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(  1396اسفند 6)ارزیابي آخرین وقایع سیالب در كشور –تخصصيكارگاه 

-رانوقایع سیالب از دیدگاه مدیریت بحمستندسازی
استان گلستانسیالب هایمطالعه موردی 

الريبني زمانفرهاد 
کارشناسي ارشد مهندسي رودخانه

یعيکارشناسي ارشد مدیریت در سوانح طب



مرد خردمند هنر پيشه را              عمر دو بايست رد اين روزگار
 اارات هب يكي تجرهب آموختن                با دگري تجرهب ربدن هب

(اليله و دمنه)



بیان مساله



نيرو  وزارتهدف نهايي انجام پروژه، ارتقاي سطح موجود مستندسازي سانحه طبيعي سيل در 
.كشور استبه منظور ارتقا و توسعه كيفي وضعيت كنوني مديريت سيل در 

ولي از مبناي يک چارچوب اصبر هدف از انجام اين پروژه؛ مستندسازي تجارب مديريت سيل 
4در ه تجربيات حاصل از اقدامات مديريتي و مهندسي صورت گرفتقبل طراحي شده شامل 

.مديريت سانحه و بحران سيل و كاهش آثار آن مي باشدمرحله

.مي باشدر سيل كشوكارگروهحوزه كاري اين پروژه، كليه اقدامات صورت گرفته در حوزه وظايف 

، هدف و دامنه انجام پروژه معرفي



ارائه مفاهيم پايه مديريت سيالب  و مستندسازي-1

تانوضعیت موجود مستندسازی سانحه سیل در شرکت آب منطقه ای گلس-3

سيل و روش اجرايیمستندسازيساختار ارائه -4

ز ا نجام مطالعه تطبیقي از نمونه های مستندسازی سیل در داخل و خارج ا-2
کشور

فهرست مطالب



عموضوادبياتپايه و مرور مفاهيمشرح -1



مستندسازياهميت 

جهت ارزیابي . سیستم مدیریت بحرانعملكرد 1

انجام مرور و بازنگري. فرآیندهاي اجرایي2

تحلیل و آنالیز دالیل وقوع سانحه. 3

بازیابي تمام هزینه هاي قابل توجیه4.

:اطالعات زیر را فراهم مي کند

اطالعات الزم جهت توسعه عملكرد در شرایط اضطراري•

اطالعات مورد نیاز جهت اعتبار سنجي به پروژه هاي مرتبط•

فني و مدیریتيداده هاي شاخص جهت انجام هرگونه ارزیابي •



نقش مستندسازی در بهبود  عملکرد سازماني

ثبتتت تتتاريتي، تحليلتتي و جلبتتي تجربتته ها،. 1

موفقيت هتتا، دستتتاوردها، مراحتتل رشتتد و ستتاير 
رويدادهاي تعيين كننده سازمان

فراهم آوردن زمينته ثبتت، گستتر  و آمتوز  . 2

فرهنگ سازمان به نسل هاي بعد
فراهم. كتردن ابتراري بتراي توجته بته مستا ل 3

سازماني از زواياي متتلف
ابراري براي خلق نظريه هاي بومي مديريت. 4

فراهم شدن زمينه هاي تسهيل و تقويت مدي. ريت5

ابراري براي الگوبرداري از بهترين تجربي. ات6



نقش مستندسازی در ایجاد یادگیری سازماني

سيستبي مسا لباال بردن توانايي در حل •

آزمودن راهكارهاي جديدايجاد زمينه براي •

درس گرفتن از بهترين تجربيات ديگران•

مؤثر و نتيجه بتش آموخته ها در سازمان، انتقال سريع•



شرح مفهوم مستندسازی

، دآوريگر، ثبتبه طور کلي ، مستندسازي به معني 

نگهداري اطالعاتو دسته بندي، تدوین، تنظیم

.مي باشد



مستندسازیاجزای فرآیند نمایش 



فرآیند کسب تجربه سازماني

فرآیند کسب تجربه سازمانينمایش 



حافظه سازماني تشکیل معیارهای مورد استفاده جهت 

معیارهای تشکیل حافظه سازمانی

تحلیل فرآيند تصمیم گیری تصمیمات سازمانی

معیارهاي مورد استفاده جهت تشكیل حافظه سازمانينمایش 





جایگاه مستندسازی در بین اجزای چرخه مدیریت بحران

کاهش 
خطر

برنامه 
ريزی 
تخفیف 

خطر

آمادگی در 
برابر خطر

پاسخ و 
مقابله

ساماندهی

بازسازی

سانحه و بحرانمدیریتچرخه نمایش

يبرنامهريز

اجرا

كنترل

اصالحو
اقدام



معیارهای مهم جهت مستندسازی تجربه 

تجربهمستند سازيمعیارهاي مهم مورد استفاده جهت نمایش 



انواع تصمیمهای مدیریتي

انواع تصمیم هاي 

مدیریتي

تصبيبهاي برنامه ريري شده دهتصبيبهاي برنامه ريري نش

مدیریتيتصمیم هايانواع نمایش 



معیارهای کاهش مخاطرات در زمانهای مختلف

خطراتكاهشاجرایيمعيارهايدرختوارهنمایش 



مدیریت ریسک سیالبدرختوارهاجزای 



ایحرفهبه صورت ویژگیهای انجام مستندسازی 

مستندسازی

واضح

دقیق

کامل

هم زمان

صحیحهدفمند

جامع

مشارکتی

کارفرما 
محور

حرفه ايمستندسازيویژگیهاي 





ر مطالعه تطبيقی از نحوه مستندسازي سيل د-2فصل 
کشورهاي ديگر



بر تجربیات سایر کشورها در گزارش دهي و مستندسازی سیلیمرور

بررسي تجربه كشور اتريش در مستندسازي حادثه سيل

اياالتر كشوسيل خيرايالتهايمطالعه موردي مستند سازي حادثه سيل در 
آمريكامتحده 

رتش  بررسي شيوه مستندنبودن سيل طبق فرمت سازمان هاي مهندسي ا
آمريكا

نمستندسازي سانحه سيل توسط وزارت نيروي جبهوري اسالمي ايرا

در آلبانمستندسازي سانحه سيل 



بر تجربیات سایر کشورها در گزارش دهي و مستندسازی سیلیمرور

بررسي تجربه كشور اتريش در مستندسازي حادثه سيل

آمريكاده اياالت متحكشور ايالتهاي سيل خير مطالعه موردي مستند سازي حادثه سيل در 

ابررسي شيوه مستندنبودن سيل طبق فرمت سازمان هاي مهندسي ارتش  آمريك

در آلبانمستندسازي سانحه سيل 

مستندسازي سانحه سيل توسط وزارت نيروي جبهوري اسالمي ايران

1

2

3

4

5



فهرست اولیه گزارش مستندسازی سیل



وضعيت موجود مستندسازي سيل در-3فصل 
شرکت آب منطقه اي گلستان



شهرستانهاي استان گلستانموقعيت 

بررسي آسیب پذیری استان گلستان در برابر سیل





کشورسازمان مدیریت بحران الف -5نمایش فرم 



کشورسازمان مدیریت بحران 3فرم شماره 



نتیجه ارزیابي بررسي مستندات سیل استان

مستندات مرحله  ريمستندات مرحله  پيشگي
آمادگي

مستندات مرحله  همستندات مرحله  مقابل
بازسازي

ند
 س

وع
ن

ه گرار  اقدامات سازه اي صورت گرفت
ر به طور مثال احداث ديوار سيل بند د

.بازه سيل گير از مسير

اطالجيه و 
ابالغيه هاي                          

سازمان 
هواشناسي 

گرار  مانورهاي 
اجرا شده

شرح ابعاد 
ارزيابي )خسارت

(خسارت

شرح كارهاي 
مقابله اي و 
مديريت صحنه

شرح ابعاد
خسارت با 
اشاره به 
توصيف 
كليات 
خسارت و 
بعد مالي 
آن

شرح 
جر يات 
كارهاي 
صورت 
گرفته 

ت
عي

ض
و

ه محقتق قترار گرفتتتاكنون در اختيتار
نشده است

تتتتاكنون در 
اختيتتتتتتتار
محقق قترار 
ده گرفته نش
است

تتتتتاكنون در 
محققاختيار

قتترار گرفتتته 
نشده است

دمي باشموجود نبونه 
ارتاكنون در اختي
محقتتتق قتتترار 
تگرفته نشده اس

ر تتتاكنون د
اختيتتتتتتار
محقق قرار 
گرفتتتتتتته 
نشده است

تتتتاكنون در 
اختيتتتتتتتار
محقق قترار 
ده گرفته نش
است



منشور ارزیابي وضعیت مستندات و سیل استان

سطح مستندات سازماني منشور 



ارائه ساختار اوليه نظام مستندسازي، گزارش دهی و -4
اطالع رسانی



استراتژی کلي در پیش گرفته شده جهت تهیه چارچوب عملي مستندسازی

بررسي وضع 
موجود

مطالعه موارد 
مشابه خارجي

بل تنظيم محتواي دستورالع
متناسب با وضع موجود



مراحل طي شده  جهت  ترسیم چارچوب مستندسازی سیل  

ب انجام مطالعه تطبيقي از موارد مشابه و مراجع متتلف و در نهايت طرح ريري چارچو
اجرايي دستورالعبل

طرح ريري اوليه محورهاي دستورالعبل

تهيه فهرست مستندات مورد نياز

پيشنهاد  چارچوب مستندسازي



WHO

WHAT

WHEREWHEN

HOW

تهیه دستورالعمل مستندسازیچارچوب  مفهومي 

مستندسازيمفهوميچارچوب نبايش



طرح كلي تهيه 
چارچوب مستندسازي

كدگذاري مستندات
سانحه

شاخص هاي ارزيابي 
مديريت سانحه

تهيه فرمهاي اطالجاتي براي 
جبع آوري اطالجات مورد نياز و 
همستندسازي كليه زواياي سانح

ه تهيه مستند براي مرحل
هاي متتلف مديريت 

سانحه و بحران

محورهای مستند سازی

مستندسازيمحورهاي مورد استفاده در نبايش



تهیه مستند برای زمان های مختلف مدیریت سانحه و بحران

t-72         t-48          t-24         t-12          t-
6    

t+6   t+12  t+24    t+48    t+72

وقایع مرتبط با سیل قبل و بعد از زمان وقوع سیلمستندنگاري



محورهای مستند سازی

مستندسازيمورد استفاده در محورهاي 

مستندات مربوط به هشدارها و اطالع رساني ها•
اتيمستندات مربوط به تمهیدات آمادگي و تدارك•
سطح آموزش نیروها •
مانورهای اجرا شده •
برنامه ریزی های صورت گرفته•

مستندات مربوط به مطالعات و •
.طراحیهای صورت گرفته

اقدامات مهندسي و طرح های اجرا •
شده

:مستندات مربوط به 
توصیف جزئیات رویداد•
اقدامات واكنشي صورت گرفته•
تخلیه به مناطق امن•
جستجو و نجات•
توزیع و اسکان اضطراری و موقت•

:مستندات مربوط به 
اقدامات آواربرداری•
، شامل تعمیر موقت( ساماندهي )بازسازی موقت•

...احداث خاكریز و 
اقدامات بازسازی•

یپیشگیر

آمادگي

واكنش

بازسازی

مدیریت فعاالنه و واکنشی -شیوه مستندنگاری



تهیه مستند برای مرحله های مختلف مدیریت سانحه و بحران

:مستندات مربوط به 
توصیف جزئیات رویداد•
تهاقدامات واکنشي صورت گرف•
تخلیه مناطق•
یلاقدامات مقطعي مقابله با س•
جستجو و نجات•

P

P

R

R
مستندات مربوط به •

مطالعات و طراحیهاي 
.صورت گرفته

سدهاي احداث شده•
تعیین حریم بستر•
آبخیزداري•

مستندات مربوط به ابالغیه ها و اطالعیه هاي •
هواشناسي

تيمستندات مربوط به تمهیدات آمادگي و تدارکا•
سطح آموزش نیروها •
مانورهاي اجرا شده •
برنامه ریزي هاي صورت گرفته•

time

:مستندات مربوط به 
اقدامات پاکسازي•
(ساماندهي )بازسازي موقت•

شامل تعمیر موقت، احداث 
...خاکریز و 

اقدامات بازسازي•

* Prevention      ** Preparedness       *** Response       **** Recovery



کدگذاري  مستندات  و سوابق/ شناسه 

بایستي به سوابقنظم دادن و حفظ و نگهداري ، ردیابي، کنترل، بازیابي آسانبه منظور 

:م دادشناسه یا کد گذاري را مي توان به یكي از صورتهاي زیر انجاآنها را کدگذاري نمود

الف-مخفف نام سازمان–مخفف نوع مدرک –شماره سریال

ب-مخفف نام سازمان –مخفف نوع مدرک -فرآیند/ مخفف نام بخش–شماره سریال 



کلمات  اختصاری



اختصاريیا فرآیندفعالیت

ه.ااخطاريه هواشناسي

ه.اهواشناسياطالجيه

م.اانحراف مسير

ر.تتتليه روستا

م.ببازسازي منازل روستايي

ر.ببازرسي از رودخانه

کلمات اختصاری



شاخص های قابل استخراج از مستندات

ورهاطالعات كمي و كيفي تاسيسات  آبي  خسارت دیده  از سيل در  یک د

زیرساختهای  شهری و روستایي تحت تاثیر سیل در  یک دوره در  یک دوره

تعداد منازل آسیب دیده در سال در  یک دوره در  یک دوره

تعداد منازل آسِب دیده در  یک دوره

هکتار مساحت زمین زراعي خسارت دیده در  یک دوره

تعداد تلفات جاني در  یک دوره

تعداد مجروحان در  یک دوره

میزان خسارت مالي به جاده های روستایي در  یک دوره

تعداد دامهای آسیب دیده در  یک دوره

مدت زمان  معطلي مردم تا جاری شدن كمک های امدادی

مدت زمان معطلي تا زمان بازگشایي مسیرها

مدت زمان تخلیه مناطق از زمان دریافت هشدار





موقعيت و محدوده اجراي طرح-1-1

شناسنامه فني طرح-1-2

اطالجات مربوط به مجريان طرح-1-3

اطالجات فعاليت هاي غير اجرايي شامل بازرسي دوره اي از رودخانه و مسيل-1-4

مطالعات شناسايي مناطق سيل گير-1-5

مطالعات پهنه بندي سيل-1-6

مطالعات بهسازي مسير-1-7

مطالعات مسيرهاي تتليه-1-8

مطالعات مهندسي رودخانه در محدوده طرح-1-9

اطالجات مربوط به جبليات اصالح و بهسازي پل و ابنيه آبي-1-10



فرمهای اطالعاتي مورد استفاده به منظور مستندسازی فعالیت های صورت گرفته در مرحله آمادگي-2

آمادگي دراز مدت-2-1

آمادگي كوتاه -2-2
مدت



اطالجات مربوط به آموز  كاركنان شامل سر فصل مطالب و جروه ها، مشتصات -2-1-1
آموز  دهنده ها و كارآموزان، سبت و تتصص آنها

اطالجات مربوط به اجراي مانور-2-1-2•

اطالجات مربوط به مجريان و شركت كنندگان مانور-2-1-2-1

اطالجات مربوط به امكانات و تجهيرات مورد استفاده در مانور-2-1-2-2•

ارزيابي مانور و نتايج حاصل-2-1-2-3



اطالجات محدوده سيل گيري-2-2-1

اطالجات مربوط به هشدار هاي اداره هواشناسي شامل اطالجيه واخطاريه-2-2-2

اطالجات مربوط به هباهنگي ها و اقدامات اوليه صورت گرفته در قبال دريافت هشدار-2-2-3

اطالجات فعاليت هاي اوليه-2-2-4

فعاليت هاي هباهنگي با ساير نهادها و سازمان هاي خارج از شركت آب منطقه اي-2-2-5

فعاليت هاي صورت گرفته توسط واحدهاي جبلياتي-2-2-6

اطالع رساني هاي اوليه صورت گرفته توسط كبيته سيل-2-2-7



اطالجات توصيف سانحه سيل به لحاظ شدت و زمان-3-1
توصيف شرايط آب و هوايي وقوع سيل-3-2
وضعيت كاربري اراضي محدوده سيل گرفته شده-3-3
اطالجات مربوط به داغاب سيل-3-4
اطالع رساني هاي صورت گرفته-3-5
شرح رويدادها و فعاليت ها به ترتيب زمان-3-6
موارد مهم مشاهده شده طي جبليات-3-7
اطالجات خسارت هاي جاني و مالي-3-8
اطالجات جراحت هاي وارد شده به ساكنين-3-8-1
خسارت هاي وارد شده به تاسيسات شهري و روستايي-3-8-2
خسارت هاي وارد شده به زمينهاي كشاورزي-3-8-3
وضعيت ترافيكي -3-9
اطالجات مربوط به دجاوي-3-10



اطالجات موقعيت و محدوده اجراي طرح-4-1

مشتصات فني طرح بازسازي مسكن و تاسيسات-4-2

مشتصات فني طرح پاكسازي و احياي زمين هاي كشاورزي-4-3

اطالجات مربوط به مجريان طرح-4-4

اطالجات مربوط به امكانات  تجهيرات مورد استفاده در طرح بازسازي-4-5

اطالجات مربوط به هباهنگي هاي صورت گرفته براي اجراي طرح بازسازي-4-6

.مشتصات طرح شامل مشتصات جبومي، فني، قرارداد، گرار  هاي مطالعاتي و غيره-4-7



طبقه بندی بانک های اطالعاتي سوانح و حوادث در کشورهای مختلف

بين البلليدادهپايگاه هاي

پايگاه  داده  هاي منطقه اي

مليپايگاه  داده  هاي 

ايالتيپايگاه  داده  هاي 

سوانح و حوادث پايگاه  داده  هاي 
خاص

پايگاه  داده  هاديگر 



(NCDC)مربوطهآسيبهايوطوفاندادهپايگاهبينالملليدادهپايگاههاي

Iran-دادهپايگاه Des-Inventarمللسازمانعمرانبخشبهوابسته
(UNDP)متحد

ينفيليپمليبحرانهايهماهنگيشورايدادههايپايگاه
(NDCC)

(SUB-National)دادههايپايگاه(CRED)بحراناپيدميدلوژيتحقيقاتمركزدادهپايگاه
حرانزابسوانحتحليلوتصويرگريپايش،دادهپايگاهNatcatمونيخاتكاييبيمهشركت

((MANDISAجنوبيآفريقاي
(NSET)نپالزلزلهتكنولوژيمليجمعيتSigmaسوئيسبيمهشركت

درUNDPمللسازمانعمرانوتوسعهبخشدادهپايگاهADRC،GLIDEجهاني؛بحرانشمارهكنندهتعيينپايگاهداده
سريالنكا

Orissa-UNPPدادهپايگاهبحراندادهپايگاهپروژهريچموند؛دانشگاهپايگاهداده

GainesvilleدرفلوريدادانشگاهدادهپايگاهBASICSبريتانياسريعمراقبتجمعيتدادهپايگاه

كشوريسطحدرخاصسوانحدادهپايگاههايمنطقهايدادههايپايگاه
دربحرانازپيشگيرياجتماعيمطالعاتشبكهدادهپايگاه

La))التينآمريكاي RED

شدهتهيهميتچتندباددادهپايگاه

السالوادورزلزلهدادهپايگاه(ADRC)بحراناثراتكاهشآسياييمركزدادهپايگاه
هنداقيانوسسوناميدادهپايگاه(National)مليپايگاهدادههاي

سانحهنوعبهمنحصراطالعاتيپايگاه((EMAاستراليااضطرارمديريتبحرانوسوانحپايگاهداده
USGSزلزلهاطالعاتيبانكسنتلوئيسبحراناطالعاتماتريس

(CDD)كانادابحرانيسوانحاطالعاتبانك

SHELDITS))متحدهاياالتسوانحاطالعاتيبانك

مخاطراتمليآمار:آمريكامتحدهاياالتاطالعاتيبانك

مرور بانک های اطالعاتي سوانح و حوادث در کشورهای مختلف



ساختار بانک اطالعاتي

تجربيات مديريت سيالبمستندسازي



ساختار بانک اطالعاتي

جدول 

فرم

پرس و جو يا خواستار

ردهگرار  گيري در صفحه گست



جريان اطالعاتی مستندسازي و تشكيل هسته مستندسازي:نتايج و بحث

اهش مستندسازي مدارک بحران سیل ابزاري موثر جهت مرور، بازنگري و ممیزي اقدامات ک
طراحي چارچوب مستندسازي سیل هاي استان گلستان:مطالعه موردي-آثار سیل



قابل تهیه توسط سازمان هاي مختلفمستندات 

چارچوب طراحي:مطالعه موردي-مستندسازي مدارک بحران سیل ابزاري موثر جهت مرور، بازنگري و ممیزي اقدامات کاهش آثار سیل
مستندسازي سیل هاي استان گلستان
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فهرست مستندات قابل تهیه توسط سازمان هاي مختلف:نتایج و بحث

ار مستندسازي مدارك بحران سیل ابزاري موثر جهت مرور، بازنگري و ممیزي اقدامات کاهش آث
طراحی چارچوب مستندسازي سیل هاي استان گلستان:مطالعه موردي-سیل

اطالعات و اسنادواحد سازمانیردیف

شركتآبمنطقهاي1

دادههايهيدروليكيوهيدرولوژيكي
طرحهايسازهايپيشگيريازسيل
نقاطسيلخيز
(پهنهبنديسيل)طرحهايتعيينحريمبسترومنطقهبنديسيل
مطالعاتطرحهايغيرسازهايكنترلسيل
خسارتبهتاسيساتوابنيهآبي

ارزيابيكميوكيفيخسارتواردشدهبهمسكنهايآسيبديدهبنيادمسكنانقالباسالمي2
كميتوكيفيتطرحهايبازسازيمسكن

ادارهراهوشهرسازي3

طرحهايپيشگيريازسيلگيريجادهوابنيهراه
شناسايينقاطسيلخيزدرمسيرجاده
پلهاوابنيهمشكلسازدرزمانوقوعسيل
ارزيابيخسارتواردشدهبرراهوابينه
مانوروآموزش
تجهيزاتوامكانات
بازسازيراهوابنيه

پيشبينيجويادارههواشناسياستانوشهرستان4
هشدارهاواخطاريهها

جمعيتهاللاحمر5
اقداماتامدادي
مانورودورههايآموزشيوبازآموزي
پرسنلامدادگر

طرحهايآبخيزداريسازمانجنگلها،مراتعوآبخيزداري6
خسارتبهجنگلهاوزمينهايكشاورزي

جرايماتفاقافتادهدرزمانوپسازوقوعسيلنيرويانتظامي7
تمهيداتاجراشدهجهتكاهشجرايم

ادارهراهنماييورانندگي8
تصادفاتمرتبطباوقوعسيل
كميتوكيفيتصدماتواردشدهبهوسايطنقليه
توقفوانسدادترافيك
تمهيداتترافيكيوهشدارها

شهرداري9

خسارتبهتاسيساتوابنيهشهري
مرحلهمديريت4اقداماتستادهاياجراييشهريجهتكاهشآثارسيلدر

بحرانسيلشهري
مانوروآموزش
هشدار
طرحهايساماندهيآبهايسطحي

استانداري،فرمانداري،بخشداريودهياري10
هماهنگيهاومديريت
ارزيابيخسارتهايواردشدهبهمراكزشهريوروستايي
صورتجلسات

مجروحينوتلفاتانسانياورژانس11

سازمانمحيطزيست12
خسارتهايمحيطزيستيبهمحيطانساني،حيواني
خسارتهايمحيطزيستيبهمنابعآبسطحيوزيرزميني
پاكيزهسازيمحيطزيستي

اطالعرسانيوهشداروارتباطاتمخابرات13
اطالعرسانيصداوسيما14

آموزشهمگاني
خسارتواردشدهبهمزارعكشاورزي،باغاتوداموطيورجهادكشاورزي15



ساختار بانک اطالعاتي





مستندسازیبرنامه کاربردی طراحي •

• ویژگی های خالقانه

استفاده از دوربين، ميكروفون، موقعيت مكاني و زمان دقيق انجام فعاليت•

قابليت تبديل صدا به متن و افرودن هو  مصنوجي •



ویژگي هاي خالقانه•

مستندسازیطراحي برنامه کاربردی •

مشاهده اطالجات زنده بر روي نقشه•

مردم و مسئوليندسترسي آسان به اطالجات و مستندات قابل اطبينان توسط •



ويژگي هاي خالقانه•

مستندسازیطراحي برنامه کاربردی •

جات قابليت استفاده نبودن از داده و اطال•
( يمردم محل)جيني ارسالي توسط شواهد 

:جهت

صحت سنجي اطالجات و جلوگيري از•
شايعه

ند بيان اظهارات مردمي براي اصالح فرآي•
نيازسنجي حين شرايط اضطراري



ويژگي هاي خالقانه•

مستندسازیطراحي برنامه کاربردی •

كاربران و محل منابعتوزيع مناسب منابع بر اساس درخواست هاي •



مريت هاي رقابتي پايدار•

مستندسازیطراحي برنامه کاربردی •

اده جبع آوري د)پيشگام بودن سامانه پيشنهادي •
(هايي كه در آينده وجود نتواهند داشت

توامان در زمينه مديريت تيم حاوي متتصص•
بحران و برنامه نويسي

وانح تيم داراي تجربه هاي گذشته در مستندسازي س•
كشور



ابا تشكر از توجه شم

ارزیابي آخرین وقایع سيالب در كشور -كارگاه تخصصي 


