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مقدمه
با اثرات زلزله، شدن ردم براي مواجه آمادگی مارتقاي اهمیت خطر باالي زلزله در ایران و با توجه به

که در ینامه مشترکتفاهمور به استناد تاکنون همه ساله مانور سراسري زلزله و ایمنی در مدارس کش
سازمان صدا و و همچنین کشور، وعلوم، تحقیقات و فناوري، آموزش و پرورش:هايوزارتخانهبین 1381سال

اقدامات نتایج ارزیابی اثربخشی با توجه به .شده استبرگزار ، مبادله گردیدهسیما و جمعیت هالل احمر
باالدستی نظام درخصوص ضرورت ارتقاي آمادگی جامعه سیاستهاي هاي اخیر،انجام شده در کشور در زلزله

در المللیبیناسناد با توجه به ه با اثرات سوانح طبیعی و نیز همواجکاهش خطرپذیري و ارتقاي ظرفیت براي 
يصورت پذیرفته است تا با رویکرد1394سال از آوري، تغییراتی در برنامه مانور تابضرورت بهبودخصوص 

نیز در برنامه مانور زلزله و ایمنیمحالت آموزان و مسئوالن مدارس کشور، مردم پایین به باال، عالوه بر دانش
آموزان مطابق با روال قبل، شدر رویکرد جدید ضمن ارائه آموزشهاي الزم به دان. مشارکت داده شوند

ازارتقا یابد و نیزایمنمدارسهاي مجاورهتمهیداتی اندیشیده شده که سطح آگاهی و آمادگی ساکنین محل
از سال لذا . استفاده شوددوده مجاور مدرسهمحمدیریت بحران و ظرفیت مدارس به عنوان پایگاه پیشگیري 

بر وشده استبازنگري"آورجامعه تاب–مدارس ایمن "برنامه براساس چارچوبمانورروند برگزاري 1394
و پایگاه مدیریت به عنوان کانون ارتقاي ایمنی ایمن در برابر زلزلهرساکه مدشودمیتالش این اساس 

.سازي گردندفعالدر سطوح محلیبحران 
مقرر شده است که ،"آورتابجامعه –نمدرسه ایم"همین راستا و با توجه به افق چشم انداز برنامه در 

حداقلهر مرکز استان(مرکز استان 31در جامعه محورسراسري زلزله و ایمنی نیز با رویکرد مانوربیستمین
برگزار ) ایمن و محله مجاورمدرسه5تا (کلیه شهرستانها و در )آنمحله مجاورایمن همراه با مدرسه10

در سطوح کلیه شهرها، شهرستانها و محله محور مانور سالهاي بعد تالش خواهد شد تا در به تدریج . گردد
در سایر مدارس کشور مانور سال جاري مشابه مانور سالهاي گذشته برگزار . گذاشته شوداجرا به روستاها 

مشارکت دادن مردم محله در فرایند آمادهچنانچه مسئوالن محلی براساس این دستورالعمل . خواهد شد
را به گزارش مربوطه ،براساس جزییات مندرج در این دستورالعملتوانند ضمن اجراي مانورمیباشند، مانور 

شناسی و مهندسی زلزله ارسال نمایند و طبعا نتایج لمللی زلزلهادبیرخانه علمی مانور واقع در پژوهشگاه بین
.اقدامات آنها مورد استفاده و بعضا تشویق قرار داده خواهد شد

شودانجام میرگزاري مانور پیش از ببرنامه کلی مانور سال جاري که عملیات اجرایی آن به طور خالصه
:رسددر مراحلی به شرح زیر به انجام می

؛تعیین مدرسه ایمن در محالت شهري- 1
منتخب و ایجاد تمهیدات الزم براي اجراي برنامه و ارتباط با مسئوالن محلی و مدیران مدرسه- 2

؛وده اطراف مدرسهمحدبرگزاري مانور در 
؛ل زندگیکت دادن آنها در شناسایی و تهیه نقشه خطر محرمحله و مشاساکنینبرقراري تعامل با - 3
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؛آموزانارائه آموزشهاي الزم به مردم و دانش- 4
.آذرهفتمروز اجراي مانور در - 5

که در این ی دارساي ساختمان ملرزهبه ایمنی نسبت بایستمسئوالن اجرایی و مدیران مدارس می: 1توصیه 
منظور بدین. داشته باشندویژه ، توجه گیرندتوجه قرار میمحلی موردطرح به عنوان پایگاه مدیریت بحران 

تهیه و توسط کارشناس مسئول 3و 2هايفرم ارزیابی مربوط به ساختمان مدرسه مطابق پیوستالزم است 
نظیر نظام (رس و سایر سازمانهاي مسئول دیگر سازمان نوسازي، توسعه و تجهیز مدایا نمایندگانمربوطه 
در این ارزیابی باید مالحظاتی از قبیل وضعیت حیاط مدرسه از نظر احتمال . تکمیل و تایید گردد) مهندسی

بایست از ظرفیتهاي در صورت لزوم می. هاي مشرف به آن در هنگام زلزله نیز بررسی شودریزش ساختمان
هاي اولیاء و مربیان مدارس و یا سایر انجمن، توسعه و تجهیز مدارسموجود نظیر سازمان نوسازي، 

.براي بهسازي یا بازسازي مدرسه استفاده شود...)ساز وخیرین مدرسه(سازمانهاي مردم نهاد 

اقدامات الزم قبل از اجراي مانور-1
هتشکیل شوراي ایمنی محل- 1-1

جمن اولیاء و مربیان مدرسه و معتمدین ، انهمدارس با همکاري مسئوالن مدیریت بحران محلمدیران
با مسئولیت مدیر مدرسه را همحلمنطقه، شوراي ایمنی نشانی، هالل احمر و شهرداريمحل با مشارکت آتش

افراد همکاريبا کند، زیر نظر مدیریت بحران محله یا استان فعالیت تواند میکه این شورا . دهندتشکیل می
گروه عملیاتی سبز، سفید و قرمز را سه؛و ساکنین محل، اولیاآموزانن دانشاز میامندعالقهداوطلب و 
به این دستورالعمل 1شرح وظایف شوراي ایمنی و گروههاي سه گانه مذکور در پیوست . ددهتشکیل می

.تفصیل ارائه شده است

را "آورجامعه تاب–رسه ایمن مد"هاي عملیاتی مرتبط با برنامه برنامهبایست میهمحلایمنیشوراي : 2توصیه 
نظارت بر فرایند انجام کار به عهده مسئوالن مدیریت . براساس جزییات این دستورالعمل تدوین و اجرایی نماید

.بحران در سطح محله می باشد

را براي جبران ساختمان مدرسهبا هماهنگی وزارت آموزش و پرورش، شوراي ایمنیالزم است : 3توصیه 
ایمنی اعضاي فعال در شوراي در عین حال، . سوزي و زلزله بیمه نمایدآتشحوادث بویژهناشی ازخسارتهاي

بخصوص (هاي سه گانه هستند داوطلبانی که عضو گروه. دنتحت پوشش بیمه مسئولیت قرار گیرباید نیز 
.هاي الزم قرار گیرندتحت پوشش بیمهبایستمینیز ،)قرمزاعضاي گروه 
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از اجراي مانور در مدارساقدامات قبل- 1-2
هبه عنوان پایگاه مدیریت بحران محلکه اطمینان از ایمنی ساختمان مدرسه اقدامات الزم براي عالوه بر 
به به شرح زیر ، الزم است اقدامات دیگري نیز در سطح مدارس در این طرح معرفی شده استدر برابر زلزله

.ز آنها قبل و بعد از بحران فراهم شودتا امکان استفاده بهینه ادناجرا گذاشته شو
اي غیرسازهاجزاي سازي ایمن- 1-2-1

وقوع زلزله ممکن استزیرا،برخوردار استاهمیت بسیاري مدارس ازاي در غیرسازهاجزاي سازي ایمن
اجسام سنگین واژگونی و سقوط شکستن وسایل ویااما پرتاب ،شوددر سازه ساختمان صدمات جزئی باعث

406براین اساس الزم است مفاد نشریه .گرددمدرسهدر کارکنان، آموزاندانشرساندن بهیباعث آسب
سازي اجزاي در بخش مقاوم"آماده سازي مدارس در برابر زلزله"ریزي با عنوان سازمان مدیریت و برنامه

:استمهم یت نکات زیر ضروري ورعادر این رابطه .غیرسازه اي در کلیه مدارس اجرا گردد
در صورت (باید به سمت بیرون باز شوندو سایر اماکنآزمایشگاهکالسها،درهاي خروجیمیتما-

باید درها قفل و دستگیرهدر ضمن ). امکان بهتر است آزمایشگاه دو در به سمت بیرون داشته باشد
رابی دستگیرهکامالً بررسی شود و از سالم بودن عملکرد آنها اطمینان حاصل شود، زیرا در صورت خ

.ممکن است بر اثر زلزله و تکانهاي شدید درها قفل شوندو قفل
در بایست میها سیاه، کمدها و قفسه، تابلوها، تختهسقفیچراغهاي ، آزمایشگاه و کتابخانهکالسها،در-

نباید داراي حفاظ ) بویژه در همکف(ها همچنین پنجره. هاي مناسب محکم شوندجاي خود با بست
. ابت باشندث

بر روي آنها سلفونهاي مخصوص چسبانده ،هابراي جلوگیري از ریزش احتمالی شیشه پنجرهالزم است -
.تا حد امکان از پنجره فاصله داشته باشدبایدآموزانمیز و نیمکت دانشهمچنین .شوند

نند طلق شیشه ايماجایگزین مناسبیباید ،قرار داردايهشیشکتیبهی که باالي در کالسهادر صورت-
به تواند ها هنگام وقوع زلزله میاین شیشهفروریختنشکستن وزیرا،شودنها در نظر گرفتهآبراي 
.رساندبو کارکنان آسیبآموزان دانش

.با بستهاي مناسب به زمین یا میز متصل شوندباید ، دستگاههاي چاپ و تکثیر و نظایر آن هارایانه-
طبقات در دار و هاي قفلیا قابل احتراق در داخل قفسهمیشیمیایی، سموادالزم استدر آزمایشگاه-

.دنپایین قرار داده شو
از نصب تابلوهاي سنگین، بایست میآموزان در راهروها در مسیرهاي خروج و محل نشستن دانش-

وسایل ازباید ها و راههاي خروجیپلهراهروها، راهتمامیهمچنین . آیینه و غیره پرهیز شود
غیرضروري مانند گلدان، سطل زباله و غیره که ممکن است پس از زلزله راه خروج را مسدود نمایند، 

. خالی شوند



5

و شیرهاي اصلی آنها بررسی و نواقص احتمالی آبهاي گاز، کشیهاي برق، لولهکشیسیمالزم است -
.توسط متخصصین برطرف شود

تهیه نقشه شناسایی مدرسه - 1-2-2
راهروها ، هاراه پله،هاي هر طبقهکالسمحل مسیرهاي فرار در شرایط اضطراري همراه با باید هشدر این نق

ساده و قابل فهم باید براي همههااین نقشه. دنمشخص شوکامالً... ، کتابخانه ومانند آزمایشگاههاییمکانو 
ت عالوه بهتر اس.گرددنصبرویتدر محلهاي قابل ،اسهباید درهر یک از کالمدرسه ساختماننقشه.دنباش
.)1شکل (مدرسه  نیز تهیه و در طبقه همکف نصب شودنقشه کل،نقشه هر طبقهبر

خیابان اصلی منتهی به مدرسه

حیاط مدرسه

فضاي خطرناك به واسطه خطر ریزش مصالح نما

کالس درس کالس درس 
ورودي به حیاط

کالس درسکالس درسسهدفتر مدر

خروج اضطراريراهرواضطراريخروج

کالس درسکالس درسکتابخانهکالس درسآزمایشگاه

ی بصورت کلدر آن نیز مدرسه در زمان رخداد بحران کارکرد شناسایی مدرسه که از نقشه ساده نمونه اي : 1شکل 
.نمایش داده شده است

در این نقشه همچنین مکانهاي مورد استفاده براي شرایط بحران نظیر محل ثبت نام پناهجویان، محل 
نیز ... دیده، محل نصب چادرهاي اسکان اضطراري، انبار اقالم امدادي و پذیر یا آسیبنگهداري از افراد آسیب

حیاط مدرسه به عنوان مجاورهايارتفاع ساختمانناسب بامتبهتر است فضایی . بایست نمایش داده شوندمی

محل قرارگیري کانتینر 
امدادياقالم 

محل ثبت نام پناهجویان 
در زمان بحران

درب اصلی مدرسه

فضاي اسکان اضطراري 
افراد کم توان

فضاي اسکان اضطراري 
براي نصب چادر در زمان 

بحران

فضاي اسکان اضطراري 
براي نصب چادر در زمان 

بحران

فضاي اسکان اضطراري 
براي نصب چادر در زمان 

بحران

سرویسهاي بهداشتی
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و آنهااقدامات امدادي در نظر گرفته شود تا در صورت آسیب اسکان اضطراري یا فضاي غیرقابل استفاده براي 
همچنین الزم شناسایی مدرسه در نقشه. مستقر در مدرسه را تهدید نکندپناهجو ریزش آوار، خطري افراد 

... ها، دیوارهاي خارجی ساختمان مدرسه و چاههاي فاضالب، پنجرهمحل ناك مدرسه نظیر است نقاط خطر
.گذاري شوندنیز عالمت

حاوي اقالم امدادياتاقکهايتامین و استقرار -1-2-3
حاوي اقالم اتاقکهايمراکز ذیربط نسبت به تهیه و استقرار با هماهنگی بایست شوراي ایمنی می
ي که در زمان زلزله براي اطفاي حریق، عملیات امداد و نجات، کمکهاي اولیه، امداداضطراري و تجهیزات 

ی که فهرست اقالم. )2شکل (باشند، اقدام نمایدمورد نیاز میمردماسکان اضطراري و تامین مایحتاج اولیه 
اتاقکترجیحا. این دستورالعمل ارائه شده است)4(در پیوست ،نگهداري شونداتاقکهابایست در این می

قرار گیرد که به راحتی توسط جرثقیل مدرسه در قسمتی از حیاط قابل جابجایی بوده و بهتر است مذکور 
. ارسال شودمورد نیازمکانهاي سایر بحران به ر صورت ضرورت توسط مسئوالن مدیریتباشد تا دانتقالقابل 
از . شوند تا فاسد نشوندجایگزینهر ساله بایستمیاین اتاقکهاغذایی و آشامیدنی موجود در دارویی، اقالم 
.در کانتینرها قرار داده شودسپس مواد جدید نمود وتوان در مانورهاي ساالنه استفادهمیاقالماین 

در زمان بحرانلیمحاز اتاقکهاي نگهداري اقالم امدادي اولیه براي استفاده ساکنینی یاهنمونه: 2شکل 

و سرویسهاي بهداشتی اضطراريآبایجاد سامانه ذخیره -1-2-4
بع ذخیره آب اضطراري منبایستکف حیاط مدرسه یا در گوشه آن میقسمتی از در صورت امکان در 

جریان آب . دنمورد استفاده قرار گیر،کشید تا در زمان رخداد زلزله و در صورت قطع آب لولهتعبیه گرد
با رخداد زلزله و . گیردمورد استفاده قرار سپس و دا به این مخازن وارد شودبایست ابتبه مدارس میورودي 

گردد و آب تنها توسط قطع جریان آب شهر، ورود و خروج آب از مخزن با تعبیه شیر یکطرفه مسدود می
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تا در گیردقرار مناسب شیرهاي یکطرفه خازن باید مدر ورودي و خروجی . دپمپ قابل دسترسی خواهد بو
در . )3شکل (آب در این مخازن وجود داشته باشدحفظدیدگی شبکه آب شهري، امکان صورت آسیب

توان از تانکر آب بدین منظور مدرسه میسر نباشد، میکف حیاط صورتی که امکان تعبیه چنین مخزنی در 
د به آنها در شبکه لوله کشی مدرسه مورد استفاده قرار گیرد تا آب استفاده نمود و جریان آب شهر با ورو

.دچار تعفن نشودهمواره جریان داشته و به مرور زمان 

شکل سمت وشکل سمت چپ قبل از زلزله و ورود آب به مخزن:ياي از عملکرد مخازن آب اضطرارنمونه: 3شکل 
وفوع زلزله و قطع جریان آبهنگامراست

توان با حفر چاه و استفاده از پمپ دستی از ذخایر آب طقی که سطح آب زیرزمینی باال باشد، میدر منا
.)4شکل (زیرزمینی در زمان بحران استفاده نمود 

مواقع بحران استفاده درپمپ دستی استحصال آب از مخازن زیرزمینی کم عمق براي: 4شکل 

و در ی مورد استفاده قرار خواهد گرفتیگاه مدیریت بحران محلبا توجه به اینکه فضاي مدرسه به عنوان پا
ناسب سرویس بهداشتی ، الزم است تعداد مباشدمحل پذیراي تعداد زیادي از ساکنین بایست میزمان بحران 
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با اجراي شبکه توان در صورت محدودیت فضا می. بینی شودپیشنیز در مدارس، ترجیحا در فضاي حیاط، 
ساخته و پوشاندن آن با صفحات پیشسرویسهاي بهداشتینصب و با حیاط مدرسهاز فاضالب در بخشی

روزمره در خللی نیز در انجام فعالیتهاي ترتیببدین. نمودایجادالزم را براي زمان بحران تسهیالتفلزي، 
).5شکل (خواهد شدایجاد نحیاط مدرسه

ایط اضطراريبراي شراي از سرویسهاي بهداشتی نمونه: 5شکل 

هسطح محلاقدامات قبل از اجراي مانور در - 1-3
شناسایی محل-1-3-1

، اعضاي گروه سبز ههمانطور که ذکر شد شوراي ایمنی به منظور انجام اقدامات مردم محور در سطح محل
از میان ساکنین محل و و ارتباط با مردم را به عهده دارند، دوده اطراف مدرسه که مسئولیت شناسایی محرا

مردم در این طرح، الزم است از کلیه تر به منظور جلب مشارکت گستردهالبته . نمایداد داوطلب انتخاب میافر
...) مساجد و هیئتهاي مذهبی، انجمن اولیا و مربیان، بسیج، شورایاري، خانه فرهنگ و (موجود ظرفیتهاي 

بایست اي جلب مشارکت مردم میاطالعات الزم بر. گردداستفاده منطقهبرحسب شرایط اجتماعی و فرهنگی
امکان ارتقاي مشارکت آنها چه به ،سازي مردمدر سطح گسترده پخش گردند و با حساسمراکزاز طریق این 

. طرح فراهم شوددر کنندگان مشارکتعنوان اعضاي گروه سبز و چه به عنوان 
لسات ضمن تشریح طرح و در این ج. برگزار گرددمحلی در گام بعد الزم است جلساتی با داوطلبان 

سپس داوطلبان در . شودآموزش داده میآنهادستاوردهاي آن، نحوه انجام فرایند شناسایی به صورت کلی به 
بندي شده و هر گروه با هدایت فردي آموزش دیده عملیات شناسایی محله نفره دستهتا بیست گروههاي ده 
:زیر استفرایند این عملیات به شرح. رساندرا به انجام می

واقع شده از سطح محله مورد مطالعه که مدرسه ایمن در آنA3یا A2اي در اندازه در ابتدا نقشه- 1
.شوندخوانی آشنا مینقشهاصول اولیه شود و اعضاي گروهها با در اختیار هر گروه قرار داده میاست 
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بعد از پایان کالسهاي جلسات مرتبط با آموزش مردم ترجیحا در سالن اجتماعات مدرسه در زمان 
.گرددبرگزار میدرس

پس از ارائه توضیحات اولیه در خصوص اهداف مانور و نحوه شناسایی محله، زمان انجام مطالعات - 2
نقاط قوت وشدهاي در سطح محله آغاز برداشتها از نقطه،تعیین شدهدر روز . گرددمیدانی تعیین می

ممکن است بر اساس . )6شکل (شودگذاري میعالمتو ضعف محله توسط مردم تعیین و در نقشه 
درها بصورت موازي برداشتهاي میدانی را کلیه گروهو تعداد افراد داوطلب، ابعاد محدوده مورد مطالعه 

صورت بزرگ بودن محدوده یا حضور تعداد زیادي از شهروندان در کل محدوده انجام دهند و یا در
نکته حائز اهمیت این است که افراد داوطلب . بر عهده گیردهر گروه مسئولیت یک بخش راطرح،

نقاط قوت و ضعف اند،توجه به اطالعاتی که از قبل کسب نمودهبایست با کننده در طرح میمشارکت
در . نکاتی را به ایشان یادآوري نمایدلزوممحله را تعیین کنند و کارشناسان همراه تنها در صورت 

کننده در برداشتهاي میدانی کارت شناسایی تواند براي افراد شرکتی میصورت ضرورت شوراي ایمن
.صادر نماید تا همکاري الزم با ایشان صورت پذیرد

براي تهیه نقشه شناساییبرداشتهاي میدانی: 6شکل 

: بایست برداشت شوند عبارتند ازمیدانی میمطالعاتم اکه هنگموارديبرخی از - 3
 شیشه یا سنگ (فرسوده، نماي خطرناك يساختمانها، معابر باریک: هخطرناك محلنقاط

، ترانسهاي تراسهاي بیرون ساختمان،نظیر بیلبورد، کولر(، اشیاي معلق )مهار نشده
پمپ بنزین یا انبار مواد خطرناك، ، کابلهاي بهم ریخته برق، )مستقر بر روي دکلها

موجود موانع روي آنها نصب شده،علمک گاز بخصوص مواردي که خورده دیوارهاي ترك
کانالوي آجر یا مصالح، درخت، تیر برق، ماشینهاي پارك شده، دپ(در مسیرهاي تردد 

ل؛و مواردي از این قبی...) آب و 
یا زمین ورزشیرو بازمثل پارکینگ(فضاهاي باز با ابعاد مناسب : محلهنقاط مثبت( ،

درمانی و زیرساختهاي ، نات اطفاي حریقیا امکانشانیپارك و فضاهاي سبز، شیر آتش
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آب قابل معابر عریض، منابع ، ...)مسجد، شورایاري، (زیرساختهاي اجتماعی امدادي، 
؛...و)مثل چاه آب(اضطراراستفاده در شرایط 

محل زندگی افراد سالمند یا معلول که در هنگام زلزله نیاز به کمک : سایر اطالعات
سب و ایمن براي حرکت به سمت مدرسه به عنوان پایگاهخواهند داشت، مسیرهاي منا

، وجود کارشناسان و متخصصان مرتبط با ابعاد مختلف مدیریت مدیریت بحران محل
تراکم جمعیت، شرایط اجتماعی، ، ...)نظیر پزشک، پرسنل امدادي و (بحران در محله 

....وضعیت کاربري و 
ام بازدید که در هنگ،و نیز تصاویر مربوطهات میدانی کسب شده از مطالعدر گام بعد کلیه اطالعات - 4

در سالن اجتماعات مدرسه با حضور افراد مشارکت کننده در طرح مورد ارزیابی قرار اند، شدهگرفته
در این فرایند که به آن . گرددگرفته و نقشه شناسایی محل با درج نقاط ضعف و قوت تهیه می

(Disaster Imagination Game)و تمرین تجسم بحران (Table Top Drill)اصطالحا مانور دور میزي 

و بررسی شود، اتفاقاتی که ممکن است بعد از رخداد زلزله در محله بیافتد مورد بحث نیز گفته می
در این نقشه همچنین . )7شکل (گرددمیشناسایی محله تهیه گیرد و در نهایت نقشه قرار می

قاعدتا براي تهیه این نقشه الزم است . دنمشخص گردبایست مینیزمسیرهاي امن به سمت مدارس 
، لیکن مورد توجه قرار گیردپذیري مستحدثات و نیز آسیبهاي جانی ناشی از زلزله نیز وضعیت آسیب

دارد، لذا انجام این تحلیل در مرحله فعلی کافی با توجه به اینکه این مورد نیاز به تخصص و تجربه 
.باشدمورد نظر نمی

همردم محلتوسطتلفیق اطالعات میدانی و تهیه نقشه شناسایی :7شکل 
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تکثیر و توزیع نقشه شناسایی -1-3-2
توسط مردم و انجام اصالحات فنی و گرافیکی توسط کارشناسان امر، نقشه شناسایی محلپس از تهیه 

اي ایمنی مرتبط در اختیار کلیه هو همراه با توصیهبایست به تعداد الزم تکثیر یا چاپ گرددمیاین نقشه 
تواند بردار، چاپ نقشه میدر صورت تامین منابع مالی و تعداد زیاد خانوار بهره. ساکنین محل قرار داده شود

ها و توزیع نقشه. باشددر اولویت قرار گیرد، لیکن ارائه نقشه بصورت تکثیر در تیراژ محدود نیز قابل قبول می
توان از منظور میبدین. استفاده ساکنین قرار گیردتوجه و اي باشد که مورد به گونهبایست دستورالعملها می

براي توزیع و آموزش نحوه استفاده از نقشه اند، محلی که در تهیه نقشه مشارکت داشتهافراد ظرفیتهاي 
. استفاده نمود

براي کاهش خطرپذیري در برابر زلزلهجلب مشارکت محلی- 1-3-3
، مورد استفاده قرار هاي براي کاهش ریسک زلزله در سطح محلواند به عنوان پایهتمینقشه شناسایی 

ساکنین محل با آگاهی از وجود نقاط خطرناك در محل زندگی خود، تالش خواهند نمود نسبت عاًطب. گیرد
ال در به عنوان مث. وضعیت از دستگاههاي ذیربط باشنداصالح به رفع مشکالت مرتبط اقدام نمایند و پیگیر 

پیگیر اصالح وضع یتوانند از طریق شوراي ایمنی محلپذیر در محله، مردم میصورت وجود شبکه برق آسیب
به مسئوالن مرتبط ارائه در محله موجود باشند و یا گزارشات الزم را در خصوص ساخت و سازهاي غیر ایمن 

مرتبط با شناسایی محل در دراز مدت ترتیب ایجاد شوراي ایمنی و مشارکت مردم در اقداماتبدین. نمایند
این امر از سطح آمادگی مردم خواهد داشت که بهبود آوري محله و اي در ارتقاي تابتاثیرات قابل مالحظه

چنین فرایندهایی در حال حاضر در کشورهاي پیشرفته نظیر ژاپن با جدیت . باشدیماین برنامه اهداف اصلی 
هاي خود با استفاده از منابع مردمی حور مستقیما در ارتقاي ایمنی محلهگردد و تشکلهاي محله مدنبال می

.نمایندیا دولتی فعالیت می

مانور برگزاري مربوط بهاقدامات -2
پس از آماده سازي مدرسه و انجام اقدامات شناسایی در سطح محله و ارائه اطالعات الزم به ساکنین، الزم 

مراحل اجرایی مانور در سطح . نامه مصوب کشوري به اجرا گذاشته شودمطابق بربرگزاري مانوراست فرایند 
.به شرح زیر خواهند بودتمدرسه و محال

اجراي مانور در سطح مدرسهمراحل - 2-1
مانورزمان شروع- 2-1-1

از طریق رادیو سراسري و در ساعت تعیین شده"ایمنی در برابر زلزله"روز مانور، آژیرصبح در 
مدت زمان .دز طریق بلندگوها در مدرسه پخش شواین آژیر باید ا.پخش خواهد شدا نهرادیوهاي مراکز استا

.نمایندگیريپناهمناسبينهامکاآموزان باید در دانشبود و در طول این مدت خواهدر یک دقیقه آژیپخش 
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گیريپناهمرحله - 2-1-2
ی مناسبواکنشدبایه آموزان و کادر آموزشی و اداري مدرس، دانشبه محض پخش آژیر از رادیو سراسري

:خود نشان دهندزیر ازشرح هبرا
دانش آموزان در داخل کالس درس گیريپناه-1

در بالفاصلهبایست می، ی که در زمان رخداد زلزله یا پخش آژیر مانور در داخل کالس هستندآموزاندانش
ه و سر و گردن خود را تا حد به این صورت که یک زانوي خود را به زمین زد؛کنندگیريخود پناهزیر میز

.)8شکل (هاي میز را محکم بگیرند و با دست پایهنگه داشته زیر میز امکان

گیري در زیر میز مدارسنحوه پناه: 8شکل 

آموزان باید دانش، ه باشدآموزان وجود نداشتدانشگیريپناهبراي میزدر صورتی که فضاي کافی در زیر 
با روي زمین قرار دهند ونشسته و یک زانوي خود را ،و نزدیکتر به یک ردیفکتنیممیز و بین دو ردیف 

،سقف کاذبقطعاتمانند(اي اجزاي غیر سازهاز سر و گردن خود در برابر سقوط ا دست، کتاب و یکیف
.)9شکل (مراقبت کنند )...و مصالح، اقالم معلق

مکتگیري در فضاي بین دو ردیف نینحوه پناه: 9شکل 
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در . استگیريپناهنسبتاً مناسبی براي فضاينیز ستونها کنارودر کالس درس، گوشه دیوارهاي داخلی 
و گردن خود محافظت نمایند یا دست از سر، کتابکامالً نشسته و با کیفبایست آموزان میاین مکانها دانش

.)10شکل ()نباشد... ودیوار داخلی دیواري است که پشت آن فضاي باز مانند حیاط، خیابان(

و کنار ستونگیري در گوشه دیوارهاي داخلینحوه پناه: 10شکل 

در خروجینزدیک ه همکف ساختمان و قدر طبآموزاندانشگیريپناه- 2
ریزش احتمالی در برابر خود از با حفاظت ،آرامش و خونسرديالزم است با حفظ آموزان این گروه از دانش

.بنشینندو روي زمین رفتهبه فضاي باز و به دور از ساختمانها و دیوارها ،نماي ساختمانیا و شیشهقطعات 
.آموزان داده شودبه دانشآموزشهاي الزم ،ازدحامخطرومورد بیضروري است جهت جلوگیري از عجله 

و راه پلهآموزان در راهرو دانشگیريپناه-3
آموزان در آن دانشزلزله رخداد باشند، ولی اگر در زمان نمیگیريپناهمحلهاي مناسبی براي هاراه پله

و با کیف، کتاب یا دست نشسته کنار دیوار روي پله توانندو امکان خروج سریع را نداشتند میمکانها بودند
دیوارهاي اگر در راهرو بودند کنار . دنهاي کنار پله تکیه ندهو به هیچ وجه به نردهنماینداز سر خود مراقبت 

ها نشسته و سر و گردن خود را تا حد امکان با کیف، کتاب یا دست ها و شیشهداخلی و دور از پنجره
.)11شکل (بپوشانند
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راه پلهراهرو و نحوه پناه گیري در : 11شکل 

یا کارگاهدر آزمایشگاه آموزان دانشگیريپناه-4
و یا )یا کارگاه(آزمایشگاهزیرمیزهايالزم است کارگاه هستندی که در آزمایشگاه و یا درآموزاندانش
به دور از نیزومیسو احتراققابلشیمیایی مواد و مایعات ، سنگینتجهیزاتدور ازبهواردیودرگوشه

مواد خطرناك در حد امکانالبته الزم است مسئوالن مدرسه .)12شکل (هاي نگهداري آنها پناه بگیرندقفسه
می باشندکه داراي قفل ییهادر فضایی امن و دور از دسترس و یا در طبقات پایین قفسهال زا را عاشتو 

.قرار دهند

هنگام وقوع زلزله  و پناهگیري در آزمایشگاهنمونه اي از سقوط کمدهاي حاوي مواد شیمیایی:12شکل 

در کتابخانهآموزان دانشگیريپناه-5
د و در جاي نهاي کتاب دور شواز قفسهبایست هنگام زلزله در کتابخانه هستند، میی که در آموزاندانش
واژگونی.دنکنگیريپناه) جایی که قفسه کتاب وجود ندارد(دیوار داخلی کنارزیر میز یا مانندمناسبی

.)13شکل (آموزان وارد نمایدتواند مصدومیتهاي جدي به دانشمیهاکتابهاي داخل آنسقوط ها و یا قفسه
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در کتابخانهپناه گیريوواژگونی قفسه کتابخانه و کتابهاي داخل آن در هنگام زلزله: 13شکل

حیاط مدرسه درآموزان دانشگیريپناه-6
شی نصب شده،زوسایل ورازدر زمان رخداد زلزلهبایستدر حیاط مدرسه میحاضرآموزاندانش

)در صورت وجود(مشرف به حیاط مدرسه مرتفعمدرسه و ساختمانهايمانساخت،، دیوارهاپرچمهايمیله
باشندءو سقوط احتمالی اشیاوضعیت اطراف خودو مراقب دنحیاط مدرسه بنشیندرد و نفاصله بگیر

.)14شکل (

در حیاط مدرسهپناه گیري: 14شکل

گیريپناههنگام درسایر مالحظات -7
.دناي فاصله بگیرها و درهاي شیشهپنجرههمواره از آموزان بایددانشدر زمان رخداد زلزله - الف
در ...) تابلوها، گلدانها و (وسایل دیگریا پرتاب، واژگونیامکان سقوطکه محلهاییاز آموزان باید دانش-ب

.دندور شوآنجا وجود دارد، 
.دنفاصله بگیرهااز آنآموزان بایدشدان،داردوجود ی مانند بخاريشوسایل گرمایدرسکالسدر چنانچه-ج
باقی گیريپناهحالتدر ، )یا لرزش حاصل از زلزله(در طول مدت زمان پخش آژیرآموزان باید دانش- د

.دنبمان
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و مدرسه، نزدیک ساختمانمدرسهحیاطمشرف به مرتفعساختمانهايدر نزدیکی، کنار دیوارهاي حیاط- ه
.ندنیستپناه گیريی براي مکانهاي مناسب،هازیر پنجره

.نمودباید اجتناب در خروجیها وا  به طرف راه پلهسهاز کالبا سرعتو هجوم بردندویدن،شتابزدگیاز - و
.شودچوب درها توصیه نمیدر چهارپناه گیري،با توجه به روالهاي متداول فعلی ساخت و ساز-ز

و تخلیهاضطراري مرحله خروج-2-1-3
، گیريو انجام پناه)یا پایان لرزش زمین در صورت رخداد زلزله(آژیر از رادیوپس از اتمام پخش

اجراي صحیح و به موقع .ها و تخلیه ساختمان اقدام نمایندنسبت به خروج از کالسباید آموزاندانش
وج در انجام صحیح فرایند خر. کمک کندو مصدومیتهاي احتمالیتواند تا حد زیادي به کاهش تلفاتمی

:بایست مورد توجه قرار گیرداضطراري، اقدامات زیر می
و دعوت دیگران به آرامش براي انجام اقدامات مناسب و خروج مربیان حفظ آرامش و خونسردي -

صحیح؛ 
؛ )دن برقدر صورت قطع نبو(اعالم مرحله خروج اضطراري از طریق بلندگوي مدرسه-
آموزان، درب کالس را آرامش بین دانشبرقراريپس از بایدانمعلمبا اعالم ضرورت خروج اضطراري، -

معلم . دنها و مسیرهاي خروج هدایت کنراهروبه سويبرحسب اولویت آموزان را و دانشنموده باز 
؛رودهر کالس آخرین فردي خواهد بود که کالس درس را ترك نموده و به بیرون ساختمان می

و معاونان تعدادي از به عهده بایست میطبقه در هر ضطراري خروج االمقدور اجرا و کنترل فرایند حتی-
قرار داده شود؛،دندانهاي خروج را میبنديد و اولویتنکنکه از قبل در آن طبقه فعالیت میمربیان 

در مکانهاي از قبل تعیین شده و بدور از نقاط در حیاط مدرسه پس از اتمام تخلیه، دانش آموزان-
شود و گزارش مربوطه به هر کالس انجام میآموزان دانشو سرشماري نترل ک،خطرناك مستقر شده 

. معاون ذیربط ارائه می گردد
اول، اتطبقدر و پس از آن شروع شده اولویت خروج اضطراري به ترتیب از طبقه همکف و زیرهمکف 

ترتیب اولویت ذکر شده نکات زیر در تخلیه کالسها بهبر این اساس . شوددنبال میسپس طبقات باالتر دوم و 
:بایست مورد توجه قرار گیردمی

نسبت به تخلیه با رعایت نظم و ترتیب آرامش و خونسردي و آموزان باید با حفظدانش.1
به منظور جلوگیري .کالس اقدام کنند و از هجوم به سمت درهاي خروجی خودداري نمایند

شوند و سپس ابتدا خارج میروجی نزدیک هستند خکه به درهاي از ازدحام، افرادي
؛کنندردیفهاي بعدي به ترتیب کالس را تخلیه می

هاي قبلی و مدرسه راههاي خروجی متعددي وجود دارد، با هماهنگیساختمان چنانچه در .2
ها از قبل بین کالسها پلهمسیر خارج شدن از راهروها و راهالزم است آموزان، توجیه دانش
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رت بسته بودن یک راه، از راههاي جایگزین دیگر استفاده تقسیم و تعیین شود و در صو
. گردد

تخلیه برخوردارند؛از اولویت کارگاههاهاي خطرناك مانند آزمایشگاه و فضا.3
ها پلهراهها و هایی است که به خروجیها و مکانبا کالستخلیهدر طبقات باال اولویت .4

؛هستندترنزدیک
دو راه پله خروجی هستند در یک یا ر مدارسی که داراي اولویتها و روند تخلیه کالسها د.5

.نشان داده شده است16و 15هاي شکل

اولویتهاي تخلیه در طبقات داراي یک راه پله: 15شکل 

اولویتهاي تخلیه در طبقات داراي دو راه پله: 16شکل 

آموزان دیگر، ب دانشها، مراقپلهدر راهرو و راهخوددر حین حرکت بایستمیآموزان دانش.6
. نماینداصول ایمنی را رعایت سقوط کرده و موانع به وجود آمده باشند و معلق یااشیاي
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بینی پیشبراي آنها در حیاط مدرسهکه از قبلهر کالس باید در محلهاییآموزاندانش.7
.)17شکل (روي زمین بنشینندبا آرامش بر و نمایندط تجمع حیاقسمتی ازدر است،شده

در حیاط مدرسهو از پیش تعیین شدهآموزان در مکانهاي امناستقرار دانش: 17شکل 

هر معلم،تعیین شدههايآموزان در محلپس از تجمع دانشهمانطور که پیشتر اشاره شد، .8
و فهرست افراد غایب را به مسئولین مدرسه کرده سرشماريآموزان را شدانباید ،کالس

نماید؛گزارش 
ول ئمدیر یا مسالزم است ،در حیاط مدرسهاستقرار و آموزان دانشخروج اضطراري س از پ.9

و ها، اشتباهات، مشکالت، ضعفاجرا شدهمانورنکات مهممورداجرایی مانور با آنها در 
؛صحبت نمایداي مقابله با زلزله تهمهارارتقايتأثیرات آن در 

کاهش برايبایست می،تن اطالعات کافیدر صورت داشمدیر یا مسئول اجرایی مانور .10
براي ، بخصوصرویارویی با سوانحی از قبیل زلزلهدرآموزان دانشروانیروحی و هايتنش
شده ممکن است انجام مانور باعث ایجاد اضطراب در آنها ند وترحساسکه آموزانی دانش
بت کند؛حص، باشد

- پناهي زیر با موضوعات زمین، زلزله، ایمنی، اتهم مدرسه از فعالیمربیان محترشود توصیه می.11

فوق برنامه و افزایش ايتهآموزان به فعالیترغیب دانشبراي... و اضطراري، خروجگیري
.گیري نمایندهایشان بهرهدانسته
؛...ایی مانند نقاشی، کاردستی و شهگیري از رودر مقطع ابتدایی بهره
ایی مانند شعر و داستان، کاردستی، روزنامهشهگیري از روبهرهمتوسطه دوره اولدر

؛...و يدیوار
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 سی، طراحی مقاله نوی،ایی مانند تحقیقشهگیري از روبهرهمتوسطهدوره دومدر
.پوستر، ساخت ماکت و مواردي از این قبیل

مراحل اجراي مانور در سطح محله-2-2
زمان شروع مانور- 1- 2-2

، انهاز طریق رادیو سراسري و رادیوهاي مراکز استا"لزلهزنگ ایمنی در برابر ز"آژیرهمزمان با پخش 
.نمایندگیريپناهبایست در منزل یا محل کار خود یا در سایر مکانهایی که حضور دارند، ساکنین محله می

به مدرسه به آنها اشاره شد، مورد مردم در محالت مشابه با روشهایی است که در گیريپناهعمده روشهاي 
:گرددضیحاتی در بخشهاي زیر ارائه میتواین ترتیب 

در منزلپناه گیري- 1
و انجام گیريپناهآگاهی در مورد چگونگی کسبد با در منزل هستنهنگام وقوع زلزله افرادي که در 

را نجات د جان خود و دیگر اعضاي خانواده تواننمیالعمل مناسب، حفظ خونسردي و سرعت عملعکس
مهمترین نکاتی که . ص انجام شوداین خصوشود تمرینات الزم در محالت تالش میاز این رو در مانور. ددهن

بایست رعایت شود به شرح می) یا حتی رخداد زلزله واقعی(در منازل پس از شنیدن صداي آژیر مانور زلزله 
:باشندزیر می

د، بالفاصله از خروجی ساختمان و فضاي باز نزدیک هستیباگر به دردو طبقه در ساختمانهاي یک یا
؛و دور از ساختمان پناه بگیریدساختمان خارج شوید

 هاي آن را محکم با دست گرفته و پایهپناهدر داخل منزل چنانچه میز محکمی وجود دارد، زیر آن
؛)18شکل (ر صورت حرکت میز با آن حرکت کنیدنگاه دارید و د

در زیر میز در منزلپناه گیري: 18شکل 
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 و با یا مجاور ستونها  نشستهدیوارهاي داخلی ساختمانعدم دسترسی به میز محکم، کنار در صورت
دست از سر و گردنتان محافظت کنید؛

 دور شوید؛ها شیشهها و از پنجرهدر داخل یا خارج ساختمان بالفاصله
نشویدو آسانسوردر زمان وقوع زلزله وارد راه پله
ور بودید، در نزدیکترین طبقه آسانسور را متوقف کنید و از آن خارج اگر هنگام وقوع زلزله در آسانس

؛شوید
ها از با دستوها نشستهدر راه پله هستید و امکان خروج فوري را ندارید، کنار دیوار دور از نردهگر ا

سرو گردن خود محافظت کنید؛
 ،دور شوید؛... لوستر واز وسایلی که امکان سقوط دارند مانند کمد، بوفه، کتابخانه، تابلو
ها و وسایل اگر در آشپزخانه هستید در صورت امکان جریان گاز را قطع کنید و از اجاق گاز، کابینت

گیري کنید؛قابل سقوط دور شوید و در مکانی مناسب مانند گوشه دیوار داخلی یا زیر میز پناه
 پ به علت وجود طحال و اهمیت سمت چ(خواب هستید به سمت چپ بدن خود چرخیده رختاگر در

. داخل بدن جمع شودو پاها به صورت جنینی بهقرار گیرد و یک دست زیر سر ) قلب در این ناحیه
هاي تنفسی بسته نشود و ا بالش از سر و گردن خود محافظت کنید به طوري که راهبا دست دیگر ب

؛به راحتی تنفس نمودبتوان
 در .سعی نکنید از ساختمان خارج شوید،ساختمان هستیداگر در ساختمانهاي بلند و طبقات باالي

از ساختمان بعد از اتمام لرزشها و هاي مناسب که قبال ذکر شد پناه بگیریدهمان طبقه در محل
.خارج شوید

خارج از منزلدر پناه گیري- 2
ها، ي مغازهاگر در خیابان هستید از ساختمانهاي بلند، تیرهاي چراغ برق، نماهاي ساختمانها و تابلو

با حفظ در فضاي باز و امنی بنشینید و درختان و دیگر مواردي که امکان سقوط دارند دور شوید و 
سعی کنید از سر و گردن خود محافظت کنید؛هوشیاري 

 راقب م. کنیدمتوقفکنار خیابان در هنگام وقوع زلزله اگر در حال رانندگی هستید، اتومبیل خود را
کابلهاي تیرهاي چراغ برق و کنار درختان، زیرپلهاي عابر و سواره رو، نزدیکشماتوقفباشید محل 

اتومبیل بمانید و همانطور که بر روي صندلی خود اخلد. باشدنبرق و ساختمانهاي بلند فشار قوي
ام زلزله در محافظت کنید و تا اتمآن سرتان را به طرف پایین خم کرده و با دستها ازنشسته اید 

باقی بمانید؛اتومبیل
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به دور از . هاي خروجی دوري کنیدباگر در هنگام وقوع زلزله در فروشگاه هستید، از هجوم به در
زیر . و با دستها از سرتان محافظت کنیدها در جاي مناسبی نشسته اجناس قابل سقوط و قفسه

نیست؛گیريناهپها جاي مناسبی براي هاي مغازهفروشگاهها و یا نزدیک ویترین شیشهتابلوهاي
هستید به طرف درهاي اگر در هنگام زلزله در اماکن عمومی مانند سالن سینما یا تئاتر و ورزشگاه

ها نشسته روي صندلی بمانید یا در فاصله ردیفهاي بین صندلی،سر جاي خود.بریدخروجی هجوم ن
همانجا ها ایان لرزشسعی کنید تا پ. و با دست و بازوهایتان از سر و گردن خود محافظت کنید

امی و با رعایت احتیاط خارج شوید؛بمانید سپس به آر
سعی کنید به جز. خروج اضطراري هجوم نبریدهاي بدرمترو هستید به سمت واگر در داخل قطار

مخاطرات هاي قطار بمانید چرا که ممکن است با خروج از قطار مواقع کامال ضروري، داخل واگن
یا هر وسیله هادستگیرهها، در داخل قطار میله. شما را تهدید نمایدتگی برق گرفدیگري نظیر 

.شود داخل واگن ثابت و محکم  بمانید را با دست بگیریددیگري که باعث می

محل کاردر پناه گیري- 3
هایی که احتمال سقوط دارند یا در جاي خود محکم نیستند، دور شوید؛و فایل، کمدهاهااز شیشه
برقی یا بخاري که احتمال حرکت یا پرتاب آنها وجود دارد فاصله بگیرید؛از وسایل
هاي خروجی هجوم نبرید؛ببه سمت در
ها از با دستوها نشستهدر راه پله هستید و امکان خروج فوري را ندارید، کنار دیوار دور از نردهگر ا

سرو گردن خود محافظت کنید؛
نشویدو آسانسوردر زمان وقوع زلزله وارد راه پله
؛شویدودید، در نزدیکترین طبقه آسانسوررا متوقف کنیدوازآن خارجآسانسور بدراگر هنگام وقوع زلزله
و زیرمیز کار خود ، کنار ستونهاهاي داخلیدیوارکنارهاي مناسب ساختمان مانند به سرعت در مکان

.)19شکل (پناه گرفته و تا پایان لرزشها در همان محل بمانید

محل کاردر پناه گیري: 19شکل 
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تخلیه امن و حرکت به سوي مدرسه- 2- 2-2
، ساکنین محله که در گیريپناهو اتمام فرایند ) یا پایان آژیر مانور زلزله(بعد از خاتمه لرزش زمین 

به سمت مدرسهاز قبل تهیه شده، کهبا برداشتن کیف امداديبایست مکانهاي مختلف حضور دارند، می
در این فرایند مکانهایی که ممکن است در اثر زلزله . ایمن به عنوان پایگاه مدیریت بحران محله حرکت نمایند

دیده باشند توسط گروه سبز در سطح محله عالمتگذاري شده است و ساکنین مجاز به عبور از آن آسیب
سایگان خود بصورت جمعی به با همساختمان یا مجتمع بهتر است ساکنین یک ترجیحا. باشندقسمتها نمی

کنند نکات حائز اهمیتی را که مالحظه می، ه یکدیگر  ضمن کمک بسمت مدرسه حرکت نمایند تا در طی مسیر
. نمایندگزارشبه خاطر سپرده و در بدو ورود به مدرسه 

اسکان اضطراري و تامین امکانات اولیه مورد نیاز پناهجویان در مدرسه-3- 2-2
اسکان اضطراري که از قبل در چادرهايجهت نصب نام شده وسه، ساکنین محله ثبتدر بدو ورود به مدر

. )21و 20شکلهاي (نمایندشود، با اعضاي گروه سفید همکاري میمدارس نگهداري می

نام اهل محل در بدو ورود به مدرسهتثب: 20شکل

نصب چادر توسط اعضاي داوطلب و اهل محل: 21شکل 
در چادرها اسکان داده )از نظر سنی و توانمندیهاي جسمانی(برحسب اولویت ها به تفکیکانوادهسپس خ

توان تعدادي از چادرها را به خانمها و تعدادي را به آقایان اختصاص داد در صورت محدودیت چادر، می. شوندمی
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مواد غذایی که پیشتر در مدارس تامین همچنین الزم است اقالم امدادي و. تا تعداد بیشتري بتوانند اسکان یابند
امدادرسانی ماننداین مرحله سایر تمرینات مورد نظردر . جویان قرار داده شودشوند، در اختیار پناهو نگهداري می

).22شکل (شود به مصدومان و اطفاي حریق نیز به اجرا گذاشته می

ومان در فرایند مانورانجام تمرینات اطفاي حریق و امداد به مصد: 22شکل 
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همحلشوراي ایمنی: 1پیوست 

میدي به تمارسیدگی نیروهاي امدا،هاي بزرگدر ساعتهاي اولیه پس از وقوع زلزلهبا توجه به اینکه
خودامدادي و براي اقدامات اولیهانجام لذا ،یستپذیر نامکان) بخصوص در مناطق شهري(دیدگان آسیب

براساس ظرفیتهایی که پیش از رخداد زلزله ایجاد ایمن با محوریت مدارستوسط اهالی محل امداديدگر
در برابر همحلشوراي ایمنی بایست در این راستا می. در این طرح مورد توجه قرار داده شده استگردند، می

و آسیبهاي ناشی از زلزله هاخطرکاهش براي الزمانجام اقدامات ریزي وبا هدف برنامهس ایمن ردر مدازلزله 
. گرددتشکیل اثرات آن مقابله باو نیز 

انجمن مسئول ، همدیریت بحران محل، نماینده )مسئول شورا(همدرسدیرمازمشتمل ترکیب این شورا 
خواهد منطقه نشانی، هالل احمر و شهرداريآتشو نمایندگانی از محل معتمدین ،اولیاء و مربیان مدرسه

صورت حضوري یا ه بهاي آموزشی دورهاین افراد ضمن کسب اطالعات مورد نیاز از طریق شرکت در .بود
. نقش محوري خواهند داشتهریزي کاهش ریسک و مدیریت بحران در سطح محلمجازي، در فرایند برنامه

:باشدمهمترین وظایف شورا به شرح زیر می
؛هیت بحران محلعنوان پایگاه مدیردرسه بهانجام اقدامات الزم به منظور تثبیت جایگاه م- 1
ت هدایت و کنترل اقدامات الزم براي کاهش آسیبهاي ناشی از زلزله و خطرا، ریزي، سازماندهیبرنامه- 2

؛در سطح محل)سوزينظیر آتش(ناشی از آن 
دارسمک کارشناسان سازمان نوسازي، توسعه و تجهیز مکبررسی وضعیت ایمنی مدرسه در برابر زلزله با - 3

و تالش براي رفع مشکالت )3و2هاي پیوست(لیستهاي مربوطهبراساس چک) یا سایر مراجع ذیصالح(
؛و کمبودهاي احتمالی

در مدرسه و محله مجاور آن و تعیین شرح حاضر تشکیل گروههاي سفید، سبز و قرمز از میان داوطلبان - 4
؛وظایف هر گروه و نظارت بر فرایند اجراي فعالیتهاي آنها

.سوزي و بیمه مسئولیت اعضاي شورا و گروههاي مرتبطانجام بیمه ساختمان مدرسه در برابر زلزله و آتش- 5

سبزوظایف گروه
بیشتر وظایف این گروه . باشدآموزان، اولیا و نیز داوطلبان مردمی میاین گروه متشکل از تعدادي از دانش

: صورت خالصه به شرح زیر استه شود و بانور مربوط میبه قبل از رخداد زلزله یا قبل از زمان برگزاري م
به اضطراريتخلیه مشخص کردن مسیرهاي واطراف مدرسهمحلهنقشه شناسایی و توزیع تهیه - 1

سمت مدرسه منتخب با مشارکت مردم محل؛
پذیر و انعکاس گزارش به الزم از وضعیت مناطق آسیبگزارشاتو تهیه همحلایمنی بازدید و بررسی- 2

شورا جهت پیگیري اصالح وضع موجود از مراجع ذیربط؛
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با کاهش ریسک و مدیریت بحران و جلب مشارکت مردمی در فعالیتهاي مرتبطعمومی رسانی اطالع- 3
؛محورهمحل

جهت انعکاس در بانکهاي اطالعاتی مورد نیاز در زمان بحرانتهیه اطالعات الزم از ساکنین محل- 4
؛...)پذیري و سنی، آسیبنظیر شرایط اجتماعی، ترکیب(

هاي آموزشی مرتبط ویژه دانش آموزان و ساکنین محلهبرگزاري دوره- 5

سفیدوظایف گروه
فضاي مدرسه به عنوان پایگاه مدیریت بحران برداري از بهرهانجام اقدامات مرتبط با اصلی این گروه وظیفه 

. مند انجام شودآموزان عالقهبیان مدرسه و دانشتواند با محوریت اولیا و مراین اقدامات می.باشدمیهمحل
:ه وظایف این گروه عبارتند ازعمد
؛مدرسهآموزان به حیاطتخلیه دانشنظارت بر فرایند - 1
ارزیابی وضعیت مدرسه پس از رخداد زلزله؛- 2
هاي قبلی و وضعیت مطابق با طرحبراي اسکان اضطراريالزمسازي فضاهاي نصب چادرها و آماده- 3

دیدگی مدرسه؛آسیب
پیگیري و تامین نیازمندیهاي اقشار جامعه جهت نگهداري در مدرسه و استفاده در زمان بحران؛- 4
مدرسه براي اسکان اضطراري؛درمحلی پناهجویاننام انجام فرایند ثبت- 5
کنندگان و انتقال آنها به چادرهاي اسکان اضطراري یا سایر فضاهاي مراجعهبررسی وضعیت سالمت - 6

ر برابر زلزله؛ایمن د
.گزارش به نهادهاي باالدستی براي تامین نیازهاي بعدي- 7

نحوه و ، امدادهاي اولیههاي آموزشی کمکدورهذیربطکارشناسان تحت نظراین گروه بایداعضاي 
مشارکت فعال .اي به انجام رسانندتمرینهاي الزم را به صورت دورهگیرند و را فرابرپاکردن و نصب چادر 

.گرددآموزي در مدرسه در این گروه توصیه میسازمان دانشاعضاي

قرمزوظایف گروه
انجام اقدامات مرتبط با واکنش اضطراري در زمان بعد از رخداد زلزله در داخل عمده مسئولیت این گروه

:باشندبرخی از این وظایف به شرح زیر می. باشدمدرسه و محدوده اطراف آن می
؛یقمشارکت در اطفاي حر- 1
؛انجام فرایند جستجو و نجاتمشارکت در - 2
بازگشایی معابر منتهی به مدرسه؛- 3
؛...ارائه خدمات مورد نیاز نظیر کمکهاي اولیه، توزیع مواد غذایی اضطراري و - 4
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؛اطراف آنتامین امنیت در مدرسه و محله- 5
رخداد زلزله یا در حین به مدرسه بعد از پذیرآسیبانتقال یا هدایت افراد تخلیه ساختمانها و نیز- 6

.ربرگزاري مانو
بایست داوطلبینی به عضویت این گروه پذیرفته شوند که از شرایط با توجه به مخاطرات اینگونه امور، می

ترتیب داوطلبان بدین. نده باشندراهاي آموزشی ذیربط را گذو روحی مناسب برخوردار بوده و دورهجسمی
این گروه . براي عضویت در این گروه از اولویت برخوردارند) یا ساکنین محلهآموزاناز میان دانش(هالل احمر 

داشته باشد تا بتواند درمانی و امدادينشانی و مراکز بایست ارتباط نزدیکی با پایگاههاي آتشهمچنین می
. ضمن کسب آمادگی و مهارتهاي عملیاتی، از ظرفیتهاي این مراکز براي مواقع بحران استفاده نماید
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در برابر زلزلهمانایمنی ساختارزیابیپیشنهاديفرم: 2پیوست 

گروهمشخصات
A.ایمن و مقاوم هستنددر برابر زلزله کامالًگیرند کهمیدر این گروه ساختمانهایی قرار 

B.دارندمحدودنیاز به تعمیرات و بهسازياین گروهساختمانهاي

C.گسترده دارندايلرزهبهسازيمطالعات مهندسی وو نیاز بهندپذیراین گروه آسیبساختمانهاي 

D.ساخته شوندطرناك هستند و باید تخریب و مجدداًساختمانهاي این گروه در وضعیت خ

oسازمان نوسازي، توسعه و تجهیز مدارسهاي ساختمانی موجود و بازدید کارشناسان بر اساس نقشه/
قرار ........ گروهبندي در طبقه........ درسه ساختمان م،........در تاریخ........ سی استاننظام مهند

.گیردمی

نام و نام خانوادگی مدیر مدرسهنام و نام خانوادگی کارشناس

تاریخ و امضاتاریخ و امضا
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)چک لیست( بازرسی سیاهه : 3پیوست 

و در سالهاي بعد نیز به طور تهیه شود آخرین اطالعات موجودبراساسباید )لیستچک(سیاهه بازرسی 
توانند به موضوعات دیگري نیز میبدیهی است در صورت لزوم و برحسب نظر متخصصان،. شودکنترلمنظم 

.نمایدشخص میمموارد را با عالمتکارشناس ارزیابی .این سیاهه اضافه شوند
□خیر □بله .شوندسها، آزمایشگاه و سایر مکانها به سمت بیرون باز میدربهاي خروجی کال-

□خیر □بله . ها برداشته شده استاي  باالي در کالسکتیبه شیشه-

□خیر □بله .      دستگیره دربها و قفلهاي آن سالم است-

□خیر □بله .    اندها و کمدها کامالً با بست مناسب به دیوار محکم شدهها، فایلقفسه-

هاي خروجی کامالً باز است و هیچ مانعی براي خروج افراد وجود ها و راهراه پله-
. ندارد

□خیر □بله 

)مانند پیچ و رول پالك(هاي آویز و تابلوها کامالً با اتصاالت محکم چراغ-
.                                   اندبه سقف یا دیوارمحکم شده

□خیر □بله 

اندهاي اطفاي حریق به تعداد کافی موجود بوده و در زمان معین شارژ شدهکپسول-
.         و قابل استفاده هستند و در محلی مناسب و قابل دسترس قرار دارند

□خیر □بله 

□یر خ□بله .   محلهاي تجمع و اسکان در حیاط مشخص شده است-
□خیر □بله .محل چاه آب و فاضالب در حیاط مدرسه مشخص شده است-

□خیر □بله .سرویسهاي بهداشتی براي زمان بحران قابلیت استفاده دارند-

□خیر □بله .نقشه شناسایی مدرسه تهیه و در محلی قابل رویت نصب شده است-

□خیر □بله .ه قرار داده شده استاتاقک حاوي تجهیزات و اقالم امدادي در مدرس-

□خیر □بله .مخازن آب اضطراري در مدرسه آماده نصب و بهره برداري هستند-

نام و نام خانوادگی مدیر مدرسهنام و نام خانوادگی کارشناس

تاریخ و امضاتاریخ و امضا
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مدادااتاقکدر نگهداريلیست اقالم مورد نیاز براي : 4پیوست 

در قابل دسترسیا کانکساتاقک در بایست میبعد از زلزله انجام اقدامات امدادي اقالم مورد نیاز براي 
بایست در این اتاقک میترجیحاً. دراز این اقالم و وسایل استفاده کبتوانشود تا بعد از زلزله نگهداري مدرسه 

دیده از زلزله ا در صورت لزوم به مناطق آسیبحیاط مدرسه نصب گردد و قابل انتقال با جرثقیل باشد ت
:وسایل و اقالم مورد نیاز در سه گروه تقسیم بندي شده است. منتقل شود

آب و مواد غذایی) 1
البته براي . لیتر آب براي آشامیدن مورد نیاز است5/1براي مصرف روزانه هر فرد حدود : آب آشامیدنی-

سه لیتر آب براي هر فرد مورد نیاز است که براي این منظور و حداقلمصارف بهداشتی و پخت و پز نیز 
اضطراري در مدرسه براي شرایط آب سازي براي ذخیرهمناسبزن امختوان از میحتی براي آشامیدن 

هاي آب آشامیدنی در کانکسهاي امدادي نگهداري از بطرييبهتر است مقادیرهمچنین. استفاده نمود
.مشکلی از بابت تامین آب آشامیدنی ایجاد نشوداضطراري بکل در مخازن آشود تا در صورت بروز مش

کالري باشد و براي هر نفر یک 2400حاوي باید ي مواد غذایی هاهر یک از  بسته: ي مواد غذاییهابسته-
کالري نیاز 800به روزانه حداقلهر فرد(شود ساعت اولیه بعد از زلزله در نظر گرفته 72بسته براي 

ها و دیگر مواد مغذي باشد سبک و حاوي مواد معدنی، ویتامین،این مواد غذایی عموما باید خشک. )رددا
تاریخ انقضاء این مواد غذایی باید چک شود و در صورت . و در عین حال نیاز به پخت و پز نداشته باشند

.دنجدید جایگزین شوغذایی نزدیک شدن  به تاریخ  انقضاي آن با مواد 

یل امداد رسانی و نجات وسا) 2
کلنگ و فرغونیل،ب-تبر و دیلم-
دستیبريبري و آهناره چوب-گوشتی و پیچ در ابعاد مختلفست آچار، انبردست و پیچ-
)در صورت امکان(دستگاه هوا برش-نردبان و طناب-
میلگرد برقیچی -پتک، چکش و میخ-
هاي مختلفاندازهچادر در-CO2نشانی پودري یا هالوژنه کپسولهاي آتش-
"ایست"تابلو هشدار دستی -)در صورت امکان(با سوخت اضافهکوچک ژنراتور دیزل -
پانچو یا بارانی ضد آب -پتوي اضطراري، پتوي گرم پشمی و ملحفه-
چراغ قوه یا چراغهاي شارژي دستی-کاله ایمنی و ماسک ضدگاز و گرد و غبار-
خطر یا نوار احتیاط براي محصور کردن محدوده -

گذاري هاي رنگی براي عالمتاسپري
بلندگوي دستی به همراه باطري اضافه-



30

کبریت با جعبه نسوز، فندك، شمع و ژل -و دستکشهاي ایمنی کارنسوزدستکشهاي -
ازآتش

و خاك اندازجارو دسته بلند -رادیو شارژي دستی یا ترانزیستوري به همراه باطري اضافه -
، آفتابه و سطلگالن-اهرم چوبی و فلزي-
برانکارد تاشو -نوارچسب پالستیکی ضخیم و پهن-
چکمه و کفش-وسایل پخت و پز و آشپزي-
وسایل بازي براي کودکان-قلم و ماژیک، کاغذسوزن نخ، -

وسایل  کمک هاي اولیه ، بهداشتی و دارویی) 3
هر یک قرص براي معموالً(قرص براي تصفیه آب -

)شودمیلیتر آب استفاده 1تصفیه 
دستمال هاي مرطوب و ضد عفونی کننده  -

مواد ضدعفونی کننده دست-بهداشتیو اقالمدستمال کاغذي-
کیسه نایلون ضخیم در اندازه هاي مختلف-دستکش التکس-
*جعبه کمکهاي اولیه -صابون و مواد شوینده-
: باشدجعبه کمکهاي اولیه شامل وسایل زیر می* 
مواد ضد عفونی زخمو الکل سفید -غیر استریلو تریل گاز و پنبه اسباند، -
و باند نواريسه گوشباند-ست احیاي تنفس-
نوار چسب رولی براي پانسمانو چسب زخم -کشی در سایز هاي مختلفباند-
کیسه آب گرم-قیچی و پنسسنجاق قفلی، -
ضد عفونی چشمشستشو و قطره -...)، آنتی بیوتیک، ضد اسهالمسکن، (دارو -
)محرك تنفسی(آمونیاكمحلول -پماد سوختگی، تتراسایکلین و جنتامایسین-
شریان بند-یا کمپرس سرد آنییخکیف-
طبیدماسنج -چاقوي کوچک جراحی -
لکپودر تا-نخ و سوزن بخیه-
آنتی شوك و آمپول آدرنالین-هاي مختلفسرنگ آماده براي تزریق در حجم-
هاي چوبی براي ثابت نگه داشتن آتل یا تخته-

شکستگی
ORSپودر -


