
   

   

 مدیریت بحران و ارتباطات  رزیابی چک لیست خودا -3پیوست شماره 

  نام شرکت   سند عنوان 

  تاریخ تایید   ارزیابی شده توسط 

 

 مدارک ذی ربط 

 محل نگهداری  عنوان مستند 

  

  

  

  

  

  

  

 

 مصاحبه ها 

 سمت شغلی  نام و نام خانوادگی سمت شغلی  نام و نام خانوادگی

    

    

    

    

    

    

    



   

   

 آمادگی شرکت در مدیریت بحران و ارتباطات-1شاخص 

 

 شواهد و مستندات خیر بله  سوال 

ص 
شاخ

1 

ارتباطات   و  بحران  مدیریت  های  برنامه  از  شرکت  عامل  مدیر 

 حمایت می کند؟ 

   

تهدیدها و خطرات بحرانی شناسایی و پروتکل هایی برای رفع  

 آنها تعریف شده؟ 

   

نتایج حاصل از ارزیابی های بین کلیه سطوح اجرایی و عملیاتی  

 شرکت به اشتراک گذاشته می شود؟

   

و   وظایف  شرح  که  دارد  مشخصی  بحران  مدیریت  تیم  شرکت 

 مسئولیتهای آن هم تعیین شده ؟ 

   

سازوکار اطالع رسانی در مورد موارد بحرانی در شرکت تعریف  

 شده؟ 

   

ای   را    ،موارد بحرانیسخنگوی رسانه  تعیین و آموزشهای الزم 

 دیده است؟

   

کنترل      و  مستندسازی  ارتباطات  و  بحران  مدیریت  های  برنامه 

 می شود؟ 

   

کلیدی   تماسی  اطالعات  و  برنامه  به  بحران  مدیریت  تیم  افراد 

 دسترسی دارند و اطالعات تماسی خودشان هم مشخص است؟

   

    ایجاد و تجهیز شده است؟ مرکز کنترل بحران 

وجود  شرکت  در  کلیدی  های  رسانه  تمامی  اطالعات  دفترچه 

 دارد؟

   

    کارکنان پایه ریزی شده است؟  به سازوکاری برای هشدار

ذی نفعان مرتبط با خطرات و تهدیدهای    هاطالعات تماس کلی

 شناسایی شده بحرانی موجود می باشد؟ 

   

کت در این شاخص تایید شده یم باشد. " بیل " است، فوق  سواالتچنانچه پاسخ تمام   سطح شر
کت تایید نشده ارزیابی یم شود. چنانچه پاسخ به تمام سواالت فوق بله نیست، سطح   شر

 1سطح ارزیابی شده شرکت برای شاخص شماره 
 تایید شده 

 تایید نشده

 

 



   

   

 بازنگری -2شاخص 

 

 شواهد و مستندات خیر بله  سوال 

ص 
شاخ

2 

.مدیریت بحران شرکت برنامه منظمی برای بازنگری و به روز  1

 ؟ رسانی دارد

   

 اگر پاسخ به سوال فوق بلی است این موارد را بررسی نمایید: 

بازنگری در زمان هایی که فردی از تیم مدیریت بحران تغییر می  

 کند انجام می شود؟

   

زمان هایی که تغییر اساسی در شرکت اتفاق می افتد  بازنگری در  

 ماهه انجام می شود؟  24یا  18و یا بر اساس برنامه زمان بندی 

   

تیم مدیریت بحران حداق سالی دوبار  2 .سازوکار اطالع رسانی 

 آزموده می شود؟ 

   

.سازوکارهای تعریف شده هشدار به کارکنان در مواقع بحرانی  3

 یکبار آزموده می شود؟حداقل سالی 

   

بحران ظرف مدت  4 تیم مدیریت  و    2.اعضا جدید  تیم  به  ماه 

 برنامه های آن آگاه می شوند؟ 

   

برنامه های سیستم مدیریت بحران انجام 5 اشتراک گذاری  .به 

 می شود؟ 

   

کت در این شاخص تایید شده یم باشد. فوق  سواالتچنانچه پاسخ تمام   " بیل " است، سطح شر
کت تایید نشده ارزیابی یم شود.   چنانچه پاسخ به تمام سواالت فوق بله نیست، سطح شر

 2سطح ارزیابی شده شرکت برای شاخص شماره 
 تایید شده 

 تایید نشده

 

 آموزش -3شاخص 

 

 شواهد و مستندات خیر بله  سوال 

ص 
شاخ

    هدایت و انجام می شود؟   ،های سالیانه شبیه سازی بحراننشست   3

هر سه سال یکبار شبیه سازی کلیه موارد بحرانی شناسایی شده  

 انجام می شود؟

   

کت در این شاخص تایید شده یم باشد. فوق  سواالتچنانچه پاسخ تمام   " بیل " است، سطح شر
کت تایید نشده ارزیابی یم شود.   چنانچه پاسخ به تمام سواالت فوق بله نیست، سطح شر

 3سطح ارزیابی شده شرکت برای شاخص شماره 
 تایید شده 

 تایید نشده



   

   

 


