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دا  م     
  
  

  اجراي مانور سراسري زلزله و ايمني راهنماي
  )ويژه مديران مدارس كشور(

  
  1393 آذر ماه 8

  
   دوم ويرايش
  

  برگزار كنندگان
  وزارت آموزش و پرورش، وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، شناسي و مهندسي زلزله،  المللي زلزله پژوهشگاه بين

  ايران،  سازمان مديريت بحران كشور، سازمان صدا و سيماي جمهوري اسالميوزارت كشور، 
  آموزي سازمان دانش و ايران جمعيت هالل احمر جمهوري اسالمي

  

  مقدمه
در برابر اين پديده مدارس  و كادر آموزشي آموزان دانش و اهميت آمادگيايران خيزي  با توجه به لرزه

 ،علوم، تحقيقات و فناوري :هاي وزارتخانهبين 1382كه در سال ينامه مشترك طبيعي و براساس تفاهم
زلزله و سراسري مانور  شد،امضا  جمعيت هالل احمرو  سازمان صدا و سيما، كشور، آموزش و پرورش

اين مانور در مدارس با هدف ايجاد  .شود برگزار مي سراسر كشورآذرماه در مدارس  8ايمني همه ساله در 
   .شود پديده طبيعي برگزار مي  هاي ناشي از اين آسيب كاهش آمادگي براي رويارويي با يك زلزله واقعي و

  صورت  "من در برابر زلزله ايمن است؟ آيا مدرسة "با شعار  امسال برگزاري مانور زلزله و ايمني  
كاهش  زلزله و خسارات ناشي ازجلوگيري از  ترين عامل در به عنوان مهم ايمني ساختمان مدرسه. گيرد مي

اي  بهسازي لرزه برايالزم  اقداماتبنابراين بايد سعي شود؛  .گردد ميتلقي  آموزان و كاركنان دانشمرگ و مير 
اي و ساير مالحظات  ي غيرسازههاي ناشي از اجزا از آسيبآنها سازي  و ايمن) نيازدرصورت ( ارسساختمان مد

با اين وجود برگزاري  .شودايجاد  ارسايمني انجام شود تا آمادگي الزم براي رويارويي با اين پديده در مد
 مانوردر اين . تواند نقش مؤثري در كاهش خسارتهاي جاني و مالي زلزله داشته باشد مانورهاي ايمني نيز مي

ايمني ساختمانهاي مدارس كشور  ،خروج اضطرارييري و هگمهم يعني پنا راهكاردو گردد عالوه بر  تالش مي
 . نيز مورد توجه قرار گيرد

                                                                                                                                                                                          
 شناسي  المللي زلزله در پژوهشگاه بين 1393در آبانماه سال  ي اجراي مانورراهنما دوم ويرايش ،با توجه به رويكرد جديد مانور سراسري زلزله و ايمني

  .شود هاي قبلي مي و دستورالعمل هاو مهندسي زلزله تهيه و جايگزين راهنما
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  اهميت به ،بعد از انجام مانور و در طول سال تحصيليمديران محترم مدارس  شود ميتوصيه 
 انجام عمليات ساختماني متعاقب آن ريزي الزم براي برنامه و ارسساختمان مد اي لرزه ارزيابي ايمني

 اولياء و مربيان هاي نانجمو  سازمان نوسازي، توسعه و تجهيز مدارس كمك با) نياز در صورت(
  . ويژه داشته باشند توجه ...)و ساز خيرين مدرسه(مدارس و يا ساير سازمانهاي مردم نهاد 

 هاي  شدگان و تحميل هزينه كشتهن نشان داد مسائل نمايشي ماننداز  امكان تا حد شود مي توصيه
 .كنند پرهيزغيرضروري براي نمايش تخريب و آوار 

  
  
  

  اقدامات الزم قبل از اجراي مانور
  تشكيل شوراي ايمني  

مربيان مدرسه و با مشاركت  و انجمن اولياء ،با همكاري كادر آموزشي بايدمحترم مدارس  مديران
 1 براساس آنچه كه در پيوست ،به عنوان بازوهاي كمكي ،خود هطقمن  نشاني، هالل احمر و شهرداري آتش
اين شورا  .تشكيل دهنداز افراد عالقمند داوطلب و مطلع شوراي ايمني را  پيشنهاد شده است،راهنما اين 

دار وظايف  عهده گروه سبز. باشد گروههاي سبز، سفيد و قرمز مي ؛از سه گروه عملياتي تحت عناوين متشكل
هاي اوليه، تغذيه و  كمكبه دار وظايف مربوط  عهده گروه سفيد ،مربوط به اطالعات، ارتباطات و پشتيباني

 همراه با ها بايد اعضاي اين گروه. دنباش نشاني و نجات مي دار وظايف آتش عهده گروه قرمزو اسكان اضطراري 
در  ترثرؤيد و مفماي  شيوههر سال را به  آذر 8مانور  مانورهاي فصلي،و اجراي  برگزاري ،موزشهاي مستمرآ

  .مدرسه خود انجام دهند
  

 و ساير مالحظات بررسي وضعيت مدرسه از نظر ايمني سازه در برابر زلزله 

و يا ساير  استان سازمان نوسازي، توسعه و تجهيز مدارساز طريق مكاتبه با  مدير مدرسه شود توصيه مي
 هاي نقشه دريافت خود و بررسي ساختمان مدرسه جهتول معرفي كارشناس مسئبراي  ،سازمانهاي مسئول ديگر

مربوط به ساختمان  فرم ارزيابيايمني سازه ساختمان مدرسه مطلع و  ازو  نمايد اقدام آن يو تأسيسات يساختمان
در اين  .نمايدر مدرسه  نصب و در دفت تهيه ،كارشناس مسئولپس از تكميل توسط  ،2مطابق پيوسترا مدرسه 
به  نشاني و جرثقيل آتش  خودروهاي ،ها هاي دسترسي آمبوالنسهرا بررسي ؛مالحظاتي از قبيل بايد ارزيابي

هنگام در  هاي مشرف به آن ل ريزش ساختماناحتماو وضعيت حياط مدرسه از نظر محدوده ساختمان مدرسه 
  . در نظر گرفته شود زلزله

  مقاوم بودن ساختمان مدرسه دنمديران محترم به خاطر داشته باش
داراي اهميت اساسي استدر برابر زلزله   

 ياراد هك يشزومآ رداك اي نازومآ شناد زا هتسد نآ ،سرادم مرتحم ناريدم دوش يم هيصوت
 رد و دنيامن فاعم رونام ماجنا زا ار دنشاب يم ... و يتكرح تالكشم ،يبلق ،يسفنت ياهيراميب

  دنيامم ندااق يشانا زا تبقارم يارب ،يبلق ياهيزير همانرب اب عياقو هلزلز عوقو ماگنه
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 و مسئوليت سوزي آتش،بيمه زلزله  

را براي خود ساختمان مدرسه ، با هماهنگي وزارت آموزش و پرورش مدرسه مدير شود توصيه مي
خود نيز تحت پوشش بيمه  ،در عين حال .بيمه نمايددر اسرع وقت  سوزي و زلزله از آتش خسارتهاي ناشي

و  يآتش نشان( قرمز گروهكه عضو طلبي اودمعلمان  معاونين و و قرار گيردموزشي آمسئوليت مديران مراكز 
  .رنديگ قرارالزم  هاي بيمه تحت پوشش بايد نيز باشند مي )نجات

 
  
  
  
  

 اي  سازي غيرسازه ايمن 

در اين كه  زيرااهميت بسياري دارد  ،ي مقاوم استا اي در ساختماني كه از لحاظ سازه سازي غيرسازه ايمن
واژگوني و  اما پرتاب و شكستن وسايل و شود ميصدمات جزئي  باعثاحتماالً وقوع زلزله ، نوع ساختمانها

يت نكات بنابراين رعا .دشو مي مدرسهآموزان و كاركنان  دانش رساندن به اعث آسيبباجسام سنگين سقوط 
  :مهم است زير ضروري و

 .دنشو مخصوص چسباندهاي نهولفآنها سروي  بر ها براي جلوگيري از ريزش احتمالي شيشه -

 .بايد به سمت بيرون باز شوند و ساير اماكن آزمايشگاه كالسها، درهاي خروجي  ميتما -

 نها در نظر گرفتهآجايگزين مناسبي براي  ،قرار دارد اي هشيش كتيبه ي كه باالي در كالسهادر صورت -
و كاركنان آموزان  دانشبه تواند  ها هنگام وقوع زلزله مي اين شيشه فروريختن شكستن و زيرا ،شود

 .رساند  آسيب

در بايد و  باشددر جاي خود محكم  تا حد امكانيا قابل احتراق   ميدر آزمايشگاه، مواد شيميايي، س -
 .دنقرار داده شو تر دار و طبقات پايين هاي قفل قفسهداخل 

ها در جاي خود با  قفسه سياه، كمدها و    ، تابلوها، تختهچراغهاي آويز ؛آزمايشگاه و كتابخانه ،سهاكال در -
 .دنمناسب محكم شو هاي بست

و شيرهاي اصلي آنها بررسي و نواقص  آبهاي گاز،  كشي  هاي برق، لوله كشي كليد، پريز و سيم -
 .احتمالي توسط متخصصين برطرف شود

 . آزمايشگاه دو در خروجي به سمت بيرون داشته باشد بهتر است در صورت امكان -

است تا مديران مدارس در خصوص ارزيابي ساختمانهاي مدارس خود با ضروري 
  همكاري سازمان تجهيز و نوسازي مدارس هر چه سريعتر اقدام نمايند

  مديران مدرسه ضمن بيمه ساختمان مدارس خود در برابر  شود توصيه مي
نشاني و نجات را هر چه  آتش سوزي و زلزله، همكاران داوطلب در گروه آتش

 هاي الزم قرار دهندسريعتر تحت پوشش ساير بيمه
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 .اي چاپ و تكثير و نظاير آن با بستهاي مناسب محكم شوندهه، دستگا ها رايانه -

در  ، زيراآنها اطمينان حاصل شود عملكرد بودن درها كامالً بررسي شود و از سالم  دستگيره و قفل  -
 .ممكن است بر اثر زلزله و تكانهاي شديد درها قفل شوند در  و قفل  دستگيره خرابيصورت 

ينه و غيره ياز نصب تابلوهاي سنگين، آ هادر راهرو آموزان در مسيرهاي خروج و محل نشستن دانش -
 .پرهيز شود

 .از كنار پنجره فاصله داشته باشدتا حد امكان آموزان  ميز و نيمكت دانش -

 . دننبايد داراي حفاظ ثابت باش) طبقه همكف در بويژه(هاي مدرسه  پنجره -

 
  و مشخص كردن مسيرهاي خروج  اضطراري تهيه نقشه شناسايي مدرسه 

، مانند آزمايشگاه هايي مكانخروجي و  مسيرهاي، ها راه پله ،هاي هر طبقهكالسمحل بايد  هدر اين نقش
 ساختمان نقشه .دنبايد ساده و قابل فهم براي همه افراد باش ها اين نقشه. دنمشخص شو كامالً... كتابخانه و

 ،نقشه هر طبقه ت عالوه بربهتر اس و گردد نصب در محلهاي قابل رويت ،اسههر يك از كال بايد درمدرسه 
  .)4پيوست( مدرسه  نيز تهيه و در طبقه همكف نصب شود نقشه كل

  
 اضطراري باز كردن مسيرهاي خروج 

  ميمشخص شوند و تما در نواحي تاريك شبرنگ نوارهاييا و ها  فلشراهنما، با بايد  يمسيرهاي خروج
ها و راههاي خروجي از وسايل غيرضروري مانند گلدان، سطل زباله و غيره كه ممكن است پس  پله راهروها، راه

آموزان در مدرسه، از قفل كردن درهاي  در زمان حضور دانش .، خالي شوندنماينداز زلزله راه خروج را مسدود 
 .خوداري شوداكيداً  ساختمان مدرسه ورود و خروج

 
 حريق در مدرسه ياطفا سيستم اعالم و 

و مكانهاي  افراد ،طبقات تعداد نشاني و براساس يستگاه آتشبا هماهنگي با نزديكترين امدير مدرسه بايد 
 محلي قابل دسترسرا تهيه و آن را در  اطفاي حريقسولهاي پك ...كتابخانه و  ،آزمايشگاه :مورد استفاده مانند

بديهي است كه  .نمايداقدام مستمر آنها سولها نسبت به شارژ براساس تاريخ مندرج برروي كپ. هدد قرار
شامل سنسورهاي (الم حريق اع امكان ساختمان مدرسه خود را به سيستم مدارس بايد تا حدمديران 
  .مجهز كنند و تابلوي اصلي اعالم حريق در محلي مناسب نصب شود )ي كنترلتابلوهمچنين دود و ، حرارتي

 
 امدادي ايلكمكهاي اوليه و وس هاي تهيه جعبه 

وسايل داخل  هر فصل در پايانتهيه شود و  به تعداد كافي براي مدرسهي اوليه كهاجعبه كمضروري است 
  .وسايل و داروهاي آن مجدداً تهيه شود ،ازبيني و در صورت نيازب آن
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و كاله  چراغ قوه، دستكش :ادي ديگر مانندوسايل امد، ي اوليهاكمكههاي  بر جعبه عالوه شود ميتوصيه 
تا افراد و كادر  شود براي مدرسه تهيه ...و ديلم ،تبر سوت، راديو، طناب مخصوص، ، عينك ايمني،مقاوم

 هااز آن با رعايت كليه جوانب ايمني موقع لزوم بتوانند در ،اند هاي الزم را ديده آموزش الًآموزشي مدرسه كه قب
  .ه كننداستفاد

  

  مراكز امدادي  تريناز نزديك فهرستيتهيه  
ايستگاههاي  ،و اورژانس ترين مراكز درمانييكنزد مدرسه مكان براساسمديران مدارس،  ضروري است

سازي بر روي تلفن  عالوه بر ذخيره هاي تماس آنها را شماره د ونشناسايي كن را  مينيروي انتظا و نشاني آتش
  .دنماينمدرسه نصب  و اتاق سرايداري طبقه همكف دفتر مدرسه، بر روي تابلويي در همراه خود و معاونين مدرسه،

  
  مشخص كردن محل چاهها در حياط مدرسه 

و محل آن با عالمت رنگي مشخص ضروري است در صورت وجود چاه آب يا فاضالب در حياط مدرسه، 
 .شودمحل تعيين  آن به دور از ،براي بعد از انجام مانور يا زلزله واقعي ،در فضاي باز آموزان مع دانشجمحل ت

 
  آموزان  اماكن خطرناك براي دانش نمودنمشخص 

آموزان معرفي و  براي دانش... ها، ديوارهاي خارجي ساختمان مدرسه و  اماكن خطرناك مانند پنجره
  .دنعالمت گذاري شو

 
 تجمع دانش آموزان بعد از زلزله يا انجام مانور  مشخص كردن محل 

آموزان بعد از  دانش تجمع برايبعد از وقوع زلزله ه عنوان محل ايمن شكل بمستطيلي ترجيحاً  اي محدوده
به اندازه  ،مستطيل اين ضلعهايهر يك از شود  توصيه مي. گرفته شوددر حياط مدرسه در نظر  انجام مانور

1حداقل 
  .داشته باشد آن ضلع فاصله از و مشرف به حياط مدرسه ارتفاع ساختمان مجاور 3

 
 سازي آب  ذخيره 

آنها به تعداد سعي شود  واز تانكرهاي بزرگ آب استفاده بايد به منظور ذخيره آب براي بعد از وقوع زلزله 
  .دنشوآب آنها تعويض بار در سال ي مناسب و ايمن تعبيه و چند هادر جاكافي و 

 
  مناسب بودن در ورودي و سر در حياط مدرسه 

نشاني و امدادي در  هاي آتش در ورودي حياط مدرسه بايد از نظر ارتفاع و عرض براي ورود و خروج ماشين
و  شود هاي امدادي مي مانع عبور ماشين ،حياط مدرسه در كوتاه بودن سر گاهي. زمان حادثه مناسب باشد

  .داردبه همراه جبران ناپذيري براي مدرسه  خسارتهاي
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 زمان برگزاري مانور 

مدارس كشور   ميماه به صورت هم زمان در سطح تما آذر 8در همه ساله ر سراسري زلزله و ايمني مانو
  .شود ميبرگزار 

  

  
 
 

  
 مانور  مراحل اجراي

 مانور  زمان شروع  
از طريق راديو سراسري و  10:30تا  10ساعت  بين "زنگ ايمني در برابر زلزله" در روز مانور، آژير
مدت زمان  .اين آژير بايد از طريق بلندگوها در مدرسه پخش شوند .شدا پخش خواهد نهراديوهاي مراكز استا

  .نمايندپناهگيري  مناسب ينهامكاآموزان بايد در  دانشبود و در طول اين مدت  خواهدر يك دقيقه آژيپخش 
  

 
 

  
 

 مرحله پناهگيري  
 مناسب واكنش دباي آموزان و كادر آموزشي و اداري مدرسه  ، دانشبه محض پخش آژير از راديو سراسري

  :خود نشان دهند زير ازشرح  هب و
  

 دانش آموزان در داخل كالس درس  پناهگيري -1

در زير ميز پناهگيري كنند به اين صورت كه يك زانوي خود را به  بالفاصلهآموزان،  اين گروه از دانش
  .)1تصوير (هاي ميز را محكم بگيرند  زمين زده و سر و گردن خود را تا حد امكان پايين و با دست پايه

  

  
  )1(تصوير

سال طول در  بار ديگر حداقل يك، هرسال آذر ماه 8عالوه بر محترم  مديران شود توصيه مي
  برگزار نمايندمانور زلزله و ايمني را براي ايجاد آمادگي بيشتر در مدرسه خود  ،تحصيلي

در زمان زنگ دوم كه دانش آموزان سر كالس هستند، بايد مدارس نوبت بعدازظهر،   
.استفاده از زنگ مدرسه مانور را انجام دهند باو به مدت يك دقيقه   
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بين آموزان  بايد دانشآموزان وجود نداشت،  دانشپناهگيري براي  نيمكتدر صورتي كه فضاي كافي در زير 
نشسته و يك زانوي خود را به زمين زده و بهتر است با كيف از  آنهاو نزديكتر به يك رديف  نيمكتدو رديف 

  .)2تصوير (اي مانند گچ سقف مراقبت كنند  سر و گردن خود در برابر افتادن اجزاي غير سازه
  

  
  )2(تصوير 

  

در  و گردن ايشان است، در كنار صندلي بنشينند به نحوي كه سردار  انفرادي و دسته ،چنانچه صندلي كالس
  .دنفاصله مناسبي زير دسته صندلي قرار گيرد يا با كيف از سر و گردن خود محافظت كن
در گوشه ديوار داخلي . در كالس درس، گوشه ديوارهاي داخلي جاي نسبتاً مناسبي براي پناهگيري است

ديوار داخلي ديواري است كه پشت آن (و گردن خود محافظت نمايند  سر يا دست ازكامالً نشسته و با كيف 
  .)نباشد... فضاي باز مانند حياط، خيابان و

  

 در خروجينزديك  ه همكف ساختمان و قدر طب آموزان دانشپناهگيري  -2

ها و نماي  خود از ريزش احتمالي شيشهبا حفاظت  ،همراه با حفظ آرامش و خونسرديآموزان،  اين گروه از دانش
  .دنمراقب خود و اطرافيان باش، و روي زمين نشسته رفتهبه فضاي باز و به دور از ساختمانها و ديوارها  ،ساختمان

 

 آموزان در راهرو  دانش پناهگيري -3

، سپس كنار ديوار روندها ب ها و شيشه به كنار ديوارهاي داخلي و دور از پنجرهآموزان،  اين گروه از دانش
  .)3تصوير ( دنبا كيف، كتاب و يا دست بپوشان تا حد امكان گردن خود را نشسته و سر و

  

  
  )3(تصوير 
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 در آزمايشگاه آموزان  دانش پناهگيري -4

احتراق،  مواد و مايعات قابل دور از به و ارديو درگوشهآزمايشگاه و يا  ميزهاي زيرآموزان،  اين گروه از دانش
  .بگيرندهاي نگهداري آنها پناه  قفسهو   ميس

 
 در كتابخانهآموزان  دانشپناهگيري  - 5

زير ميز يا گوشه ديوار  مانند د و در جاي مناسبينهاي كتاب دور شو از قفسهآموزان،  اين گروه از دانش
  .دنداخلي پناهگيري كن

 

 حياط مدرسه  درآموزان  دانش پناهگيري -6

مدرسه و  ساختمان ،، ديوارهاپرچم هاي ميله شي نصب شده،زوسايل ور ازآموزان،  اين گروه از دانش
محلهاي تعيين شده قبلي د و در نفاصله بگير )در صورت وجود(مشرف به حياط مدرسه  مرتفع ساختمانهاي

  .دنباش شاندوستاند و مراقب خود و نحياط مدرسه بنشين در
 

  
  
  
  

  

  :هنگام پناهگيري در مهمنكات 
  .دناي فاصله بگير ها و درهاي شيشه از پنجره آموزان بايد دانش - الف
در آنجا وجود ...) تابلوها، گلدانها و ( وسايل ديگر امكان سقوط يا پرتابكه  محلهايياز آموزان بايد  دانش -ب

  .دندور شودارد، 
  .دنفاصله بگير هااز آن آموزان بايد دانش ،داردوجود  ي مانند بخاريشوسايل گرماي درس كالسدر  چنانچه -ج
  .دنبمانخود باقي شده  گيريدر محل پناهدر طول مدت زمان پخش آژير، آموزان بايد  دانش -د
  

  برخي اقدامات نامناسب در پناهگيري
 پناهگيري در جاهاي نامناسب  -1

نبايد  ،مدرسه حياطمشرف به  مرتفع ساختمانهاي ديوار در نزديكي يا كنار ديوارهاي حياط و -
 .درپناهگيري ك

 .نبايد پناهگيري كرد ها در زير پنجره ساختمان مدرسه ونزديك  -

 .كرد پناهگيري، نبايد ي كه احتمال سقوط يا واژگوني آنها وجود دارددر زير وسايل -

 
 نمودبايد اجتناب  در خروجي ها و ا  به طرف  راه پلهسهاز كال هجوم، شتابزدگي و دويدن با سرعتاز  -2

در آن مكان بوديد، باشند، ولي اگر در زمان زلزله  يري نميهگمحلهاي مناسبي براي پنا ،ها راه پله
نشسته و با كيف، كتاب يا دست به سمت ديوار بلكه كنار ديوار روي پله  ،سعي نكنيد از آنجا فرار كنيد

  .هاي كنار پله تكيه ندهيد از سر خود مراقبت كنيد و به هيچ وجه به نرده
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 و تخليهاضطراري  مرحله خروج  

و به حياط د نشوخارج خود پناهگيري  هايمحل بايد از آموزان دانشپس از اتمام پخش آژير از راديو، 
  :دراي خروج و تخليه ساختمان  موارد ذيل را رعايت كننب د،نمدرسه برو

  

 خوددارياز هجوم به سمت درهاي خروجي  ،سكوت و خونسرديآرامش،  حفظ بايد ضمن آموزان دانش  - 1
 .دنماين

 هاآموزان به نوبت و يكي پس از ديگري از كالس شود با هماهنگي و راهنمايي معلمان، دانش بايد تالش - 2
 .آموزان صدمه نبينند و دانش شودها جلوگيري  پله از ازدحام در راه شود اين كار موجب مي. خارج شوند

آموزان مجاور خود، اشياي  دانش ها، مراقب در راهرو و راه پله خود آموزان بايد در حين حركت دانش - 3
 . وجود آمده باشند و تا حد امكان نظم و آرامش را حفظ نماينده سقوط كرده و موانع ب

در  است، بيني شده پيش براي آنها در حياط مدرسه كه از قبل هر كالس بايد در محلهايي آموزان دانش - 4
 .بنشينندروي زمين با آرامش بر و  نمايندط تجمع وسط حيا

 ،است هر كالس كه از قبل تعيين شدهنفر از  يك ،تعيين شده هايآموزان در محل پس از تجمع دانش - 5
 .و فهرست افراد غايب را به مسئولين مدرسه گزارش نمايند سرشماريآموزان را  شدان

ول اجرايي مانور با آنها ئمدير يا مس ،در حياط مدرسهاستقرار و آموزان  دانشخروج اضطراري پس از  - 6
 .صحبت نمايداي مقابله با زلزله تهمهار ارتقايو تأثيرات آن در اجرا شده  مانور نكات مهم مورددر 

 درآموزان  در دانش رواني كاهش تنش براي ،در صورت داشتن اطالعات كافيمدير يا مسئول اجرايي مانور   - 7
ممكن است انجام مانور  ند وتر حساسكه آموزاني  دانشبراي  ، بخصوصرويارويي با سوانحي از قبيل زلزله

 .بت كندحص، شده باشدباعث ايجاد اضطراب در آنها 
  

  
  
  
  
  
  

شد، ولي در ساخت و سازهاي  عنوان مكان مناسبي براي پناهگيري توصيه ميدر گذشته، چهار چوب در  به 
اخير، نحوه اتصال درها به ديوارهاي ساختمان و مقاومت آنها به نحوي است كه در زمان زلزله احتمال 

  .شود تغيير مكان و خرابي آنها زياد است، بنابراين پناهگيري در چهار چوب درها توصيه نمي

معلمان محترم الزم است در زمان خروج اضطراري، براي جلوگيري از هر گونه معاونان و
  .عمل آورنده اي الزم را بتهآموزان، مراقب ديدگي دانش آسيب خطر احتمالي و

آموزان، مسير خارج اي قبلي و توجيه دانشيهاي خروجي متعددي وجود دارد، با هماهنگههچنانچه در مدرسه را
از راههاي  ،شود و در صورت بسته بودن يك راها تقسيم و تعيين سهها از قبل بين كال پله و راه هاشدن از راهرو

  . جايگزين ديگر استفاده نمايند
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 زمين، زلزله، ايمني، پناهگيري، خروج :اي زير با موضوعاتتهمحترم مدرسه از فعالي ياولياشود  توصيه مي
گيري  هاي ايشان بهره فوق برنامه و افزايش دانسته ايتهآموزان به فعالي ترغيب دانش براي... و  اضطراري

  .نمايند
 ايي مانند نقاشي، كاردستي و شهگيري از رو در مقطع ابتدايي بهره... 

 و  يديوار  ايي مانند شعر و داستان، كاردستي، روزنامهشهگيري از رو بهره متوسطه  دوره اولدر... 

  ايي مانند تحقيق و مقاله نويسي، طراحي پوستر، ساخت ماكت و شهگيري از رو بهره متوسطه دوره دومدر... 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 مديران محترم مقتضي است مدارس كشور، درسراسري ساليانه زلزله و ايمنياجراي مانورارتقاي محتوا و روش براي 
زلزله   زلزله شناسي و مهندسي  المللي پژوهشگاه بين گروه آموزشهاي همگانيبه  ارزشمند خود را تجربيات و راتنظ ،مدارس

و يا  021 -22833865نمابر  يا 21خيابان ارغوان غربي، پالك  خيابان ديباجي شمالي، به نشاني تهران، خيابان دكتر لواساني،
 .ارسال نمايند publicedu@iiees.ac.irالكترونيكي  پست از طريق نشاني



11 

 

  1پيوست 
  مدرسه شوراي ايمني

  
 اهميت و هدف شوراي ايمني  

برند و با توجه به  ميه سر ب رساخود را در مد وقتاز  اي عمده بخش ،سال تحصيلي طولدر  آموزان دانش
  ديدگان به سرعت  آسيب ميدي به تمادر ساعتهاي اوليه پس از وقوع زلزله رسيدگي نيروهاي امدا اينكه
رساني  و كمك قبل از زلزله انجام اقدامات اوليهبراي ر مدرسه يا شورايي د تشكيل گروه ،باشد ميپذير ن امكان

شوراي ايمني در برابر زلزله با هدف  ،در واقع. رسد ميامري ضروري به نظر  بعد از وقوع حادثه آموزان به دانش
  .گردد ميو آسيبهاي ناشي از زلزله تشكيل  هاكاهش خطربراي انجام اقدامات ايمني  ريزي و برنامه

  
 نحوه تشكيل شوراي ايمني  

هاي آموزشي آشنايي با زلزله  كه دوره ،با مسئوليت مدير و معاونين مدرسه اًشوراي ايمني در مدرسه عموم
مدرسه كه  اداري د و ديگر اعضاي شورا از كادر آموزشي وشو مياند، تشكيل  برابر آن را گذراندهو ايمني در 

هر گروه دو يا سه نفر عضو دارد و . شوند ميانتخاب باشند،  داراي عالقمندي، اطالعات و توانايي كافي مي
 يبراي اعضا ،به عنوان مثال .شوند ميافراد انتخاب  دانش اوليه ، مهارت ومندي هاعضاي آن با توجه به عالق

كه نسبت به موضوع  شناسي مدرسه توان از معلم بهداشت يا دبير زيست مي )كمكهاي اوليه( سفيد گروه
  .استفاده كرد ،اي اوليه و ساختمان بدن آگاهي بيشتري دارندكهكم

آموزاني كه منزل ايشان در نزديكي  همكاريهاي داوطلبانه اولياي دانشلزوم تواند در مورد  ميمدير مدرسه 
گيري  ، در بكارگيري و سازماندهي گروههاي زير، تصميمدارندو توانايي، مهارت و دانش كافي  استمدرسه 

  .نمايد
 
 
 
 
 
 

  
  
  
  

  
  

سفيد گروه   
كمكهاي اوليه، تغذيه (

)واسكان موقت  

 رئيس شورا
)مدير يا معاون مدرسه(

سبز گروه  
)اطالعات، ارتباطات وپشتيباني(  

 

قرمز گروه   
)آتش نشاني و نجات(  
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 وظايف رئيس شورا 

 ريزي، سازماندهي و هدايت و كنترل برنامه -1

كنترل و كاهش خطرات  ،سازماندهي، هدايتريزي،  وظيفه برنامهمدير مدرسه به عنوان رئيس شورا 
  .خواهد داشترا به عهده سوزي  نظير آتش و خطرات بعديسوانح آسيبهاي ناشي از زلزله و 

  

 در برابر زلزله ختمانررسي وضعيت مدرسه از نظر ساختگاه و ايمني ساب -2

نوسازي، توسعه و تجهيز سازمان كارشناسان  با كمكرا مدرسه بايد گواهي ارزيابي ايمني ساختمان مدير 
  .تهيه كند 2 پيوست هايفرمطبق  )مراجع ذيصالحيا ساير (مدارس

  

  )چك ليست( بازرسيسياهه  جام شده در مدرسه و مطابقت آن بارسي اقدامات انرب  -3
موارد ايمني را در ساختمان مدرسه مورد توجه قرار  )3پيوست (سياهه بازرسيرئيس شورا بايد براساس 

  .الزم را انجام دهد مواردي فراموش شده است پيگيري و اقداماتدهد و اگر 
  

  اههنظارت بر اجراي وظايف ساير گرو و ايجاد هماهنگي -4
رفع آن  براي ،ز هر مشكلها نظارت كامل داشته باشد ودر صورت برو رئيس شورا بايد به فعاليت همه گروه

  .دتالش كن
  

  سوزي زلزله و آتشبيمه كردن ساختمان مدرسه در برابر  - 5
  

   نشان و نجات مسئوليت خود و اعضاي گروه آتشقدام براي بيمه ا -6
  

  )اطالعات، ارتباطات و پشتيباني( سبز وظايف گروه
  :شود تقسيم مي) وقوع زلزله( بخش قبل و بعد از مانور وظايف اين گروه به دو

  وظايف گروه قبل از مانور -الف
 مدرسه در حين وقوع زلزله زير نظر مدير مدرسهتعيين شرح وظايف تمام كاركنان  )1

 مشخص كردن مسيرهاي خروج اضطراري و) 4پيوست(تهيه نقشه شناسايي مدرسه  )2

 و تماس با آنها بعد از وقوع زلزلهمراكز امدادي  از نزديكترين فهرستي تهيه )3

 اي  سازي غيرسازه ايمن )4

   برحسن انجام كار آنهاو نظارت مدرسه افراد اين گروه در نقاط مختلف استقرار  )5

اعضاي گروههاي شوراي ايمني بايد توجه داشته باشند كه وظايف ذكر شده مربوط به قبل و بعد از زلزله 
انجام پناهگيري را  باشد و هنگام وقوع زلزله همه افراد بايد براساس شرايط و با رعايت نكات ايمني، مي

دهند و بعد از پايان لرزشها وخروج اضطراري  از ساختمان مدرسه بر اساس برنامه موجود، ديگر اقدامات 
  .الزم را بر حسب شرح وظايف خود انجام دهند



13 

 

  وظايف گروه بعد از مانور -ب
 اسهكمك نمايندگان هر يك از كالبه  آموزان حضور و غياب دانش )1
 كنترل ورود و خروج افراد )2

 ارائه گزارش به مديران مدرسه براي پيگيري وضعيت غايبان )3

  )در هنگام وقوع زلزله( آموزان با والدين دانشتماس  )4
  

  )اضطراريو اسكان  اوليه، تغذيه كمكهاي( سفيد وظايف گروه
  فراگيري دوره آموزشي كمكهاي اوليه -1

هاي اوليه را فراگيرند و  هاي آموزشي كمك دوره كارشناسان هالل احمر تحت نظر اين گروه بايداعضاي 
  .ا اقدام كننده هاين دوربا شركت مجدد در  ،بازآموزي خودنسبت به  فصلهر در 

  

  چادر مهارتهاي مربوط به نصب فراگيري   -2
هاي مهارت ،اي هاي دوره تمرين انجام و با ديده موزشآنصب چادر را كردن و  برپاگروه بايد نحوه  اعضاي اين

  .نمايندتقويت مجدداً كسب و را الزم 
  

  امدادي هايچادرتهيه جعبه كمكهاي اوليه و  -3
لوازم ، امدادي هاي، چادرجعبه كمكهاي اوليه ؛با سازمان هالل احمر بعد از مشورتين گروه ارئيس 
تهيه كند و آموزان و كادر مدرسه  تعداد دانش تعداد طبقات مدرسه، و درماني ضروري را با توجه به بهداشتي

رسيدن نيروهاي امدادي بتوان قبل از اين وسايل بايد در محلي قابل دسترس قرارگيرد تا پس از وقوع زلزله و 
  .رداز آنها استفاده ك

  

  تهيه تانكر ذخيره آب -4
هاي آب پس از وقوع زلزله ضروري است، گروه سفيد نسبت به تهيه تانكر  با توجه به امكان شكستن لوله  

  .ذخيره آب قبل از وقوع زلزله اقدام نمايند
  

  د غذايي خشكتهيه موا - 5
كه  يسكويت و خشكبارب اين گروه بايد عالوه بر تهيه تانكر آب نسبت به تهيه مواد غذايي خشك مانند

انقضاي در صورت و بررسي فصل اين مواد بايد هر  يتاريخ انقضا. نگهداري و حمل آن ساده است اقدام كنند
  .آنها شوندجايگزين ، مواد غذايي تازه اين مواد تاريخ مصرف

  

  )ي و نجاتآتش نشان(قرمز وظايف گروه
 و نجات حريق يموزشي اطفاآهاي  فراگيري دوره -1

هاي  حريق و ديگر آموزش ياطفاهاي آموزشي  دوره ،نشاني با هماهنگي با ايستگاههاي آتش گروه بايد  اين
  .ها و به روز رساني اطالعات خود اقدام كنند نسبت به تجديد اين دوره در فواصل منظمرا فرا گيرند و الزم 
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  تهيه وسايل امدادي -2
به تعداد  را... و ديلم  ،، تبرهاي ضد دود، عينك ايمني ، ماسكوه بايد كاله و دستكش ايمني محكماين گر

قبل از رسيدن نيروهاي امدادي تا حد توانايي و با ارزيابي تا بتوانند بعد از وقوع يك زلزله  دنكافي داشته باش
  .كمك رساني كنندهاي موجود ريسك

 

  نشاني و نصب آنها در طبقات تهيه كپسولهاي آتش -3
نشاني  با استفاده از نظر كارشناسان آتشسوزي پس از وقوع زلزله، گروه قرمز بايد  با توجه به امكان آتش

  و نصب آنها در طبقات اقدام نمايندمناسب نشاني  هاي آتش نسبت به تهيه كپسول
  

  مشخص كردن محل تجمع دانش آموزان در حياط مدرسه  -4
  .براي هر كالس محل مشخصي در نظر گرفته شوددر مدرسه،  بيني شده در محل تجمع پيششود  ميتوصيه 

  

  ها در حياط مدرسه محل چاهگذاري  عالمت  - 5
 

  باز كردن مسيرهاي خروج  -6
 

 كمك به تخليه ساختمان  -7

با رعايت نكات ايمني آماده باشند در صورت لزوم اين گروه بعد از انجام مانور يا بعد از وقوع يك زلزله بايد 
  .كمك نمايندمدرسه  ساختماندر  اندهيمباقآموزان و كادر آموزشي  تخليه دانش براي 

  

  اعضاي گروه بستن شير اصلي گاز و قطع برق ساختمان توسط  )8
  
  
  
 

  
  
  
 

  
  
  
  
  

آموزان فقط در نمايش اطفاي حريق و آتش نشاني براي آشنايي شركت خواهند نمود و به هيچ عنوان از  دانش
متأسفانه در بعضي از راهنماها و دستورالعملهاي قبلي به اشتباه توصيه شده . استفاده نمودآنها درگروه قرمز نبايد 

  آموزان استفاده شود بود كه در حمل مصدومان و يا اطفاي حريق از كمك دانش
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  2پيوست 
  در برابر زلزله مانايمني ساخت ارزيابي پيشنهادي فرم

  
  گروه  مشخصات

 A  .ايمن و مقاوم هستند در برابر زلزله كامالً گيرند كه ميدر اين گروه ساختمانهايي قرار 
  B  .دارند محدود كه نياز به تعميرات و بهسازي اين گروه ساختمانهاي

  C  .گسترده دارند اي لرزه بهسازي مطالعات مهندسي و و نياز به ندپذير ساختمانهاي اين گروه آسيب
  D  .ساخته شوند طرناك هستند و بايد تخريب و مجدداًگروه در وضعيت خساختمانهاي اين 

  
o در  سازمان نوسازي، توسعه و تجهيز مدارسهاي ساختماني موجود و بازديد كارشناسان  بر اساس نقشه

 .گيرد ميقرار       گروهدر طبقه بندي ..... ...............................................................درسه ساختمان م . ....................تاريخ

  
o آموزان  راه دسترسي براي خودروهاي امدادي و فضاي كافي براي تجمع دانش ساختمان مدرسه از نظر

  نيست      دسترسي به مدرسه مورد تاييد است بعد از وقوع زلزله
  

  نام و نام خانوادگي مدير مدرسه  نام و نام خانوادگي كارشناس
  

  تاريخ و امضا  تاريخ و امضا
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  3پيوست 
  )چك ليست( بازرسي سياهه  

  
  

  
  
  

  .مشخص گرديد ز به پيگيري دارند با عالمت او مواردي كه ني موارد انجام شده را با عالمت 
  
  □خير                  □ هبل                                      .  ها برداشته شده است در كالس اي كتيبه شيشه -
  □خير                  □ هبل                                          .         دستگيره درها و قفلهاي آن سالم است -
  □خير                  □ هبل         .    اند با بست مناسب به ديوار محكم شده كمدها كامالًها و  ها، فايل قفسه -
  . مانعي براي خروج افراد وجود ندارد باز است و هيچ راه هاي خروجي كامالً ا وه پلهراه  -

  □خير                  □ هبل                                                                                                     
  .اند محكم شدهسقف يا ديواربه  )پيچ و رول پالكمانند (اتصاالت محكم با  تابلوها كامالً هاي آويز و چراغ -

  □خير                  □ هبل                                                                                                    

هستند و در محلي مناسب و قابل اند و قابل استفاده  حريق در زمان معين شارژ شده يهاي اطفا كپسول-
  □خير                  □ هبل                                                                    .         دندسترس قرار دار

  □خير                  □ هبل                             .   ياط مشخص شده استدر ح آموزان محل تجمع دانش -

  □خير                  □ هبل                        .محل چاه آب و فاضالب در حياط مدرسه مشخص شده است -

  □خير                  □ هبل              .  نقشه شناسايي مدرسه تهيه و در محلي قابل رويت نصب شده است -

 □خير                  □ هبل              .   كمكهاي اوليه و وسايل امدادي براي مدرسه تهيه شده استجعبه  -

  □خير                  □ هبل             .   ارتفاع در ورودي حياط مدرسه و سر در حياط مدرسه مناسب است -
  . شوند ميبه سمت بيرون باز  ، آزمايشگاه و ساير مكانهاهاي خروجي كالسهادر -

  □خير                  □ هبل                                                                                                    
  

  نام و نام خانوادگي مدير مدرسه  نام و نام خانوادگي كارشناس
  

  تاريخ و امضا  تاريخ و امضا

  
  

بايد با آخرين اطالعات موجود، بازنگري و در سالهاي بعد نيز به )چك ليست(سياهه بازرسي
موضوعات  متخصصان،بديهي است در صورت لزوم و برحسب نظر . طور منظم بررسي شود

  .توانند به اين سياهه اضافه شوند ديگري نيز مي
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  4پيوست
  نقشه شناسايي مدرسه  و مشخص كردن مسيرهاي خروج  اضطراريتهيه 

 
  

  كالس درس 
  
  

    ورودي
  

  دفتر مدير مدرسه
  

  
  

  دفتر معلمان 

 

  خروج اضطراري   
  

  به سمت ورودي       

  

  راهرو              
  

  

  خروج اضطراري         
  

     به سمت ورودي         

  

  
  

 
  

  كالس درس 
  
  
  

   
  
  دستشويي       آبدارخانه 

  
  

  كالس درس 
  

  پالن طبقه همكف
  
  
 

  
  كالس درس 

  
  

 
  

  كالس درس 

  
  

  كالس درس
  

  
  

  كالس درس

  

  خروج اضطراري   
  

  راه پلهبه سمت      

 

  راهرو
  

  خروج اضطراري
  
  راه پلهبه سمت 

  
  
  

 
  

  كالس درس 
  
  
  

    
  كالس درس 

  

  
  

  كالس درس 
  

  اولپالن طبقه 
 


