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 یش گفتارپ

 

د می آید، فراتر بحران ها به دلیل ماهیت و شرایط خاصی که در موقعیت های اضطراری بوجو
از آن هستند که با امکانات و برنامه های موجود مدیریت شوند. غیرمنتظره بودن بحران ها همراه با 
عدم توانایی در تعیین زمان و مکان دقیق وقوع آن ها، حجم  بما ی اعاعمات رهمیده، دسمترددی      

ت چند وجهی آن، هممه  تخریب و خسارات مالی و جانی ایجاد شده، تعدد هازمان های دردیر و ماهی
و همه هبب می شود که مدیران به عور مرتب با شرایطی مواجه شوند که نیازمند اتخما  تمممیمات   
هریع و صحیح اهت. عل  مدیریت با ارائه چارچوبی برای تممی  دیری ها هعی دارد این حمواد  را  

 به بهترین نحو کنترل نماید.
ران های کشورها یک اصل شناخته شده اهت. ادر به اهتفاده از نظام برنامه ریزی در اداره بح

تاریخچه مدیریت بحران دقت شود، متوجه می شوی  کمه همیر تماریخی خاصمی در برناممه ریمزی       
مدیریت بحران دیده می شود. اولین مدل برنامه ریزی برای شرایط بحران، برنامه ریزی مبتنمی بمر   

 هناریو بوده اهت. 
شموند. در واقمع، همناریوها     حی اقدامات آماددی ملی اهتفاده میهناریوها برای اهتفاده در عرا

شوند. بر اهاس هناریوها اهت که نیازهای مقابلمه شناهمایی    ریزی محسوب می جزء ابزارهای برنامه
ریزی اهمتفاده   توانند از این هناریوها به عنوان مرجع برنامه ها می شده و کلیه هطوح دولت و دهتگاه

از چندداه نیاز به مرور دارند تا دقت و کمارایی خمود را حفمم نماینمد. همناریوها       نمایند. هناریوها هر
هما بمرای    های مأموریتی و همطوح همدآ آن قابلیمت    ها در همه حوزه اهاس و پایه شناهایی قابلیت

پیشگیری، مقابله و بازیابی مؤثر از وقایع بزرگ هستند. همچنین همناریوها بمه عنموان پایمه اجمرای      
 متعدد با هناریوهای مختلف هستند. های رزمایش

ای عراحی شوند که به صورت ملی، اهتانی و دهتگاهی قابل  هناریوهای رزمایش باید به دونه
توانند این همناریوها را بمرای خمود بمه      های مختلف حکومتی می ها و حوزه هازی باشند. دهتگاه پیاده

 تر دسترش بدهند.   تر و عمقی صورت تخممی

  



 )پنج(
 

 

 
 
برابمر   درجدی اهت که جهمت کسمب و افمزایش آمماددی دهمتگاه هما       یک تمرین  زمایشر

  .تهدیدات و  بحران های احتمالی، شبیه هازی و اجرا می دردد
پایداری و تداوم چرخه خدمات و تولیدات زیرهاخت ها و دهتگاه  رزمایش،انجام از  هدآ کلی

نظور کاهش آهیب پذیری و حفمم زیرهماخت   های اجرایی در برابر تهاج  هازمان یافته دشمن به م
 ها با تأکید بر افزایش آماددی و هرعت عمل در واکنش به تهدیدات می باشد.

در این کتاب ابتدا در فمل اول الگوهای تدوین هناریو، روش ها و دام های همناریو نویسمی   
ارائمه  ایش بمورت مباحث نظری شرح داده شده اهت. در فمل دوم  کلیات و مراحل ممدیریت رزمم  

بمورت کاربردی عرح شمده و در   در فمل هوم قواره ها و الگوی پیشنهادی در رزمایش ها شده و 
  مدل های مطرح بمورت خاصه آورده شده اهت. و ضمیمه کلیات مدیریت بحران

با توجه به کمبود منابع، امیدواری  این کتاب  ممورد اهمتفاده کارشناهمان و دانشمجویان قمرار      
راهتای افزایش دانش مدیریتی مدیران و کارشناهمان دهمتگاه همای اجرایمی کشمور در       و در درفته

 عراحی و اجرای رزمایش ها و هناریو های مورد نیاز آن، مورد بهره برداری قرار دیرد. 
در پایان  زم می دان   از خواننددان محترم جهت نقمان احتمالی آن پوزش خواهته و نقمد و  

 را به جان می پذیرم. نظر صاحب نظران درامی
 

 با تشکر                                                                                           
 مؤلف                                                                                             
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