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  )جلسات وتماس هاي تلفنی  -مکاتبات -مالقات(هماهنگی و تنظیم برنامه هاي استاندار  فرایند  - 

  

 پیش بینی و پیش گیري از وقوع مخاطرات و حوادث غیر مترقبه طبیعی و انسان ساخت فرایند - 

 آمادگی به منظور مواجهه با مخاطرات و حوادث غیر مترقبه طبیعی و انسان ساخت فرایند - 

 مقابله به منظور انجام اقدامات و ارائه خدمات اضطراري ایندفر - 

 بازسازي و بازتوانی مناطق و افراد آسیب دیده فرایند - 

 پیگیري خسارات وارده از وقوع حوادث طبیعی: روش اجرایی - 

 ابالغ و نظارت بر هزینه کرد اعتبارات: روش اجرایی - 

 گویی به شکایات سازمان مدیریت بحران کشورپیگیري درخواست هاي دفتر بازرسی و پاسخ: روش اجرایی - 

 تشکیل جلسات شوراي هماهنگی مدیریت بحران استان: روش اجرایی - 

 تهیه و توزیع پوستر یا  بروشور در خصوص مباحث مدیریت بحران: روش اجرایی - 

 شرکت  در کارگروه  ها: روش اجرایی - 

ریت بحران شهرستان ها، فرمانداریها و نظارت بر عملکرد کارگروه هاي استانی، شوراي مدی: روش اجرایی - 
 شهرداري ها ویژه مدیریت بحران

 هشدار سریع مخاطرات: روش اجرایی - 

 
 
 
 
 
 

  عناوین

 فرایندها، خدمات و روش هاي اجرایی

 اداره کل مدیریت بحران
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 شناسه 

 فرایندها، خدمات و روش هاي اجرایی

 اداره کل مدیریت بحران
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  سنامه  فرایندهاي استانداري فرم شنا

پیش بینی و پیش گیري از وقوع مخاطرات و حوادث غیر   :عنوان فرایند - 1
  مترقبه طبیعی و انسان ساخت

 :شناسه فرایند - 2
  .)این فیلد توسط دفتر تشکیالت و بهبود روش ها تکمیل می شود( 
  

  20/4/1396 :تاریخ - 3

  بحران  مدیریت اداره کل :اداره کل/دفتر/نام مرکز   اندارياست :نام دستگاه اجرایی  مالک فرایند  - 4

5 - 
ت فرایند

مشخصا
  

  )مدیریت خطرپذیري(جلوگیري از وقوع حوادث و یا کاهش آثارزیانبار آن  :هدف فرایند
 )    اختصاصی                  مشترك    (مدیریتی               پشتیبانی              اصلی       : نوع فرایند

  دستگاههاي اجرایی –عموم مردم   :خدمت گیرندگان
  :نحوه آغاز فرایند

  )ورودي ها(
  رخداد رویدادي مشخص      فرا رسیدن زمانی مشخص     تقاضاي گیرنده خدمت        
  : سایر       تشخیص دستگاه    

  شناخت و کاهش سطح مخاطرات اقدامات مربوط به   :خروجی فرایند
  طرح جامع خطر پذیري استان   :مدارك الزم براي انجام فرایند 

  )1387اردیبهشت  31مصوب  ( قانون و آیین نامه اجرایی سازمان مدیریت بحران  :قوانین و مقررات باالدستی
    :فرمها

6 - 
نحوه دسترسی به فرایند

  

         :ا بخشی از آنآدرس دقیق و مستقیم فرایند در وبگاه در صورت الکترونیکی بودن همه ی

  :نام سامانه مربوط به فرایند در صورت الکترونیکی بودن همه یا بخشی از آن
  رسانه ارتباطی فرایند  نوع ارائه  مراحل فرایند

  در مرحله اطالع رسانی فرایند
   اتوماسیون اداري  الکترونیکی    
ذکر ضرورت مراجعه   غیرالکترونیکی    

    حضوري

  له شروع فراینددر مرح
  الکترونیکی    
  

  اتوماسیون اداري
    ذکر ضرورت مراجعه حضوري  غیرالکترونیکی    

  مرحله پردازش فرایند
فرایند داخل دستگاه یا ارتباط (

  )با دیگر دستگاه ها 

  الکترونیکی    
  

  جمعبندي اطالعات
    ذکر ضرورت مراجعه حضوري  غیرالکترونیکی     

  ارائه فراینددر مرحله 
  اتوماسیون اداري  الکترونیکی    
    ذکر ضرورت مراجعه حضوري  غیرالکترونیکی    

7- 
ط فرایند با 

ارتبا
سایرسامانه ها

همان دستگاهي 
  

  نام سامانه هاي دیگر
  

  فیلدهاي مورد تبادل
  

استعالم   استعالم الکترونیکی
غیر 

  الکترونیکی
  برخط

online  
اي دسته

)Batch(  
          

8 - 
ط 

ارتبا
فرایند با 

سایر
 

نام سامانه هاي دستگاه   نام دستگاه دیگر
  دیگر

فیلدهاي       
 مورد تبادل

مبلغ 
درصورت (

پرداخت 
 )هزینه

اگراستعالم غیرالکترونیکی   استعالم الکترونیکی
  برخط  :است، استعالم توسط

online  
اي دسته

)Batch(  
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دارات کلیه دستگاهها و ا
عضو شوراي هماهنگی 

  استان بحران مدیریت

اتوماسیون اداري و 
 شبکه دولت 

 ،نظرات 
پیشنهادات 

درخواست ها ، 
دستورالعمل ها ،  

اعتبارات ، 
اخطاریه هاي 

  هواشناسی

 

    

  مراجعه کننده        دستگاه     

سازمان مدیریت بحران 
    اتوماسیون اداري  کشور

 ،نظرات 
پیشنهادات 

خواست ها ، در
دستورالعمل ها ،  

اعتبارات ، 
اخطاریه هاي 

  هواشناسی

 

    

  مراجعه کننده        دستگاه     

9- 
عناوین گام هاي  فرایند

  
    

 ارزیابی سطح خطرپذیري جامعه  .1
 )تهیه طرح جامع خطر پذیري استان (  مطالعات کاهش سطح خطرپذیريانجام  .2
  حد قابل قبول  تا کاهش سطح خطرپذیرينجام شده جهت الزم براساس مطالعات ااقدامات  .3
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  فرم شناسنامه  فرایندهاي استانداري 

آمادگی به منظور مواجهه با مخاطرات و  :عنوان فرایند - ١
  حوادث غیر مترقبه طبیعی و انسان ساخت

 :شناسه فرایند - 2
  .)تکمیل می شود این فیلد توسط دفتر تشکیالت و بهبود روش ها( 
  

  20/4/1396 :تاریخ - 3

  بحران  مدیریت اداره کل :اداره کل/دفتر/نام مرکز  استانداري  :نام دستگاه اجرایی  مالک فرایند  - 4

5 - 
ت فرایند

مشخصا
  

    توانایی جامعه در انجام مراحل مختلف مدیریت بحرانافزایش   :هدف فرایند
 )    اختصاصی                  مشترك    (پشتیبانی              اصلی        مدیریتی              : نوع فرایند

   دستگاههاي اجرایی –عموم مردم   :خدمت گیرندگان
  :نحوه آغاز فرایند

  )ورودي ها(
  رخداد رویدادي مشخص       فرا رسیدن زمانی مشخص     تقاضاي گیرنده خدمت        

  : سایر       تشخیص دستگاه     
  :خروجی فرایند

   ) تمرین و مانور (در جهت کاهش خسارات جانی و مالی ،حوادث آمادگی الزم در صورت بروز 
    :مدارك الزم براي انجام فرایند 

  )1387اردیبهشت  31مصوب  ( قانون و آیین نامه اجرایی سازمان مدیریت بحران  :قوانین و مقررات باالدستی
    :فرمها

6 - 
نحوه دسترسی به فرایند

  

         :آدرس دقیق و مستقیم فرایند در وبگاه در صورت الکترونیکی بودن همه یا بخشی از آن

  :نام سامانه مربوط به فرایند در صورت الکترونیکی بودن همه یا بخشی از آن
  رسانه ارتباطی فرایند  نوع ارائه  مراحل فرایند

  در مرحله اطالع رسانی فرایند
   اتوماسیون اداري  الکترونیکی    
ذکر ضرورت مراجعه   غیرالکترونیکی    

    حضوري

  در مرحله شروع فرایند
  الکترونیکی    
  

  اتوماسیون اداري
    ذکر ضرورت مراجعه حضوري  غیرالکترونیکی    

  مرحله پردازش فرایند
فرایند داخل دستگاه یا ارتباط (

  )با دیگر دستگاه ها 

  الکترونیکی    
  

  جمعبندي اطالعات
    ذکر ضرورت مراجعه حضوري  غیرالکترونیکی     

  در مرحله ارائه فرایند
  اتوماسیون اداري  الکترونیکی    
    ذکر ضرورت مراجعه حضوري  غیرالکترونیکی    

7- 
ارتباط فرایند با 

سایرسامانه ها
همان دستگاهي 
  

  نام سامانه هاي دیگر
  
  رد تبادلفیلدهاي مو

  

استعالم   استعالم الکترونیکی
غیر 

  الکترونیکی
  برخط

online  
اي دسته

)Batch(  
          

8 - 
ارتباط 
فرایند با 

سایر
 

نام سامانه هاي دستگاه   نام دستگاه دیگر
  دیگر

فیلدهاي       
 مورد تبادل

مبلغ 
درصورت (

پرداخت 
 )هزینه

یرالکترونیکی اگراستعالم غ  استعالم الکترونیکی
  برخط  :است، استعالم توسط

online  
اي دسته

)Batch(  
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کلیه دستگاهها و ادارات عضو 
 مدیریتشوراي هماهنگی 

  استان بحران
اتوماسیون اداري و شبکه 

 دولت 

پیشنهادات  ،نظرات 
درخواست ها ، 

دستورالعمل ها ،  
اعتبارات ، اخطاریه 

  هاي هواشناسی

 

    

  مراجعه کننده        دستگاه     

    اتوماسیون اداري  سازمان مدیریت بحران کشور

پیشنهادات  ،نظرات 
درخواست ها ، 

دستورالعمل ها ،  
اعتبارات ، اخطاریه 

  هاي هواشناسی

 

    

  مراجعه کننده        دستگاه     

9- 
عناوین گام هاي  فرایند

  
    

 آوري اطالعات جمع .1
 ریزي برنامه .2
 یسازمانده .3
 ایجاد ساختارهاي مدیریتی .4
 آموزش .5
 تأمین منابع و امکانات .6
    تمرین و مانور .7
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  فرم شناسنامه  فرایندهاي استانداري 

مقابله به منظور انجام اقدامات    ) :اصلی ( عنوان فرایند  - ٢
  و ارائه خدمات اضطراري

 :شناسه فرایند - 2
  .)ت و بهبود روش ها تکمیل می شوداین فیلد توسط دفتر تشکیال( 
  

  20/4/1396 :تاریخ - 3

  بحران  مدیریت اداره کل :اداره کل/دفتر/نام مرکز  استانداري  :نام دستگاه اجرایی  مالک فرایند  - 4

5 - 
ت فرایند

مشخصا
  

   ، تأمین رفاه نسبی براي آنها و جلوگیري از گسترش خسارات نجات جان و مال انسانها   :هدف فرایند
 )    اختصاصی                  مشترك    (مدیریتی               پشتیبانی              اصلی       : نوع فرایند

   دستگاههاي اجرایی –عموم مردم   :خدمت گیرندگان
  :نحوه آغاز فرایند

  )ورودي ها(
  د رویدادي مشخصرخدا       فرا رسیدن زمانی مشخص     تقاضاي گیرنده خدمت        

  : سایر       تشخیص دستگاه     
   انجام اقدامات و ارائه خدمات اضطراري به دنبال وقوع بحران  :خروجی فرایند

    :مدارك الزم براي انجام فرایند 
  )1387اردیبهشت  31مصوب  ( قانون و آیین نامه اجرایی سازمان مدیریت بحران  :قوانین و مقررات باالدستی

    :فرمها

6 - 
نحوه دسترسی به فرایند

  

         :آدرس دقیق و مستقیم فرایند در وبگاه در صورت الکترونیکی بودن همه یا بخشی از آن

  :نام سامانه مربوط به فرایند در صورت الکترونیکی بودن همه یا بخشی از آن
  رسانه ارتباطی فرایند  نوع ارائه  مراحل فرایند

  سانی فراینددر مرحله اطالع ر
   اتوماسیون اداري  الکترونیکی    
ذکر ضرورت مراجعه   غیرالکترونیکی    

    حضوري

  در مرحله شروع فرایند
  الکترونیکی    
  

  اتوماسیون اداري
    ذکر ضرورت مراجعه حضوري  غیرالکترونیکی    

  مرحله پردازش فرایند
فرایند داخل دستگاه یا ارتباط (

  )گاه ها با دیگر دست

  الکترونیکی    
  

  جمعبندي اطالعات
    ذکر ضرورت مراجعه حضوري  غیرالکترونیکی     

  در مرحله ارائه فرایند
  اتوماسیون اداري  الکترونیکی    
    ذکر ضرورت مراجعه حضوري  غیرالکترونیکی    

7- 
ارتباط فرایند با 

سایرسامانه ها
همان دستگاهي 
  

  رنام سامانه هاي دیگ
  

  فیلدهاي مورد تبادل
  

استعالم   استعالم الکترونیکی
غیر 

  الکترونیکی
  برخط

online  
اي دسته

)Batch(  
          

8 - 
ارتباط 
فرایند با 

سایر
 

نام سامانه هاي دستگاه   نام دستگاه دیگر
  دیگر

فیلدهاي       
 مورد تبادل

مبلغ 
درصورت (

پرداخت 
 )هزینه

اگراستعالم غیرالکترونیکی   استعالم الکترونیکی
  برخط  :است، استعالم توسط

online  
اي دسته

)Batch(  
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کلیه دستگاهها و ادارات 
عضو شوراي هماهنگی 

  استان بحران مدیریت

اتوماسیون اداري و 
 شبکه دولت 

 ،نظرات 
پیشنهادات 

درخواست ها ، 
دستورالعمل ها ،  

اعتبارات ، 
اخطاریه هاي 

  هواشناسی

 

    

  مراجعه کننده       دستگاه     

سازمان مدیریت بحران 
  کشور

اتوماسیون اداري و 
  شبکه دولت

 ،نظرات 
پیشنهادات 

درخواست ها ، 
دستورالعمل ها ،  

اعتبارات ، 
اخطاریه هاي 

  هواشناسی

 

    

  مراجعه کننده       دستگاه     

9- 
عناوین گام هاي  فرایند

  
    

 رسانی اطالع .1
 رهشدا .2
 جست و جو .3
 نجات و امداد .4
 بهداشت .5
 درمان .6
 تأمین امنیت .7
 ترابري .8
 ارتباطات .9

 فوریتهاي پزشکی .10
 تدفین .11
 دفع پسماندها .12
 مهارآتش .13
 کنترل مواد خطرناك .14
 رسانی سوخت .15
 برقراري شریانهاي حیاتی  .16
     سایر خدمات اضطراري .17
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  فرم شناسنامه  فرایندهاي استانداري 

بازسازي و بازتوانی مناطق و    ) :اصلی ( عنوان فرایند  -٣
 افراد آسیب دیده

  

 :شناسه فرایند - 2
  .)این فیلد توسط دفتر تشکیالت و بهبود روش ها تکمیل می شود( 
  

  20/4/1396 :تاریخ - 3

  بحران  مدیریت اداره کل :اداره کل/دفتر/نام مرکز  استانداري  :نام دستگاه اجرایی  مالک فرایند  - 4

5 - 
ت فرای

مشخصا
ند

  

بازگرداندن شرایط جسمی، روحی و روانی و و همچنین  دیده مناطق آسیببازگرداندن وضعیت عادي به   :هدف فرایند
  ندیدگا آسیباجتماعی 

 )    اختصاصی                  مشترك    (مدیریتی               پشتیبانی              اصلی       : نوع فرایند
   دستگاههاي اجرایی –م مردم عمو  :خدمت گیرندگان
  :نحوه آغاز فرایند

  )ورودي ها(
  رخداد رویدادي مشخص       فرا رسیدن زمانی مشخص     تقاضاي گیرنده خدمت        

  : سایر       تشخیص دستگاه     
  باز سازي و باز توانی  :خروجی فرایند

    :مدارك الزم براي انجام فرایند 
  )1387اردیبهشت  31مصوب  ( قانون و آیین نامه اجرایی سازمان مدیریت بحران  :قررات باالدستیقوانین و م

  فرمهاي خسارت   :فرمها

6 - 
نحوه دسترسی به فرایند

  

         :آدرس دقیق و مستقیم فرایند در وبگاه در صورت الکترونیکی بودن همه یا بخشی از آن

  :الکترونیکی بودن همه یا بخشی از آن نام سامانه مربوط به فرایند در صورت
  رسانه ارتباطی فرایند  نوع ارائه  مراحل فرایند

  در مرحله اطالع رسانی فرایند
   اتوماسیون اداري  الکترونیکی    
ذکر ضرورت مراجعه   غیرالکترونیکی    

    حضوري

  در مرحله شروع فرایند
  الکترونیکی    
  

  اتوماسیون اداري
    ذکر ضرورت مراجعه حضوري  یرالکترونیکیغ    

  مرحله پردازش فرایند
فرایند داخل دستگاه یا ارتباط (

  )با دیگر دستگاه ها 

  الکترونیکی    
  

  جمعبندي اطالعات
    ذکر ضرورت مراجعه حضوري  غیرالکترونیکی     

  در مرحله ارائه فرایند
  اتوماسیون اداري  الکترونیکی    
    ذکر ضرورت مراجعه حضوري  لکترونیکیغیرا    

7- 
ط فرایند با 

ارتبا
سایرسامانه ها

همان دستگاهي 
  

  نام سامانه هاي دیگر
  

  فیلدهاي مورد تبادل
  

استعالم   استعالم الکترونیکی
غیر 

  الکترونیکی
  برخط

online  
اي دسته

)Batch(  
          

اگراستعالم غیرالکترونیکی   استعالم الکترونیکیمبلغ فیلدهاي       نام سامانه هاي   گرنام دستگاه دیا - 8
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درصورت ( مورد تبادل  دستگاه دیگر
پرداخت 

 )هزینه

  برخط
online  

اي دسته
)Batch(  

  :است، استعالم توسط
  
  
  

کلیه دستگاهها و ادارات عضو 
 مدیریتشوراي هماهنگی 

  استان بحران
داري و شبکه اتوماسیون ا

 دولت 

پیشنهادات  ،نظرات 
درخواست ها ، 

دستورالعمل ها ،  
اعتبارات ، اخطاریه 
  هاي هواشناسی 

 

    

  مراجعه کننده        دستگاه     

  
  سازمان مدیریت بحران کشور

  
  
  
  

اتوماسیون اداري و شبکه 
  دولت

پیشنهادات  ،نظرات 
درخواست ها ، 

دستورالعمل ها ،  
اخطاریه  اعتبارات ،

 هاي هواشناسی

  مراجعه کننده       دستگاه     
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9- 
ي  فرایند

عناوین گام ها
  

    
دیده  بازسازي شامل کلیه اقدامات الزم و ضروري پس از وقوع بحران است که براي بازگرداندن وضعیت عادي به مناطق آسیب) الف

دیده  ارکتهاي مردمی و مسائل فرهنگی، تاریخی، اجتماعی منطقه آسیببا در نظر گرفتن ویژگیهاي توسعه پایدار، ضوابط ایمنی، مش
 . گیرد انجام می

 : عملیات بازسازي شامل 

 ارزیابی خسارات .1

 يآواربردار .2

 تامین ماشین آالت مورد نیاز .3

 انتخاب مکان مناسب جهت تخلیه نخاله .4

 ...ارایه برنامه زمانبندي و .5

 تخصیص منابع مالی براي بازسازي  .6

 ... ) بنیاد مسکن، کمیته امداد ،بهزیستی، بسیج سازندگی، انبوه ساران، بخش خصوصی ،و(  تگاه هاي متولیدعوت از دس .7

نیاز به جابجایی روستاها ،مشارکت هاي ( اخذ اطالعات از وضعیت  منطقه و اتخاذ تصمیم در مورد شیوه بازسازي      .8

 ...) مردمی و

ي ،محل هاي تامین مصالح استاندارد ،تامین ماشین آالت ،تامین کارگر برنامه ریزي به منظور ارایه برنامه زمانبند .9

 وتکنسین آموزش دیده ،تایین شرایط نظارت توسط مهندسین ناظر

  نظارت برمراحل اجرا .10

عی به انجام دیدگان به حالت طبی بازتوانی نیز شامل مجموعه اقداماتی است که جهت بازگرداندن شرایط جسمی، روحی و روانی و اجتماعی آسیب) ب
  .رسد می

 : عملیات بازتوانی  شامل 

کمیته حضرت امام، (دعوت از دستگاه هاي متولی (شود می بر اساس طرح جامع بازتوانی کل کشور اقدام باز توانی  -1

 )بهزیستی ، هالل احمر وعلوم پزشکی

   نظارت برمراحل اجرا -2
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  فرم شناسنامه فرآیندهاي استانداري 

پیگیـري خسـارات وارده از وقـوع     ):وش اجراییر(عنوان فرایند -1
  حوادث طبیعی

 :شناسه فرایند - 2
  .)این فیلد توسط دفتر تشکیالت و بهبود روش ها تکمیل می شود( 

  20/4/1396 :تاریخ - 3

اداره کـل مـدیریت بحـران     :اداره کـل /دفتـر /نام مرکز  استانداري :نام دستگاه اجرایی  مالک فرایند  - 4
  استان

5 - 
ت

مشخصا
 

فرایند
  

  جبران بخشی از خسارات وارده  :هدف فرایند
 )    اختصاصی                  مشترك    (مدیریتی               پشتیبانی              اصلی       : نوع فرایند

  سازمان مدیریت بحران کشور  :خدمت گیرندگان
  :نحوه آغاز فرایند

  )ورودي ها(
  رخداد رویدادي مشخص      فرا رسیدن زمانی مشخص         تقاضاي گیرنده خدمت    
  : سایر       تشخیص دستگاه    

  دریافت  و توزیع اعتبار   :خروجی فرایند
  گانه خسارات توسط فرمانداري هاي استان 18تکمیل فرمهاي  -گزارش حادثه توسط فرمانداري  :مدارك الزم براي انجام فرایند 

  قانون و آیین نامه هاي اجرایی تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور  :قررات باالدستیقوانین و م
  گانه 18فرمهاي خسارات   :فرمها

6 - 
نحوه دسترسی به فرایند

  

 www.sama.ndmo.ir         :آدرس دقیق و مستقیم فرایند در وبگاه در صورت الکترونیکی بودن همه یا بخشی از آن

 سامانه سما سازمان مدیریت بحران کشور :ه فرایند در صورت الکترونیکی بودن همه یا بخشی از آننام سامانه مربوط ب

  رسانه ارتباطی فرایند  نوع ارائه  مراحل فرایند

  در مرحله اطالع رسانی فرایند
  ارتباط تلفنی و فکس -شبکه دولت  الکترونیکی    
ذکر ضرورت مراجعه   غیرالکترونیکی    

    حضوري

  در مرحله شروع فرایند
  الکترونیکی    
  

  ارتباط تلفنی و فکس
ذکر ضرورت مراجعه   غیرالکترونیکی    

    حضوري
  مرحله پردازش فرایند

فرایند داخل دستگاه یا ارتباط (
  )با دیگر دستگاه ها 

  سامانه سما -شبکه دولت  الکترونیکی    
    ضوريذکر ضرورت مراجعه ح  غیرالکترونیکی   

  در مرحله ارائه فرایند
  سامانه سما -شبکه دولت  الکترونیکی    
    ذکر ضرورت مراجعه حضوري  غیرالکترونیکی    

7- 
ارتباط فرایند با 

سایرسامانه ها
همان دستگاهي 
  

  نام سامانه هاي دیگر
  

  فیلدهاي مورد تبادل
  

استعالم   استعالم الکترونیکی
غیر 

  الکترونیکی
  برخط

online  
اي دسته

)Batch(  
          سامانه سما

8 - 
ارتباط فرایند با سایر

 
دستگاهها

نام سامانه هاي دستگاه   نام دستگاه دیگر  
  دیگر

فیلدهاي       
 مورد تبادل

مبلغ 
درصورت (

پرداخت 
 )هزینه

اگراستعالم غیرالکترونیکی   استعالم الکترونیکی
  برخط  :است، استعالم توسط

online  
اي هدست

)Batch(  

  مراجعه کننده        دستگاه               فرمانداري ها
دستگاههاي اجرایی 

      مربوطه
  مراجعه کننده        دستگاه         
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9- 
ي  فرایند

عناوین گام ها
  

    
  ها و گزارشات تلفنی مردمی با تایید فرمانداري ها وصول گزارش حادثه از فرمانداري .1
 ره کل مدیریت بحران به دستگاههاي اجرایی ذي ربط و فرمانداري جهت تکمیل فرم خساراتاعالم ادا .2
 تکمیل فرم خسارات توسط دستگاههاي اجرایی ذي ربط  .3
  تایید فرم هاي تکمیل شده توسط فرمانداري مربوطه .4
  دریافت فرم تکمیل شده خسارت توسط اداره کل مدیریت بحران  .5
  ده و گزارشات ارسالی گانه تکمیل ش 18بررسی فرم هاي  .6
گانه خسارات به سازمان مدیریت بحران  18جمعبندي گزارشات و ارسال گزارش نهایی به همراه فرم هاي  .7

  کشور
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  فرم شناسنامه فرآیندهاي استانداري 

 :ه فرایندشناس -2  ابالغ و نظارت بر هزینه کرد اعتبارات): روش اجرایی (عنوان فرایند  -1
  .)این فیلد توسط دفتر تشکیالت و بهبود روش ها تکمیل می شود( 

  20/4/1396 :تاریخ -3

  اداره کل مدیریت بحران :نام مرکز  استانداري :نام دستگاه اجرایی  مالک فرایند -4

5- 
ت فرایند

مشخصا
  

  هزینه نمودن صحیح اعتبارات مدیریت بحران کشور  :هدف فرایند
 )اختصاصی                  مشترك       (مدیریتی                  پشتیبانی              اصلی   :نوع فرایند

  اشخاص حقیقی -دستگاه هاي اجرایی استان  :خدمت گیرندگان
  :نحوه آغاز فرایند

  رخداد رویدادي مشخص       فرا رسیدن زمانی مشخص  تقاضاي گیرنده خدمت  )ورودي ها(
  :سایر  دستگاهتشخیص 

  ارسال گزارش نظارت بر هزینه نمودن اعتبارات به سازمان مدیریت بحران کشور و سایر مراجع قانونی  :خروجی فرایند

  :مدارك الزم براي انجام فرایند 
گزارش هاي دریافتی از دستگا ) ابالغ اعتبار، مدارك هزینه کرد اعتبارات(مصوبات دریافتی، مستندات مربوطه

  جراییهاي ا
  قانون سازمان مدیریت بحران کشور، بخشنامه ها و آیین نامه هاي موضوعه، قوانین بودجه سنواتی  :قوانین و مقررات باالدستی

    :فرمها

6- 
نحوه دسترسی به فرایند

  

  ----     :آدرس دقیق و مستقیم فرایند در وبگاه در صورت الکترونیکی بودن همه یا بخشی از آن

  ------  :مربوط به فرایند در صورت الکترونیکی بودن همه یا بخشی از آننام سامانه 
  رسانه ارتباطی فرایند  نوع ارائه  مراحل فرایند

  در مرحله اطالع رسانی فرایند
  شبکه دولت  الکترونیکی

ذکر ضرورت مراجعه   غیرالکترونیکی
  حضوري

  

  در مرحله شروع فرایند
  الکترونیکی

  
  دولت شبکه

ذکر ضرورت مراجعه   غیرالکترونیکی
    حضوري

  مرحله پردازش فرایند
فرایند داخل دستگاه یا ارتباط با دیگر (

  )دستگاه ها 

  دولت شبکه  الکترونیکی
ذکر ضرورت مراجعه   غیرالکترونیکی

  بازدید میدانی از طرح هاي اجرا شده و مشاهده میزان پیشرفت آنها  حضوري

  ینددر مرحله ارائه فرا
  دولت شبکه  الکترونیکی

ذکر ضرورت مراجعه   غیرالکترونیکی
  حضوري

  

7- 
هاارتباط فرایند با سایرسامانه 

ي همان دستگاه
  نام سامانه هاي دیگر  

  
  فیلدهاي مورد تبادل

  

استعالم   استعالم الکترونیکی
غیر 

الکترونیک
  ي

  برخط
online  

اي دسته
)Batch(  

          

8- 
ارتباط فرا

یند با سایر
 

دستگاهها
  

نام سامانه هاي دستگاه   نام دستگاه دیگر
  دیگر

فیلدهاي       مورد 
 تبادل

مبلغ 
درصورت (

پرداخت 
 )هزینه

اگراستعالم غیرالکترونیکی   استعالم الکترونیکی
  برخط  :است، استعالم توسط

online  
اي دسته

)Batch(  

  مراجعه کننده       دستگاه             شبکه دولت  دستگاههاي اجرایی استان
سازمان مدیریت بحران 

    شبکه دولت  کشور
  مراجعه کننده       دستگاه         
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9- 
ي  فرایند

عناوین گام ها
  

    
 ابالغ اعتبار  از سازمان مدیریت بحران کشور یا سازمان برنامه و بودجه استان .1

 ع توسط اداره کل مدیریت بحران استاناعالم یا  ابالغ اعتبار  به دستگاه هاي ذینف .2

 تخصیص اعتبار به دستگاه اجرایی ذینفع .3

 اعتباردریافت و هزینه نمودن  .4

 دریافت گزارش دستگاه از نحوه هزینه نمودن اعتبار .5

بازدید میدانی کارشناس مدیریت بحران استان و بررسی مدارك و مستندات دال بر فعالیت هاي انجام شده توسط  .6
  یدستگاه اجرای

 تهیه و ارائه گزارش کارشناسی عملکرد دستگاه به مدیر کل .7

  مکاتبه با دستگاه اجرایی جهت اصالح نقاط ضعف احتمالی .8
 )سازمان مدیریت بحران کشور(ارسال گزارش نهایی هزینه کرد اعتبار به مراجع مربوطه .9
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  فرم شناسنامه  فرایندهاي استانداري 

پیگیري درخواست هاي دفتر بازرسـی   ):روش اجرایی(وان فرایندعن -1
  و پاسخگویی به شکایات سازمان مدیریت بحران کشور

 :شناسه فرایند - 2
  .)این فیلد توسط دفتر تشکیالت و بهبود روش ها تکمیل می شود( 

  20/4/1396 :تاریخ - 3

  اداره کل مدیریت بحران  :اداره کل/دفتر/نام مرکز  استانداري :نام دستگاه اجرایی  مالک فرایند  - 4

5 - 
ت فرایند

مشخصا
  

  رسیدگی و پاسخگویی به شکایات واصله در خصوص مدیریت بحران استان  :هدف فرایند
 )    اختصاصی                  مشترك    (مدیریتی               پشتیبانی              اصلی       : نوع فرایند

  رخواست کنندگاند  :خدمت گیرندگان
  :نحوه آغاز فرایند

  )ورودي ها(
  رخداد رویدادي مشخص      فرا رسیدن زمانی مشخص     تقاضاي گیرنده خدمت        
  : سایر       تشخیص دستگاه    

  پاسخگویی به شکایات واصله در خصوص مدیریت بحران استان  :خروجی فرایند
  درخواست به همراه اصل مستندات  :ند مدارك الزم براي انجام فرای

  قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور  :قوانین و مقررات باالدستی
  فرم مخصوص دفتر بازرسی   :فرمها

6 - 
نحوه دسترسی به فرایند

  

        ---    :آدرس دقیق و مستقیم فرایند در وبگاه در صورت الکترونیکی بودن همه یا بخشی از آن

  ---  :انه مربوط به فرایند در صورت الکترونیکی بودن همه یا بخشی از آننام سام
  رسانه ارتباطی فرایند  نوع ارائه  مراحل فرایند

  در مرحله اطالع رسانی فرایند
  شبکه دولت-سامانه سامد  الکترونیکی    
    ذکر ضرورت مراجعه حضوري  غیرالکترونیکی    

  در مرحله شروع فرایند
  لکترونیکیا    
  

  شبکه دولت-سامانه سامد
    ذکر ضرورت مراجعه حضوري  غیرالکترونیکی    

  مرحله پردازش فرایند
فرایند داخل دستگاه یا ارتباط (

  )با دیگر دستگاه ها 

  شبکه دولت-سامانه سامد  الکترونیکی    
    ذکر ضرورت مراجعه حضوري  غیرالکترونیکی   

  ینددر مرحله ارائه فرا
  شبکه دولت-سامانه سامد  الکترونیکی    
    ذکر ضرورت مراجعه حضوري  غیرالکترونیکی    

7- 
ارتباط فرایند با 

سایرسامانه ها
همان دستگاهي 
  

  نام سامانه هاي دیگر
  

  فیلدهاي مورد تبادل
  

استعالم   استعالم الکترونیکی
غیر 

  الکترونیکی
  برخط

online  
اي دسته

)Batch(  
          

8 - 
ارتباط فرایند با 

سایر
 

دستگاهها
  

نام سامانه هاي دستگاه   نام دستگاه دیگر
  دیگر

فیلدهاي       
 مورد تبادل

مبلغ 
درصورت (

پرداخت 
 )هزینه

اگراستعالم غیرالکترونیکی   استعالم الکترونیکی
  برخط  :است، استعالم توسط

online  
اي دسته

)Batch(  

دستگاههاي اجرایی 
      کارگروه عضو

  مراجعه کننده         دستگاه         
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سازمان مدیریت بحران 
      کشور

  مراجعه کننده         دستگاه          

9- 
عناوین گام 

هاي  فرایند
  

  

 دفتر بازرسی استانداري و سامانه سامد - وصول نامه از سازمان مدیریت بحران کشور .1
 ن اداره کل مدیریت بحرانبررسی درخواست توسط کارشناسا .2
 تهیه پاسخ و ارسال آن به مبادي ذیربط .3
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  فرم شناسنامه  فرایندهاي استانداري 

تشـکیل جلسـات شـوراي همـاهنگی      ):روش اجرایی(عنوان فرایند -1
  مدیریت بحران استان

 : شناسه فرایند - 2
  .)این فیلد توسط دفتر تشکیالت و بهبود روش ها تکمیل می شود( 

  20/4/1396 :تاریخ - 3

  اداره کل مدیریت بحران  :اداره کل/دفتر/نام مرکز  استانداري   :نام دستگاه اجرایی  مالک فرایند  - 4

5 - 
ت فرایند

مشخصا
  

  نظارت و هماهنگی با دستگاه هاي اجرایی استان  :هدف فرایند
 )    اصی                  مشترك    اختص(مدیریتی              پشتیبانی              اصلی       : نوع فرایند

  دستگاه هاي اجرایی ، عامه مردم  :خدمت گیرندگان
  :نحوه آغاز فرایند

  )ورودي ها(
  رخداد رویدادي مشخص       فرا رسیدن زمانی مشخص     تقاضاي گیرنده خدمت        
  : سایر       تشخیص دستگاه    

  غ و پیگیري مصوبات شوراي هماهنگی مدیریت بحران تدوین ؛ ابال  :خروجی فرایند
  مصوبات قبلی -دعوتنامه و تاریخ جلسات  :مدارك الزم براي انجام فرایند 

  قانون و آیین نامه تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور  :قوانین و مقررات باالدستی
  فرم صورتجلسات   :فرمها

6 - 
نحوه دسترسی به فرایند

  

  ---   :تقیم فرایند در وبگاه در صورت الکترونیکی بودن همه یا بخشی از آنآدرس دقیق و مس

  ---  :نام سامانه مربوط به فرایند در صورت الکترونیکی بودن همه یا بخشی از آن
  رسانه ارتباطی فرایند  نوع ارائه  مراحل فرایند

  در مرحله اطالع رسانی فرایند
  شبکه دولت  الکترونیکی    
    ذکر ضرورت مراجعه حضوري  یرالکترونیکیغ    

  در مرحله شروع فرایند
  الکترونیکی    
  

  شبکه دولت
    ذکر ضرورت مراجعه حضوري  غیرالکترونیکی    

  مرحله پردازش فرایند
فرایند داخل دستگاه یا ارتباط (

  )با دیگر دستگاه ها 

    الکترونیکی    
    راجعه حضوريذکر ضرورت م  غیرالکترونیکی   

  در مرحله ارائه فرایند
  شبکه دولت  الکترونیکی    
    ذکر ضرورت مراجعه حضوري  غیرالکترونیکی     

7- 
ط فرایند با 

ارتبا
سایرسامانه ها

همان دستگاهي 
  

  نام سامانه هاي دیگر
  

  فیلدهاي مورد تبادل
  

استعالم   استعالم الکترونیکی
غیر 

  الکترونیکی
  برخط

online  
اي دسته

)Batch(  
          

8 - 
ارتباط فرایند با سایر

 
دستگاهها

نام سامانه هاي دستگاه   نام دستگاه دیگر  
  دیگر

فیلدهاي       
 مورد تبادل

مبلغ 
درصورت (

پرداخت 
 )هزینه

اگراستعالم غیرالکترونیکی   استعالم الکترونیکی
  برخط  :است، استعالم توسط

online  
اي دسته

)Batch(  

دستگاههاي عضو 
شوراي مدیریت بحران 

  استان
    

    
  مراجعه کننده       دستگاه     
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9- 
عناوین گام هاي  فرایند

  
    

فرا رسیدن زمانی مشخص یا رخداد مخاطرات (تعیین زمان و مکان برگزاري جلسات توسط اداره کل مدیریت بحران .1
 )طبیعی

 تهیه دستور کار جلسه .2
  ه توسط اداره کل مدیریت بحران استان براي دستگاههاي عضو شوراي مدیریت بحران استان تهیه ارسال دعوتنام .3
  برگزاري جلسه و طرح و بررسی موضوعات دستور کار .4
 اتخاذ تصمیمات و مصوبات الزم توسط اعضاي جلسه  .5
  تدوین صورتجلسه توسط اداره کل مدیریت بحران استان .6
  ن استان به دستگاههاي عضو شوراي مدیریت بحرانارسال مصوبات توسط اداره کل مدیریت بحرا .7
 اجراي مصوبات توسط دستگاههاي عضو شوراي مدیریت بحران .8
  پیگیري میزان اجراي مصوبات توسط اداره کل مدیریت بحران استان .9
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  فرم شناسنامه فرایندهاي استانداري

ـ  ):روش اجرایی(عنوان فرایند  -1 تر یـا  بروشـور در   تهیه و توزیع پوس
  خصوص مباحث مدیریت بحران

 :شناسه فرایند - 2
  .)این فیلد توسط دفتر تشکیالت و بهبود روش ها تکمیل می شود( 

  20/4/1396 :تاریخ - 3

  اداره کل مدیریت بحران  :اداره کل/دفتر/نام مرکز  استانداري  :نام دستگاه اجرایی  مالک فرایند  - 4

5 - 
ت فرایند

مشخصا
  

   اطالع رسانی  :یندهدف فرا
 )    اختصاصی                  مشترك    (مدیریتی               پشتیبانی              اصلی       : نوع فرایند

  دستگاه هاي عضو شوراي مدیریت بحران استان  :خدمت گیرندگان
  :نحوه آغاز فرایند

  )ورودي ها(
  رخداد رویدادي مشخص      رسیدن زمانی مشخص فرا     تقاضاي گیرنده خدمت        
  : سایر       تشخیص دستگاه    

  تهیه و توزیع بروشور و پوستر ویژه بحران  :خروجی فرایند
  طرح نهایی پوستر و بنر -گانه  14مصوبات کارگروه هاي   -مصوبات شوراي مدیریت بحران استان  :مدارك الزم براي انجام فرایند 

  قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور  :ن و مقررات باالدستیقوانی
  -  :فرمها

6 - 
نحوه دسترسی به فرایند

  

           :آدرس دقیق و مستقیم فرایند در وبگاه در صورت الکترونیکی بودن همه یا بخشی از آن

   :نام سامانه مربوط به فرایند در صورت الکترونیکی بودن همه یا بخشی از آن
  رسانه ارتباطی فرایند  نوع ارائه  مراحل فرایند

  در مرحله اطالع رسانی فرایند
    الکترونیکی    
    ذکر ضرورت مراجعه حضوري  غیرالکترونیکی    

  در مرحله شروع فرایند
  الکترونیکی    
  

  
    ذکر ضرورت مراجعه حضوري  غیرالکترونیکی    

  مرحله پردازش فرایند
اخل دستگاه یا ارتباط فرایند د(

  )با دیگر دستگاه ها 

    الکترونیکی    
    ذکر ضرورت مراجعه حضوري  غیرالکترونیکی   

  در مرحله ارائه فرایند
    الکترونیکی    
    ذکر ضرورت مراجعه حضوري  غیرالکترونیکی    

7- 
ارتباط فرایند با 

سایرسامانه ها
همان دستگاهي 
  

  یگرنام سامانه هاي د
  

  فیلدهاي مورد تبادل
  

استعالم   استعالم الکترونیکی
غیر 

  الکترونیکی
  برخط

online  
اي دسته

)Batch(  
          

8 - 
ارتباط فرایند با سایر
 

دستگاهها
نام سامانه هاي دستگاه   نام دستگاه دیگر  

  دیگر
فیلدهاي       

 مورد تبادل

مبلغ 
درصورت (

پرداخت 
 )هزینه

اگراستعالم غیرالکترونیکی   کیاستعالم الکترونی
  برخط  :است، استعالم توسط

online  
اي دسته

)Batch(  

دستگاه هاي عضو 
شوراي مدیریت بحران 

  استان
    

    
  مراجعه کننده        دستگاه     
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9- 
عناوین گام هاي  فرایند

  
    

 تشکیل جلسه داخلی کارشناسان با مدیر کل مدیریت بحران استان  .1
 تایید پیشنهاد طرح اولیه توسط مدیر کل مدیریت بحران استان .2
 ارائه پیشنهاد در خصوص طرح نهایی پوستر یا بروشور به شوراي مدیریت بحران استان .3
 تایید طرح نهایی در شوراي مدیریت بحران استان .4
 طراحی بروشور نهایی توسط شرکت هاي تبلیغاتی و تایید مدیر کل مدیریت بحران استان .5
  ه بروشور و پوستر  تهی .6
  توزیع و ارسال به دستگاهها ي اجرایی استان .7
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  فرم شناسنامه  فرایندهاي استانداري 

 :شناسه فرایند - 2  ها  کارگروه در  شرکت ):روش اجرایی(عنوان فرایند  -1
  .)این فیلد توسط دفتر تشکیالت و بهبود روش ها تکمیل می شود( 

  20/4/1396 :تاریخ - 3

  اداره کل مدیریت بحران  :اداره کل/دفتر/نام مرکز  استانداري :نام دستگاه اجرایی  ند مالک فرای - 4

5 - 
ت فرایند

مشخصا
  

 نظارت و هدایت جلسات در راستاي مباحث مدیریت بحران و ارتقاء سطح کیفی جلسات  :هدف فرایند

 )            مشتركاختصاصی                  (مدیریتی               پشتیبانی              اصلی       : نوع فرایند
 مردم -دستگاه هاي اجرایی عضو کارگروه   :خدمت گیرندگان
  :نحوه آغاز فرایند

  )ورودي ها(
 رخداد رویدادي مشخص     فرا رسیدن زمانی مشخص    تقاضاي گیرنده خدمت        
 سایر     تشخیص دستگاه    

 وبات و تصمیم گیریها مص  :خروجی فرایند
 دستور کارها و گزارشات -مصوبات قبلی -برنامه زمانبندي تشکیل جلسات کارگروهها و دعوتنامه  :مدارك الزم براي انجام فرایند 

 شرح وظایف کارگروه تخصصی  -قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور  :قوانین و مقررات باالدستی

 فرم صورتجلسه  :فرمها

6 - 
نحوه دسترسی به فرایند

  

       -------    :آدرس دقیق و مستقیم فرایند در وبگاه در صورت الکترونیکی بودن همه یا بخشی از آن

  ------  :نام سامانه مربوط به فرایند در صورت الکترونیکی بودن همه یا بخشی از آن
  رسانه ارتباطی فرایند  نوع ارائه  مراحل فرایند

 رسانی فرایند در مرحله اطالع
 شبکه دولت  الکترونیکی    
   ذکر ضرورت مراجعه حضوري  غیرالکترونیکی    

 در مرحله شروع فرایند
  الکترونیکی    
 

 
  .حضور اعضاء در جلسه الزامیست  ذکر ضرورت مراجعه حضوري  غیرالکترونیکی    

  مرحله پردازش فرایند
فرایند داخل دستگاه یا ارتباط (

 )دیگر دستگاه ها  با

    الکترونیکی    
 بررسی و مباحث در جلسه حضوري است  ذکر ضرورت مراجعه حضوري  غیرالکترونیکی    

 در مرحله ارائه فرایند
   ارسال مصوبات و صورتجلسات ازطریق شبکه دولت الکترونیکی    
   ذکر ضرورت مراجعه حضوري  غیرالکترونیکی    

7- 
ط ف

ارتبا
سایرسامانه هارایند با 

همان دستگاهي 
  

  نام سامانه هاي دیگر
  

  فیلدهاي مورد تبادل
  

استعالم   استعالم الکترونیکی
غیر 

  الکترونیکی
  برخط

online  
اي دسته

)Batch(  
          

8 - 
ارتباط فرایند با سایر

 
دستگاهها

نام سامانه هاي دستگاه   نام دستگاه دیگر  
  دیگر

فیلدهاي       
 رد تبادلمو

مبلغ 
درصورت (

پرداخت 
 )هزینه

اگراستعالم غیرالکترونیکی   استعالم الکترونیکی
  برخط  :است، استعالم توسط

online  
اي دسته

)Batch(  

دستگاههاي عضو 
   متن نامه شبکه دولت  کارگروه 

  مراجعه کننده        دستگاه         

  نندهمراجعه ک        دستگاه               



24 
 

9- 
عناوین گام هاي  فرایند

  
    

 :ها  شامل   تهیه برنامه زمانی و ارسال دعوتنامه جلسات توسط دبیرخانه کارگروه .18

 مسکن نیتام   
 اطالعات يفناور و ارتباطات  
 یهمگان آموزش و نجات و امداد  
 انتظامات و تیامن  
 فاضالب و آب ، برق ، ییایدر مخاطرات و لیس امور  
 یرسان اطالع و آموزش  
 درمان و بهداشت  
 استان یبازتوان و يبازساز مهیب  
 ینفت مواد و سوخت نیتام  
 نهاد مردم يتشکلها  
 استان وطوفان يجو يایبال ،یاتیح يانهایشر ، نقل و حمل  
 يکشاورز بخش مخاطرات و یسرمازدگ ، یخشکسال  
 یطیمح ستیز مخاطرات  
 زلزله مخاطرات 

  اداره کل مدیریت بحران استانداري وصول دعوتنامه از دبیرخانه کارگروه توسط .1
  شرکت نماینده اداره کل مدیریت بحران استانداري در جلسه کارگروه .2
  طرح موضوعات و دستور کارمرتبط .3
 مذاکرات و بررسیهاي حضوري وتصویب مصوبات  .4
 ارسال مصوبات به دستگاههاي اجراي توسط دبیرخانه کارگروه .5
 ن استانداري و دستور به پیگیري موارد مرتبطدریافت مصوبات توسط اداره کل مدیریت بحرا .6

  ارزیابی مصوبات جهت انطباق با شرح وظایف کارگروهها و ارسال تذکر به دستگاههاي مرتبط در صورت نیاز .7
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  فرم شناسنامه  فرایندهاي استانداري 

نظـارت بـر عملکـرد کـارگروه هـاي      ): روش اجرایی(عنوان فرایند  -1
ــداریها و اســتانی، شــوراي مــ دیریت بحــران شهرســتان هــا، فرمان

  شهرداري ها ویژه مدیریت بحران

 :شناسه فرایند - 2
این فیلد توسط دفتر تشکیالت و بهبود روش ها تکمیل می ( 

  .)شود

  20/4/1396 :تاریخ - 3

   اداره کل مدیریت بحران:نام مرکز  استانداري  :نام دستگاه اجرایی  مالک فرایند  - 4

5 - 
ت فرا

مشخصا
یند

  

هدایت و نظارت بر نحوه فعالیت هاي مرتبط با مدیریت بحران در کارگروهها ،  شوراها و دستگاه هـاي    :هدف فرایند
  اجرایی ذیربط

 )    اختصاصی                  مشترك       (مدیریتی               پشتیبانی              اصلی       : نوع فرایند
مان مدیریت بحران کشور،  دستگاه هاي اجرایی عضو کارگروه هـاي تخصصـی مـدیریت بحـران     ساز  :خدمت گیرندگان

  استان؛ شوراي مدیریت بحران شهرستان ها ،  فرمانداریها و شهرداري هاي استان
  :نحوه آغاز فرایند

  )ورودي ها(
تقاضاي گیرنده     

  خدمت    
  خصرخداد رویدادي مش      فرا رسیدن زمانی مشخص     

  : سایر  ،     تشخیص دستگاه    

گزارش ارزیابی عملکرد کارگروه ها، شوراي مدیریت بحران شهرستان ها،  فرمانداریها و شهرداري ها   :خروجی فرایند
  و دستگاههاي اجرایی

گزارشـات،  نقشـه هـا،     (وطـه مصوبات و صورتجلسات کارگروه ها، دعوتنامه جلسات، مسـتندات مرب     :مدارك الزم براي انجام فرایند 
  ، جلسات شوراي شهرستان ...)محاسبات مکتوب و 

قانون و آیین نامه هاي اجرایی سازمان مدیریت بحران کشور، بخشنامه ها و آیین نامه هاي موضـوعه،    :قوانین و مقررات باالدستی
  شرح وظایف کارگروههاي تخصصی مدیریت بحران

  )سه پیوست( هیه شده فرم هاي نظارت ستادي ت   :فرمها

6 - 
نحوه دسترسی به فرایند

  

         --   :آدرس دقیق و مستقیم فرایند در وبگاه در صورت الکترونیکی بودن همه یا بخشی از آن

  ---  :نام سامانه مربوط به فرایند در صورت الکترونیکی بودن همه یا بخشی از آن
  رسانه ارتباطی فرایند  نوع ارائه  مراحل فرایند

  در مرحله اطالع رسانی فرایند
  شبکه دولت  الکترونیکی    
    ذکر ضرورت مراجعه حضوري  غیرالکترونیکی    

  در مرحله شروع فرایند

  الکترونیکی    
  

  
  غیرالکترونیکی    

بازدید میدانی از فعالیت ها، طرح هاي اجرا شده و مشاهده میزان   ذکر ضرورت مراجعه حضوري
  آنهاپیشرفت 

  مرحله پردازش فرایند
فرایند داخل دستگاه یا ارتباط (

  )با دیگر دستگاه ها 

    الکترونیکی    
  غیرالکترونیکی   

بازدید میدانی از فعالیت ها، طرح هاي اجرا شده و مشاهده میزان   ذکر ضرورت مراجعه حضوري
  پیشرفت آنها

  در مرحله ارائه فرایند
  دولت شبکه  الکترونیکی    
    ذکر ضرورت مراجعه حضوري  غیرالکترونیکی    

استعالم   استعالم الکترونیکی    نام سامانه هاي دیگرار -7
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  فیلدهاي مورد تبادل
  

  برخط
online  

اي دسته
)Batch(  

غیر 
الکترونی

  کی
          

8 - 
ارتباط فرایند با سایر
 

دستگ
اهها

  

نام سامانه هاي   نام دستگاه دیگر
  دستگاه دیگر

فیلدهاي       
 مورد تبادل

مبلغ 
درصور(

ت 
پرداخت 

 )هزینه

استعالم 
  الکترونیکی

اگراستعالم 
غیرالکترونیکی است، 

  برخط  :استعالم توسط
online  

اي دسته
)Batch(  

      شهرداري ها
مراجعـــه        دســـتگاه         

  کننده
  - انداري هافرم

 -دبیرخانه هاي کارگروه ها
  دستگاههاي اجرایی

    
مراجعـــه        دســـتگاه         

  کننده

9- 
عناوین گام هاي  فرایند

  
    

تهیه جدول زمانی توسط  اداره کل مدیریت بحران استان براي بازدید از دبیرخانه کارگروه ها، دبیرخانه شوراي مدیریت  .1
 اري ها ، فرمانداري ها ، دستگاههاي اجراییبحران شهرستان ها، شهرد

ارسال جدول زمانبندي به دبیرخانه کارگروه ها، دبیرخانه شوراي مدیریت بحران شهرستان ها، شهرداري ها ، فرمانداري  .2
  ها ، دستگاههاي اجرایی

ه شوراي مدیریت بحران اعزام و حضور کارشناسان اداره کل مدیریت بحران استان در محل دبیرخانه کارگروه ها، دبیرخان .3
 شهرستان ها، شهرداري ها ، فرمانداري ها ، دستگاههاي اجرایی ذیربط

  بررسی مدارك و مستندات توسط کارشناسان اداره کل  مدیریت بحران استان  .4
  تکمیل فرم هاي مربوطه، توسط کارشناسان اداره کل  مدیریت بحران استان .5
  هاي همطراز توسط کارشناسان اداره کل  مدیریت بحران استان مقایسه و رتبه بندي دستگاه در بین دستگاه .6
  ارایه پیشنهاد براي اصالح و رفع نقاط ضعف احتمالی توسط کارشناسان اداره کل  مدیریت بحران استان .7
 ارسال گزارش نتایج حاصله به سازمان مدیریت بحران کشور،  استاندار،  معاون عمرانی استانداري و وزارتخانه مرتبط با .8

 دستگاه اجرایی
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  فرم شناسنامه  فرایندهاي استانداري 

 :شناسه فرایند - 2  هشدار سریع مخاطرات ):روش اجرایی(عنوان فرایند -1
  .)این فیلد توسط دفتر تشکیالت و بهبود روش ها تکمیل می شود( 

  20/4/1396 :تاریخ - 3

  اداره کل مدیریت بحران  :اداره کل/دفتر/نام مرکز  تانداري اس :نام دستگاه اجرایی  مالک فرایند  - 4

5 - 
ت فرایند

مشخصا
  

  اطالع رسانی سریع مخاطرات به مراجع ذیربط   :هدف فرایند
 )    اختصاصی                  مشترك    (مدیریتی               پشتیبانی              اصلی       : نوع فرایند

  سازمان مدیریت بحران کشور -شوراهاي مدیریت بحران شهرستانها -دستگاههاي اجرایی  :خدمت گیرندگان
  :نحوه آغاز فرایند

  )ورودي ها(
  رخداد رویدادي مشخص      فرا رسیدن زمانی مشخص     تقاضاي گیرنده خدمت        
  : سایر       تشخیص دستگاه    

  دستگاههاي اجرایی مرتبط جهت مقابله با بحران ایجاد آمادگی الزم در  :خروجی فرایند
  گزارشات واصله  :مدارك الزم براي انجام فرایند 

  قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران  :قوانین و مقررات باالدستی
  فرم صدور هشدار  -فرم مندرج در سامانه سما  :فرمها

6 - 
نحوه دسترسی به فرایند

  

  www.sama.ndmo.ir         :وبگاه در صورت الکترونیکی بودن همه یا بخشی از آنآدرس دقیق و مستقیم فرایند در 

  سامانه سما سازمان مدیریت بحران کشور :نام سامانه مربوط به فرایند در صورت الکترونیکی بودن همه یا بخشی از آن
  رسانه ارتباطی فرایند  نوع ارائه  مراحل فرایند

  ددر مرحله اطالع رسانی فراین
  بیسیم -تلفن - شبکه دولت  الکترونیکی    
    ذکر ضرورت مراجعه حضوري  غیرالکترونیکی    

  در مرحله شروع فرایند
  الکترونیکی    
  

  شبکه دولت
    ذکر ضرورت مراجعه حضوري  غیرالکترونیکی    

  مرحله پردازش فرایند
فرایند داخل دستگاه یا ارتباط (

  )با دیگر دستگاه ها 

    الکترونیکی    
    ذکر ضرورت مراجعه حضوري  غیرالکترونیکی   

  در مرحله ارائه فرایند
  شبکه دولت  الکترونیکی    
    ذکر ضرورت مراجعه حضوري  غیرالکترونیکی    

7- 
ارتباط فرایند با 

سایرسامانه ها
همان دستگاهي 
  

  نام سامانه هاي دیگر
  

  فیلدهاي مورد تبادل
  

استعالم   الکترونیکیاستعالم 
غیر 

  الکترونیکی
  برخط

online  
اي دسته

)Batch(  
          

8 - 
ارتباط فرایند با سایر

 
دستگاهها

  

نام سامانه هاي دستگاه   نام دستگاه دیگر
  دیگر

فیلدهاي       
 مورد تبادل

مبلغ 
درصورت (

پرداخت 
 )هزینه

اگراستعالم غیرالکترونیکی   استعالم الکترونیکی
  برخط  :استعالم توسطاست، 

online  
اي دسته

)Batch(  

دستگاههاي اجرایی 
      ذیربط

  مراجعه کننده         دستگاه         

سازمان مدیریت بحران 
      کشور

  مراجعه کننده         دستگاه         
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9- 
عناوین گام هاي  

فرایند
    

داره کل مدیریت بحران استان و یا اعالم حادثه توسط اداره کل مدیریت بحران استان به دستگاههاي اعالم حادثه توسط دستگاههاي اجرایی به ا .1
  اجرایی مرتبط

  ثبت حادثه در سایت سما توسط اداره کل مدیریت بحران استان  .2
  بحران استانبه مرکز واحد هشدار سریع کشور توسط اداره کل مدیریت ) الکترونیکی و غیرالکترونیکی(اعالم گزارش حادثه  .3
  صدور اطالعیه و اخطاریه جهت آگاهی دستگاههاي اجرایی مرتبط و مردم توسط اداره کل مدیریت بحران استان .4
   ایجاد آمادگی الزم در دستگاههاي اجرایی مرتبط جهت مقابله با بحران .5

  
  
  

  

  
  
  

 

 

 

 

 

 

  


