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 مقدمه

ک ای بزرگ و کوچخیز در جهان واقع شده است و هر سال رویدادهای لرزهای زلزلهکشور ایران در منطقه

ای را به دنبال دارند. از این رو دهد که بعضاً تبعات اجتماعی و اقتصادی گستردهمتعددی در کشور رخ می

عمومی برای مواجهه با اثرات زلزله از اهمیت زیادی برخوردار است. در این راستا از سال  ارتقای آمادگی

تاکنون، مانور سراسری زلزله و ایمنی در کلیه مدارس کشور به استناد تفاهم نامه مشترکی که در آن  1831

صدا و سازمان ن سال بین وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت آموزش و پرورش، وزارت کشور و همچنی

 سیما و جمعیت هالل احمر مبادله گردید، برگزار شده است.

و همزمان با برگزاری هفدهمین  1831با توجه به بازخوردها و تجارب حاصل از برگزاری مانورها، در سال 

و آموزان صورت پذیرفت تا عالوه بر دانش مانور سراسری زلزله و ایمنی، در روند اجرایی مانور تغییراتی

-مدرسه ایمن"مسئوالن مدارس، مردم نیز دراین فرایند مشارکت داده شوند. در رویکرد جدید که با عنوان 

 آموزان، تمهیداتی اندیشیده شد تازم به دانشهای الشود، ضمن ارائه آموزششناخته می "آورجامعه تاب

د و از ظرفیت این مدارس به عنوان های مجاور مدارس ایمن نیز ارتقا یابسطح آگاهی و آمادگی ساکنین محله

طبق این برنامه پایگاه پیشگیری و مدیریت بحران در واحدهای همسایگی در سطح هر محله استفاده شود. 

محور برای کاهش ریسک و سازی برای انجام اقدامات محله، امکان ظرفیت1141مقرر شده بود که تا سال 

 ور فراهم شود.مدیریت بحران با محوریت مدارس در سراسر کش

امکان اجرای این برنامه در بیست  1833سال متاسفانه با شیوع بیماری کرونا در کشور و تعطیلی مدارس، در 

و دومین مانور سراسری زلزله و ایمنی فراهم نشد. با این حال در سال گذشته تالش شد از شرایط موجود و 

ر زلزله و ایمنی در منازل استفاده شود. در این مانو ، برای برگزاری"شاد"تسهیالت ایجاد شده در قالب شبکه 

تا با استفاده از آن  تدوین شد "راهنمای اجرای مانور سراسری زلزله و ایمنی در منازل"راستا دستورالعمل 

این هایشان بتوانند اقدامات ایمنی در برابر زلزله را در منازل به انجام برسانند. آموزان و خانوادهدانش

-گیری صحیح، خروج اضطراری، تهیه کیف ایمنی و ایمناطالعات جامعی در خصوص نحوه پناهمل دستورالع

 دهد.های آنها قرار میآموزان و خانوادهدانش ای را در اختیارسازی اجزای غیرسازه

با در سال جاری نیز با توجه به تداوم بیماری کرونا در بسیاری مناطق کشور، مانور سراسری زلزله و ایمنی 

جامعه تاب آور در کشور  –در ذیل برنامه کلی مدرسه ایمن  "آمادگی در برابر زلزله در شرایط پاندمی"شعار 

و ر وضعیت آبی از نظر شیوع بیماری کرونا قرار دارند که دهایی برگزار می گردد. در این راستا، در شهرستان

های مشابه با روال سالآذرماه  3در روز  و ایمنیزلزله  مانورزان در مدارس وجود دارد، آموامکان حضور دانش

های گیری و رعایت پروتکلبا انجام عملیات پناه آموزاندر این مانور دانشگردد. انجام می قبل در مدارس

. همچنین اجرای مانور دهندمان خود در مدرسه انجام میمرحله خروج اضطراری را همراه با معل ،بهداشتی

. در این باشداستان می هرنوط به شرایط موجود و تصمیم کمیته اجرایی مانور در منیز در سطح محالت 

 دستورالعمل، فرایند انجام مانور زلزله و ایمنی در سطح مدرسه و محله شرح داده شده است.
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 اقدامات الزم قبل از اجرای مانور -1

 هتشکیل شورای ایمنی محل -1-1

، انجمن اولیاء و مربیان مدرسه و معتمدین همحلمدارس با همکاری مسئوالن مدیریت بحران  مدیران

با مسئولیت را  همحل، شورای ایمنی یا ناحیه منطقه نشانی، هالل احمر و شهرداریمحل با مشارکت آتش

فعالیت شهر یا  ، منطقهزیر نظر مدیریت بحران محلهتواند میکه دهند. این شورا تشکیل میمدیر مدرسه 

گروه عملیاتی سبز،  سه ؛و ساکنین محل ، اولیاآموزاناز میان دانش مندعالقهطلب و افراد داو همکاریبا کند، 

این  1. شرح وظایف شورای ایمنی و گروههای سه گانه مذکور در پیوست ددهسفید و قرمز را تشکیل می

 به تفصیل ارائه شده است.دستورالعمل 

 

را   "آور جامعه تاب –مدرسه ایمن "تی مرتبط با برنامه های عملیابرنامهبایست میه ایمنی محلشورای : 1توصیه 

براساس جزییات این دستورالعمل تدوین و اجرایی نماید. نظارت بر فرایند انجام کار به عهده مسئوالن مدیریت 

 بحران می باشد.

 

فاصله  های ضدعفونی کننده، رعایتهای بهداشتی )نظیر استفاده از ماسک، محلولرعایت پروتکل: 2توصیه 

ایمنی های قبل از آن الزامی است. شورای اجتماعی و موارد مشابه دیگر( در تمام مراحل اجرای مانور و آموزش

 بر این فرایند نظارت داشته باشند.بایست میه و مسئوالن مدارس محل

 

بران را برای ج ساختمان مدرسهبا هماهنگی وزارت آموزش و پرورش،  شورای ایمنیالزم است : 3توصیه

 ایمنی اعضای فعال در شورای سوزی و زلزله بیمه نماید. در عین حال، آتش حوادث بویژه خسارتهای ناشی از

های سه گانه هستند )بخصوص د. داوطلبانی که عضو گروهنتحت پوشش بیمه مسئولیت قرار گیرباید نیز 

 .های الزم قرار گیرندتحت پوشش بیمه بایستمینیز  (،قرمزاعضای گروه 
 

 اقدامات قبل از اجرای مانور در مدارس -1-2

 هبه عنوان پایگاه مدیریت بحران محلکه اطمینان از ایمنی ساختمان مدرسه اقدامات الزم برای عالوه بر 

به به شرح زیر ، الزم است اقدامات دیگری نیز در سطح مدارس در این طرح معرفی شده است در برابر زلزله

 ستفاده بهینه از آنها قبل و بعد از بحران فراهم شود.تا امکان ا دناجرا گذاشته شو

 

 ای غیرسازهاجزای سازی ایمن  -1-2-1

وقوع زلزله  ممکن است زیرا ،برخوردار استاهمیت بسیاری  مدارس ازای در غیرسازهاجزای سازی ایمن

م سنگین اجساواژگونی و سقوط  شکستن وسایل و یااما پرتاب  ،شوددر سازه ساختمان صدمات جزئی  باعث
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 144براین اساس الزم است مفاد نشریه  .گردد مدرسهدر  کارکنان و آموزاندانش رساندن بهاعث آسیبب

سازی اجزای در بخش مقاوم "آماده سازی مدارس در برابر زلزله"ریزی با عنوان سازمان مدیریت و برنامه

 مهم است: ت زیر ضروری ویت نکارعادر این رابطه  گردد. ییغیرسازه ای در کلیه مدارس اجرا

)در صورت  باید به سمت بیرون باز شوند و سایر اماکن آزمایشگاه ها،کالس های خروجیبدر میتما -

 به سمت بیرون داشته باشد(.  باست آزمایشگاه دو درامکان بهتر 

زیرا  ؛بررسی شود و از سالم بودن عملکرد آنها اطمینان حاصل شودباید ها بدرکلیه  قفل و دستگیره -

و  ها قفل شوندبممکن است بر اثر زلزله و تکانهای شدید در ،و قفل در صورت خرابی دستگیره

 .خروج اضطراری دانش آموزان با مشکل مواجه شود

در بایست میها سیاه، کمدها و قفسه، تابلوها، تختهسقفیچراغهای ، آزمایشگاه و کتابخانه ها،کالس در -

 اسب محکم شوند. های منجای خود با بست

 همکف( نباید دارای حفاظ ثابت باشند. طبقه ها )بویژه در پنجره -

)بصورت آنها  بر روی ،هاپنجره های شکستهبرای جلوگیری از ریزش احتمالی شیشهالزم است  -

میز و نیمکت همچنین  مخصوص چسبانده شوند. یسلفونهای چسب یکپارچه و نه ضربدری(

 فاصله داشته باشد. هاامکان از پنجرهتا حد  باید آموزاننشدا

 شفافطلق مانند  جایگزین مناسبیباید  ،قرار دارد ایهشیش کتیبه هاکالس بی که باالی دردر صورت -

به تواند ها هنگام وقوع زلزله میاین شیشه فروریختن شکستن و زیرا ،شود نها در نظر گرفتهآبرای 

 .درسانب آسیب مدارس و کارکنانآموزان دانش

 زمین متصل شوند.میز یا های مناسب به با بستباید های چاپ و تکثیر و نظایر آن ، دستگاههارایانه -

طبقات در دار و های قفلیا قابل احتراق در داخل قفسه میشیمیایی، س موادالزم است  در آزمایشگاه -

 د.نپایین قرار داده شو

از نصب تابلوهای سنگین، بایست میهروها آموزان در رادر مسیرهای خروج و محل نشستن دانش -

از وسایل باید  های خروجیها و راهپلهراهروها، راه تمامیآیینه و غیره پرهیز شود. همچنین 

غیرضروری مانند گلدان، سطل زباله و غیره که ممکن است پس از زلزله راه خروج را مسدود نمایند، 

 خالی شوند. 

و شیرهای اصلی آنها بررسی و نواقص احتمالی  آبهای گاز، کشیههای برق، لولکشیسیمالزم است  -

 توسط متخصصین برطرف شود.

 

 تهیه نقشه شناسایی مدرسه  -1-2-2

راهروها ، هاپلهراه ،های هر طبقهکالسمحل مسیرهای فرار در شرایط اضطراری همراه با باید  هدر این نقش

ساده و قابل فهم  باید برای همه هاد. این نقشهنمشخص شو کامالً، کتابخانه و... مانند آزمایشگاه هاییمکانو 
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 .گردد نصب قابل رویت هایدر محل ،هر یک از طبقات ساختمان مدرسه باید درهر طبقه از  نقشه د.نباش

 .(1شکل ) مدرسه نیز تهیه و در طبقه همکف نصب شود نقشه کل ،نقشه هر طبقه ت عالوه بربهتر اس

های مورد استفاده برای شرایط بایست مکاننمایش مسیرهای خروج اضطراری، میدر این نقشه عالوه بر 

دیده، محل نصب چادرهای پذیر یا آسیببحران نظیر محل ثبت نام پناهجویان، محل نگهداری از افراد آسیب

ارتفاع ا اسکان اضطراری، انبار اقالم امدادی و ... نیز نمایش داده شوند. همچنین بهتر است فضایی متناسب ب

و مشرف به حیاط مدرسه به عنوان فضای غیرقابل استفاده برای پناهگیری، اسکان  مجاور هایساختمان

ها و ریزش آوار، اضطراری یا اجرای اقدامات امدادی در نظر گرفته شود تا در صورت آسیب آن ساختمان

همچنین الزم است نقاط مدرسه  شناسایی مدرسه را تهدید نکند. در نقشه افراد پناهجوی مستقر درخطری 

ها، دیوارهای خارجی ساختمان مدرسه و ... نیز های فاضالب، پنجرهخطرناک مدرسه نظیر محل چاه

 گذاری شوند.عالمت
 

 

 خیابان اصلی منتهی به مدرسه

 

 

 

 

 حیاط مدرسه

 

 
 

 

 

 

 

 

 فضای خطرناک به واسطه خطر ریزش مصالح نما

 

 کالس درس 

 

  کالس درس
  ورودی به حیاط

 دفتر مدرسه

 

 

 کالس درس
 

 کالس درس

 

 اضطراری خروج
 

 راهرو              

 

 

   

 

 

 خروج اضطراری            

 

 

 آزمایشگاه
 

 کالس درس
   

 کتابخانه

 

 

 کالس درس
 

 کالس درس

بصورت کلی در آن نیز خداد بحران مدرسه در زمان ر کارکرد شناسایی مدرسه که از نقشه ساده : نمونه ای 1شکل 

 نمایش داده شده است.

 

 

محل قرارگیری کانتینر 

 اقالم امدادی

محل ثبت نام پناهجویان 

 در زمان بحران

 درب اصلی مدرسه

فضای اسکان اضطراری 

 افراد کم توان

فضای اسکان اضطراری 

برای نصب چادر در زمان 

 بحران

فضای اسکان اضطراری 

برای نصب چادر در زمان 

 بحران

فضای اسکان اضطراری 

 برای نصب چادر در زمان

 بحران

 سرویسهای بهداشتی
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 حاوی اقالم امدادی هایاتاقکتامین و استقرار  -1-2-3

حاوی اقالم  هایاتاقکمراکز ذیربط نسبت به تهیه و استقرار با هماهنگی بایست شورای ایمنی می

های اولیه، و نجات، کمک امدادی که در زمان زلزله برای اطفای حریق، عملیات امداداضطراری و تجهیزات 

ی که . فهرست اقالم(2)شکل  باشند، اقدام نمایدمورد نیاز می مردماسکان اضطراری و تامین مایحتاج اولیه 

 اتاقک این دستورالعمل ارائه شده است. ترجیحاً (1)در پیوست  ،نگهداری شوند هااتاقکبایست در این می

قرار گیرد که به راحتی توسط جرثقیل مدرسه قسمتی از حیاط در قابل جابجایی بوده و بهتر است مذکور 

ارسال  مورد نیازهای مکانسایر بحران به  ر صورت ضرورت توسط مسئوالن مدیریتباشد تا د انتقالقابل 

شوند تا فاسد  جایگزینبایست هر ساله می هااین اتاقکغذایی و آشامیدنی موجود در دارویی، شود. اقالم 

 این درجدید غذایی یا دارویی سپس مواد  نمود و توان در مانورهای ساالنه استفادهمی اقالم از ایننشوند. 

 شود. ها قرار دادهاتاقک

 

  
  در زمان بحران لیمح های نگهداری اقالم امدادی اولیه برای استفاده ساکنیناز اتاقکی یاه : نمونه2شکل 

 
 اضطراریهای بهداشتی و سرویس ایجاد سامانه ذخیره آب -1-2-0

بع ذخیره آب اضطراری من بایستکف حیاط مدرسه یا در گوشه آن میقسمتی از در صورت امکان در 

 استفاده قرار گیرد. جریان آبمورد  ،کشیتعبیه گردد تا در زمان رخداد زلزله و در صورت قطع آب لوله

با رخداد زلزله و ه قرار گیرد. مورد استفادسپس و  بایست ابتدا به این مخازن وارد شودورودی به مدارس می

با استفاده از گردد و آب قطع جریان آب شهر، ورود و خروج آب از مخزن با تعبیه شیر یکطرفه مسدود می

مناسب شیرهای یکطرفه مخازن باید در ورودی و خروجی د. قابل دسترسی خواهد بو)دستی یا برقی(  پمپ

 آب در این مخازن وجود داشته باشد حفظری، امکان دیدگی شبکه آب شهتا در صورت آسیب گیردقرار 

توان از تانکر آب مدرسه میسر نباشد، میکف حیاط در صورتی که امکان تعبیه چنین مخزنی در . (8)شکل 

در شبکه لوله کشی مدرسه مورد استفاده  ،ورود به آنها پس ازبدین منظور استفاده نمود و جریان آب شهر 

 دچار تعفن نشود.جریان داشته و به مرور زمان  هموارهقرار گیرد تا آب 
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را در شرایط عادی نشان  مخزننحوه جریان آب در شکل سمت چپ  :ای از عملکرد مخازن آب اضطراری: نمونه3شکل 

 نمایش داده شده است هنگام وقوع زلزله قطع جریان آبنحوه  راستشکل سمت می دهد و در 

 

توان با حفر چاه و استفاده از پمپ دستی از ذخایر آب ال باشد، میدر مناطقی که سطح آب زیرزمینی با

استفاده و امور بهداشتی  برای مصارف غیرآشامیدنی )با توجه به خطر آلودگی آب( زیرزمینی در زمان بحران

 .(1نمود )شکل 
 

 
 حران مواقع ب استفاده در پمپ دستی استحصال آب از مخازن زیرزمینی کم عمق براینمونه : 4شکل 

 

و در  ی مورد استفاده قرار خواهد گرفتبا توجه به اینکه فضای مدرسه به عنوان پایگاه مدیریت بحران محل

ناسب ، الزم است تعداد مباشدمحل پذیرای تعداد زیادی از ساکنین بصورت موقت بایست میزمان بحران 

توان . در صورت محدودیت فضا میبینی شودپیشدر فضای حیاط،  سرویس بهداشتی نیز در مدارس، ترجیحاً

ساخته و پوشاندن پیش های بهداشتیسرویسنصب و با  حیاط مدرسهبا اجرای شبکه فاضالب در بخشی از 

خللی نیز در انجام فعالیتهای  ترتیب. بدیننمود ایجادالزم را برای زمان بحران  تسهیالتآن با صفحات فلزی، 

ا توان بدر زمان رخداد زلزله و در شرایط بحران، می (.5)شکل  دخواهد شایجاد ن حیاط مدرسهروزمره در 

های ها، از این ظرفیت برای تامین سرویساین دریچه ای( در اطراف)چوبی یا پارچههای پرتابل استقرار پانل

 بهداشتی اضطراری استفاده نمود.
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 اضطراریبرای شرایط  قابل استفاده های بهداشتیای از سرویس: نمونه5شکل 

 

 هسطح محلاقدامات قبل از اجرای مانور در  -1-3

 شناسایی محل  -1-3-1

گروه سبز  ، اعضایهدر سطح محل مردم محورمنظور انجام اقدامات منی به همانطور که ذکر شد شورای ای

از میان ساکنین محل و و ارتباط با مردم را به عهده دارند، دوده اطراف مدرسه که مسئولیت شناسایی مح را

مردم در این طرح، الزم است از کلیه تر به منظور جلب مشارکت گستردهالبته نماید. اوطلب انتخاب میافراد د

های مذهبی، انجمن اولیا و مربیان، بسیج، شورایاری، خانه فرهنگ و ...( )مساجد و هیئتموجود های ظرفیت

بایست جلب مشارکت مردم می . اطالعات الزم برایگردداستفاده  منطقه برحسب شرایط اجتماعی و فرهنگی

امکان ارتقای مشارکت آنها چه به  ،سازی مردمدر سطح گسترده پخش گردند و با حساس مراکزاز طریق این 

 طرح فراهم شود.  اجرای درکنندگان مشارکتعنوان اعضای گروه سبز و چه به عنوان 

ین جلسات ضمن تشریح طرح و برگزار گردد. در امحلی در گام بعد الزم است جلساتی با داوطلبان 

شود. سپس داوطلبان در آموزش داده می آنهادستاوردهای آن، نحوه انجام فرایند شناسایی به صورت کلی به 

بندی شده و هر گروه با هدایت فردی آموزش دیده عملیات شناسایی محله را ده نفره دستهپنج تا گروههای 

 شرح زیر است:رساند. فرایند این عملیات به به انجام می

واقع شده  از سطح محله مورد مطالعه که مدرسه ایمن در آن A3یا  A2ای در اندازه در ابتدا نقشه -1

 شوند.خوانی آشنا مینقشهاصول اولیه شود و اعضای گروهها با در اختیار هر گروه قرار داده میاست 

ان بعد از پایان کالسهای جلسات مرتبط با آموزش مردم ترجیحا در سالن اجتماعات مدرسه در زم

 گردد.برگزار می درس

پس از ارائه توضیحات اولیه در خصوص اهداف مانور و نحوه شناسایی محله، زمان انجام مطالعات  -2

نقاط قوت  و شدهای در سطح محله آغاز برداشتها از نقطه ،تعیین شدهگردد. در روز میدانی تعیین می

. ممکن است بر اساس (4)شکل  شودگذاری میشه عالمتو ضعف محله توسط مردم تعیین و در نق

 درها بصورت موازی برداشتهای میدانی را کلیه گروهو تعداد افراد داوطلب، ابعاد محدوده مورد مطالعه 

صورت بزرگ بودن محدوده یا حضور تعداد زیادی از شهروندان در  کل محدوده انجام دهند و یا در
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را بر عهده گیرد. نکته حائز اهمیت این است که افراد داوطلب  هر گروه مسئولیت یک بخش طرح،

نقاط قوت و ضعف  اند،توجه به اطالعاتی که از قبل کسب نمودهبایست با کننده در طرح میمشارکت

در نکاتی را به ایشان یادآوری نماید.  لزوممحله را تعیین کنند و کارشناسان همراه تنها در صورت 

کننده در برداشتهای میدانی کارت شناسایی تواند برای افراد شرکتیمنی میصورت ضرورت شورای ا

 صادر نماید تا همکاری الزم با ایشان صورت پذیرد.

 

    
 برای تهیه نقشه شناسایی : برداشتهای میدانی6شکل 

 بایست برداشت شوند عبارتند از: میدانی می مطالعاتم اکه هنگ مواردیبرخی از  -8

  فرسوده، نمای خطرناک )شیشه یا سنگ  یساختمانها، : معابر باریکحلهخطرناک منقاط

، ترانسهای تراسهای بیرون ساختمان ،مهار نشده(، اشیای معلق )نظیر بیلبورد، کولر

پمپ بنزین یا انبار مواد خطرناک، (، کابلهای بهم ریخته برق، مستقر بر روی دکلها

موجود موانع  ز روی آنها نصب شده،علمک گابخصوص مواردی که خورده دیوارهای ترک

 کانالوی آجر یا مصالح، در مسیرهای تردد )درخت، تیر برق، ماشینهای پارک شده، دپ

 ل؛آب و ...( و مواردی از این قبی

 یا زمین ورزشی(،  رو باز : فضاهای باز با ابعاد مناسب )مثل پارکینگمحله نقاط مثبت

درمانی و زیرساختهای ، کانات اطفای حریقیا ام نشانیپارک و فضاهای سبز، شیر آتش

آب قابل معابر عریض، منابع زیرساختهای اجتماعی )مسجد، شورایاری، ...(، امدادی، 

 ؛... و (مثل چاه آب) اضطراراستفاده در شرایط 

  سایر اطالعات: محل زندگی افراد سالمند یا معلول که در هنگام زلزله نیاز به کمک

به سمت مدرسه به عنوان مردم ناسب و ایمن برای حرکت خواهند داشت، مسیرهای م

وجود کارشناسان و متخصصان مرتبط با  مربوط بهاطالعات ، مدیریت بحران محل پایگاه

)نظیر پزشک، پرسنل  سکونت دارند محلهسطح در که ابعاد مختلف مدیریت بحران 

معیت، وضعیت تراکم ج، و اقتصادی شرایط اجتماعیوضعیت امنیت و امدادی و ...(، 

 . کاربری و ...
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ام تصاویر مربوطه که در هنگهمچنین و نیز کسب شده از مطالعات میدانی در گام بعد کلیه اطالعات  -1

در سالن اجتماعات مدرسه با حضور افراد مشارکت کننده در طرح مورد ارزیابی اند، شده بازدید گرفته

گردد. در این فرایند که به آن قوت تهیه میقرار گرفته و نقشه شناسایی محل با درج نقاط ضعف و 

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

و بررسی شود، اتفاقاتی که ممکن است بعد از رخداد زلزله در محله بیافتد مورد بحث نیز گفته می

براساس توزیع نقاط شناسایی محله در نهایت نقشه  ده. براساس اطالعات گردآوری شگیردقرار می

 به مناسب و کم خطر . در این نقشه همچنین مسیرهای(7)شکل  گرددمیتهیه ایمن و خطرناک 

د. قاعدتا برای تهیه این نقشه الزم است وضعیت نمشخص گردبایست نیز میسمت مدارس 

، لیکن با توجه مورد توجه قرار گیرده نیز پذیری مستحدثات و نیز آسیبهای جانی ناشی از زلزلآسیب

دارد، لذا انجام این تحلیل در مرحله فعلی کافی این مورد نیاز به تخصص و تجربه ارزیابی به اینکه 

 باشد.مورد نظر نمی

 

  
 همردم محل توسطتلفیق اطالعات میدانی و تهیه نقشه شناسایی  :7شکل 

 

 تکثیر و توزیع نقشه شناسایی  -1-3-2

توسط مردم و انجام اصالحات فنی و گرافیکی توسط کارشناسان امر،  نقشه شناسایی محلیه پس از ته

های ایمنی مرتبط در اختیار کلیه و همراه با توصیه بایست به تعداد الزم تکثیر یا چاپ گرددمیاین نقشه 

تواند دار، چاپ نقشه میبرساکنین محل قرار داده شود. در صورت تامین منابع مالی و تعداد زیاد خانوار بهره

ها و باشد. توزیع نقشهدر اولویت قرار گیرد، لیکن ارائه نقشه بصورت تکثیر در تیراژ محدود نیز قابل قبول می

توان از منظور میاستفاده ساکنین قرار گیرد. بدینتوجه و ای باشد که مورد بایست به گونهدستورالعملها می

برای توزیع و آموزش نحوه استفاده از نقشه اند، ه نقشه مشارکت داشتهمحلی که در تهیافراد ظرفیتهای 

 استفاده نمود. 
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 برای کاهش خطرپذیری در برابر زلزله جلب مشارکت محلی -1-3-3

، مورد استفاده قرار های برای کاهش ریسک زلزله در سطح محلتواند به عنوان پایهمینقشه شناسایی 

وجود نقاط خطرناک در محل زندگی خود، تالش خواهند نمود نسبت  ساکنین محل با آگاهی از عاًگیرد. طب

وضعیت از دستگاههای ذیربط باشند. به عنوان مثال در اصالح به رفع مشکالت مرتبط اقدام نمایند و پیگیر 

پیگیر اصالح وضع  یتوانند از طریق شورای ایمنی محلپذیر در محله، مردم میصورت وجود شبکه برق آسیب

سطح در گزارشات الزم در خصوص ساخت و سازهای غیر ایمن  . همچنینباشندمراجع ذیربط  ازموجود 

ترتیب ایجاد شورای ایمنی و . بدینگرددبه مسئوالن مرتبط ارائه نیز می تواند توسط شورای ایمنی محله 

اهش ریسک، کای در مشارکت مردم در اقدامات مرتبط با شناسایی محل در دراز مدت تاثیرات قابل مالحظه

این برنامه از اهداف اصلی  موضوعاین سطح آمادگی مردم خواهد داشت که بهبود آوری محله و ارتقای تاب

گردد و باشد. چنین فرایندهایی در حال حاضر در کشورهای پیشرفته نظیر ژاپن با جدیت دنبال مییم

اده از منابع مردمی یا دولتی فعالیت های خود با استفتشکلهای محله محور مستقیما در ارتقای ایمنی محله

 نمایند.می

 مانور برگزاری  مربوط بهاقدامات  -2

پس از آماده سازی مدرسه و انجام اقدامات شناسایی در سطح محله و ارائه اطالعات الزم به ساکنین، الزم 

مانور در سطح مطابق برنامه مصوب کشوری به اجرا گذاشته شود. مراحل اجرایی  برگزاری مانوراست فرایند 

 به شرح زیر خواهند بود. تمدرسه و محال
 

 اجرای مانور در سطح مدرسهمراحل  -2-1

 مانور  زمان شروع -2-1-1

طریق رادیو سراسری و رادیوهای  از در ساعت تعیین شده"زلزله آژیر "مانور،برگزاری روز صبح در 

ز طریق بلندگوها در باید ات، که به منزله رویداد زلزله فرضی اساین آژیر  ا پخش خواهد شد.نهمراکز استا

آموزان باید در دانشبود و در طول این مدت  خواهدر یک دقیقه آژیمدت زمان پخش  د.رس پخش شوامد

 .نمایند گیریپناه مناسب ینهامکا
 

 گیریپناهمرحله  -2-1-2

 یمناسب واکنش دبایآموزان و کادر آموزشی و اداری مدرسه ، دانشبه محض پخش آژیر از رادیو سراسری

 :خود نشان دهندزیر ازشرح  هب را
 دانش آموزان در داخل کالس درس  گیریپناه -1

در  بالفاصلهبایست می، ی که در زمان رخداد زلزله یا پخش آژیر مانور در داخل کالس هستندآموزاندانش

تا حد  به این صورت که یک زانوی خود را به زمین زده و سر و گردن خود را ؛کنند گیریخود پناه زیر میز

 .(3شکل های میز را محکم بگیرند )و با دست پایهنگه داشته زیر میز  امکان



12 

 

 
 گیری در زیر میز مدارس: نحوه پناه8شکل 

 

آموزان باید دانش، ه باشدآموزان وجود نداشتدانش گیریپناهبرای  میزفضای کافی در زیر در صورتی که 

با  روی زمین قرار دهند وو یک زانوی خود را  نشسته ،و نزدیک به یک ردیف نیمکتمیز و بین دو ردیف 

 ،سقف کاذب قطعات مانند)ای اجزای غیر سازهاز سر و گردن خود در برابر سقوط  ا دست، کتاب و یکیف

 .(3شکل مراقبت کنند ) (و ... مصالح، اقالم معلق

 

 
 گیری در فضای بین دو ردیف نیمکت: نحوه پناه9شکل 

 

است. در  گیریپناهنسبتاً مناسبی برای  فضاینیز ستونها  کنار ودیوارهای داخلی  در کالس درس، گوشه

و گردن خود محافظت نمایند  یا دست از سر ، کتابکامالً نشسته و با کیفبایست آموزان میاین مکانها دانش

 .(14)شکل  )دیوار داخلی دیواری است که پشت آن فضای باز مانند حیاط، خیابان و... نباشد(
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 و کنار ستون گیری در گوشه دیوارهای داخلی: نحوه پناه11شکل 

 

 در خروجینزدیک  ه همکف ساختمان و قدر طب آموزاندانش گیریپناه -2

ریزش احتمالی در برابر خود از با حفاظت  ،آرامش و خونسردیالزم است با حفظ آموزان این گروه از دانش

 .بنشینندو روی زمین  رفتهفضای باز و به دور از ساختمانها و دیوارها  به ،نمای ساختمانیا و  شیشهقطعات 

آموزان داده به دانشآموزشهای الزم  ،ازدحامات ناشی از خطر ومورد بیضروری است جهت جلوگیری از عجله 

 .شود
 و راه پلهآموزان در راهرو دانش گیریپناه -3

آموزان در آن دانشزلزله رخداد ند، ولی اگر در زمان باشنمی گیریپناهمحلهای مناسبی برای  هاراه پله

و با کیف، کتاب یا دست از نشسته کنار دیوار روی پله  توانندو امکان خروج سریع را نداشتند می مکانها بودند

. اگر در راهرو بودند کنار دیوارهای دنهای کنار پله تکیه ندهو به هیچ وجه به نرده نمایندسر خود مراقبت 

ها نشسته و سر و گردن خود را تا حد امکان با کیف، کتاب یا دست ها و شیشهی و دور از پنجرهداخل

 .(11شکل ) بپوشانند

   
 راه پلهراهرو و : نحوه پناه گیری در 11شکل 
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 یا کارگاهدر آزمایشگاه آموزان دانش گیریپناه -4

و یا  )یا کارگاه( آزمایشگاه زیرمیزهای الزم است ی که در آزمایشگاه و یا در کارگاه هستندآموزاندانش

به دور از  نیز و میسو  احتراق قابلشیمیایی مواد و مایعات ، سنگین تجهیزات دور از به و اردیو درگوشه

مواد خطرناک  در حد امکانالبته الزم است مسئوالن مدرسه  .(12)شکل  های نگهداری آنها پناه بگیرندقفسه

قرار  باشندمی که دارای قفل ییهاامن و دور از دسترس و یا در طبقات پایین قفسهدر فضایی ال زا را اشتعو 

 .و اقالم ایمنی الزم )نظیر ماسکهای تنفسی فرار در شرایط اضطرار( نیز در این مکانها در دسترس باشد دهند
 

  
 ناهگیری در آزمایشگاهپ نحوه هنگام وقوع زلزله  و نمونه ای از سقوط کمدهای حاوی مواد شیمیایی :12شکل 

 

 

 در کتابخانهآموزان دانش گیریپناه -5

د و در جای نهای کتاب دور شواز قفسهبایست ی که در هنگام زلزله در کتابخانه هستند، میآموزاندانش

 واژگونی د.نکن گیریپناه)جایی که قفسه کتاب وجود ندارد( دیوار داخلی  کنارزیر میز یا  مانند مناسبی

 .(18)شکل  آموزان وارد نمایدتواند مصدومیتهای جدی به دانشمی هاکتابهای داخل آنسقوط یا  ها وقفسه

     
 در کتابخانه پناه گیری  و واژگونی قفسه کتابخانه و کتابهای داخل آن در هنگام زلزله: 13شکل

 

 حیاط مدرسه  درآموزان دانش گیریپناه -6

شی نصب زوسایل ور از در زمان رخداد زلزله بایستمیحضور دارند، در حیاط مدرسه  ی کهآموزاندانش

مشرف به حیاط مدرسه )در صورت  مرتفع مدرسه و ساختمانهای ساختمان ،، دیوارهاپرچم هایمیله شده،
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 باشند ءو سقوط احتمالی اشیا وضعیت اطراف خودو مراقب  دنحیاط مدرسه بنشین درد و نفاصله بگیر وجود(

 .(11)شکل 
 

 
 در حیاط مدرسه پناه گیری: 14شکل

 

 گیریپناههنگام  درسایر مالحظات  -7

 .دنای فاصله بگیرها و درهای شیشهپنجرههمواره از  آموزان بایددانشدر زمان رخداد زلزله  -الف

ر د)تابلوها، گلدانها و ...(  وسایل دیگر یا پرتاب ، واژگونیامکان سقوطکه محلهاییاز آموزان باید دانش -ب

 .دندور شوآنجا وجود دارد، 

 .دنفاصله بگیر هااز آن آموزان بایددانش ،داردوجود  ی مانند بخاریشوسایل گرمای درس کالسدر  چنانچه -ج

باقی  گیریپناه حالتدر ، )یا لرزش حاصل از زلزله( در طول مدت زمان پخش آژیرآموزان باید دانش -د

 د.نبمان

و  مدرسه ، نزدیک ساختمانمدرسه حیاطمشرف به  مرتفع ساختمانهای یکیدر نزد، کنار دیوارهای حیاط -ه

 .ندنیست پناه گیریمکانهای مناسبی برای  ،هازیر پنجره

 .نمودباید اجتناب  در خروجی ها وا  به طرف راه پلهسهاز کال با سرعت و هجوم بردن دویدن ،شتابزدگیاز  -و

 شود.چوب درها توصیه نمیدر چهار گیریپناه  ،ساز فعلی ساخت و روندتوجه به با  -ز

 

 و تخلیهاضطراری  مرحله خروج -2-1-3

، گیریو انجام پناه )یا پایان لرزش زمین در صورت رخداد زلزله( پس از اتمام پخش آژیر از رادیو

 اجرای صحیح و به موقع  .ها و تخلیه ساختمان اقدام نمایندنسبت به خروج از کالسباید  آموزاندانش

. در انجام صحیح فرایند خروج کمک کند و مصدومیتهای احتمالی تا حد زیادی به کاهش تلفاتتواند  می

 بایست مورد توجه قرار گیرد:اضطراری، اقدامات زیر می

و دعوت دیگران به آرامش برای انجام اقدامات مناسب و خروج مربیان حفظ آرامش و خونسردی  -

 صحیح؛ 
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 ؛ دن برق()در صورت قطع نبو لندگوی مدرسهاعالم مرحله خروج اضطراری از طریق ب -

آموزان، درب کالس را آرامش بین دانش برقراریباید پس از  انمعلمبا اعالم ضرورت خروج اضطراری،  -

. معلم دنها و مسیرهای خروج هدایت کنراهرو به سویبرحسب اولویت آموزان را و دانشنموده باز 

 ؛رودرا ترک نموده و به بیرون ساختمان می هر کالس آخرین فردی خواهد بود که کالس درس

و معاونان تعدادی از به عهده بایست میطبقه در هر خروج اضطراری المقدور اجرا و کنترل فرایند حتی -

 قرار داده شود؛ ،دندانهای خروج را میبندید و اولویتنکنکه از قبل در آن طبقه فعالیت میمربیان 

و بدور از نقاط در مکانهای از قبل تعیین شده در حیاط مدرسه  انپس از اتمام تخلیه، دانش آموز -

شود و گزارش مربوطه به هر کالس انجام میآموزان دانشو سرشماری کنترل  ،خطرناک مستقر شده

 . معاون ذیربط ارائه می گردد

ل، او اتطبقدر و پس از آن شروع شده اولویت خروج اضطراری به ترتیب از طبقه همکف و زیرهمکف 

نکات زیر در تخلیه کالسها به ترتیب اولویت ذکر شده . بر این اساس شوددنبال میسپس طبقات باالتر دوم و 

 بایست مورد توجه قرار گیرد:می

نسبت به تخلیه با رعایت نظم و ترتیب آرامش و خونسردی و  آموزان باید با حفظدانش .1

به منظور جلوگیری  دداری نمایند.کالس اقدام کنند و از هجوم به سمت درهای خروجی خو

شوند و سپس ابتدا خارج میروجی نزدیک هستند خکه به درهای  از ازدحام، افرادی

 ؛کنندردیفهای بعدی به ترتیب کالس را تخلیه می

های قبلی و مدرسه راههای خروجی متعددی وجود دارد، با هماهنگیساختمان چنانچه در  .2

ها از قبل بین کالسها پلهیر خارج شدن از راهروها و راهمسالزم است آموزان، توجیه دانش

تقسیم و تعیین شود و در صورت بسته بودن یک راه، از راههای جایگزین دیگر استفاده 

 . گردد

 تخلیه برخوردارند؛از اولویت  کارگاههاهای خطرناک مانند آزمایشگاه و فضا .8

ها پلهراهها و است که به خروجی هاییها و مکانبا کالس تخلیهدر طبقات باال اولویت  .1

 ؛هستند ترنزدیک

دو راه پله خروجی هستند در یک یا اولویتها و روند تخلیه کالسها در مدارسی که دارای  .5

  نشان داده شده است. 14و  15های شکل

آموزان دیگر، ها، مراقب دانشپلهدر راهرو و راه خودبایست در حین حرکت آموزان میدانش .4

 لق یا سقوط کرده و موانع به وجود آمده باشند و اصول ایمنی را رعایت نمایند. اشیای مع
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بینی پیشبرای آنها در حیاط مدرسه  که از قبل هر کالس باید در محلهایی آموزاندانش .7

آرامش بر  حفظ و با با رعایت پروتکل های بهداشتی و فاصله گذاری اجتماعی است، شده

 (.17روی زمین بنشینند )شکل 

 

 
 : اولویتهای تخلیه در طبقات دارای یک راه پله15شکل 

 

 
 : اولویتهای تخلیه در طبقات دارای دو راه پله16شکل 

 

 
 در حیاط مدرسه و از پیش تعیین شده آموزان در مکانهای امن: استقرار دانش17شکل 
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هر  معلم ،تعیین شده هایآموزان در محلپس از تجمع دانشهمانطور که پیشتر اشاره شد،  .3

و فهرست افراد غایب را به مسئولین مدرسه کرده  سرشماریآموزان را شدانباید  ،کالس

 نماید؛گزارش 

ول ئمدیر یا مسالزم است  ،در حیاط مدرسهاستقرار و آموزان دانشخروج اضطراری پس از  .3

و  اتها، اشتباه، مشکالت، ضعفاجرا شده مانور نکات مهم مورداجرایی مانور با آنها در 

 ؛صحبت نمایدای مقابله با زلزله تهمهار ارتقایتأثیرات آن در 

کاهش  برایبایست می ،در صورت داشتن اطالعات کافیمدیر یا مسئول اجرایی مانور   .14

برای  ، بخصوصرویارویی با سوانحی از قبیل زلزله درآموزان دانش روانیروحی و  هایتنش

شده انجام مانور باعث ایجاد اضطراب در آنها  ممکن است ند وترحساسکه آموزانی دانش

 بت کند؛حص، باشد

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

فوق برنامه و افزایش  ایتهآموزان به فعالیترغیب دانش برایو ...  اضطراری ، خروجگیری

 گیری نمایند.هایشان بهرهدانسته

  ؛ایی مانند نقاشی، کاردستی و ...شهگیری از رودر مقطع ابتدایی بهره 

  ایی مانند شعر و داستان، کاردستی، روزنامهشهگیری از روبهرهمتوسطه  دوره اول در 

 ؛و ... یدیوار

   سی، طراحی مقاله نوی ،ایی مانند تحقیقشهگیری از روبهره متوسطه دوره دومدر

 دی از این قبیل.پوستر، ساخت ماکت و موار

 

 مراحل اجرای مانور در سطح محله -2-2

 زمان شروع مانور -2-2-1

، ساکنین محله انهاز طریق رادیو سراسری و رادیوهای مراکز استا"زلزله آژیر"همزمان با پخش 

عمده روشهای  نمایند. گیریپناهبایست در منزل یا محل کار خود یا در سایر مکانهایی که حضور دارند، می

به این ترتیب  مدرسه به آنها اشاره شد.مورد ردم در محالت مشابه با روشهایی است که در م گیریپناه

 گردد:توضیحاتی در بخشهای زیر ارائه می

 
 در منزل پناه گیری -1

و انجام  گیریپناهآگاهی در مورد چگونگی  کسبد با در منزل هستنهنگام وقوع زلزله افرادی که در 

را نجات د جان خود و دیگر اعضای خانواده تواننمی ی و سرعت عملالعمل مناسب، حفظ خونسردعکس

ص انجام شود. مهمترین نکاتی که این خصوشود تمرینات الزم در از این رو در مانور محالت تالش مید. دهن
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بایست رعایت شود به شرح در منازل پس از شنیدن صدای آژیر مانور زلزله )یا حتی رخداد زلزله واقعی( می

 باشند:می زیر

 خروجی ساختمان و فضای باز نزدیک هستید، بالفاصله از  باگر به دردو طبقه  در ساختمانهای یک یا

 ؛و دور از ساختمان پناه بگیرید ساختمان خارج شوید

  های آن را محکم با دست گرفته و پایه پناهدر داخل منزل چنانچه میز محکمی وجود دارد، زیر آن

 ؛(13)شکل  حرکت میز با آن حرکت کنید ر صورتنگاه دارید و د

 

 
 در زیر میز در منزل پناه گیری: 18شکل 

 
  و با  یا مجاور ستونها نشسته دیوارهای داخلی ساختماندر صورت عدم دسترسی به میز محکم، کنار

 دست از سر و گردنتان محافظت کنید؛

  شوید؛دور ها شیشهها و از پنجرهدر داخل یا خارج ساختمان بالفاصله 

  ؛نشوید و آسانسور وارد راه پلهدر زمان وقوع زلزله 

   اگر هنگام وقوع زلزله در آسانسور بودید، در نزدیکترین طبقه آسانسور را متوقف کنید و از آن خارج

 ؛شوید

 و امکان خروج فوری را ندارید، کنار  اگر در راه پله هستید .راه پله جای مناسبی برای پناهگیری نیست

 ها از سرو گردن خود محافظت کنید؛با دست و ها نشستهر از نردهدیوار دو

 از وسایلی که امکان سقوط دارند مانند کمد، بوفه، کتابخانه، تابلو، لوستر و... دور شوید؛ 

 ها و وسایل اگر در آشپزخانه هستید در صورت امکان جریان گاز را قطع کنید و از اجاق گاز، کابینت

 گیری کنید؛در مکانی مناسب مانند گوشه دیوار داخلی یا زیر میز پناه قابل سقوط دور شوید و

  خواب هستید به سمت چپ بدن خود چرخیده )اهمیت سمت چپ به علت وجود طحال و رختاگر در

داخل بدن جمع شود.  و پاها به صورت جنینی بهقرار گیرد قلب در این ناحیه( و یک دست زیر سر 
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های تنفسی بسته نشود و و گردن خود محافظت کنید به طوری که راه ا بالش از سربا دست دیگر ب

 ؛به راحتی تنفس نمود بتوان

 در  سعی نکنید از ساختمان خارج شوید. ،اگر در ساختمانهای بلند و طبقات باالی ساختمان هستید

تمان از ساخبعد از اتمام لرزشها و  های مناسب که قبال ذکر شد پناه بگیریدهمان طبقه در محل

 خارج شوید.

 

 از منزل در خارج پناه گیری -2

 ها، اگر در خیابان هستید از ساختمانهای بلند، تیرهای چراغ برق، نماهای ساختمانها و تابلوی مغازه

با حفظ در فضای باز و امنی بنشینید و درختان و دیگر مواردی که امکان سقوط دارند دور شوید و 

 د محافظت کنید؛سعی کنید از سر و گردن خوهوشیاری 

  راقب کنید. م متوقفکنار خیابان در هنگام وقوع زلزله اگر در حال رانندگی هستید، اتومبیل خود را

کابلهای تیرهای چراغ برق و کنار درختان، زیرپلهای عابر و سواره رو،  نزدیکشما  توقفباشید محل 

 اخلدو ترمزدستی را بکشید، اتومبیل را خاموش کرده باشد. نبرق و ساختمانهای بلند  فشار قوی

سرتان را به طرف پایین خم کرده و خود نشسته اید  اتومبیل بمانید و همانطور که بر روی صندلی

 ام زلزله در اتومبیل باقی بمانید؛محافظت کنید و تا اتمآن  با دستها از

 به دور از های خروجی دوری کنیدباگر در هنگام وقوع زلزله در فروشگاه هستید، از هجوم به در .

زیر و با دستها از سرتان محافظت کنید. ها در جای مناسبی نشسته اجناس قابل سقوط و قفسه

 نیست؛ گیریپناهها جای مناسبی برای های مغازهفروشگاهها و یا نزدیک ویترین شیشه تابلوهای

 د به طرف درهای هستی اگر در هنگام زلزله در اماکن عمومی مانند سالن سینما یا تئاتر و ورزشگاه

ها نشسته روی صندلی بمانید یا در فاصله ردیفهای بین صندلی ،سر جای خود .بریدخروجی هجوم ن

همانجا ها و با دست و بازوهایتان از سر و گردن خود محافظت کنید. سعی کنید تا پایان لرزش

 امی و با رعایت احتیاط خارج شوید؛بمانید سپس به آر

 سعی کنید به جزخروج اضطراری هجوم نبرید. های بدررو هستید به سمت مت و اگر در داخل قطار 

مخاطرات های قطار بمانید چرا که ممکن است با خروج از قطار مواقع کامال ضروری، داخل واگن

یا هر وسیله  هادستگیرهها، . در داخل قطار میلهشما را تهدید نمایدبرق گرفتگی دیگری نظیر 

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

 در محل کار پناه گیری -3

 هایی که احتمال سقوط دارند یا در جای خود محکم نیستند، دور شوید؛و فایل ، کمدهاهااز شیشه 

 از وسایل برقی یا بخاری که احتمال حرکت یا پرتاب آنها وجود دارد فاصله بگیرید؛ 

 وم نبرید؛های خروجی هجببه سمت در 
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  ها از با دست و ها نشستهدر راه پله هستید و امکان خروج فوری را ندارید، کنار دیوار دور از نردهگر ا

 سرو گردن خود محافظت کنید؛

 ؛نشوید و آسانسور در زمان وقوع زلزله وارد راه پله 

  آن خارج از و کنید را متوقف ودید، در نزدیکترین طبقه آسانسورآسانسور بدر اگر هنگام وقوع زلزله 

 ؛شوید

 و زیرمیز کار خود  ، کنار ستونهاهای داخلیدیوار کنارهای مناسب ساختمان مانند به سرعت در مکان

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

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 محل کاردر  پناه گیری: 19شکل 

 

 تخلیه امن و حرکت به سوی مدرسه -2-2-2

، ساکنین محله که در مکانهای گیریپناهفرایند  پایانلرزش زمین )یا پایان آژیر زلزله( و  اتمامبعد از 

به سمت مدرسه ایمن به از قبل تهیه شده،  که با برداشتن کیف امدادیبایست مختلف حضور دارند، می

-اثر زلزله آسیب محله حرکت نمایند. در این فرایند مکانهایی که ممکن است در عنوان پایگاه مدیریت بحران

گذاری شده است و ساکنین مجاز به عبور از آن قسمتها دیده باشند توسط گروه سبز در سطح محله عالمت

با همسایگان خود بصورت جمعی به سمت ساختمان یا مجتمع بهتر است ساکنین یک  باشند. ترجیحانمی

کنند به اهمیتی را که مالحظه می نکات حائز، ه یکدیگرضمن کمک ب مدرسه حرکت نمایند تا در طی مسیر

 نمایند.  گزارشخاطر سپرده و در بدو ورود به مدرسه 

 

 اسکان اضطراری و تامین امکانات اولیه مورد نیاز پناهجویان در مدرسه -2-2-3

اسکان اضطراری که از قبل در  چادرهایجهت نصب  نام شده ودر بدو ورود به مدرسه، ساکنین محله ثبت

 . (21و  24)شکلهای  نمایندود، با اعضای گروه سفید همکاری میشمدارس نگهداری می
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 ورود به مدرسه در بدو )اهالی محل( پناهجویاننام  تثب: 21 شکل

 

   
 محل یلااعضای داوطلب و اهنصب چادر توسط : 21شکل 

 

ها اسکان داده در چادر برحسب اولویت )از نظر سنی و توانمندیهای جسمانی( ها به تفکیکسپس خانواده

توان تعدادی از چادرها را به خانمها و تعدادی را به آقایان اختصاص داد شوند. در صورت محدودیت چادر، میمی

همچنین الزم است اقالم امدادی و مواد غذایی که پیشتر در مدارس تامین تا تعداد بیشتری بتوانند اسکان یابند. 

امدادرسانی  مانند این مرحله سایر تمرینات مورد نظران قرار داده شود. در جویشوند، در اختیار پناهو نگهداری می

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

 

    
 انجام تمرینات اطفای حریق و امداد به مصدومان در فرایند مانور: 22شکل 
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 همحل شورای ایمنی: 1پیوست 

 

 میدی به تمارسیدگی نیروهای امدا ،های بزرگهای اولیه پس از وقوع زلزلهدر ساعت با توجه به اینکه

برای  اقدامات اولیهانجام در این برنامه لذا  ،یستپذیر نامکان( بخصوص در مناطق شهری)دیدگان آسیب

براساس ظرفیتهایی که پیش از رخداد ایمن  با محوریت مدارستوسط اهالی محل  خودامدادی و دگرامدادی

در برابر  همحلشورای ایمنی بایست . در این راستا میمورد توجه قرار داده شده استگردند، زله ایجاد میزل

و آسیبهای ناشی از زلزله  هاکاهش خطربرای  الزمانجام اقدامات  ریزی وبا هدف برنامهس ایمن ردر مدازلزله 

 . گرددتشکیل اثرات آن  مقابله باو نیز 

انجمن مسئول ، همدیریت بحران محل، نماینده )مسئول شورا( همدرس دیرم از مشتملترکیب این شورا 

خواهد منطقه  نشانی، هالل احمر و شهرداریآتشو نمایندگانی از محل معتمدین  ،اولیاء و مربیان مدرسه

صورت حضوری یا ه بهای آموزشی دورهبود. این افراد ضمن کسب اطالعات مورد نیاز از طریق شرکت در 

نقش محوری خواهند داشت.  هریزی کاهش ریسک و مدیریت بحران در سطح محلزی، در فرایند برنامهمجا

 باشد:مهمترین وظایف شورا به شرح زیر می

 ؛هیت بحران محلعنوان پایگاه مدیر انجام اقدامات الزم به منظور تثبیت جایگاه مدرسه به -1

ت م برای کاهش آسیبهای ناشی از زلزله و خطراهدایت و کنترل اقدامات الز، ریزی، سازماندهیبرنامه -2

 ؛در سطح محل (سوزینظیر آتشناشی از آن )

 مک کارشناسان سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارسکبررسی وضعیت ایمنی مدرسه در برابر زلزله با  -8

کالت و تالش برای رفع مش ( 8و 2های )پیوست لیستهای مربوطهبراساس چک)یا سایر مراجع ذیصالح( 

 ؛و کمبودهای احتمالی

در مدرسه و محله مجاور آن و تعیین شرح حاضر تشکیل گروههای سفید، سبز و قرمز از میان داوطلبان  -1

 ؛وظایف هر گروه و نظارت بر فرایند اجرای فعالیتهای آنها

 .مرتبطسوزی و بیمه مسئولیت اعضای شورا و گروههای انجام بیمه ساختمان مدرسه در برابر زلزله و آتش -5
 

 سبز وظایف گروه

وظایف این گروه باشد. میی از اهل محل آموزان، اولیا و نیز داوطلباناین گروه متشکل از تعدادی از دانش

صورت خالصه به شرح زیر ه شود و ببه قبل از رخداد زلزله یا قبل از زمان برگزاری مانور مربوط میبیشتر 

 است: 

به  اضطراریتخلیه مشخص کردن مسیرهای  و طراف مدرسها محلهنقشه شناسایی و توزیع تهیه  -1

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

 شورا جهت پیگیری اصالح وضع موجود از مراجع ذیربط؛

با کاهش ریسک و مدیریت بحران  ی در فعالیتهای مرتبطو جلب مشارکت مردمعمومی رسانی اطالع -8

 ؛محورهمحل

 جهت انعکاس در بانکهای اطالعاتی مورد نیاز در زمان بحران تهیه اطالعات الزم از ساکنین محل -1

 ؛پذیری و ...()نظیر شرایط اجتماعی، ترکیب سنی، آسیب

 .لههای آموزشی مرتبط ویژه دانش آموزان و ساکنین محبرگزاری دوره -5

 

 سفید وظایف گروه

فضای مدرسه به عنوان پایگاه مدیریت بحران برداری از بهرهانجام اقدامات مرتبط با اصلی این گروه وظیفه 

مند انجام شود. آموزان عالقهتواند با محوریت اولیا و مربیان مدرسه و دانشاین اقدامات می باشد.می همحل

 ه وظایف این گروه عبارتند از:عمد

 ؛مدرسه آموزان به حیاطتخلیه دانشت بر فرایند نظار -1

 ارزیابی وضعیت مدرسه پس از رخداد زلزله؛ -2

های قبلی و وضعیت مطابق با طرح برای اسکان اضطراری الزمسازی فضاهای نصب چادرها و آماده -8

 دیدگی مدرسه؛آسیب

 در زمان بحران؛ پیگیری و تامین نیازمندیهای اقشار جامعه جهت نگهداری در مدرسه و استفاده -1

 برای اسکان اضطراری؛ مدرسه در (اهالی محل) پناهجویاننام انجام فرایند ثبت -5

کنندگان و انتقال آنها به چادرهای اسکان اضطراری یا سایر فضاهای مراجعهبررسی وضعیت سالمت  -4

 ایمن در برابر زلزله؛

 گزارش به نهادهای باالدستی برای تامین نیازهای بعدی. -7

نحوه و  ، امدادهای اولیههای آموزشی کمکدوره ذیربطکارشناسان  تحت نظر گروه باید ایناعضای 

مشارکت فعال  .ای به انجام رسانندتمرینهای الزم را به صورت دورهگیرند و  را فرابرپاکردن و نصب چادر 

 گردد.آموزی در مدرسه در این گروه توصیه میاعضای سازمان دانش
 

 قرمز وظایف گروه

انجام اقدامات مرتبط با واکنش اضطراری در زمان بعد از رخداد زلزله در داخل  ه مسئولیت این گروهعمد

 باشند:باشد. برخی از این وظایف به شرح زیر میمدرسه و محدوده اطراف آن می

 ؛مشارکت در اطفای حریق -1

 ؛انجام فرایند جستجو و نجاتمشارکت در   -2
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 درسه؛بازگشایی معابر منتهی به م کمک به  -8

 ارائه خدمات مورد نیاز نظیر کمکهای اولیه، توزیع مواد غذایی اضطراری و ...؛  -1

 ؛اطراف آن تامین امنیت در مدرسه و محله -5

به مدرسه بعد از رخداد زلزله یا در حین  پذیرآسیبانتقال یا هدایت افراد  تخلیه ساختمانها و نیز -4

 .ربرگزاری مانو

بایست داوطلبینی به عضویت این گروه پذیرفته شوند که از شرایط ، میبا توجه به مخاطرات اینگونه امور

ترتیب داوطلبان بدیننده باشند. راهای آموزشی ذیربط را گذو روحی مناسب برخوردار بوده و دوره جسمی

وه این گرآموزان یا ساکنین محله( برای عضویت در این گروه از اولویت برخوردارند. هالل احمر )از میان دانش

داشته باشد تا بتواند  درمانی و امدادینشانی و مراکز بایست ارتباط نزدیکی با پایگاههای آتشهمچنین می

 ضمن کسب آمادگی و مهارتهای عملیاتی، از ظرفیتهای این مراکز برای مواقع بحران استفاده نماید. 
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 رابر زلزلهدر ب مانایمنی ساخت ارزیابی اولیه فرم: 2پیوست 

 

 گروه مشخصات

 A .ایمن و مقاوم هستند در برابر زلزله کامالً گیرند کهمیدر این گروه ساختمانهایی قرار 

 B دارند. محدود نیاز به تعمیرات و بهسازی این گروه ساختمانهای
 C ند.گسترده دار ایلرزه بهسازی مطالعات مهندسی و و نیاز به ندپذیرساختمانهای این گروه آسیب

 D ساخته شوند. طرناک هستند و باید تخریب و مجدداًساختمانهای این گروه در وضعیت خ
 

o سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارسهای ساختمانی موجود و بازدید کارشناسان بر اساس نقشه/ 

قرار ........  گروهبندی در طبقه........ درسه ساختمان م ،........ در تاریخ........  نظام مهندسی استان

 .گیردمی

 

 

 

 

 نام و نام خانوادگی مدیر مدرسه نام و نام خانوادگی کارشناس

  

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

به طور  و در سالهای بعد نیزتهیه شود  آخرین اطالعات موجود براساسباید  سیاهه بازرسی )چک لیست(

توانند به موضوعات دیگری نیز می شود. بدیهی است در صورت لزوم و برحسب نظر متخصصان، کنترلمنظم 

 نماید.شخص میم موارد را با عالمتکارشناس ارزیابی  این سیاهه اضافه شوند.

 □خیر  □بله  شوند.دربهای خروجی کالسها، آزمایشگاه و سایر مکانها به سمت بیرون باز می -

 □خیر  □بله   ها برداشته شده است. ای  باالی در کالسکتیبه شیشه -

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

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

هیچ مانعی برای خروج افراد وجود  های خروجی کامالً باز است وها و راهراه پله -

 ندارد. 

 □خیر  □بله 

 های آویز و تابلوها کامالً با اتصاالت محکم )مانند پیچ و رول پالک(چراغ -

 اند.                                                              محکم شده به سقف یا دیوار 

 □خیر  □بله 

 اندتعداد کافی موجود بوده و در زمان معین شارژ شده های اطفای حریق بهکپسول -

 و قابل استفاده هستند و در محلی مناسب و قابل دسترس قرار دارند.          

 □خیر  □بله 

 □خیر  □بله  محلهای تجمع و اسکان در حیاط مشخص شده است.    -

 □ خیر □بله   محل چاه آب و فاضالب در حیاط مدرسه مشخص شده است. -

 □خیر  □بله  سرویسهای بهداشتی برای زمان بحران قابلیت استفاده دارند. -

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

 □خیر  □بله   اتاقک حاوی تجهیزات و اقالم امدادی در مدرسه قرار داده شده است. -

 □خیر  □بله   ده نصب و بهره برداری هستند.مخازن آب اضطراری در مدرسه آما -

 
 

 

 

 

 نام و نام خانوادگی مدیر مدرسه نام و نام خانوادگی کارشناس

  

 تاریخ و امضا تاریخ و امضا
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 امداد اتاقکدر  نگهداریلیست اقالم مورد نیاز برای : 0پیوست 

 

در  قابل دسترس یا کانکساتاقک در یست بامیبعد از زلزله انجام اقدامات امدادی اقالم مورد نیاز برای 

بایست در این اتاقک می د. ترجیحاًراز این اقالم و وسایل استفاده ک بتوانشود تا بعد از زلزله نگهداری مدرسه 

دیده از زلزله حیاط مدرسه نصب گردد و قابل انتقال با جرثقیل باشد تا در صورت لزوم به مناطق آسیب

 م مورد نیاز در سه گروه تقسیم بندی شده است:منتقل شود. وسایل و اقال

 

 ( آب و مواد غذایی1

لیتر آب برای آشامیدن مورد نیاز است. البته برای  5/1برای مصرف روزانه هر فرد حدود  آب آشامیدنی: -

حداقل سه لیتر آب برای هر فرد مورد نیاز است که برای این منظور و مصارف بهداشتی و پخت و پز نیز 

اضطراری در مدرسه برای شرایط آب سازی برای ذخیره مناسبزن امختوان از میآشامیدن  حتی برای

های آب آشامیدنی در کانکسهای امدادی نگهداری از بطری یبهتر است مقادیر همچنیناستفاده نمود. 

 .مشکلی از بابت تامین آب آشامیدنی ایجاد نشوداضطراری  بشود تا در صورت بروز مشکل در مخازن آ

کالری باشد و برای هر نفر  2144حاوی باید ی مواد غذایی هاهر یک از بسته ی مواد غذایی:هابسته -

کالری نیاز  344به  روزانه حداقل هر فردشود )ساعت اولیه بعد از زلزله در نظر گرفته  72یک بسته برای 

ها و دیگر مواد مغذی باشد سبک و حاوی مواد معدنی، ویتامین ،. این مواد غذایی عموما باید خشک(دارد

و در عین حال نیاز به پخت و پز نداشته باشند. تاریخ انقضاء این مواد غذایی باید چک شود و در صورت 

 د.نجدید جایگزین شوغذایی نزدیک شدن  به تاریخ  انقضای آن با مواد 

 ( وسایل امداد رسانی و نجات 2

 کلنگ و فرغون یل،ب - تبر و دیلم -

 دستی بریبری و آهناره چوب - مختلف هایسایزگوشتی و پیچ در ست و پیچست آچار، انبرد -

 )در صورت امکان( دستگاه هوا برش - نردبان و طناب -

 میلگرد برقیچی  - پتک، چکش و میخ -

 های مختلفچادر در اندازه -  CO2نشانی پودری یا هالوژنه کپسولهای آتش -

 "ایست"تابلو هشدار دستی  - ()در صورت امکان با سوخت اضافهکوچک ژنراتور دیزل  -

 پانچو یا بارانی ضد آب  - پتوی اضطراری، پتوی گرم پشمی و ملحفه -

 چراغ قوه یا چراغهای شارژی دستی - کاله ایمنی و ماسک ضدگاز و گرد و غبار -

های نوار احتیاط برای محصور کردن محدوده خطر یا اسپری -

 گذاری رنگی برای عالمت

 ری اضافهبلندگوی دستی به همراه باط -
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کبریت با جعبه نسوز، فندک، شمع و ژل  - و دستکشهای ایمنی کار نسوزدستکشهای  -

 ازآتش

 و خاک اندازجارو دسته بلند  - رادیو شارژی دستی یا ترانزیستوری به همراه باطری اضافه  -

 گالن، آفتابه و سطل - اهرم چوبی و فلزی -

 برانکارد تاشو  - نوارچسب پالستیکی ضخیم و پهن -

 چکمه و کفش - پخت و پز و آشپزی وسایل -

 وسایل بازی برای کودکان - قلم و ماژیک، کاغذسوزن نخ،  -

 

 ( وسایل  کمک های اولیه ، بهداشتی و دارویی3

هر یک قرص برای  قرص برای تصفیه آب )معموالً -

 شود(لیتر آب استفاده می 1تصفیه 

 دستمال های مرطوب و ضد عفونی کننده   -

 مواد ضدعفونی کننده دست - بهداشتی و اقالم دستمال کاغذی -

 کیسه نایلون ضخیم در اندازه های مختلف - دستکش التکس -

 جعبه کمکهای اولیه * - صابون و مواد شوینده -

 باشد: جعبه کمکهای اولیه شامل وسایل زیر می* 

 مواد ضد عفونی زخمو الکل سفید  - غیر استریلو گاز و پنبه استریل باند،  -

 و باند نواری سه گوش ندبا - ست احیای تنفس -

 نوار چسب رولی برای پانسمانو چسب زخم  - کشی در سایز های مختلف باند -

 کیسه آب گرم - قیچی و پنسسنجاق قفلی،  -

 ضد عفونی چشمشستشو و قطره  - ، آنتی بیوتیک، ...(ضد اسهال)مسکن، دارو  -

 )محرک تنفسی( آمونیاکمحلول  - پماد سوختگی، تتراسایکلین و جنتامایسین -

 شریان بند - یا کمپرس سرد آنی یخ کیف -

 طبیدماسنج  - چاقوی کوچک جراحی  -

 پودر تالک - نخ و سوزن بخیه -

 الینآنتی شوک و آمپول آدرن - های مختلفسرنگ آماده برای تزریق در حجم  -

های چوبی برای ثابت نگه داشتن آتل یا تخته -

 شکستگی

 ORSپودر  -

 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%85%D9%88%D9%86%DB%8C%D8%A7%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%85%D9%88%D9%86%DB%8C%D8%A7%DA%A9

