ابالغ نشده استفرآيند بخوبي تعريف و  :متوسط �

 . فرآيندي وجود ندارد: نامطلوب �

    

    آيا فرم ارزيابي و گزارش آسيب و نيازهاي متعاقب وقوع  2
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 مخاطرات در ساختمان مركز وجود دارد؟

 ضروري است فرم ها. مخاطرات مي توانند داخلي يا خارجي باشند :راهنما

در مورد پايگاه اورژانس از سوي مركز و از سوي واحد مركز بهداشت استان 

 .ابالغ شوند هاي پزشكيمديريت حوادث و فوريت

 :سطح آمادگي

 . فرم ها وجود دارند و افراد مرتبط با آن بخوبي آشنا هستند :مطلوب �

 . يا تاحدودي با آن آشنا هستند حدودي مناسب هستند و فرم ها تا :متوسط �

 . فرآيندي وجود ندارد: مطلوبنا �

آيا فرآيند بررسي آسيب و نيازهاي متعاقب وقوع مخاطرات در  3

 جمعيت تحت پوشش مركز تعريف شده است؟

فرآيند شامل مشخص بودن . توانند داخلي يا خارجي باشندمخاطرات مي :راهنما

  . دهي و پيگيري اقدامات استفرد مسئول، روش ارزيابي و روش گزارش

 :سطح آمادگي

 . فرآيند بخوبي تعريف و ابالغ شده است :مطلوب �

 .يا ابالغ نشده است فرآيند بخوبي تعريف و :متوسط �
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 . فرآيندي وجود ندارد: نامطلوب �

آيا فرم ارزيابي و گزارش آسيب و نيازهاي متعاقب وقوع  4

 مخاطرات در جمعيت تحت پوشش مركز وجود دارد؟

ضروري است فرم ها . انند داخلي يا خارجي باشندتومخاطرات مي :راهنما

 .از سوي واحد مركز بهداشت استان ابالغ شود

 :سطح آمادگي

 . خوبي آشنا هستندهها وجود دارند و افراد مرتبط با آن بفرم :مطلوب �

 . يا تاحدودي با آن آشنا هستند فرم ها تاحدودي مناسب هستند و :متوسط �

 . فرآيندي وجود ندارد: نامطلوب �

    

 

 ÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷ 
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 شاخص رديف
 سطح آمادگي

 مشاهدات
 نامطلوب متوسط مطلوب

R-11  ذخيره لوازم و تجهيزات فني 

لوازم و ملزومات فني مورد نياز در  ،سازي اقالمآيا فرآيند ذخيره 1

 شرايط اضطراري وجود دارد؟

روزسازي فرآيند شامل مشخص بودن فرد مسئول، تهيه و به :راهنما

 . دهي استي فوري، جايگزيني و گزارشرفهرست، تامين محل، بهره بردا

 :سطح آمادگي

 . فرآيند بخوبي تعريف و ابالغ شده است :مطلوب �

 .يا ابالغ نشده استفرآيند بخوبي تعريف و  :متوسط �

 . فرآيندي وجود ندارد: نامطلوب �

    

    زومات فني م و ملزلوا ،آيا فهرست كلي و موجودي فعلي اقالم 2
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 روز است؟مورد نياز در شرايط اضطراري آماده و به

م و ملزومات فني مورد نياز در شرايط فهرست كلي اقالم لواز :راهنما

 .روز شودماه به 6اضطراري بايد در قالب برنامه آمادگي مركز هر 

 :سطح آمادگي

روز شده و فهرست موجودي ه ماه قبل ب 6فهرست كلي طي  :مطلوب �

 . ر دقيق وجود داردنيز بطو

فهرست موجودي  ياروز نشده ه ماه قبل ب 6فهرست كلي طي  :متوسط �

 .بطور دقيق وجود ندارد

فهرست موجودي  وروز نشده ه ماه قبل ب 6فهرست كلي طي : نامطلوب �

 .نيز بطور دقيق وجود ندارد

 ساعت وجود دارد؟ 72آيا ذخيره كافي لوازم و ملزومات فني براي  3

م و ملزومات فني مورد نياز در شرايط زلوا ،فهرست كلي اقالم :راهنما

 .ماه بروز شود 6اضطراري بايد در قالب برنامه آمادگي مركز هر 

 :سطح آمادگي

 . ساعت وجود دارد 72ذخيره كافي لوازم و ملزومات فني براي  :مطلوب �
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ساعت براي برخي از اقالم وجود دارد يا ذخيره  72ذخيره كافي  :متوسط �

 . ساعت موجود مي باشد 48اكثر اقالم براي حداكثر 

 . ساعت است 48ذخيره اي وجود ندارد يا جوابگوي كمتر از : نامطلوب �

÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷ 

 شاخص رديف
 سطح آمادگي

 مشاهدات
 نامطلوب متوسط مطلوب

R-21  ذخيره لوازم و تجهيزات محافظت فردي 

و ملزومات محافظت فردي  لوازم ،سازي اقالمآيا فرآيند ذخيره 1

 مورد نياز در شرايط اضطراري وجود دارد؟

روزسازي فهرست، فرآيند شامل مشخص بودن فرد مسئول، تهيه و به :راهنما

 . دهي استتامين محل، بهره برداي فوري، جايگزيني و گزارش

 :سطح آمادگي

 . فرآيند بخوبي تعريف و ابالغ شده است :مطلوب �

 .يا ابالغ نشده است ي تعريف وفرآيند بخوب :متوسط �

  .فرآيندي وجود ندارد: نامطلوب �

    

    لوازم و ملزومات محافظت فردي  ،آيا فهرست كلي و موجودي فعلي اقالم 2
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بر اساس (روز است؟ به مورد نياز در شرايط اضطراري آماده و

 )دستورالعمل مركز مديريت بيماريهاي واگير و سالمت و محيط كار

لوازم و ملزومات محافظت فردي مورد نياز در شرايط  ،ت كلي اقالمفهرس :راهنما

 .روز شوده ماه ب 6اضطراري بايد در قالب برنامه آمادگي مركز هر 

 :سطح آمادگي

روز شده و فهرست موجودي نيز ه ماه قبل ب 6فهرست كلي طي  :مطلوب �
 . بطور دقيق وجود دارد

فهرست موجودي نيز  يا روز نشدهه ماه قبل ب 6فهرست كلي طي  :متوسط �
 .بطور دقيق وجود ندارد

فهرست موجودي نيز  وروز نشده ه ماه قبل ب 6فهرست كلي طي : نامطلوب �
 .بطور دقيق ندارد

ساعت  72آيا ذخيره كافي لوازم و ملزومات محافظت فردي براي  3

 وجود دارد؟

ياز در شرايط لوازم و ملزومات محافظت فردي مورد ن ،فهرست كلي اقالم :راهنما

 .روز شوده ماه ب 6اضطراري بايد در قالب برنامه آمادگي مركز هر 

 :سطح آمادگي

 . ساعت وجود دارد 72ذخيره كافي لوازم و ملزومات محافظت فردي براي  :مطلوب �

ساعت براي برخي از اقالم وجود دارد يا ذخيره  72ذخيره كافي  :متوسط �
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 . د مي باشدساعت موجو 48اكثر اقالم براي حداكثر 

 . ساعت است 48ذخيره اي وجود ندارد يا جوابگوي كمتر از : نامطلوب �

÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷ 

 شاخص رديف
 سطح آمادگي

 مشاهدات
 نامطلوب متوسط مطلوب

R-31  ذخيره آب و غذا 

سازي آب و غذاي مورد نياز در شرايط آيا فرآيند ذخيره 1

 اضطراري وجود دارد؟

روزسازي فهرست، تامين ل فرد مسئول، تهيه و بهفرآيند شام :راهنما

 . دهي استي فوري، جايگزيني و گزارشربردامحل، بهره

 :سطح آمادگي

 . فرآيند بخوبي تعريف و ابالغ شده است :مطلوب �

 .يا ابالغ نشده است فرآيند بخوبي تعريف و :متوسط �

 . فرآيندي وجود ندارد: نامطلوب �

    

    فعلي آب و غذاي مورد نياز در  آيا فهرست كلي و موجودي 2
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بر اساس (روز است؟ شرايط اضطراري آماده و به

 )دستورالعمل دفتر بهبود تغذيه

فهرست كلي اقالم غذايي و آب مورد نياز در شرايط اضطراري  :راهنما

 .روز شوده ماه ب 6بايد در قالب برنامه آمادگي مركز هر 

 :سطح آمادگي

ل بروز شده و فهرست موجودي نيز ماه قب 6فهرست كلي طي  :مطلوب �

 . بطور دقيق وجود دارد

فهرست موجودي  ياروز نشده ه ماه قبل ب 6فهرست كلي طي  :متوسط �

 .نيز بطور دقيق وجود ندارد

 .موجودي نيز بطور دقيق وجود ندارد وروز نشده ه فهرست كلي ب: نامطلوب �

 ساعت وجود دارد؟ 72آيا ذخيره كافي آب و غذا براي  3

فهرست كلي آب و غذاي مورد نياز در شرايط اضطراري بايد در  :راهنما

 .روز شوده ماه ب 6قالب برنامه آمادگي مركز هر 

 :سطح آمادگي

 . ساعت وجود دارد 72ذخيره كافي آب و غذا براي  :مطلوب �

ساعت براي برخي از اقالم وجود دارد يا  72ذخيره كافي  :متوسط �
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 . ساعت موجود مي باشد 48كثر ذخيره اكثر اقالم براي حدا

 . ساعت نيست 48ذخيره اي وجود ندارد يا جوابگوي : نامطلوب �

÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷ 

 شاخص رديف
 سطح آمادگي

 مشاهدات
 نامطلوب متوسط مطلوب

R-41 سالمت روان كاركنان و خانواده آنان 

يند ارائه خدمات سالمت روان به كاركنان در شرايط آآيا فر 1

 تعريف شده است؟  اضطراري

سالمت روان به كاركنان در شرايط اضطراري از نكات بسيار  :راهنما

 .شودفراموش مي ضروري است كه معموالً

 :سطح آمادگي

 . فرآيند بخوبي تعريف و ابالغ شده است :مطلوب �

 .يا ابالغ نشده است فرآيند بخوبي تعريف و :متوسط �

 . فرآيندي وجود ندارد: نامطلوب �

    

    اجتماعي به خانواده  -يند ارائه خدمات سالمت روانيآا فرآي 2
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 كاركنان در شرايط اضطراري تعريف شده است؟

سالمت روان و كارآيي كاركنان در شرايط اضطراري وابسته  :راهنما

 . شان استبه اطمينان از سالمت خانواده

 : سطح آمادگي

 . فرآيند بخوبي تعريف و ابالغ شده است :مطلوب �

 .يا ابالغ نشده است فرآيند بخوبي تعريف و :متوسط �

 . فرآيندي وجود ندارد: نامطلوب �

 

÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷ 
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 شاخص رديف
 سطح آمادگي

 مشاهدات
 نامطلوب متوسط مطلوب

R-51 نيروي انساني و فضاي جايگزين: تداوم ارائه خدمت 

 است؟ روز اسامي و اطالعات تماس پرسنل موجود آيا فهرست به 1

 . روز شودفهرست و اطالعات تماس بايد هر ماه به :راهنما

 :سطح آمادگي

 .روز اسامي و اطالعات تماس پرسنل موجود استفهرست كامل و به :مطلوب �

فهرست اسامي و اطالعات تماس پرسنل موجود است ولي  :متوسط �

 . شود روز نميكامل نيست يا ماهانه به

 . است) ماه 3بيش از (بسيار ناقص يا قديمي  فهرست موجود نيست يا: نامطلوب �

    

 آيا فرآيند فراخوان پرسنل در شرايط اضطراري وجود دارد؟  2

معموال زماني كه با كسي كار فوري داريم يا شماره تماسش را  :راهنما

 ! توانيم پيدايش كنيمنداريم يا نمي
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 :سطح آمادگي

هر ري وجود دارد و فرآيند فراخوان پرسنل در شرايط اضطرا :مطلوب �

 .ماه چك مي شود

 . فرآيند فراخوان پرسنل شفاف نيست يا ماهانه چك نمي شود :متوسط �

فرآيند فراخوان پرسنل در شرايط اضطراري وجود ندارد يا : نامطلوب �

 . فقط روي كاغذ است

 آيا فرآيند فراخوان پرسنل كمكي از ساير مراكز وجود دارد؟ 3

كه نيروي كمكي مي خواهيم فرآيند هماهنگي و  معموال زماني :راهنما

نامه در اين خصوص ريزي قبلي و امضاي تفاهمبرنامه. مجوزش را نداريم

 .ضروري است

 :سطح آمادگي

فرآيند فراخوان پرسنل كمكي در شرايط اضطراري وجود دارد  :مطلوب �

 .شودو هر ماه چك مي

 . شودماهانه چك نميفرآيند فراخوان پرسنل كمكي شفاف نيست يا  :متوسط �

فرآيند فراخوان پرسنل كمكي در شرايط اضطراري وجود : نامطلوب �

 .ندارد يا فقط روي كاغذ است
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آيا فرآيند جبران خدمات نيروي انساني در شرايط اضطراري  4

 تعريف شده است؟

 .  شامل جبران سختي كار و شيفت اضافي استجبران خدمات  :راهنما

 :سطح آمادگي

 . فرآيند بخوبي تعريف و ابالغ شده است :مطلوب �

 .يا ابالغ نشده است فرآيند بخوبي تعريف و :متوسط �

 . فرآيندي وجود ندارد: نامطلوب �

    

فضاي جايگزين ارايه خدمت در شرايط اضطراري با مساحت  5

كافي و در نظر گرفتن امكان بارندگي، وسايل گرمايشي و 

 بيني شده است؟ سرمايشي پيش

استاندارد فضاي جايگزين و استانداردهاي آن بايد توسط مركز  :اراهنم

 . بهداشت استان تعيين شود

 :سطح آمادگي

 . بيني شده استفضاي مناسب با امكانات كافي پيش :مطلوب �

 . بيني شده تا حدودي مناسب و داراي امكانات كافي استفضاي پيش :متوسط �
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 . اندارد فاصله زيادي داردبيني نشده و يا با استفضايي پيش: نامطلوب �

÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷ 

 شاخص رديف
 سطح آمادگي

 مشاهدات
 نامطلوب متوسط مطلوب

R-61  حمل و تقل 

ه خدمت يط نقليه به تعداد كافي براي ارايآيا مركز داراي وسا 1

 در منطقه تعريف شده خود در شرايط اضطراري است؟ 

 . ط منطقه و نظر مديران محلي تعيين مي شودتعداد و نوع وسيله بر اساس شراي :راهنما

 :سطح آمادگي

مركز داراي وسايط نقليه به تعداد كافي براي ارائه خدمت در  :مطلوب �

 .منطقه تعريف شده خود در شرايط اضطراري است

 . تعداد وسايط نقليه تاحدودي كافي است :متوسط �

 . تعداد وسايط نقليه كافي نيست: نامطلوب �

    

نياز به وسايط نقليه در شرايط اضطراري، آيا امكان در صورت  2

هاي مردمي براي ها يا كمكفراهم كردن آن از ساير سازمان
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 مركز وجود دارد؟ 

 . گيردشناسايي منبع كمك بر اساس شرايط منطقه و نظر مديران محلي انجام مي :راهنما

 :سطح آمادگي

يا با مردم محلي ها منعقد شده نامهبلي ممكن است و تفاهم :مطلوب �

 . گذاشته شده است قرار

 . اندممكن است و برخي منابع شناسايي و هماهنگي شده :متوسط �

 . خير ممكن نيست: نامطلوب �

 

÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷ 
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 شاخص رديف
 سطح آمادگي

 مشاهدات
 نامطلوب متوسط مطلوب

R-71 ها و داوطلبانمديريت كمك 

هاي مردمي و داوطلبان تعريف يند درخواست كمكآآيا فر 1

 شده است؟

 .   هاي مردمي مواجه هستيمدر زمان حادثه همواره با سيل كمك :راهنما

 :سطح آمادگي

 . فرآيند بخوبي تعريف و ابالغ شده است :مطلوب

 .يا ابالغ نشده است فرآيند بخوبي تعريف و :متوسط

 . فرآيندي وجود ندارد: نامطلوب

    

ه خدمت در شرايط اضطراري لبان ارايآيا فهرست داوط 2

 موجود است؟

 . روز شودفهرست و اطالعات تماس بايد هر ماه به :راهنما
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 :سطح آمادگي

 .روز اسامي و اطالعات تماس پرسنل موجود استفهرست كامل و به :مطلوب �

فهرست اسامي و اطالعات تماس پرسنل موجود است ولي  :متوسط �

 . شودنميروز كامل نيست يا ماهانه به

بيش از (فهرست موجود نيست يا بسيار ناقص يا قديمي : نامطلوب �

 .است) ماه 3

ماه  3آموزش داوطلبان حداقل هر آيا جلسات هماهنگي و يا  3

 شود؟بار برگزار مييك

 . اين جلسات براي موفقيت عمليات پاسخ بسيار مهم است :راهنما

 : سطح آمادگي

 . شودماه برگزار مي 3داوطلبان هر  حلسات با حضور اكثر :مطلوب �

 . شودجلسات نامنظم برگزار مي :متوسط �

جلسات با حضور اكثريت برگزار نشده يا بسيار نامنظم : نامطلوب �

 . شودبرگزار نمي است يا اصالً

    

     يند مديريت داوطلبان در زمان حادثه تعريف شده است؟آآيا فر 4
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ل كمك هاي مردمي و داوطلبان در زمان حادثه همواره با سي :راهنما

در  ممكن است برخي از داوطلبان مراجعه كننده قبالً. مواجه هستيم

 .  اند و از آموزش و هماهنگي كافي برخوردار نباشندفهرست ما نبوده

 :سطح آمادگي

 . فرآيند بخوبي تعريف و ابالغ شده است :مطلوب �

 .يا ابالغ نشده است/فرآيند بخوبي تعريف و :متوسط �

 . فرآيندي وجود ندارد: امطلوبن �

÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷ 
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 شاخص رديف
 سطح آمادگي

 مشاهدات
 نامطلوب متوسط مطلوب

R-81 امور مالي 

شرايط  در كرد تنخواهيند تخصيص و هزينهآآيا فر 1

 اضطراري تعريف و ابالغ شده است؟

امور مالي فرآيند بايد توسط مركز بهداشت استان با مشاركت  :راهنما

 . و ذيحسابي تعريف شود

 :سطح آمادگي

 . فرآيند بخوبي تعريف و ابالغ شده است :مطلوب �

 .يا ابالغ نشده است فرآيند بخوبي تعريف و :متوسط �

 . فرآيندي وجود ندارد: نامطلوب �

    

 آيا تنخواهي براي شرايط اضطراري در اختيار مركز قرار دارد؟ 2

به تنخواه بايد توسط مركز بهداشت ميزان و سطح دسترسي  :راهنما
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 . استان تعريف شود

 :سطح آمادگي

 . بلي به ميزان كافي و در دسترس است :مطلوب �

 . بلي ولي كافي نيست يا امكان هزينه كرد فوري ندارد :متوسط �

 . خير موجود نيست: نامطلوب �

÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷ 
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 شاخص رديف
 سطح آمادگي

 مشاهدات
 نامطلوب سطمتو مطلوب

R-91  ايمني اطالعات 

 يند حفظ ايمني اطالعات تعريف شده است؟ آآيا فر 1

ها و اطالعات بهداشتي درماني در احتمال آسيب ديدن پرونده :راهنما

 . ساخت بسيار باال استزمان وقوع مخاطرات طبيعي و انسان

 :سطح آمادگي

 . فرآيند بخوبي تعريف و ابالغ شده است :مطلوب �

 .يا ابالغ نشده است فرآيند بخوبي تعريف و :وسطمت �

 . فرآيندي وجود ندارد: نامطلوب �

    

 باشد؟ ها ايمن ميآيا مكان نگهداري پرونده 2

ها و اطالعات بهداشتي درماني در احتمال آسيب ديدن پرونده :راهنما

 . ساخت بسيار باال استزمان وقوع مخاطرات طبيعي و انسان

    

smolaghen
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 :سطح آمادگي

 . بلي از ايمني مطلوب برخوردار است :وبمطل �

 . تا حدودي مطلوب است :متوسط �

 . خير ايمن نيست: نامطلوب �

 ها و اطالعات وجود دارد؟ هاي پشتيبان براي دادهآيا نسخه 3

بعنوان مثال نگهداري نسخه پشتيبان در يك رايانه مادر يا  :راهنما

 حل مناسب ديگرهر راهارسال روزانه به مركز باالتر و يا 

 :سطح آمادگي

 . ها و اطالعات نسخه پشتيبان وجود داردبلي از كليه داده :مطلوب �

 .ها و اطالعات نسخه پشتيبان وجود داردبراي برخي از داده :متوسط �

 . نسخه پشتيباني وجود ندارد: نامطلوب �

    

÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷ 
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 شاخص رديف
 سطح آمادگي

 مشاهدات
 لوبنامط متوسط مطلوب

R-02 ايمني آب، برق و گاز 

 يند قطع برق بالفاصله پس از وقوع حادثه وجود دارد؟آآيا فر 1

 . سوزي متعاقب مخاطرات وجود دارداحتمال آتش :راهنما

 :سطح آمادگي

 . فرآيند بخوبي تعريف و ابالغ شده است :مطلوب �

 .يا ابالغ نشده است فرآيند بخوبي تعريف و :متوسط �

 .يندي وجود نداردفرآ: نامطلوب �

    

 يند قطع گاز بالفاصله پس از وقوع حادثه وجود دارد؟آآيا فر 2

 . سوزي متعاقب مخاطرات وجود دارداحتمال آتش :راهنما

 :سطح آمادگي

 . فرآيند بخوبي تعريف و ابالغ شده است :مطلوب �
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 .يا ابالغ نشده است فرآيند بخوبي تعريف و :متوسط �

 .نداردفرآيندي وجود : نامطلوب �

ها بالفاصله يند قطع آب در صورت شكستگي لولهآيا فرآ 3

 پس از وقوع حادثه وجود دارد؟

ها خود ديدن لولهنشت آب و آب گرفتگي در صورت آسيب :راهنما

 . ساز خواهد بودمشكل

 :سطح آمادگي

 . فرآيند بخوبي تعريف و ابالغ شده است :مطلوب �

 .ابالغ نشده است يا فرآيند بخوبي تعريف و :متوسط �

 .فرآيندي وجود ندارد: نامطلوب �

    

 در صورت قطع برق آيا فرآيند برقراري فوري آن وجود دارد؟  4

 . ساز خواهد بوداختالل عملكرد مركز بدليل قطع برق مشكل :راهنما

 :سطح آمادگي

 . فرآيند بخوبي تعريف و ابالغ شده است :مطلوب �

 .ابالغ نشده است يافرآيند بخوبي تعريف و  :متوسط �
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 .فرآيندي وجود ندارد: نامطلوب �

 يند برقراري فوري آن وجود دارد؟ آدر صورت قطع گاز آيا فر 5

 .ساز خواهد بوداختالل عملكرد مركز بدليل قطع گاز مشكل :راهنما

 :سطح آمادگي

 . فرآيند بخوبي تعريف و ابالغ شده است :مطلوب �

 .ابالغ نشده استيا  فرآيند بخوبي تعريف و :متوسط �

 .فرآيندي وجود ندارد: نامطلوب �

    

يند برقراري فوري آن وجود آدر صورت قطع آب آيا فر 6

 دارد؟

 . ساز خواهد بوداختالل عملكرد مركز بدليل قطع آب مشكل :راهنما

 :سطح آمادگي

 . فرآيند بخوبي تعريف و ابالغ شده است :مطلوب �

 .غ نشده استيا ابال فرآيند بخوبي تعريف و :متوسط �

 .فرآيندي وجود ندارد: نامطلوب �

    

÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷ 
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 شاخص رديف
 سطح آمادگي

 مشاهدات
 نامطلوب متوسط مطلوب

R-12 كنندگان مهممديريت بازديد 

 كنندگان مهم تعريف شده است؟آيا فرآيند مديريت بازديد 1

در باليا معموال  ه خدمتبازديد كردن افراد مهم از مركز در حال اراي :راهنما

  .كرد ريزيبرنامهلذا بايد از قبل براي آن . شودمنجر به اختالل در عملكرد مي

 :سطح آمادگي

 . فرآيند بخوبي تعريف و ابالغ شده است :مطلوب �

 .يا ابالغ نشده است/فرآيند بخوبي تعريف و :متوسط �

 .فرآيندي وجود ندارد: نامطلوب �

    

÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷ 
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 شاخص رديف
 ح آمادگيسط

 مشاهدات
 نامطلوب متوسط مطلوب

R-22 امنيت 

 بيني  شده است؟اي براي كنترل هجوم مراجعين به مركز پيشآيا برنامه 1

شود و بايد از ه خدمت ميهجوم مراجعين منجر به اختالل اراي :راهنما
 . بيني كردقبل براي آن پيش

 :سطح آمادگي

 . غ شده استفرآيند بخوبي تعريف و ابال :مطلوب �

 .يا ابالغ نشده استفرآيند بخوبي تعريف و  :متوسط �

 .فرآيندي وجود ندارد: نامطلوب �

    

 اي براي حفاظت فيزيكي از مركز و كاركنان آن وجود دارد؟آيا برنامه 2

ربايي و غيره از آسيب به لوازم و تجهيزات، سرقت، كودك :راهنما

 . بيني كردز قبل براي آن پيشا است و بايد اپيامدهاي ناخوشايند بالي

 :سطح آمادگي

 . فرآيند بخوبي تعريف و ابالغ شده است :مطلوب �

 .يا ابالغ نشده است فرآيند بخوبي تعريف و :متوسط �

 .فرآيندي وجود ندارد: نامطلوب �
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÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷ 

 شاخص رديف
 سطح آمادگي

 مشاهدات
 نامطلوب متوسط مطلوب

R-32 اطالع رساني 

 رساني در شرايط اضطراري تعريف شده است؟ رآيند اطالعآيا ف 1

ها، رسانه: هاي زير انجام گيردرساني مناسب بايد به گروهاطالع :راهنما

 .مردم، مسئولين امر و كاركنان

 :سطح آمادگي

 . فرآيند بخوبي تعريف و ابالغ شده است :مطلوب �

 .يا ابالغ نشده است فرآيند بخوبي تعريف و :متوسط �

 . فرآيندي وجود ندارد: لوبنامط �

    

آيا فرد مسئول اطالع رساني در شرايط اضطراري تعيين  2

 شده است؟ 

هاي زير رساني مناسب به گروهفرد معيني بايد براي اطالع :راهنما

 .ها، مردم، مسئولين امر و كاركنانرسانه: تعيين شود و آموزش ببيند
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 :سطح آمادگي

و شرح وظايفش تدوين و ابالغ  فرد مسئول تعيين شده :مطلوب �

 .شده است

فرد مسئول تعيين شده ولي شرح وظايفش بخوبي  :متوسط �

 . مشخص نيست

 . فرد يا شرح وظايفش تعيين نشده است: نامطلوب �

÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷ 
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 شاخص رديف
 سطح آمادگي

 مشاهدات
 نامطلوب متوسط مطلوب

R-42  تيم پاسخ سريع 

 شان مشخص است؟ م پاسخ سريع و شرح وظايفآيا اعضاي تي 1

اعضاء تيم پاسخ سريع بهداشتي بر اساس دستورالعمل مركز  :راهنما

 . شوندبهداشت تعيين مي

 :سطح آمادگي

 . شان مشخص و ابالغ شده استاعضاي تيم و شرح وظايف :مطلوب �

شان مشخص اعضاي تيم مشخص هستند ولي شرح وظايف :متوسط �

 . شده استنيست يا ابالغ ن

 . اعضا تيم و شرح وظايفشان مشخص نيست: نامطلوب �

    

 آيا تجهيزات تيم پاسخ سريع آماده و در دسترس است؟  2

 . فهرست تجهيزات بايد از سوي مركز بهداشت استان ابالغ شود :راهنما

 :سطح آمادگي
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 . تجهيزات تيم پاسخ سريع آماده و در دسترس است :مطلوب �

  .م پاسخ سريع تاحدودي آماده و در دسترس استتجهيزات تي :متوسط �

 . تجهيزات تيم پاسخ سريع آماده نيست: نامطلوب �

 هاي مورد نياز تيم پاسخ سريع آماده و در دسترس است؟ آيا فرم 3

 . ابالغ شوداستان ها بايد از سوي مركز بهداشت فرم :راهنما

 :سطح آمادگي

 . سريع آماده و در دسترس استهاي مورد نياز تيم پاسخ فرم :مطلوب �

هاي مورد نياز تيم پاسخ سريع تاحدودي آماده و در فرم :متوسط �

 دسترس است 

 .هاي مورد نياز تيم پاسخ سريع آماده نيستفرم: نامطلوب �

    

÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷ 
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 شاخص يفرد
 سطح آمادگي

 مشاهدات
 نامطلوب متوسط مطلوب

R-52 حريق اطفاي 

اي اطفاي حريق و ملزومات به تعداد كافي و سالم هآيا كپسول 1

 وجود دارند؟

 . نشاني يا دفتر فني تعيين شوداستاندارد تعداد بايد با راهنمايي آتش :راهنما

 :سطح آمادگي

هاي اطفاي حريق و ملزومات به تعداد كافي و كپسول :مطلوب �

 . سالم وجود دارند

حدودي به تعداد  هاي اطفاي حريق و ملزومات تاكپسول :متوسط �

 .كافي و سالم وجود دارند

هاي اطفاي حريق و ملزومات به تعداد كافي و كپسول: نامطلوب �

 .سالم وجود ندارند

    

    هاي اطفاي حريق و آيا كاركنان روش كار با كپسول 2

smolaghen
Typewriter
حرفه ای



49 

 

 اند؟ را بخوبي فرا گرفتهملزومات آن

 . جهيزات اطفاي حريق ببينندكليه كاركنان بايد آموزش الزم را براي كار با ت :راهنما

 :سطح آمادگي

كليه كاركنان روش كار با تجهيزات اطفاي حريق را  :مطلوب �
 . دانندبخوبي مي

حريق را  يبرخي از كاركنان روش كار با تجهيزات اطفا :متوسط �
 .دانندبخوبي مي

هاي اطفاي حريق نياز به اكثر پرسنل براي كار با كپسول: نامطلوب �
 . آموزش دارند

بطور منظم چك شده و  ملزومات آننشاني و هاي آتشكپسولآيا  3

 شود؟ بطور منظم ثبت مي) شارژ مجدد( نتايج تعمير و نگهداري

 . نشاني يا دفتر فني تعيين شوداستانداردهاي بررسي بايد با راهنمايي آتش :راهنما

 :سطح آمادگي

م چك شده و هاي اطفاي حريق و ملزومات بطور منظكپسول :مطلوب �

 . شودبطور منظم ثبت مي) شارژ مجدد( نتايج تعمير و نگهداري

هاي اطفاي حريق و ملزومات تا حدودي تقريبا بطور منظم كپسول :متوسط �

 .شودمنظم ثبت مي) شارژ مجدد( نتايج تعمير و نگهداريچك شده و 
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 .شودبررسي و ثبت منظمي اعمال نمي: نامطلوب �

 ÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷ 

 شاخص رديف
 سطح آمادگي

 مشاهدات
 نامطلوب متوسط مطلوب

R-62  شامل بازسازي و بازتواني جسمي و روحي(بازيابي( 

هاي وارده به مركز و  يند تدوين گزارش آسيبآآيا فر 1

 برنامه عملياتي آن تعريف شده است؟

 . تواند با همكاري دفتر فني انجام گيردها ميبررسي آسيب :راهنما

 :گيسطح آماد

 . فرآيند بخوبي تعريف و ابالغ شده است :مطلوب �

 .يا ابالغ نشده است فرآيند بخوبي تعريف و :متوسط �

 . فرآيندي وجود ندارد: نامطلوب �

    

ازه يا لوازم و آيا فرايند تدوين جبران خسارات به س 2

 بيني شده است؟تجهيزات مركز پيش

 مثال از طريق بيمه: راهنما
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 :سطح آمادگي

 . فرآيند بخوبي تعريف و ابالغ شده است :مطلوب �

 .يا ابالغ نشده است فرآيند بخوبي تعريف و :متوسط �

 . فرآيندي وجود ندارد: نامطلوب �

ديده جايگزيني پرسنل فوت شده يا آسيب يندآآيا فر 3

 تعريف شده است؟

 .بر اساس دستورالعمل مركز مديريت شبكه: راهنما

 :سطح آمادگي

 . خوبي تعريف و ابالغ شده استفرآيند ب :مطلوب �

 .يا ابالغ نشده است فرآيند بخوبي تعريف و :متوسط �

 . فرآيندي وجود ندارد: نامطلوب �

    

 يند حمايت از پرسنل آسيب ديده جسمي تعريف شده است؟آآيا فر 4

 هاي تكميليمثال از طريق بيمه: راهنما

 :سطح آمادگي

 . استفرآيند بخوبي تعريف و ابالغ شده  :مطلوب �

    



79 

 

 .فرآيند بخوبي تعريف ويا ابالغ نشده است :متوسط �

 . فرآيندي وجود ندارد: نامطلوب �

اجتماعي از پرسنل آسيب ديده  -يند حمايت روانيآآيا فر 5

 تعريف شده است؟

 اي مثال از طريق بيمه تكميلي و جلسات مشاوره: راهنما

 :سطح آمادگي

 . است فرآيند بخوبي تعريف و ابالغ شده :مطلوب �

 .يا ابالغ نشده است فرآيند بخوبي تعريف و :متوسط �

 . فرآيندي وجود ندارد: نامطلوب �

    

هاي توسعه مركز در فاز بازيابي پيش بيني آيا فرصت 6

 شده است؟ 

قميتي را براي توسعه هاي ذيباليا عالوه بر آسيب فرصت :راهنما

 .ها بهره جستريزي قبلي از آنكنند كه بايد با برنامهايجاد مي

 :سطح آمادگي

 . ريزي نيز شده اندبيني شده و برنامهها پيشفرصت :مطلوب �
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 . ريزي نشده استاند ولي برنامهبيني شدهها پيشفرصت :متوسط �

 . اندبيني نشدهها پيشفرصت: نامطلوب �

÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷ 

 شاخص رديف
 سطح آمادگي

 مشاهدات
 نامطلوب متوسط مطلوب

R-72 ن و مانورتمري 

 بندي شده تمرين و مانور است؟ آيا مركز داراي برنامه جامع و زمان 1

تمرين و ) ترجيحا دوساالنه(هر مركز بايد داراي برنامه جامع ساالنه  :راهنما

 . مانور باليا باشد

 :سطح آمادگي

 . بندي شده استمركز داراي برنامه جامع و زمان :مطلوب �

بندي لي از جامعيت برخوردار نيست يا زمانبرنامه وجود دارد و :متوسط �

 . آن تعيين نشده است

 . اي وجود نداردبرنامه: نامطلوب �

    

    آيا برنامه تمرين و مانور مركز بر اساس نيازسنجي و مرور  2
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 هاي قبل انجام گرفته است؟ درس آموخته تمرين

ور مرنبايد بدون مبناي نيازسنجي و بخصوص  يتمرين يا مانور :راهنما

 .هاي قبل انجام گيرددرس آموخته تمرين

 :سطح آمادگي

 مرور درس آموختهها بر اساس نيازسنجي و كليه تمرين: مطلوب �

 . هاي قبل انجام شده استتمرين

 مرور درس آموختهها بر اساس نيازسنجي و برخي از تمرين :متوسط �

ها وختهاند يا تاحدودي به نيازها و درس آمهاي قبل انجام شدهتمرين

 . توجه شده است

مرور درس ها بر اساس نيازسنجي و هيچيك از تمرين: نامطلوب �

 . ستهاي قبل انجام نشده اتمرين آموخته

 شود؟ ميزي اجرا مي آيا در مركز حداقل دو بار در سال مانور دور 3

 . ترين روش ارتقاي آمادگي براي باليا استتمرين مهم :راهنما

 :سطح آمادگي

 . بلي انجام شده است: مطلوب �
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 . بار انجام شده استحداكثر يك :متوسط �

  .مانوري انجام نشده است: نامطلوب �

 شود؟آيا در مركز حداقل دو بار در سال مانور عملياتي اجرا مي 4

 . ترين روش ارتقاي آمادگي براي باليا استتمرين مهم :راهنما

 :سطح آمادگي

 . تبلي انجام شده اس: مطلوب �

 . بار انجام شده استحداكثر يك :متوسط �

  .مانوري انجام نشده است: نامطلوب �

    

 آيا گزارش مانور بطور دقيق و استاندارد تنظيم شده است؟  5

نيازسنجي، جايگاه در برنامه : زير است يگزارش استاندارد داراي اجزا: راهنما

هاي ارزشيابي ظار مانور، شاخصجامع مانور، اهداف مانور، سناريو، اقدامات مورد انت

 فرآيند، تصاوير مانور و آرشيو فيلم مانور يمانور، پيشنهادات براي ارتقا

 :سطح آمادگي

 . گزارش بطور كامل بر اساس استاندارد تنظيم شده است: مطلوب �

 .گزارش تاحدودي بر اساس استاندارد تنظيم شده است :متوسط �
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 . ظيم نشده و فاقد كيفيت استگزارش بر اساس استاندارد تن: نامطلوب �

يندهاي آمندي از نتايج مانور قبلي در ارتقاي فرميزان بهره 6

 هاي مركز چقدر بوده است؟مديريت باليا و فوريت

ارتقاي فرايندهاي مديريت باليا و هدف نهايي از انجام تمرين  :راهنما

 .هاي مركز استفوريت

 :سطح آمادگي

هاي يندهاي مديريت باليا و فوريتآدر ارتقاي فر نتايج مانور قبلي: مطلوب �

 . مركز بطور چشمگيري موثر بوده است

هاي يندهاي مديريت باليا و فوريتآنتايج مانور قبلي در ارتقاي فر :متوسط �

 .مركز تاحدودي موثر بوده است

هاي يندهاي مديريت باليا و فوريتآمانور در ارتقاي فربرگزاري : نامطلوب �

 .ير بوده استتاثمركز بي

    

 ماه گذشته تمرين شده است؟  6براي كداميك از موارد زير طي  

مقياس سطح . ها بايد بطور رسمي ارزشيابي شوندكليه تمرين :راهنما

 . آمادگي زير براي تمامي موارد استفاده شود

 :سطح آمادگي
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 . تمرين از نظر كيفيت مناسب بوده است: مطلوب •

 . فيت تاحدودي مناسب بوده استتمرين از نظر كي :متوسط •

 .تمرين برگزار نشده يا كيفيت نامناسب بوده است: نامطلوب •

     هماهنگي 7

     مديريت صحنه پاسخ سامانه 8

     ارتباطات 9

     اوليه هشدار 10

     تخليه 11

     نياز و آسيب ارزيابي 12

     ذخيره لوازم و تجهيزات فني 13

     وازم و تجهيزات حفاظت فرديذخيره ل 14

     ذخيره آب و غذا  15

     آنان خانواده و كاركنان روان سالمت 16

     انساني رويين: ه خدمتم اراياوتد 17

     فضاي جايگزين: ه خدمتوم اراياتد 18
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     حمل و نقل 19

     داوطلبان و هاكمك مديريت 20

     مالي امور 21

     عاتايمني اطال 22

     گاز و برق آب، ايمني 23

     مهم كنندگان بازديد مديريت 24

     امنيت 25

     رساني  اطالع 26

     حريق  اطفاي 27

     تيم پاسخ سريع  28

     بازيابي 29

     خدمات بهداشت محيط هيارا 30

     هاي واگير خدمات مديريت بيماري هاراي 31

     ها غيرواگيرت مديريت بيماريخدما هاراي 32

     خدمات بهداشت باروري هاراي 33
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     ذيهغخدمات ت هاراي 34

     اجتماعي -خدمات سالمت رواني هاراي 35

÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷ 

 شاخص يفرد
 سطح آمادگي

 مشاهدات
 نامطلوب متوسط مطلوب

R-82 آموزش 

 آموزشي است؟ بندي شده آيا مركز داراي برنامه جامع و زمان 1

 .آموزش باليا باشد) ترجيحا دوساالنه(هر مركز بايد داراي برنامه جامع ساالنه  :راهنما

 :سطح آمادگي

 . بندي شده استمركز داراي برنامه جامع و زمان :مطلوب �

بندي آن برنامه وجود دارد ولي از جامعيت برخوردار نيست يا زمان :متوسط �

 . تعيين نشده است

  .اي وجود نداردامهبرن: نامطلوب �

    

آيا برنامه آموزش مركز بر اساس نيازسنجي و مرور ارزشيابي  2

 انجام گرفته است؟  يهاي قبلها و تمرينآموزش
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ها به منظور تكميل و در تعامل ها و تمرينضروري است آموزش :راهنما

 . با يكديگر طراحي شوند

 :سطح آمادگي

مرور ارزشيابي ازسنجي و ها بر اساس نيكليه آموزش: مطلوب �
 . انجام شده است يهاي قبلها و تمرينآموزش

مرور ارزشيابي ها بر اساس نيازسنجي و برخي از آموزش :متوسط �
اند يا تاحدودي به نيازها و انجام شده يهاي قبلها و تمرينآموزش

 . ها توجه شده استدرس آموخته

مرور ارزشيابي جي و ها بر اساس نيازسنيك از آموزشهيچ: نامطلوب �
 . ستانجام نشده ا يهاي قبلها و و تمرينآموزش

هاي آموزشي بطور دقيق و استاندارد تنظيم آيا گزارش برنامه 3

 شده است؟ 

نيازسنجي، جايگاه در : زير است ايگزارش استاندارد داراي اجز: راهنما

-و روشها برنامه جامع آموزش، اهداف آموزشي، گروه مخاطب، شاخص

 هاي ارزشيابي، پيشنهادات، تصاوير و آرشيو فيلم 

 :سطح آمادگي

 . گزارش بطور كامل بر اساس استاندارد تنظيم شده است: مطلوب �
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 .گزارش تاحدودي بر اساس استاندارد تنظيم شده است :متوسط �

 . گزارش بر اساس استاندارد تنظيم نشده و فاقد كيفيت است: نامطلوب �

يندهاي آهاي قبلي در ارتقاي فرمندي از نتايج آموزشميزان بهره 4

 هاي مركز چقدر بوده است؟مديريت باليا و فوريت

يندهاي مديريت باليا و آارتقاي فر آموزشهدف نهايي از انجام  :راهنما

 .هاي مركز استفوريت

 :سطح آمادگي

يندهاي مديريت باليا و آهاي قبلي در ارتقاي فرنتايج آموزش: مطلوب �

 . هاي مركز بطور چشمگيري موثر بوده استوريتف

يندهاي مديريت باليا و آدر ارتقاي فرهاي قبلي يج آموزشنتا :متوسط �

 .هاي مركز تاحدودي موثر بوده استفوريت

يندهاي مديريت باليا و آهاي در ارتقاي فرآموزشبرگزاري : نامطلوب �

 .تاثير بوده استهاي مركز بيفوريت

    

سال گذشته برنامه يك از موارد زير طي يكبراي كدام 5

 آموزشي ارايه شده است؟ 

مقياس سطح . ها بايد بطور رسمي ارزشيابي شوندكليه آموزش :راهنما
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 .آمادگي زير براي تمامي موارد استفاده شود

 :سطح آمادگي

 . برنامه آموزشي از نظر مخاطبين و كيفيت مناسب بوده است: مطلوب •

 . شي از نظر مخاطبين و كيفيت تاحدودي مناسب بوده استبرنامه آموز :متوسط •

 .برنامه برگزار نشده يا از نظر مخاطبين و كيفيت نامناسب بوده است: نامطلوب •

     هماهنگي 6

     مديريت صحنه پاسخ سامانه 7

     ارتباطات 8

     اوليه هشدار 9

     تخليه 10

     نياز و آسيب ارزيابي 11

     يره لوازم و تجهيزات فنيذخ 12

     ذخيره لوازم و تجهيزات حفاظت فردي 13

     ذخيره آب و غذا  14

     آنان خانواده و كاركنان روان سالمت 15

     انساني رويين: ه خدمتيوم ارااتد 16
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     فضاي جايگزين: ه خدمتوم اراياتد 17

     حمل و نقل 18

     بانداوطل و هاكمك مديريت 19

     مالي امور 20

     ايمني اطالعات 21

     گاز و برق آب، ايمني 22

     مهم كنندگان بازديد مديريت 23

     امنيت 24

     رساني  اطالع 25

     حريق  اطفاي 26

     تيم پاسخ سريع  27

     بازيابي 28

     خدمات بهداشت محيط ئهاار 29

     هاي واگير يت بيماريخدمات مدير هاراي 30

     ها غيرواگيرخدمات مديريت بيماري هاراي 31

     خدمات بهداشت باروري هاراي 32
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     ذيهغخدمات ت هاراي 33

     اجتماعي -خدمات سالمت رواني هاراي 34

 ÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷ 

 

 شاخص ديفر
 سطح آمادگي

 مشاهدات
 نامطلوب متوسط مطلوب

R-92 بهداشت محيط  

كميته بهداشت عضو  كاردان بهداشت محيط/آيا كارشناس 1

 كارگروه بهداشت و درمان در حوادث غيرمترقبه است؟

 :سطح آمادگي

 بلي با ابالغ رسمي : مطلوب �

 بلي بدون ابالغ  :متوسط �

 خير : نامطلوب �

    

كارشناس مسئول بهداشت محيط بطور منظم در آيا  2

شت و درمان در كميته بهداشت كارگروه بهداجلسات 

 شركت ميكند؟  حوادث غيرمترقبه

    

smolaghen
Highlight
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 :سطح آمادگي

 منظم  بلي كامًال: مطلوب �

 بلي تاحدودي منظم :متوسط �

 نامنظم خير يا كامالً: نامطلوب �

 ه خدمات بهداشت محيط در باليا است؟ مركز داراي برنامه ارايآيا  3

 .رالعمل مي باشدبر اساس دستواز سطوح باالتر  ابالغي منظور برنامه: راهنما

 :سطح آمادگي

 . مركز داراي برنامه جامع و مصوب است: مطلوب �

مركز داراي برنامه است ولي از جامعيت برخوردار  :متوسط �

 .باشدنيست و يا مصوب نمي

 . مركز برنامه ندارد: نامطلوب �

    

بهداشت محيط در باليا بر كارشناس مسئول شرح وظايف آيا  4

 ه به وي ابالغ شده است؟ اساس برنامه تدوين شد

 :سطح آمادگي

 . شرح وظايف ابالغ شده و با آن آشنايي كامل دارد: مطلوب �

شرح وظايف تدوين شده ولي يا ابالغ نشده و با آن  :متوسط �
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 .آشنايي كامل ندارد

 .شرح وظايف تدوين نشده است: نامطلوب �

 اند؟دهدر باليا تشكيل ش ه خدمات بهداشت محيطهاي ارايآيا تيم 5

 :سطح آمادگي

 . ها بطور كامل تشكيل شده اندتيم: مطلوب �

 .ها تاحدودي تشكيل شده اندتيم :متوسط �

 . تيمي تشكيل نشده است: نامطلوب �

    

ه خدمات بهداشت محيط در باليا آيا بسته و برنامه اراي 6

 اند؟تدوين شده

 منظور برنامه تدوين شده توسط كارشناس بهداشت محيط :راهنما
 .مي باشد 3ابالغي در سؤال  برنامهمركز بر اساس 

 :سطح آمادگي

 . بسته و برنامه بطور جامع تدوين شده است: مطلوب �

 .بسته و برنامه تاحدودي تدوين شده است :متوسط �

 . بسته يا برنامه اي تدوين نشده است: نامطلوب �

    

سازمان  بين مثالً بخشي بين فعال مشترك نامهتفاهم آيا 7

 دارد؟ و غيره وجودآب 
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 .روز شودتفاهم نامه فعال بايد حداقل هر سال به :راهنما

 :سطح آمادگي

 . هاي الزم امضا شده و فعال هستندتمامي تفاهم نامه: مطلوب �

 .يا فعال هستند هاي الزم امضا شده وبرخي از تفاهم نامه :متوسط �

 . تفاهم نامه فعالي وحود ندارد: نامطلوب �

ه خدمات بهداشت محيط در باليا م و ملزومات ارايآيا لواز 8

 باشد؟به تعداد كافي و كيفيت مناسب موجود مي

اطالعات . بر اساس دستورالعمل مركز سالمت محيط و كار: راهنما
 . ريزي فاز پاسخ ضروري هستنداين چك ليست براي برنامه

 :سطح آمادگي

فيت لوازم و ملزومات به تعداد كافي و كيكليه : مطلوب �

 .مناسب در دسترس است

لوازم و ملزومات به تعداد كافي و كيفيت برخي از  :متوسط �

 .مناسب در دسترس است

لوازم و ملزومات به تعداد كافي و كيفيت اكثر : نامطلوب �

 . مناسب در دسترس نيستند

    

 ÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷ 
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 شاخص رديف
 سطح آمادگي

 مشاهدات
 نامطلوب متوسط مطلوب

R-03 هاي واگير ماريبي 

كميته بهداشت عضو هاي واگير بيماري كاردان/آيا كارشناس 1

 است؟ كارگروه بهداشت و درمان در حوادث غيرمترقبه

 :سطح آمادگي

 بلي با ابالغ رسمي : مطلوب �

 بلي بدون ابالغ  :متوسط �

 خير : نامطلوب �

    

هاي واگير بطور منظم در كارشناس مسئول بيماريآيا  2

ميته بهداشت كارگروه بهداشت و درمان در كجلسات 

 شركت ميكند؟  حوادث غيرمترقبه
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 :سطح آمادگي

 منظم  بلي كامًال: مطلوب �

 بلي تاحدودي منظم :متوسط �

 نامنظم خير يا كامالً: نامطلوب �

 هاي واگير در باليا است؟مركز داراي برنامه ارائه خدمات بيماريآيا  3

  بر اساس دستورالعمل مي باشد از سطوح باالتر  منظور برنامه ابالغي: راهنما

 :سطح آمادگي

 . مركز داراي برنامه جامع و مصوب است: مطلوب �

مركز داراي برنامه است ولي از جامعيت برخوردار  :متوسط �

 .باشدنيست و يا مصوب نمي

 . مركز برنامه ندارد: نامطلوب �

    

ر در باليا هاي واگيبيماريكارشناس مسئول شرح وظايف آيا  4

 بر اساس برنامه تدوين شده به وي ابالغ شده است؟ 

 :سطح آمادگي

 . شرح وظايف ابالغ شده و با آن آشنايي كامل دارد: مطلوب �

شرح وظايف تدوين شده ولي يا ابالغ نشده و با آن  :متوسط �
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 .آشنايي كامل ندارد

 .شرح وظايف تدوين نشده است: نامطلوب �

 هاي واگير در باليا تشكيل شده اند؟خدمات بيماريآيا تيم هاي ارائه  5

 :سطح آمادگي

 . ها بطور كامل تشكيل شده اندتيم: مطلوب �

 .ها تاحدودي تشكيل شده اندتيم :متوسط �

 . تيمي تشكيل نشده است: نامطلوب �

    

هاي واگير در باليا آيا بسته و برنامه ارائه خدمات بيماري 6

 تدوين شده اند؟

ور برنامه تدوين شده توسط كارشناس مبارزه با منظ :راهنما
 .مي باشد 3بيماريهاي مركز بر اساس برنامه ابالغي در سؤال 

 :سطح آمادگي

 . بسته و برنامه بطور جامع تدوين شده است: مطلوب �

 .بسته و برنامه تاحدودي تدوين شده است :متوسط �

 . بسته يا برنامه اي تدوين نشده است: نامطلوب �

    

     دارد؟ بخشي وجودبين فعال نامه تفاهم آيا 7
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 .روز شوده تفاهم نامه فعال بايد حداقل هر سال ب :راهنما

 :سطح آمادگي

 . هاي الزم امضا شده و فعال هستندتمامي تفاهم نامه: مطلوب �

 .يا فعال هستند هاي الزم امضا شده وبرخي از تفاهم نامه :متوسط �

  .دتفاهم نامه فعالي وحود ندار: نامطلوب �

هاي واگير در آيا لوازم و ملزومات ارائه خدمات بيماري 8

 باشد؟باليا به تعداد كافي و كيفيت مناسب موجود مي

 . هاي واگيربر اساس دستورالعمل مركز مديريت بيماري: راهنما

 :سطح آمادگي

لوازم و ملزومات به تعداد كافي و كيفيت كليه : مطلوب �

 .مناسب در دسترس است

لوازم و ملزومات به تعداد كافي و كيفيت برخي از  :طمتوس �

 .مناسب در دسترس است

لوازم و ملزومات به تعداد و كيفيت مناسب در اكثر : نامطلوب �

 . دسترس نيستند

    

    ها در باليا هاي مراقبت بيماريآيا دستورالعمل و فرم 9
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 موجود است؟

 . اي واگيرهبر اساس دستورالعمل مركز مديريت بيماري: راهنما

 :سطح آمادگي

 . بطور جامع تدوين شده است هادستورالعمل و فرم: مطلوب �

 .تاحدودي تدوين شده است هادستورالعمل و فرم :متوسط �

 . تدوين نشده است دستورالعمل و فرمي: نامطلوب �

ها در هاي بررسي طغيان بيماريآيا دستورالعمل و فرم 10

 باليا موجود است؟

 . هاي واگيراساس دستورالعمل مركز مديريت بيماريبر : راهنما

 :سطح آمادگي

 . بطور جامع تدوين شده است هادستورالعمل و فرم: مطلوب �

 .تاحدودي تدوين شده است هادستورالعمل و فرم :متوسط �

 . تدوين نشده است دستورالعمل و فرمي: نامطلوب �

    

 ÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷ 
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 شاخص رديف
 سطح آمادگي

 داتمشاه
 نامطلوب متوسط مطلوب

R-13 هاي غيرواگيربيماري 

كميته بهداشت عضو هاي غيرواگير بيماريآيا كارشناس مسئول  1

 است؟ كارگروه بهداشت و درمان در حوادث غيرمترقبه

 :سطح آمادگي

 بلي با ابالغ رسمي : مطلوب �

 بلي بدون ابالغ  :متوسط �

 خير : نامطلوب �

    

هاي غيرواگير بطور منظم در ول بيماريكارشناس مسئآيا  2

كميته بهداشت كارگروه بهداشت و درمان در جلسات 
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 كند؟ شركت مي حوادث غيرمترقبه

 :سطح آمادگي

 منظم  بلي كامًال: مطلوب �

 بلي تاحدودي منظم :متوسط �

 نامنظم خير يا كامالً: نامطلوب �

 واگير در باليا است؟ هاي غيرمركز داراي برنامه ارائه خدمات بيماريآيا  3

 .منظور برنامه ابالغي بر اساس دستورالعمل از سطوح باالتر مي باشد :راهنما

 :سطح آمادگي

 . مركز داراي برنامه جامع و مصوب است: مطلوب �

مركز داراي برنامه است ولي از جامعيت برخوردار  :متوسط �

 .باشدنيست و يا مصوب نمي

 . مركز برنامه ندارد: نامطلوب �

    

هاي غيرواگير در باليا بيماريكارشناس مسئول شرح وظايف آيا  4

 بر اساس برنامه تدوين شده به وي ابالغ شده است؟ 

 :سطح آمادگي

 . شرح وظايف ابالغ شده و با آن آشنايي كامل دارد: مطلوب �
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شرح وظايف تدوين شده ولي يا ابالغ نشده و با آن  :متوسط �

 .آشنايي كامل ندارد

 .رح وظايف تدوين نشده استش: نامطلوب �

هاي غيرواگير در باليا هاي ارائه خدمات بيماريآيا تيم 5

 اند؟تشكيل شده

 :سطح آمادگي

 . اندها بطور كامل تشكيل شدهتيم: مطلوب �

 .اندها تاحدودي تشكيل شدهتيم :متوسط �

 . تيمي تشكيل نشده است: نامطلوب �

    

هاي غيرواگير در باليا بيماري آيا بسته و برنامه ارائه خدمات 6

 اند؟تدوين شده

منظور برنامه تدوين شده توسط كارشناس مبارزه با بيماريهاي  :راهنما
 .مي باشد 3مركز بر اساس دستورالعمل ابالغي در سؤال 

 :سطح آمادگي

 . بسته و برنامه بطور جامع تدوين شده است: مطلوب �

 .است بسته و برنامه تاحدودي تدوين شده :متوسط �
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 . بسته يا برنامه اي تدوين نشده است: نامطلوب �

 دارد؟ ضروري وجود بخشي بين فعال مشترك نامه تفاهم آيا 7

 .روز شوده تفاهم نامه فعال بايد حداقل هر سال ب :راهنما

 :سطح آمادگي

 . هاي الزم امضا شده و فعال هستندتمامي تفاهم نامه: مطلوب �

 .يا فعال هستند هاي الزم امضا شده وهبرخي از تفاهم نام :متوسط �

 . تفاهم نامه فعالي وحود ندارد: نامطلوب �

    

هاي غيرواگير در آيا لوازم و ملزومات ارائه خدمات بيماري 8

 باشد؟باليا به تعداد كافي و كيفيت مناسب موجود مي

 هاي غيرواگيربر اساس دستورالعمل واحد مديريت بيماري: راهنما

 :سطح آمادگي

لوازم و ملزومات به تعداد كافي و كيفيت مناسب كليه : مطلوب �
 .در دسترس است

لوازم و ملزومات به تعداد كافي و كيفيت برخي از  :متوسط �
 .مناسب در دسترس است

لوازم و ملزومات به تعداد و كيفيت مناسب در اكثر : نامطلوب �
 . دسترس نيستند

    

    بيمارهاي رست و مشخصات يا فه/وآيا اطالعات مربوط به شيوع  9
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 به تفكيك هر شهرستان موجود است؟ مهم غيرواگير 

 هاي غيرواگيربر اساس دستورالعمل واحد مديريت بيماري: راهنما

 :سطح آمادگي

 . بطور كامل موجود است: مطلوب �

 .تاحدودي موجود است :متوسط �

 .ستنيموجود : نامطلوب �
 ÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷ 

 شاخص رديف
 سطح آمادگي

 داتمشاه
 نامطلوب متوسط مطلوب

R-23 بهداشت باروري 

كميته بهداشت عضو كاردان بهداشت باروري /آيا كارشناس 1

 است؟ كارگروه بهداشت و درمان در حوادث غيرمترقبه

 :سطح آمادگي

 بلي با ابالغ رسمي : مطلوب �

 بلي بدون ابالغ  :متوسط �

 خير : نامطلوب �

    

    جلسات اروري بطور منظم در كارشناس مسئول بهداشت بآيا  2
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كميته بهداشت كارگروه بهداشت و درمان در حوادث 

 كند؟ شركت مي غيرمترقبه

 :سطح آمادگي

 منظم  بلي كامًال: مطلوب �

 بلي تاحدودي منظم :متوسط �

 نامنظم خير يا كامالً: نامطلوب �

 مركز داراي برنامه ارائه خدمات بهداشت باروري در باليا است؟ آيا  3

 .بر اساس دستورالعمل مي باشداز سطوح باالتر منظور برنامه ابالغي : هنمارا

 :سطح آمادگي

 . مركز داراي برنامه جامع و مصوب است: مطلوب �

مركز داراي برنامه است ولي از جامعيت برخوردار نيست  :متوسط �

 .باشدو يا مصوب نمي

 . مركز برنامه ندارد: نامطلوب �

    

بهداشت باروري در باليا اس مسئول كارشنشرح وظايف آيا  4

 بر اساس برنامه تدوين شده به وي ابالغ شده است؟ 

 :سطح آمادگي
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 . شرح وظايف ابالغ شده و با آن آشنايي كامل دارد: مطلوب �

شرح وظايف تدوين شده ولي يا ابالغ نشده و با آن  :متوسط �

 .آشنايي كامل ندارد

 .شرح وظايف تدوين نشده است: نامطلوب �

 اند؟آيا تيم هاي ارائه خدمات بهداشت باروري در باليا تشكيل شده 5

 :سطح آمادگي

 . ها بطور كامل تشكيل شده اندتيم: مطلوب �

 .ها تاحدودي تشكيل شده اندتيم :متوسط �

 . تيمي تشكيل نشده است: نامطلوب �

    

آيا بسته و برنامه ارائه خدمات بهداشت باروري در باليا  6

 ند؟اتدوين شده

منظور برنامه تدوين شده توسط كارشناس بهداشت خانواده بر  :راهنما
 .مي باشد 3اساس دستورالعمل ابالغي در سؤال 

 :سطح آمادگي

 . بسته و برنامه بطور جامع تدوين شده است: مطلوب �

 .بسته و برنامه تاحدودي تدوين شده است :متوسط �
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 . بسته يا برنامه اي تدوين نشده است: نامطلوب �

 دارد؟ وجود بخشي فعال بين نامه تفاهم آيا 7

 .روز شوده تفاهم نامه فعال بايد حداقل هر سال ب :راهنما

 :سطح آمادگي

 . هاي الزم امضا شده و فعال هستندتمامي تفاهم نامه: مطلوب �

 .يا فعال هستندهاي الزم امضا شده و برخي از تفاهم نامه :متوسط �

 . وحود نداردتفاهم نامه فعالي : نامطلوب �

    

ه خدمات بهداشت باروري در باليا به آيا لوازم و ملزومات اراي 8

 باشد؟تعداد كافي و كيفيت مناسب موجود مي

 بر اساس دستورالعمل دفتر جمعيت، خانواده و مدارس : راهنما

 :سطح آمادگي

لوازم و ملزومات به تعداد كافي و كيفيت مناسب كليه : مطلوب �

 .در دسترس است

لوازم و ملزومات به تعداد كافي و كيفيت برخي از  :متوسط �

 .مناسب در دسترس است

لوازم و ملزومات به تعداد و كيفيت مناسب در اكثر : نامطلوب �
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 . دسترس نيستند

هاي پيشگيري از خشونت جنسي و آيا دستورالعمل و فرم 9

 ييامدهاي آن در باليا موجود است؟

 :سطح آمادگي

 . بطور جامع تدوين شده است هاالعمل و فرمدستور: مطلوب �

 .تاحدودي تدوين شده است هادستورالعمل و فرم :متوسط �

 . تدوين نشده است دستورالعمل و فرمي: نامطلوب �

   

 

و ايدز در  STDهاي پيشگيري از انتقال آيا دستورالعمل و فرم 10

 باليا موجود است؟

از خدمات بهداشت باروري  اين فعاليت در منابع كالسيك بخشي :راهنما

در باليا است، ليكن با توجه به ساختار موجود بايد با همكاري نزديك 

 .هاي واگير انجام شودمديريت بيماري

 :سطح آمادگي

 . بطور جامع تدوين شده است هادستورالعمل و فرم: مطلوب �

 .تاحدودي تدوين شده است هادستورالعمل و فرم :متوسط �

 . تدوين نشده است ل و فرميدستورالعم: نامطلوب �
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 هاي مراقبت از مادران در باليا موجود است؟آيا دستورالعمل و فرم 11

 :سطح آمادگي

 . بطور جامع تدوين شده است هادستورالعمل و فرم: مطلوب �

 .تاحدودي تدوين شده است هادستورالعمل و فرم :متوسط �

 . تدوين نشده است دستورالعمل و فرمي: نامطلوب �

   

 

 هاي مراقبت از كودكان در باليا موجود است؟آيا دستورالعمل و فرم 12

 :سطح آمادگي

 . بطور جامع تدوين شده است هادستورالعمل و فرم: مطلوب �

 .تاحدودي تدوين شده است هادستورالعمل و فرم :متوسط �

 . تدوين نشده است دستورالعمل و فرمي: نامطلوب �

   

 

هاي مراقبت از زنان واجد شرايط آيا دستورالعمل و فرم 13

 در باليا موجود است؟) تنظيم خانواده(

 :سطح آمادگي

 . بطور جامع تدوين شده است هادستورالعمل و فرم: مطلوب �

 .تاحدودي تدوين شده است هادستورالعمل و فرم :متوسط �

 . تدوين نشده است دستورالعمل و فرمي: نامطلوب �
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 ÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷ 

 

 

 

 

 

 صشاخ رديف
 سطح آمادگي

 مشاهدات
 نامطلوب متوسط مطلوب

R-33 تغذيه 

كميته بهداشت كارگروه عضو تغذيه آيا كارشناس مسئول  1

 است؟ بهداشت و درمان در حوادث غيرمترقبه

 :سطح آمادگي

 بلي با ابالغ رسمي : مطلوب �

 بلي بدون ابالغ  :متوسط �

 خير : نامطلوب �

    

    كميته بهداشت جلسات ور منظم در كارشناس مسئول تغذيه بطآيا  2
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 كند؟ كارگروه بهداشت و درمان در حوادث غيرمترقبه شركت مي

 :سطح آمادگي

 منظم  بلي كامًال: مطلوب �

 بلي تاحدودي منظم :متوسط �

 نامنظم خير يا كامالً: نامطلوب �

 خدمات تغذيه در باليا است؟  مركز داراي برنامه ارايهآيا  3

 :سطح آمادگي

 .بر اساس دستورالعمل مي باشداز سطوح باالتر منظور برنامه ابالغي : راهنما

 . مركز داراي برنامه جامع و مصوب است: مطلوب �

مركز داراي برنامه است ولي از جامعيت برخوردار نيست و يا  :متوسط �

 .باشدمصوب نمي

 . مركز برنامه ندارد: نامطلوب �

    

ر باليا بر اساس برنامه تغذيه دكارشناس مسئول شرح وظايف آيا  4

 تدوين شده به وي ابالغ شده است؟ 

 :سطح آمادگي

 . شرح وظايف ابالغ شده و با آن آشنايي كامل دارد: مطلوب �
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شرح وظايف تدوين شده ولي يا ابالغ نشده و با آن آشنايي  :متوسط �

 .كامل ندارد

 .شرح وظايف تدوين نشده است: نامطلوب �

 اند؟ات تغذيه در باليا تشكيل شدهه خدمهاي ارايآيا تيم 5

 :سطح آمادگي

 . ها بطور كامل تشكيل شده اندتيم: مطلوب �

 .ها تاحدودي تشكيل شده اندتيم :متوسط �

 . تيمي تشكيل نشده است: نامطلوب �

    

 اند؟آيا بسته و برنامه ارائه خدمات تغذيه در باليا تدوين شده 6

كارشناس تغذيه مركز بر اساس منظور برنامه تدوين شده توسط  :راهنما
 .مي باشد 3دستورالعمل ابالغي در سؤال 

 :سطح آمادگي

 . بسته و برنامه بطور جامع تدوين شده است: مطلوب �

 .بسته و برنامه تاحدودي تدوين شده است :متوسط �

 . بسته يا برنامه اي تدوين نشده است: نامطلوب �

    

     دارد؟ ري وجودضرو بخشي بين فعال مشترك نامه تفاهم آيا 7
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 .روز شوده تفاهم نامه فعال بايد حداقل هر سال ب :راهنما

 :سطح آمادگي

 . هاي الزم امضا شده و فعال هستندتمامي تفاهم نامه: مطلوب �

 .يا فعال هستند هاي الزم امضا شده وبرخي از تفاهم نامه :متوسط �

 . تفاهم نامه فعالي وحود ندارد: نامطلوب �

ه تعداد كافي و به خدمات تغذيه در باليا يملزومات اراآيا لوازم و  8

 باشد؟كيفيت مناسب موجود مي

 بر اساس دستورالعمل دفتر بهبود تغذيه جامعه: راهنما

 :سطح آمادگي

لوازم و ملزومات به تعداد كافي و كيفيت مناسب در كليه : مطلوب �

 .دسترس است

كيفيت مناسب در  لوازم و ملزومات به تعداد كافي وبرخي از  :متوسط �

 .دسترس است

لوازم و ملزومات به تعداد و كيفيت مناسب در دسترس اكثر : نامطلوب �

 . نيستند

    

    اي جامعه در پذير تغذيههاي آسيبگروههاي آيا دستورالعمل و فرم 9
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 ؟برنامه تغذيه در بحران تعريف شده است

 بر اساس دستورالعمل دفتر بهبود تغذيه جامعه: راهنما

 :ح آمادگيسط

 . بطور جامع تدوين شده است هادستورالعمل و فرم: مطلوب �

 .تاحدودي تدوين شده است هادستورالعمل و فرم :متوسط �

 . تدوين نشده است دستورالعمل و فرمي: نامطلوب �

آيا سبد غذايي مطلوب براي شرايط بحران ويژه جمعيت حادثه  10

 ديده در مركز تعريف شده است؟ 

 بر اساس دستورالعمل دفتر بهبود تغذيه جامعه: راهنما

 :سطح آمادگي

 . بطور جامع تدوين شده است هادستورالعمل و فرم: مطلوب �

 .تاحدودي تدوين شده است هادستورالعمل و فرم :متوسط �

 .تدوين نشده است دستورالعمل و فرمي: نامطلوب �

   

 

 ÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷ 
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 شاخص رديف
 سطح آمادگي

 مشاهدات
 نامطلوب متوسط مطلوب

R-43 اجتماعي -سالمت رواني 

كميته بهداشت عضو بهداشت روان آيا كارشناس مسئول  1

 است؟ كارگروه بهداشت و درمان در حوادث غيرمترقبه

 :سطح آمادگي

 بلي با ابالغ رسمي : مطلوب �

 بلي بدون ابالغ  :متوسط �

 خير : نامطلوب �

    

    جلسات ان بطور منظم در كارشناس مسئول بهداشت روآيا  2
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كميته بهداشت كارگروه بهداشت و درمان در حوادث 

 كند؟  شركت مي غيرمترقبه

 :سطح آمادگي

 منظم  بلي كامًال: مطلوب �

 بلي تاحدودي منظم :متوسط �

 نامنظم خير يا كامالً: نامطلوب �

ه خدمات بهداشت روان در باليا يمركز داراي برنامه اراآيا  3

 است؟ 

 .مي باشداز سطوح باالتر بر اساس دستورالعمل منظور برنامه ابالغي  :راهنما

 :سطح آمادگي

 . مركز داراي برنامه جامع و مصوب است: مطلوب �

مركز داراي برنامه است ولي از جامعيت برخوردار نيست  :متوسط �

 .باشدو يا مصوب نمي

 . مركز برنامه ندارد: نامطلوب �

    

بهداشت روان در باليا ئول كارشناس مسشرح وظايف آيا  4

 بر اساس برنامه تدوين شده به وي ابالغ شده است؟ 
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 :سطح آمادگي

 . شرح وظايف ابالغ شده و با آن آشنايي كامل دارد: مطلوب �

شرح وظايف تدوين شده ولي يا ابالغ نشده و با آن  :متوسط �

 .آشنايي كامل ندارد

 .شرح وظايف تدوين نشده است: نامطلوب �

 اند؟ه خدمات بهداشت روان در باليا تشكيل شدهاي ارايهتيمآيا  5

 :سطح آمادگي

 . ها بطور كامل تشكيل شده اندتيم: مطلوب �

 .ها تاحدودي تشكيل شده اندتيم :متوسط �

 . تيمي تشكيل نشده است: نامطلوب �

    

ه خدمات بهداشت روان در باليا آيا بسته و برنامه اراي 6

 اند؟تدوين شده

منظور برنامه تدوين شده توسط كارشناس بهداشت روان مركز  :راهنما
 .مي باشد 3بر اساس دستورالعمل ابالغي در سؤال 

 :سطح آمادگي

 . بسته و برنامه بطور جامع تدوين شده است: مطلوب �
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 .بسته و برنامه تاحدودي تدوين شده است :متوسط �

 . بسته يا برنامه اي تدوين نشده است: نامطلوب �

 دارد؟ ضروري وجود بخشي بين فعال مشترك نامهتفاهم آيا 7

 .روز شوده تفاهم نامه فعال بايد حداقل هر سال ب :راهنما

 :سطح آمادگي

 . هاي الزم امضا شده و فعال هستندتمامي تفاهم نامه: مطلوب �

 .يا فعال هستند هاي الزم امضا شده وبرخي از تفاهم نامه :متوسط �

 . لي وحود نداردتفاهم نامه فعا: نامطلوب �

    

ه خدمات بهداشت روان در باليا به يآيا لوازم و ملزومات ارا 8

 باشد؟تعداد كافي و كيفيت مناسب موجود مي

 بر اساس دستورالعمل دفتر سالمت روان: راهنما

 :سطح آمادگي

لوازم و ملزومات به تعداد كافي و كيفيت مناسب در كليه : مطلوب �

 .دسترس است

لوازم و ملزومات به تعداد كافي و كيفيت مناسب از برخي  :متوسط �

 .در دسترس است
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لوازم و ملزومات به تعداد و كيفيت مناسب در اكثر : نامطلوب �

 . دسترس نيستند

*********** 
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 :ي ارزيابيراهنما

اي نيازمند اطالعات مهندسي است كه در حيطه پذيري سازهرا ارزيابي كند، ارزيابي آسيبتواند آنمركز ميميته مديريت و كاهش خطر بالياي ك/واحداي كه پذيري غيرسازهبر خالف آسيب •

 . ي انجام گيرداي مركز توسط دفتر فنپذيري سازهشود با هماهنگي معاونت بهداشت دانشگاه ارزيابي آسيبلذا توصيه مي. تخصصي دفتر فني دانشگاه قرار دارد

دقت نماييد البته . روز شودسال به 5تا  3رود اطالعات مربوطه هر انتظار ميدر برابر مخاطرات طبيعي مانند زلزله، طوفان و سيل اي پذيري سازهدر خصوص توالي زماني انجام ارزيابي آسيب •

، وقوع در اطراف خاك بردارييا  دليل ساخت و سازتواند در طول زمان بهمقاومت يك سازه مي يمي نيست، زيرايك امر دا كه مقاوم بودن يك سازه در برابر زلزله يا ساير مخاطرات طبيعي

 . تكرار شودارزيابي بنابراين الزم است اين امر بصورت ديناميك انجام شود و پس از وقوع هر يك از حاالت فوق . تغيير كندارد سيل يا ساير موزلزله، رانش زمين، 

هاي دقيق مهندسي مثال با انجام سونداژ سازه و غيره كه ارزيابي) 1: ها را به دو گروه كلي تقسيم كردتوان آناي وجود دارند كه ميپذيري سازهمتعددي براي ارزيابي آسيبهاي روش •

سريع كه همانگونه كه از نامشان پيدا است از نظر عملياتي يا غربالگري بصري  RVS (Rapid Visual Screening)هاي معروف به روش) 2. گير هستندهايي گران و وقتروش

 . شودها استفاده ميهاي گروه اول، معموال از اين روشهاي سريع و تعداد زيادي از مراكز، عليرغم دقت كمتر نسبت به روشبراي بررسي. باشندسريع بوده و ارزان مي

 ) هاي اورژانسشامل پايگاه( ل كنيديبراي هر نوع مركز، تمام فرم هاي زير را  تكم  •

 :ها كدگذاري را به روش زير رعايت نماييددر فايل ورود داده •

 3= سطح آمادگي مطلوب  )1

 2= سطح آمادگي متوسط  )2

 1= سطح آمادگي نامطلوب  )3
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 Sفرم 

 اي مركز سازهپذيري آسيبارزيابي فرم  
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 اي پذيري سازهارزيابي آسيب

 شاخص رديف
 سطح آمادگي

 مشاهدات
 نامطلوب متوسط مطلوب

اي مركز در برابر هپذيري سازآيا هماهنگي الزم براي ارزيابي آسيب 1

 با دفتر فني انجام شده است؟ ) بخصوص زلزله(مخاطرات طبيعي 

اين هماهنگي بايد بصورت متمركز توسط معاونت بهداشت دانشگاه انجام  :راهنما

 . شود

 : سطح آمادگي

هنگي مطلوب با ذكر توالي زماني و برنامه كار انجام شده و هما :مطلوب �

 . نامه به امضا رسيده استتفاهم

-بندي مشخصي ندارد يا تفاهمهماهنگي انجام شده ولي يا زمان: متوسط �

 .اي به امضا نرسيده استنامه

 . هماهنگي انجام نشده است :نامطلوب �

    

اي تا حال حاضر، سازهپذيري آيا در فاصله آخرين ارزيابي آسيب 2

اي روي داده است كه احتمال تغيير مقاومت سازه اي مركز را حادثه

 بيان كند؟ 
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ساخت و ساز يا خاك برداري در اطراف، وقوع زلزله، رانش حوادثي مانند  :راهنما

 زمين، سيل و غيره

 : سطح آمادگي

 خير روي نداده است  :مطلوب �

 . قي در دست نيستاز وقوع اين حوادث اطالع دقي :متوسط �

 .بلي روي داده است :نامطلوب �

بخصوص (اي مركز در برابر مخاطرات طبيعي پذيري سازهآيا ارزيابي آسيب 3

اي كه احتمال تغيير مقاومت سال قبل يا بعد از وقوع حادثه 5تا  3طي ) زلزله

 سازه را مطرح نمايد، انجام شده است؟ 

يا خاك برداري در اطراف، وقوع زلزله، رانش  ساخت و سازحوادثي مانند  :راهنما

 زمين، سيل و غيره

 : سطح آمادگي

 . بلي در دوره زماني مناسب يا بعد از وقوع حوادث فوق انجام شده است :مطلوب �

 . بلي ولي اطالعات قديمي است: متوسط �

 . خير انجام نشده است :نامطلوب �

    

برابر مخاطرات طبيعي  اي مركز درپذيري سازهنتيجه ارزيابي آسيب 4

 چيست؟ 
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 : سطح آمادگي

 مقاوم  كامًال :مطلوب �

 تاحدودي مقاوم: متوسط �

 .اطالعات قديمي و غيرقابل اعتماد است ياغيرمقاوم  :نامطلوب �

اي چه بوده پذيري سازهنتيجه اقدامات پس از آخرين ارزيابي آسيب 5

 است؟ 

  .گيردز با تاييد دفتر فني انجام ميسازي در صورت نياتاييد كفايت مقاوم :راهنما

 : سطح آمادگي

بر اساس نتيجه ارزيابي، مقاومت سازه مطلوب بوده و نياز به  :مطلوب �

سازي انجام گرفته مقاومت مطلوب نبوده و مقاوم يااقدامي نبوده است 

 . است

تاحدودي  سازيبر اساس نتيجه ارزيابي، مقاومت مطلوب نبوده و مقاوم :متوسط �

 . تاييد نهايي دفتر فني وجود ندارد ياام شده است انج

سازي اقدامي براي مقاوميا ارزيابي در زمان مناسب انجام نشده  :نامطلوب �

 . عليرغم نياز صورت نگرفته است

 

 
   

 

 




