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 به نام خدا

 گفتارشيپ

 قابل توجه ديتهد کين موضوع يرخداد ا ،يجوامع بشر در ها يماريب انواع يريگ همه سوابق به توجه با

. است يمتک آن يديکل کارکنان به شدت به ستميس نيا مطمئن عملکرد رايز است، قدرت ستميس يابر

 معرض در را ستميسقطعا  ،يديکل کارکنان دادن دست از به دنبال آنو  مناسب يزير برنامه فقدان

  .خواهد داد قرار قدرت ستميس در ولامتد يشامدهايپ انواع وقوع با سهيمقا در يبزرگتر داتيتهد

از  يکيدر سراسر جهان انجام گرفته است که  يا گسترده يها يابين منظور مطالعات و ارزيبه هم

NERCگرفته توسط  قات صورتين تحقيتر منسجم
در سال  /H1N1 Aآنفوالنزا  يريگ بعد از همهو  1

 يريپذ بيها، آس يماريب يريگ از همه يدات ناشين مطالعه، تهديانجام شده است. در ا يالديم 2002

 يها و نهادها از توسط سازمانيمورد ن يرانه و اصالحيشگين موضوع و اقدامات پيستم قدرت از ايس

 يها در ماه 12-ديکوو يماريب يوع جهانين با توجه به شيهمچن ح شده است.يبخش برق تشر يتيحاکم

ت يريدر ارتباط با مد 2ک هشدار سطحي، 2020مارس  10خ يدر تار NERCستم هشدار ير، سياخ

تحت  يها سازمان يه برايتوص 6منتشر کرده است که شامل  يمارين بيا يريگ از همه يناش يشامدهايپ

 باشد. يها م هين توصياقدامات انجام شده بر اساس ا يده و دستورالعمل گزارش NERCپوشش 

نه، ين زمير منابع موجود در ايشده است تا با استفاده از مراجع فوق و سا ين گزارش سعيدر ا

د يامشود.  هيته ريگ همه يها يماريت بيريمد ياز براياقدامات مورد ن يدر جهت مستندساز يسينو شيپ

، يات جهانيه بر دانش، تخصص و تعهد کارکنان مجموعه صنعت برق و استفاده از تجربياست تا با تک

مشابه  يدادهايرو تيريمد يبرا يمنسجم يها هيط بتوان دستورالعمل و روين شرايعالوه بر گذر موفق از ا

 ن نمود.يتدو ،ندهيدر آ

 

                                                           
1
 North American Electric Reliability Corporation 
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 يرگ همه هاي بيماري از يناش يامدهايت پيريمد (9

 داتيتهد (9-9

 دتريشد اريبس داديرو کي وقوع يبرا ليپتانس نيها در گذشته، ا يماريانواع ب يريگ با توجه به سوابق همه

 دسترس از اي يانسان يروين از يتوجه قابل در بخش يماريب ادجيا با تواند يم که يداديرو. دارد ز وجودين

. بگذارد ريتأث زين برق شبکه عملکرد بر مدارس، يليتعط اي خانواده ياعضا يماريب ليدل خارج نمودن آنها به

 يديکل پرسنل به شدت به ستميس نيا را عملکرد مطمئنيز ستم قدرت است،يس يبرا جدي ديتهد کي نيا

دات يتهد معرض در را ستميس يديکل پرسنل دادن دست از مناسب، يزير برنامه بدون است. يآن متک

 .دهد يم قرار ستم قدرتيمتدوال در س يشامدهايانواع پ وقوع با سهيدر مقا يبزرگتر

 يحال در. است روبرو يا سابقه کم يها چالش با ريگ همه يها يماريب اثرات کاهش در نيهمچن برق بخش

 کاهش و فاصله جاديا متداول يها وهيش کرد، محدود را ياقتصاد يضرور ريغ يها تيلفعا توان يم که

 که شبکه يابيباز و راتيتعم يها گروه و کنترل مراکز مانند موارد از يبعض در است ممکن ياجتماع مراودات

 تيسرا احتمال ،همکاران با کينزد تعامل و مشترک يکار يها نهيزم. نباشد مؤثر است، تر مهم آنها راتيتأث

 بدون يکار يها طيمح. کند کمک سازمان در يماريب گسترش به تواند يم و دهد يم شيافزا را يماريب

 طور به بردار بهره نيچند که ها روگاهين فرمان يها اتاق و نگيسپاچيد کنترل مراکز مانند ييجا جابه تيقابل

 کنند، ديتشد را يماريب وعيش توانند يم هستند، کار به مشغول آن در کار نوبت يها گروه قالب در و همزمان

 .فتديب اتفاق زين هينقل يها سيسرو در افراد کينزد ارتباط در تواند يم امر نيا نيهمچن
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 يريپذ بيآس (9-2

 موقع به يبانيپشت به شدت به تجارت، يکل يروندها از يرويپ با قدرت، شبکه در کارآمد يبردار بهره

 نسبت يحد تا را ديتول تواند يم ها روگاهين سوخت رهيو ذخ مخازن که يحال در. است ازمندين کاال و خدمات

 ليدل به برق صنعت گريد يها بخش از ياريبس در اما د،ينما مقاوم سوخت نيتام رهيزنج در اختالل به

 به است ممکن افتد، يم خطر به ها يماريب يريگ همه در آنها يشغل تيامن که يقرارداد کارکنان به يوابستگ

 .رديگ قرار ريتاث تحت زين انرژي و زنجيره تامين ستميس عملکرد ،کارکنان و نهادها متقابل يوابستگ ليدل

 

 

 يانسان يروين ييجا ت جابهيل محدوديبه دل است ممکن يماريب يريگ همه طول در نيهمچن بخش نيا 

 و نهيقرنطجاد يا ،يالملل نيب اي يداخل يمرزها شدن بسته. باشد ريپذ بيآس زين دولت اقدامات از يشنا

استمرار  ياز برايمورد ن انواع کاال و خدمات و سوختن يتام يها رهيزنج بر تواند يم حمل و نقل تيمحدود

 .بگذارد ريتأث يرسان برق

Electricity Supply Chain 
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 نيتام يبرا يکاف يانسان يروين وجود عدم اساساً ، مدت يطوالن و ديشد ريگ همه يماريب کي ياصل جهينت

 کارکنان تيکفا ،يبحران سطح از رفتن فراتر و دنيرس با. است قدرت ستميس ازين مورد نانياطم تيقابل

 بازده با قدرت شبکه ابتدا، در. کند يم دايپ انحراف قبول قابل و مناسب محدوده از قدرت ستميس يبردار بهره

 يواحدها .شوند يم يبارگذار يعاد طيشرا از باالتر محدوده در انتقال زاتيتجه و کند يم کار يتر نييپا

 و يانسان يخطا سطح شيافزا از يناش ديتول تيظرف کمبود رمنتظرهيغ يامدهايپ کاهش يبرا يروگاهين

 يزير برنامه .شوند يم يبردار بهره نامناسب طيشرا در منتظره، ريغ حوادث به پاسخ در يکارآمد کاهش

  شود. يم روبرو ريتاخ با زين يروگاهين يواحدها و انتقال شبکه زاتيتجه راتيتعم

 يور بهره و نانياطم تيقابل توجه قابل کاهش جهينت در و شود يم ديتشد طيشرا نيا زمان، گذشت با 

 و) تر يطوالن يها فتيش در کار يبرا برداران بهره اجبار ليدل به سرانجام،. گردد يم آشکار ستميس ياتيعمل

 يانسان يروين کمبود جبران منظور به يناکاف بهتجر با پرسنل يريبکارگ نيهمچن و( هفته در شتريب ساعات

 يها تيمحدود و يانسان يروين بر راتيتأث ،نيبنابرا. ابدي يم شيافزا ندهيفزا طور به يانسان يخطا متخصص،

 .گردد ستم قدرتيس معمول حوادث رخداد از پس ستميس ريتاخ با يابيباز به منجر است ممکن نقل و حمل
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 ياصالحرانه و يشگياقدامات پ (9-9

 يدهد که معموال در طراح ير قرار ميستم را تحت تاثيس يديکل يها ييدارا ،ريگ همه يماريک بي

 نيبنابرا ."يمنابع انسان"د: نشو ينان لحاظ نميت اطمياز قابل يحفظ سطح قابل قبول يقدرت برا يها شبکه

 که يبه طور .است ازين متفاوت اساساً واکنش کي و دين تهديا يامدهايپ يابيارز يبرا يمتفاوت يها روش به

 آموزش و التيتحص ،يهماهنگ ، يزير برنامه به ديبا ،ريگ همه يها يماريه با بلمقاب جهت يجاد آمادگيا يبرا

 گردد. توجه مستمر

 يضرور يندهايفرآ حفظ بر تنها تينها در ،يانسان يروين کاهش ليدل به ريگ همه يماريب اثرات با مقابله

 يا گسترده يها برنامه ،يريگ همه اثرات با مقابله يبرا حاضر حال در نهادها از ياريبس. شد خواهد متمرکز

 که يطور به است، متفاوت برق صنعت يها بخش سراسر در ها طرح نيا. دارند شانيندهايفرآ تداوم يبرا

 در را ياندرم کادر و روسيو ضد يداروها ،يشخص بهداشت به مربوط زاتيتجه توانند يم نهادها از يبرخ

 ارائه يبرا يبهداشت يها مراقبت از يبخش از دولت، تيحما به بسته زين گريد يبرخ و باشند داشته ارياخت

 بخش که ستين يا فهيوظ ريگ همه يماريب وعيش به پاسخ و يزير برنامه .بود خواهند برخوردار خدمات نيا

 يدرمان خدمات دهندگان ارائه و دولت با کينزد يهماهنگ به امر نيا. دهد انجام را آن ييتنها به بتواند برق

 يماريب وعيش کردن محدود جهت موقع به و هماهنگ مناسب، اقدامات که شود حاصل نانياطم تا دارد ازين

 .  گردد يم اجرا

شرکت  هر يبرا خاص يزير برنامه: است ياساس محور دو شامل ريگ همه يماريب کنترل يبرا يزير برنامه

 هيتهتوسط هر شرکت و سازمان  خاص يها برنامه. کالن بخش برق سطح در يزير نامهبر و و سازمان

 ،کشور سطح در يزير برنامه. کنند يزير برنامه را يماريب يريگ همه به سازمان آن پاسخ بتوانند تا شوند يم

  .رديگ يمصنعت برق را در بر  يها ها و سازمان ه شرکتيکل نيب ازين مورد يهماهنگ
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 ها اقدامات سازمان (9-9-9

 مولفه نياول. است مؤلفه دو يدارا اصل در شود، ينظر گرفته مدر  ها شرکت يبرا که يا ژهيو يها برنامه

 يها هيرو ريسا و اطالعات يفناور ،يانسان منابع مسائل بر يمبتن و سازمان يعاد يندهايفرآ تداوم يبرا

 حضور عدم جمله از يموضوعات با سازمان برخورد يچگونگ ها برنامه نيا. شود يم نيتدو يبردار بهره "يداخل"

 حداقل سازمان يها تيفعال تداوم يها برنامه. کند يم نييتب را عفونت کنترل و دور راه از ارتباط کارکنان،

 :باشد ريز موارد شامل ديبا

  يشگيرانهپ و يواکنش بومکت و تدوين يک برنامهتهيه 

 سازمان يديکارکنان کل ييشناسا 

 يديکل کارکنان تعداد تيکفا در يبحران يها آستانه ييشناسا 

 حساس و يديکل يندهايفرآ يبرا بانيپشت يانسان منابع صيتخص 

 ياجتماع يجداساز/  کار طيمح در عفونت کنترل 

 حساس و يديکل يها محل به يدسترس کنترل 

  ها خانواده وآموزش کارکنان 

 ت سفرهايمحدود 

 ط کاريکارکنان / مح يغربالگر-شيخو 

 يت پزشکيگزارش وضع 

 کارکنان يبرا يشخص و حفاظت يزات بهداشتيتجه رهيذخ 

 سازمان ير ضروريغ يندهاينظر از فرآ صرف 

 يابتال گرفتن نظر دربرگشت به کار و  کارکنان، ابيغ و حضور زمان کنترل يها يمش خطن يتدو 

 مدارس ياحتمال يليتعط ايآنها  خانواده کينزد عضو کي اي کارکنان

 يدورکار يسنج و امکان يبررس 
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 انعقاد ، يانسان يرويدر ارتباط با کاهش ن و مقررات نيقوان ياز برخ يپوش صرف نظر و چشم

 ن کاال و خدماتيره تاميو اختالل در زنج ياضطرار يقراردادها

 سازمان کار  کي مختلف يها بخش در که کارکنان يبرا يحت کنندگان، مراجعه يبرا تيمحدود

 کنند يم

 بوجود ريگ همه يماريب فيخف تاًنسب تيماه جهينت در است ممکن که اعتماد به نفس کاذبت يريمد 

 ونيناسيواکس برابر در مقاومت جمله از باشد، آمده

 يابيباز يها ياستراتژ: 

o از جهت بازگرندادن افراد يها / اقدامات مورد ن هيو رو يماريب يريگ همهدوران  يها استيق سيتعل

 به محل کار

o ها افتهياک و اشتر يو مستندساز يماريب يريگ رات پس از همهيتاث  يابيارز 

o يانسان يرويط کاهش نيمدت در شرا يعملکرد طوالن 

 منابع نيب يا ژهيو يهماهنگ به نيبنابرا و است يانسان يرويمتوجه ن اقدامات نيا از ياريبستمرکز 

 اجرا ديبا يآموزش برنامه کي ،ها طرح نيا نيتدو از پس .باشد يم ازين کارکنانت يريمد و يزير برنامه ،يانسان

ن برنامه يا. نان حاصل گرددياطم ها هيرو و ها استيس با سازمان رانيمد و ه کارکنانيکل يياز آشنا تا شود

 ز باشد.ين يابيد شامل ارزيهستند، با يدياز سازمان که شامل کارکنان کل ييها بخش يبرا يآموزش

 يروين طيشرا رييتغ به نسبتسازمان  ياتيعمل پاسخ ناظر بر ،سازمان هر خاص يزير برنامه دوم شکل

از  تا شود انجام صنعت برق درها  ر سازمانيبا سا هماهنگ کامالًبه صورت  ديبا ها برنامه نيا. باشد يم يانسان

 که يموضوعاتنان حاصل شود. ياطم يط کاهش منابع انسانيستم قدرت در شرايت سيو امن يداريپا حفظ

 :از عبارتند دنشو گرفته نظر در ديبا ها برنامه نيا نيتدو و يبررس هنگام
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 را به عهده دارند: بکهش يفه راهبريکه وظ ييها نهادها و سازمان يبرا 

o ن بازار برق و يبر قوان يمبتن يبردار بهره يدر چه مواقع که ديين نماييتع را يطيشرا

 رد.يکارانه در دستور کار قرار گ محافظه يبردار ق شود و بهرهيد تعليبا يرقابت

o ط يستم به شرايد تا در صورت ورود سييم نمايمحور را تنظ-تيمنا يها نامه موافقت

 ت گردد.يرعا ياقتصاد يها نهيستم بدون توجه به هزيت سيود امني، قيحفاظت-خود

o يبردار ، بهرهي، در صورت در دسترس نبودن منابع کافيط فوق العاده و اضطراريدر شرا 

 د.ياز شبکه را مد نظر داشته باش يا رهيجز

 يروگاهين يبرداران واحدها ن و بهرهيمالک يبرا: 

o د از مدار خارج شود.يروگاه بايک ني يد که در چه مواقعيين نماييرا تع يطيشرا 

o اجباراً  يواحدها يبردار ت تعداد کارکنان در بهرهيکفادر يبحرانسطوح  يبرا يبند تيالو

 د.ييت شبکه را اجرا نمايود امنيل قيدر مدار به دل

o د.يريرا در نظر بگ يرسان رات و سوختيتعم يها رنامهرات مرتبط با بيتاث 

 انتقال: يها برداران شبکه ن و بهرهيمالک يبرا 

o و  يعيطب يدادهاياز رو يشبکه در ارتباط با حوادث ناش يابيباز يها  تير الويياحتمال تغ

  د. يريدر نظر بگ، ها روگاهين ديبه تول يدر دسترسر ييل تغيبه دل را ستم قدرتيمعمول س

 يزير در برنامه يديکل( اقدامات 9-9-9-9

و توسط  هيته ياست که توسط سازمان بهداشت جهان يبر اطالعات يمبتن ريپنج مرحله ذکر شده در ز

NERC يمحل ،يدولت يابتدا با دستگاه ها ديبا ريگ همه يماريبه بواکنش  يها برنامه. شده است ينيبازب ،

 يزير چارچوب برنامه کي ريگ همه يها يماريپنج مرحله واکنش به ب مربوطه هماهنگ شوند. ياستانو  يالتيا

 .دهد يرا ارائه م ديمف
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 يجهان يريگ همه هشدار: 1 مرحله

 يحوزه آمادگ يها يزير اعالم شود و برنامه يماريشدن ب ريگ همه برداران بهره، مالکان و ها دولت به

 روز شوند.  و به يد بررسيبا

 يجهان يريگ ش از همهيپ :2 مرحله

ت يريمدبخش  يها و نهادها دولتن مرحله يدر ادهد.  يانتقال انسان به انسان رخ م قياز طر وعيش

کنند.  يم ياحتمال يها برنامه يپرسنل و اجرادر  يجاد آمادگياشروع به اختصاص منابع،  يشهر

 شود. يوع من آنها شريدر باطالعات  عي، برنامه توزپرسنل مناسب توسط يها ارتقاء پاسخ يبرا

 وع در سطح جهانيش :3 مرحله

 يواکنش يها برنامه يساز ادهيدر سطح جهان و آغاز پ يماريبوع يش

 ياختالل حداکثر :2 مرحله

. گذاشتخواهد  يکار يدر فضا يير بسزايداده تاثتلفات رخ  اب پرسنل در محل کار و يغ ينرخ باال

 د.ها دوام داشته باش تا ماهمرحله  نياممکن است  يحت

 در بلند مدت يابيباز :5 مرحله

 در يديجد طيخواهد شد. شرا فيتضع يبه طور قابل توجهو اقتصاد  ش خواهد رفتيپکند  يبهبود

مرحله حداقل سه ماه و احتماالً تا شش ماه ادامه  ني. اشدخواهد  حاکمبزرگ و کوچک  يها شرکت

 .خواهد داشت

 اقدامات انجام يبرا برق بخش ينهادها توسط (1ست )ويپگانه باال، اطالعات جداول 5بر اساس مراحل 

 .، ارائه شده استانتظار مورد اتمام خيتار و شده نييتع يها تيمسئول ،يديکل
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 بخش برق يتيحاکم يها اقدامات نهاد (9-9-2

 چارچوب کي را در قالب برق بخشدر  کالن يها يهماهنگ و ها طرحد يصنعت برق با يتيحاکم ينهادها

 به ييپاسخگو يبرا ديبا ها برنامه. باشد اجرا قابل هر سازمان يها برنامه آن براساس که دننک هيته مشترک

 به. شوند يطراح ينيب شيپ قابل و هماهنگ يروش بر اساس ها محرک از سازگار و مشترک يا مجموعه

 نيا در تيموفق يبنا سنگ ،يخصوص ينهادها يچه از سوو  دولت يسو از چه ، اطالعات يگذار اشتراک

 .بود خواهد ها تالش

 

 ديجد اسيمق کي ديبا خاص طور بهبراي رصد مناسب شيوع بيماري و تاثيرات آن بر سيستم قدرت، 

 تواند يم ديجد اسيمق نيا .دهد ارائه آن وعيش و يماريب ينسب شدت مورد در يمعتبر اطالعات تا شود هيته

WHO استفاده مورد يفعل اسيمق
. مايدن ليتکم ،است شيوع جغرافيايي ترشگس بر مبتني تنها که را 2

 به WHO اسيمق از استفاده در يفعل عملکرد درضعف  وضوح به 2002 سال در A / H1N1 يآنفلوانزا

 به عيسر نسبتاً A / H1N1 يآنفوالنزا که يحال در: داد نشانرا  ندهايفرآ استمرار يزير برنامه يراهنما عنوان

 از ييها بخش صنعت برق که بودند يجزئ آنقدر WHOاس يمق الئمع اما د،يرس يماريب يريگ همه مرحله

 .نکرد فعال بود، م شدهيتنظ اسيمق نيا در وعيش شرفتيپ با قبالً که را خود يها برنامه

                                                           
2
 World health organization 
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وزارت  به 2002 سال در NERC ريگ همه آنفلوانزا کارگروه توسط ديجد شاخصک يف يتعر سينوشيپ  

 ريتأث زانيم اساس بر ريگ همه يماريب شدت يريگ اندازه شاخص ،سينو شيپن يدر ا .شد شنهاديپبهداشت 

3يبحران نقاط" که يهفتگ يها گزارش .است متمرکز کارکنان بتيغ نرخ آن در
 ،اند شده ييشناسا آنجا در "

 حيصح واکنش يبرا ،سفر تيمحدود يها هيتوص و مدارس يليتعط مورد در مناسب يرسان اطالعبه همراه 

 در تا کنند يم هيتک اطالعات نيا به شبکه برداران بهره و زاتيتجه ني. مالک هستند مهم رايبس صنعت برق

 اطالعات نيا. دهند پاسخ رشد به رو داتيتهد به مناسب طور به رانه خوديشگيو پ يواکنش يها برنامه

 بيآس مناطق در ها ر سازمانيسا با متقابل کمک يها نامه توافق اجرا يبرا را ها بخش نيا ييتوانا نيهمچن

 .داشت خواهد همراه به دهيد

 به امروزه که ييارهايمع. شود گزارش و هيته ديبا زين يماريب يبرا نانهيب شيو پ فاز شيپ يها شاخص

و  يساز برجسته به قادر يزمان تنها که هستند "فاز پس يها شاخص" معموالً شود، يم گزارش برق صنعت

 فاز شيپ يها شاخص. دباش دا کردهيوع پيبه شکل گسترده ش يماريب که هستند موضوعاتانعکاس مناسب 

 از دهد يم امکان ها سازمان به ، کند فراهم ينيب شيپ يالگوها ييشناسا يبرا را يديمف ابزار تواند يمکه 

 يبرا الزم اقدامات انجام زمان مورد در يتر هوشمندانه ماتيتصم و کنند محافظت بهتر خود کارکنان

 . ندياتخاذ نما يدين کارکنان کلنه کرديقرنط

 و برق بخش يديکل کارکنان که گردد حاصل نانياطم تا شود اتخاذ يروشن يها استيس ديبا نيهمچن

 صورت در روسيو ضد يداروها و ها واکسن ،يشخص محافظت زاتيتجه افتيدر خصوص در آنها يها خانواده

به صراحت  يدرمان خدمات دهندگان ارائه با دولت باتمکات در ديبا تياولو نيا. دارند قرار تياولو در لزوم

. شود جاديا کارکنان بخش برق هيکل به خدمات نيا ارائه يبرا هماهنگ سازوکار کي ديبا نيهمچن. شود ديق

 توانند يم يدرمان و يبهداشت خدمات متخصصان که نکهيدال بر ا يمدارک حاضر حال در مثال، عنوان به

 .، وجود نداردکنند زيمتما افراد هيبق از را يديکل کارکنان

                                                           
3
 Hot spot 
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 هيرا ته يرسان الزم اطالع يها پروتکل و يديت تعداد کارکنان کليکفادر  يبحران سطوح ديبا ها سازمان

 يبرا اطالعات نيا بخش برق گزارش دهند. يتيحاکم ينهادها به ،طيشرا نيا به دنيرس هنگام تا کنند

 مهم اريبس است، کمک ازمندين يها سازمان از يبانيپشت و ييپاسخگو به قادر برق بخش که نيا از نانياطم

 است ممکن که دهد يم ارائه يدولت مقامات به را مهم گزارش کي نيهمچن يرسان اطالع نيا .بود خواهد

 دچار ستم قدرتيمعمول س و يعيحوادث طب به ييپاسخگو اي مطمئن يبردار بهره ادامه در ها کدام بخش

 .دنشو مشکل

 در سيستم يمنابع انسان کليه وضعيت بر نظارت براي را هايي برنامه بايد بخش برق يتياکمح ينهادها

 اطالعات نيا .نان حاصل شودين شکل ممکن اطميبه بهتر منابع تخصيص از تا کنند فراهم گيري همه طول

 يسراسر ت شبکهيوضع از تا شود گزارش پوششتحت  يها سازمان بهالزم  يدر قالب هشدارها ديبا يقيتلف

 بر آن اطالع داشته باشند. يريگ رات همهيبرق و تاث
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 91-ديکوو يماريب يامدهايت پيريدر مورد مد NERC يها هيتوص (2

 NERCتحت پوشش  ينهادهادهد که  يرا ارائه م يه شده مشخصي، اقدامات توصNERC 2سطح  هشدار

تحت پوشش  ينهادها، NERCنامه  نييآ 810اده رند. طبق ميک موضوع خاص در نظر بگيد در مواجه با يبا

انجام شده در رابطه  يها تيفعال -2ند. يد نماييرا تا NERCستم هشدار يها در س هين توصيافت ايدر -1 :ديبا

نموده و به  يبند ن گزارشات را جمعيا يتمام NERCت يند. در نهايگزارش نما NERCها را به  هين توصيبا ا

 دهد. ي( ارائه مFERCال )فدر يم انرژيات تنظيه

ارائه شده است  NERCنان توسط يت اطميقابل يکه در قالب استانداردها يه اسناد باالدستياجرا مفاد کل

 ت دارد. يارجح 2ن هشدار سطح يارائه شده در ا يها هيتوصبر 

 يکنترل، فناور يها ستمي، سو سايبري يکيزيفت يامن يها تحت پوشش که در حوزه يها بخش يتمام

ن هشدار يا ت دارند،يفعال د و انتقاليشبکه تول يو نگهدار يبردار ، بهرهيمرتبط با طراح يندهاياطالعات، فرآ

 کنند. يافت ميرا در

 ها هيتوص (2-9

 کند: ير را درخواست ميتحت پوشش موارد ز يه نهادهايها از کل هين توصيا

 ستم هشدار يها در س هين توصيافت ايدرNERC ند.يد نماييرا تا 

 و اقدامات الزم را انجام دهند. يها را بررس هين توصيا 

 ند.يل و ارسال نماي، تکمي، موارد را بررسيده مطابق دستورالعمل گزارش 

 يو برآوردها 12-ديگسترش کوو يط جاريمناسب از شرا 2يتيوضع ياريتوسعه و حفظ هوش :9ه شماره يتوص

CDC يها حاضر مشاوره نده. در حاليرات آن در آيمعتبر از گسترش و تاث
دادها و يرو يزير را در برنامه 5

 يدارا که يمناطق به کارمندان يشخص سفر يها برنامه از يش آگاهيافزا يد و تالش براييسفرها لحاظ نما

                                                           
4
 Situational awareness 

5
 Centers for Disease Control and Prevention 
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 .ديريبگ نظر هستند را در فعال مشاوره 

 ينان. اقدامات الزم براه کارکيکل يبرا يرانه و بهبود بهداشت شخصيشگيت اقدامات پيتقو :2ه شماره يتوص

 يها محل يژه برايزات به طور ويه سطوح و تجهينمودن کل يز کردن و ضدعفونيت تميفيت و کيش کميافزا

ن يمرتبط باشند، در نظر گرفته شود. چن يماريشتر با بيسربسته که ممکن است ب يحساس و فضاها

 يها تيجلسات باشد. محدود يها النه مشترک و سيل نقليکنترل، وسا  ممکن است شامل اتاق ييها محل

ن کارکنان يجلسات در آنها لحاظ شود و همچن يا برگزارين اماکن يکنندگان از ا ديبازد يدر دسترس يشتريب

 ند.يت نمايگر فعاليکديکار با حداکثر فاصله ممکن از  نوبت يها در گروه

د و از يينما يو بروزرسان ين را مجدداً بررسسازما يها تياستمرار فعال يموجود برا يها برنامه :9ه شماره يتوص

وع در سازمان، باعث يها که در صورت ش يماريب يريگ از همه يم ناشيرات مستقيآنها در کاهش تاث ياثربخش

در  يماريوع بيا شيد که آيينما يد. بررسينان حاصل کنيشوند، اطم يف سازمان ميدر شرح وظا اخالل

ها و  ر بگذارد؟ آستانهيز تاثيدر همان حوزه ن يبانيا منابع پشتيمانکاران يپ يها تيتواند بر فعال يسازمان م

ب ياز آس يريو جلوگ يريپذ ش انطباقيافزا يبرا يبان اضطراريپشت يروهاين يريضرورت بکارگ يمرزها

 نيو قوان CDC يها هيها با توص ن طرحيد که ايينان حاصل نمايد و اطميينما يه و اعتبارسنجيشتر را تهيب

 مطابقت دارند.  يمحل

، کاالها و منابع ياساس يها مولفه يريپذ سازمان در برابر اختالل در دسترس يآور تاب :4ه شماره يتوص

که از مناطق گسترش و ...(  يس و نگهداري، خدمات سرويدکي)سوخت، قطعات ن يره تاميدر زنج يبانيپشت

 ين و کشورهاين مناطق شامل چيل حاضر اشود. در حا يابيرند، ارزيگ يدر جهان سرچشمه م يماريب

، ي، بهداشتيکيزات الکترونيتجه ير را بر روين تاثيشتريرود ب يباشد که انتظار م يا ميجنوب شرق آس

 يداريخر يمال يو نهادها ها توسط شرکت يشمال يکايه در آمرک يا هين مواد اوليو همچن ييايميش

ژه يکاال و خدمات و به طور و يبانيپشت يبر رو يهانشوند، داشته باشد. اخالل در حمل و نقل ج يم

د با ياقدامات با مناسب يبند تيالو يها برا خواهد داشت. سازمان يرات نوسانيتاث "بموقعک يلجست"
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زان مصرف، ين، ميره تاميزنج ياساس يها از مولفه يکنندگان کاال و خدمات در خصوص برآورد موجود نيتام

 ند. ينما يو حادثه، همکار يط عاديشرا يبردار شده در بهره ييشناسا يها سکين مجدد، رينرخ تام

ن يمهمتر يبند تيرات به منظور الويتعم يزير توسعه و برنامه يها ل نمودن طرحيضرورت تعد :5ه شماره يتوص

ت را اليها و اشخاص ثالث و دوره قطع تسه ر سازمانيسا يبانيرد. الزامات پشتيقرار گ يابيها مورد ارز پروژه

و حادثه را  يط عاديها در شرا تيفعال ياز برايزات مورد نيو تجه يدکيزان مصرف قطعات يدر نظر گرفته و م

به  يدسترس در قيطر از مطمئن و منيا يبردار بهره حفظ يبرا ازين صورت در را ها د. برنامهيين نماييتع

 ...(  و ينگهدار و سيسرو خدمات ،يدکي قطعات سوخت،) نيتأم رهيزنج در اختالل اي بالقوه يانسان يروين

 .ديکن ليتعد

و  ينيب شيروس کرونا پيبا مضمون و ياجتماع يطلبانه مهندس در خصوص حمالت فرصت :6ه شماره يتوص

 يها کي( و تاکتSpear phishing, watering hole) يبريجاد شود. انواع حمالت سايالزم ا يآمادگ

دات يشود. تمه يمهم بکار گرفته م يدادهايدر رو يه از عالقه عموماستفاد سوء ياطالعات معموال برا ضد

 يبرا يدر حوادث احتمال يبريزات سايها و تجه ييو حفظ دارا يريپذ تينان از رويحصول اطم يالزم برا

در انجام شرح  ياستفاده حداکثر ياطالعات و ارتباطات برا يت منابع فناوري، اتخاذ شود. از کفايمنابع انسان

ن يا ياعتبارسنج يد. برايينان حاصل نمايستم، اطميت سيد امنيو بدون تهد يف به صورت دورکاريوظا

 د.  يينما يزير برنامه ياتيعمل يها ها، آزمون طرح
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 ر پاسخ مناسب ارائه دهند.يموظف هستند به سواالت ز ها هين توصيا **مخاطب يها ها و سازمان ه شرکتيکل

با  اي)به صورت مستقل  ييو پاسخگو واکنش مکتوب ک برنامهي يط اضطراريشرا يشما برا سازمان ايآ -1

 ن نموده است؟ياست، تدو ريگ همه يها يماريب به پاسخ شامل که گر(يد مکتوب يها برنامه مشارکت در

 الف( بله

 باشد. يط حال حاضر در دست اقدام ميشرا يک برنامه براين ير، اما تدويب( خ

 باشد. يدر دست اقدام نم يا چ برنامهين هير، تدويپ(خ

 يماريب ياحتمال يريگ ک همهي گذر از يبرا ياساس يها از نقشيا سازمان شما الزامات و منابع مورد نيآ -2

 کرده است؟ ينده را بررسيآ يط اضطراريدر شرا يشمال يکايدر آمر 12-ديکوو

 الف( بله

 ريب(خ

تحت  ييايکه منطقه جغراف ينده در صورتيدر آ 12-ديکوو يماريب يريگ همه يط اضطراريا در شرايآ -3

زات و يو برنامه ارسال تجه ينداشته باشد، سازمان شما آمادگ يقابل توجه يپوشش سازمان شما آلودگ

 ر را دارد؟ير مناطق درگيک به ساکم

بله( الف  

 ريخ(ب

ستم قدرت منطقه يس يداريت و پاين امنيتضم يبرا ين کاال و خدمات اساسيره تاميا سازمان شما زنجيآ -2

 ،در آن اختالل به وجود آوردبتواند  12-ديکوو يماريب يجهان يريگ که همه يطيدر شرارا تحت پوشش 

 نموده است؟ يبررس
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بله( الف  

 ريخ(ب

تواند  يکه م 12-ديکوو يماريب يريگ از همه يبالقوه ناش يها دير تهديا سازمان شما در حال حاضر با سايآ -5

 ر قرار دهد، روبرو است؟يتحت تاث را  دار در منطقه تحت پوششيپا ن برقيتام

بله( الف  

 ريخ(ب

 د.يح دهبالقوه را شر يها ديباشد، به صورت خالصه آن تهد يم "بله"، 5اگر پاسخ سوال  -6

 

 ** The Balancing Authority, Distribution Provider, Distribution Provider-UFLS, Frequency 

Response Sharing Group, Generator Owner, Generator Operator, Planning Authority, 

Reliability Coordinator, Resource Planner, Regulation Reserve Sharing Group, Reserve 

Sharing Group, Transmission Owner, Transmission Operator, Transmission Planner, 

Transmission Service Provider functional groups 
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 مراجع (9

[1] The Johns Hopkins Center for Systems Science and Engineering maintains a situational 

awareness tracker at Coronavirus COVID-19 Global Cases.  

 [2] NERC’s  Electricity  Sector  Influenza  Pandemic  Planning,  Preparation,  and Response  

Reference  Guide  provides  relevant  industry-specific recommendations developed 

during the 2006-07 H5N1 Influenza pandemic.   

 [3] The joint NERC and U.S.  Department  of  Energy, “High-Impact,  Low  Frequency 

Event  Risk  to  the  North  American  Bulk  Power  System”,  Summary  Report  

(commonly referred to as the “HILF Report”) contains guidance on pandemic planning 

and preparation on pages 47-60; this guidance focuses on the staffing and direct business 

impacts. 

[4] The U.S. Department of Homeland Security’s (DHS) 2006 Pandemic Influenza 

Preparedness, Response, and Recovery Guide for Critical Infrastructure and Key 

Resources has additional advice and guidance.   

[5] Assessment processes for supply chain disruptions and resultant business risks from  a  

pandemic  is  not  fundamentally  different  from  other  geopolitical  or socioeconomic 

causes. DHS’s 2019 Supply Chain Resilience Guide gives an overview of these 

considerations. 

[6] NERC’s Alert, Recommendation to Industry Coronavirus Disease (COVID-19) Pandemic 

Contingency Planning Initial Distribution: March 10, 2020. 

[7] The Electricity Subsector Coordinating Council (ESCC) maintains a consolidated list of 

online resources at the ESCC Workroom (login credentials required). 
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 ريزي اقدامات کليدي در برنامه -(9وست )يپ (4

 خيتار مسئول مراحل يديکل يعملکردها

A و ارتباط ياريحفظ هوش 

۱ 
 قيطر از رند.يقرار بگ يابيش و ارزيامورد پاست را نشانه گرفته  يکه سالمت يداتيل تهديبه دل يستيبا يمنابع پزشک

 ها تيوب سا اي يرسم يها بولتن

   مراحلدر تمام 

 د:يآ يکه در ادامه م رحيشبه  .مقابله به کار گرفته شوند يبرا رندگانيگ ميو تصم کارگران، کنانکار ني، به روزتر(ريمانند موارد ز) ريگ همه يماريب ژهيو اتيبا مستند کردن خصوص ۲

a مراحلدر تمام  رهيهوا و غذرات معلق در ، کردن ( انتقال مانند لمسي)ها(، سرعت و سهولت انتقال و حالت )ها سميمکان   

b مراحلدر تمام  ماند يم يره در فعال باقيهمچون دستگ مختلف سطوح يروس بر رويکه و يمدت زمان   

c مراحلدر تمام  يماريودن بب يو حداکثر دوره مسر -ميزمان بروز عال -يماريب يدوره نهفتگ   

d  مراحلدر تمام  کننده است.کمک  اريبس يماريب وعيکاهش خطر ش يبرا راني، سرپرستان و مدکنانانتظارات کاردر نظر گرفتن   

۳ 

 يها ياز جمله وابستگ اتيعمل تيو اهم ديرا آغاز کن ها استمرار فعاليت يزير برنامه ندي، فرآيريپذ تيمسئول جاديا يبرا

 اي ديمردم بگذارد. وقوع طوفان شد يبر رو يو جد ميمستق ريتواند تأث يرفتن آن م نيکه از ب ديکن ييمتقابل را شناسا

 باشد. نظر گرفته شده در ديبا ريهمه گ يماريب هنگامدر  برق شبکه در يموارد اضطرار ريسا

 مراحلدر تمام 

  

۴ 

از که ممکن است رخ دهد،  يبا توجه به عوارض جانبشود و مشخص  يانجام اقدامات ضرور يف آنها برايافراد و شرح وظا

 يساختار درمان نيو همچن يانسان يروين يدمياپ ييشناسا لياوا از. شود حاصل نانياطم يديکلکارکنان نه شدن يواکس

 .ديکن ريرا درگ يمنيمشترک بهداشت و ا يها تهيمانند کم

 1 مرحله

  

۵ 
ارائه  روسيو يبه حداقل رساندن انتقال احتمال يرا برا ييها هيو توص ديط برقرار کنبه طور مرتب و منظم با کارکنان ارتبا

 د.نشو يعملدر حال انجام تا اقدامات  ديده
 1 مرحله

  

۶ 
بر  يدميط اپيدر شرا يمهم يعملکردها که کليدي نه شدن کارکنانيواکس يراستادر  يبا واحد بهداشت عموم يهمکار

 عهده دارند.
 2 مرحله

  

B ها توسعه برنامه 

 شامل: يا مناسب پنج مرحله يها و مراحل پاسخ ده برنامه ۱

a  1 مرحله و سطح پاسخ مناسب ديتهد صيتشخ نديفراآغاز   

b 
 برداري هرهببه عنوان مثال، اتاق کنترل، ت خود ادامه دهند. يهمچنان به فعال يستيمهم سازمان که با يعملکردها ييشناسا

 بکهش و مانورهاي عميراتت، روگاهين
 1 مرحله
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c 1 مرحله آنها وجود دارد قيتعل که امکانسازمان  هاي فعاليت ييشناسا   

d 1 مرحله يدميدر طول اپ سازمان يو پرسنل پزشک راني، سرپرستان، مدکارگران، کنانکارف يح وظايتشر   

e 1 مرحله  يارتباط يها رهي، زنجپزشکان، نبايپشت ياعضا، ياصل نيمخاطبن يب يارتباطات اضطرار جاديا يدر راستا يا ن برنامهيتدو   

f 1 مرحله شوند يم يمهم تلقسازمان  ياساس يعملکردها يکه برا يديکل( کارکنان ي)ها ستيله يته   

g 
 فناوري يها رساختياز ز يستين منظور بايهم يبرا ،شتر کارکنان اتخاذ گردديهر چه ب يدر خصوص دورکار يماتيتصم

 ل شودنان حاصياطالعات اطم
 1مرحله

  

h 1 مرحله آنان باشد ياز کارکنان و خانواده ها يبانيپشت يدر راستا يستيه ها بايها و رو برنامه   

   1 مرحله  روسياز و يو عار "زيتم" محيط کار جاديا يکار برا يروين کيتفک يابيارز ۲

۳ 
 يابيمورد ارزکنفرانس را  دئويکنفرانس و وتله ده از ، استفاانواع تماس رو در رو ريجلسات و سا يمحدود کردن فراوان يبرا

 ديقرار ده
 1 مرحله

  

۴ 
  ممکن است با آنها مواجه شوند ريهمه گ يماريب کي يدر ط قانون يمجر يها که سازمان ييها تيو محدود يتيامن مسائل

 بگيريد نظر در را
 1 مرحله

  

   1 مرحله ديقرار ده يابيمورد ارز ياصل انيکنندگان و مشتر ني، تأممشترک با ارائه دهندگان خدمات ياتيعمل يها برنامه ۵

۶ 
را  االکپرسنلي يا تامين اي ه هزينه، رمعموليغ يها نهيهز نيتأم ني، کاهش درآمد و همچنبودجهقطع  و يمال راتيتأث

 .ديکن يابيارز
 1 مرحله

  

   1 مرحله .ديکن يابيارز يپزشک يها نهيهز شيافزا يرا برا مهيبالقوه ب يها نهيهز ۷

   1 مرحله رضرور در محل کاريو عدم حضور کارکنان غ يدورکار يابيارز ۸

   3 مرحله ديقرار ده يابيکار را مورد ارزدر محل  کليدي کارکنان تحت نظر داشتن لياز قب دترياقدامات شد از بهين ۹

C ها توسعه سياست 

۱ 
از  وعيکه ش يا پس از بازگشت از منطقه نهيقرنط ياحتمال سفر کارکنان، از جمله مقررات استيس ي/ به روز رسان نيتدو

 کاربرد دارد. زينشخصي و  يکار يها امر در مورد مسافرت نياست. ا شروع شده جاآن
 1 مرحله

  

   1 مرحله .ديروز کنبه  يدميپط ايبا توجه به شراجلسات را  يبرگزار مربوط به يها استيس ۲

   1 مرحله شود  يکارکنان اجرا م نيدر بکه در صورت بروز حادثه  سازمانورود به  نديفراامل ش مراجعه کنندگان يخط مشن يتدو ۳

۴ 
، به که در معرض خطر قرار دارند يکنانکار تيريمد يمحرمانه برا يها استيتا س ديبا مسئوالن بهداشت و درمان مشورت کن

 شودروز 
 1 مرحله

  

   1 مرحله با کارکنانه دور ارتباط از را يخط مش يتوسعه / بروزرسان ۵
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   1 مرحله کنند. يه ميرا توص يبت کارکنان اقداماتيجبران خسارات غ يکه در راستا ييها استيس يا بروزرسانين يتدو ۶

   2 مرحله نحوه حضور کارکنان در محل کار يها استيس يا بروزرسانين و يتدو ۷

D نيآموزش و تمر 

   2 مرحله ديکن دييو تأ شيرا آزما يدگآما يها برنامه يا بطور دوره ۱

۲ 
قرار  يبررس مورد يريگ همه طيدر شرا اجرا يبرا هاآن ييتا توانارد يگ مورد سنجش قراراطالعات  يفناور يها رساختيز

 رد.يگ
 2 مرحله

  

E زات و امکاناتيتجه 

   2 مرحله .دي، قرارداد ببندباشد رهيو غ يکار يها ستگاهيمشترک، ا يفضاها، انهيرا زاتيکننده تجه يضد عفون که يبا شرکت ۱

۲ 
جاد يادستکش التکس و  يکاغذ ستمالد، ياسپر ها شامل کننده يضدعفون ينگهدار يبرا ي مناسبفضا کيدر محل کار 

 شود.

   2 مرحله

۳ 

 يبرا)ماسک ، دستکش و لباس(  يکاف ريخواهد داشت و مقاد يچه اثربخش يمحافظ شخص زاتيکه تجه ديمشخص کن

هنگام شروع ممکن است در  ياتيح يمحافظ شخص زاتي. در دسترس بودن تجهه شوديکارکنان حاضر در محل کار ته

 برسد.  به صفر يدمياپ

 2 مرحله

  

   2 مرحله خيره شودذ و آب ييا محل کار مواد غذايدر کافه تر ۴

   2 مرحله اعمال شود ها يخروجها و  وروديدر همه نه يقرنط شداگر الزم  ۵

F ياقدامات واکنش 

 سازمان توسط کارکنان ۱

a 
مقامات  يها هيتوص يستياند با روس بودهينکه در معرض ويا اي هستند مشکوک  اياند  روس شدهيمبتال به و که  يکارکنان

 ت کنند.يرا رعا هاي بهداشتي در زمينه خود مافوق
 3 مرحله

  

 توسط کارفرما وعيدر هنگام بروز ش ۲

a 3 مرحله ان بگذارند.ين موضوع را با مافوق خود در مياو  رنديکه با پزشک خود تماس بگ شود هيآلوده توص ايدر معرض نان کبه کار   

b 3 مرحله در تماس باشد.  يم پزشکيبه طور مستمر با ت يستيسالمت کارکنان با يريگيپ يسازمان برا مديران ارشد   

c 

کمک به  يمناسب برا يپرسشنامه غربالگر کيدر معرض  مراجعه کنندگان/  کنانکار هيکه کل شود يساز ادهيپ ينديفرآ

 اي ديا کرده ديدر هفته گذشته از مکان پرخطر بازد اي)به عنوان مثال ، آ ريخ اي استخطر بالقوه  کي نيا ايآ نکهيا ييشناسا

 رند.يقرار گنه( 

 3 مرحله

  

d 3 مرحله نيمحل کار و کارکنان و همچن يضد عفونق آنها ياز طر و ديريدر نظر بگ را افتظن/ آژانس  سيسرو کي، در صورت لزوم   
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 کيبه تفک ازي. نديجلسه( را انجام ده يآشپزخانه و اتاق ها يمشترک )از جمله حمام ، محل ها يفضاهاو  زاتيتجه هيکل

 .ديقرار ده يابيارزمورد کارمندان را 

e 3 مرحله .تعطيل کنيدرا تا رفع کامل مشکل  سالن ورزش و... ،ذاخوريغمچون و مشترک در سازمان ه يرضروريغ يفضاها   

f 3 مرحله د.يقرار ده يابين کارکنان در سازمان را مورد ارزيفاصله مناسب ب   

g 3 مرحله .ديکن يابيرا ارز بانيکامل کارکنان از جمله فعال کردن امکانات پشت داسازيجبه  ازين   

h 3 مرحله .ديکن يابيارز کار محلرا از  ضرور ريغ کنانکار هيتخلبه  ازين   

i 3 مرحله شود. يريزات جلوگيتجه آسيب بهاز  تاه شود يزات تهيکردن سطوح و تجه يدستورالعمل نحوه ضدعفون   

j 3 مرحله باشند يپزشک يها هيکارکنان به طور مرتب در معرض توص   

k 3 مرحله ار داشته باشند.يدر اخت يزات محافظت شخصيتجه يستيت مشغول هستند بايحساس به فعال يط هايکه در مح يکارکنان   

l 3 مرحله  د.يبرقرار کنموقت  نهيها قرنط يدر همه خروج   

m 

پس محل اقامت ( تماس يو شماره )ها پرسنلي، شناسه يتا نام و نام خانوادگ دياطالع ده تيکارکنان موجود در سا هيبه کل

که بعد از محل کار با آنها در تماس خواهند بود تا  ين و کسانياز جمله شماره تماس والد .نده دهيارا را ترک محل کار از

  ت آنان را رصد کرد.يبتوان وضع

 3 مرحله

  

n 
 ه دهنديخود را بعد از ورود به سازمان ارامتبوع از مراجعه کنندگان خواسته شود مشخصات و شماره تماس خود و سازمان 

 م در صورت لزوم(الز يها يريگي)جهت پ
 3 مرحله

  

 یپزشک ادر درمانی وکتوسط  ۳

a مراحلدر تمام  ر ارشديارتباط با مد   

b مراحلدر تمام  .دنکن يرويپ يشنهادياقدامات پ هياز کل ديکن هيو توص ديکارکنان برقرار کن هيارتباط منظم با کل   

c  مراحلدر تمام  ه کارکنان برقرار شود. يبا کل ، ارتباطات منظم ريهمه گ يماريدر مورد باطالعات خاص  ايدر مورد هرگونه الزامات خاص   

d 
 يس بهداشتيراهروها و سرو آشپزخانه همچون ييها بخشدستمال مرطوب در و   يضدعفون يانواع محلول ها شود هيتوص

 .رديقرار گ
 2 مرحله

  

e 3 مرحله آنها استفاده کنند. يها يياه شود با پزشکان خود در تماس باشند و از راهنميبه کارکنان توص   

f 
الفاصله با مافوق خود تماس گرفته و اطالع قرار گرفتند ب يماريکه در معرض ابتال به ب يه شود در صورتيبه کارکنان توص

 .ندينما عمل شده نيتدو يها استيس اساس بر و نکرده مراجعه کار محل به ،دهند
 3 مرحله

  

g 5 مرحلهو  3 مرحله ند.يت خود مطلع نمايبه طور مستمر مافوق خود را از وضع ه شوديبه کارکنان توص   

 


