
 دستورالعمل اجراي چهارمين تمرين سراسري زلزله وايمني
 مقدمه 

كوچك و بزرگي است كه در نقاط مختلف به  يكي از انواع سوانح طبيعي كه كشور ما همواره با آن مواجه است زلزله هاي
  . ده ايمدر پي رخداد اين زلزله ها شاهد تلفات انساني و خسارات اقتصادي جبران ناپذيري بو. وقوع مي پيوندد

  با توجه به تجارب بدست آمده كودكان و نوجوانان همواره يكي از آسيب پذيرترين اقشار جامعه در برابر زلزله
آسيب پذيري اين گروه از يك سو و ضرورت تدوين برنامه هايي براي هدايت مديريت بحراني مانند زلزله در . اندبوده  

 1/11/80اه بين المللي زلزله شناسي و مهندسي زلزله در تاريخ مهدهاي كودك از سوي ديگر موجب شد كه پژوهشگ
ساله با سازمان بهزيستي كل كشور حركتي را در راستاي آموزش كودكان، مربيان و اولياء  5طي امضاء تفاهم نامه اي 

  .مهدها آغاز كند
سال   5به مدت  مجدداً 1385اين تفاهم نامه پس از تدوين و اجراي دوره هاي آموزشي و تمرين هاي ويژه در سال

  با اين رويكرد انتظار. حاكي از اثربخشي، ضرورت و استمرار اين فعاليت استتمديد شد كه خود 
گامهاي مؤثري آگاهي و آمادگي رود مديران، مربيان و اولياء مهدهاي كودك در اجراي هر چه بهتر فعاليتهاي  مي 

  .ست مشاركتي پررنگ داشته باشندا آموزشها برداشته و در روز اجراي تمرين كه نمود عيني اين
 
 

 برگزار خواهد شد1391ارديبهشت ماه  18تمرين زلزله و ايمني در 

 
 

را چگونه انجام دهيم؟ تمرين زلزله و ايمني  
و نوار  كتاب راهنماي تدريس مفهوم زلزله وايمنيمربيان عزيز مي توانند طي يك برنامه و الگوي مشخص و با استفاده از 

مفاهيم زلزله، پناهگيري صحيح ونكات ) انتشارات پژوهشگاه بين المللي زلزله شناسي و مهندسي زلزله(  وقصه  شعر
روز تمرين زلزله و ايمني فرصت مناسبي است براينكه . ايمني در برابر زلزله را به كودكان كالس خود آموزش دهند

منتقل كنند  و در اشاعه فرهنگ ايمني در جامعه نقش موثري كودكان آنچه را در مورد زلزله آموخته اندبه ديگر افراد 
  :ه يكي از دوشكل زير انجام مي شودتمرين زلزله و ايمني ب .داشته باشند

 

  اجراي تمرين زلزله و ايمني در داخل مهد - 
الزم، تمرين زلزله و ايمني را در داخل  هاي توانند با هماهنگي مديران و مربيان مي

هاي نمايشي، شعر  اولياء كودكان برگزار كنند و با اجراي برنامهمهد با دعوت از 
مرتبط با موضوع زلزله و ايمني نكات آموزشي را از زبان كودكان براي اولياء و ... و

.ديگر مهمانان بيان كنند  
 
 



 
 

  اجراي تمرين زلزله و ايمني در داخل پارك - 
انايي و خالقيت خودمند با توجه به تو هر ساله تعدادي از مهدهاي عالقه  

در تمرين زلزله و ايمني به صورت داوطلب و با هماهنگي سازمان بهزيستي   
كنند  شود شركت مي كه در داخل يك يا چند پارك بزرگ شهر برگزار مي   

كنند هاي نمايشي متنوعي را اجرا مي و برنامه  
 
 

  :شامل سه مرحله مي باشد پاركهاتمرين زلزله و ايمني در 
شعر زلزله و ايمني را به صورت دسته جمعي  در اين مرحله كودكان در پارك؛ ي كودكان از محلهاي تعيين شدهراهپيماي - 1

  .كنند خوانند و پالكاردهاي پيام هاي ايمني را حمل مي مي
قرائت قرآن، سرود ملي، شعر زلزله و ايمني، نمايش  از جملهدر جايگاه تعيين شده و اجراي برنامه ويژه  كودكان استقرار - 2

 .مرتبط با موضوع

توسط تعدادي از مهدهاي كودك به ... خميربازي و نقاشي انجام فعاليتهاي جنبي مرتبط با موضوع زلزله و ايمني مانند - 3
 .مجزا در كنار محل برگزاري تمرين هاي صورت غرفه

  
  :شركت در تمرين زلزله و ايمني نكات زير را در نظر داشته باشند مديران و مربيان عالقه مند الزم است براي

  كودك در تمرين شركت كنند؛ 20تا  15از هر مهد بايد 

 همه كودكان بايد شعر زلزله و ايمني را حفظ باشند و بتوانند به طور دسته جمعي بخوانند؛ 

 نمايشي، بازي  ءمناطق خود برنامهيستي توانند با هماهنگي سرگروه و كارشناس مسؤالن بهز هر يك از مهدها مي
  را ترتيب دهند و در روز تمرين اجرا كنند اي با موضوع زلزله و ايمني عروسكي يا مسابقه

 توضيحات مربوط به گردنبند (شود؛  براي تمامي كودكاني كه در تمرين شركت خواهند كرد بايد گردنبند شناسايي تهيه
 )ارائه شده است زيرشناسايي در 

 پيام هاي ايمني ضميمه (  شود؛ ههاي نقاشي كوچك تهي به صورت پالكارد در مقواهاي بزرگ يا بوم يهاي ايمنپيام
 .اين دستور العمل است



 .تعدادي از كودكان بايد براي مصاحبه با خبرنگاران تلويزيون از قبل آماده باشند - 
 

  
  دك،نام و نام خانوادگي كو :)گردنبند(عات مورد نياز داخل كيف اطال
  نام و نام خانوادگي و شماره تلفن و نشاني منزل، ،گروه خوني كودك سن،

  چنانچه كودك بيماري خاصي داردو  شماره تلفن يكي از بستگان كودك
 .اسيت دارد بر روي كارت نوشته شوديا به دارويي حس 

.  
  به والدين يادآوري كنيد گردنبند شناسايي كودك بايد هميشه بخصوص

  .د كودكان به مهد در گردنشان باشدهنگام ورو 
 
 

 

   :اقدامات صحيح هنگام وقوع زلزله 

 دارد؛ العمل صحيح باز مي خونسردي و آرامش خود را حفظ كنيد زيرا نگراني و اضطراب، شما را از عكس -1

و ديوارها  و به در خروجي ساختمان نزديك هستيد به فضاي باز رفته و به دور از ساختمانها بوده اگر در طبقه همكف - 2
 قرار بگيريد؛

 از پنجره ها و درهاي شيشه اي فاصله بگيريد؛ - 3

دور ...) تابلوها، قفسه ها و(دارند مانند از وسايلي كه امكان سقوط  ن هستيد بالفاصلهاگر در فضاي داخل ساختما - 4
 گيري كنيد؛ وير پناهمطابق تص ديوار داخلييا گوشه  هاي مناسب مانند زير ميز محكم، كنار  شويد و در يكي از محل

  
  

  
 

  
  



در فضاي باز مانند حياط هستيد از وسايل بازي، درختان و ساختمان دور شويد و يك زانوي خود را به  اگر - 5
 .زمين زده و وسط حياط بنشينيد

 

قسمت چهارمين تمرين سراسري ( براي اطالعات بيشتر مي توانيد به وب سايت پزوهشگاه
 ..مراجعه كنيد )زلزله ايمني 
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