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هاي بزرگ و كوچك در كشور ما ايران امري اجتناب ناپذير  رخداد زلزله
است و لزوم بكارگيري علوم مرتبط در راستاي كاهش خسارات و تلفات ناشي 

وشهايي كه براي دستيابي به ايمني بيشتر يكي از ر. از آن ضروري مي باشد
در برابر زلزله از آن بهره گرفته شده، برگزاري مانور سراسري زلزله و ايمني در 

  . سطح مدارس كشور است
به نظر مي رسد كه با سپري شدن يك دهه از عمر مانور و توجه خاص 

ورش مدارس به اين موضوع تا حدودي مانور جايگاه ويژه اي در آموزش و پر
و جامعه ) لرزه خيزي كشور(با عنايت به اهميت موضوع . پيدا كرده است

تحت پوشش آموزش و پرورش به عنوان آينده سازان اين مرز و بوم و آسيب 
پذير بودن اين قشر عظيم، توجه بيشتر شما مديران و مسؤولين عزيز به اين 

  . امر مهم، ضروري است
بهانه اي باشد براي گام برداشتن در روز برگزاري مانور سراسري مي تواند 

راستاي افزايش ايمني و توسعه آموزش در سطح مدارس از طريق برگزاري 
دوره هاي آموزشي، تجهيز مدارس به وسايل ضروري ايمني، ايمن سازي 
مدارس از نظر غيرسازه اي، تشكيل گروه هاي آمادگي و در نهايت بهره گيري 

  . ان حوادث بويژه زلزلهاز فضاها و امكانات مدرسه در زم
اميد است شما مديران محترم با همكاري اولياء محترم مدارس ضمن 
توجه به اهميت برگزاري مانور، زمينه ساز جامعه اي ايمن و استوار در برابر 

  .زلزله باشيد
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 مقدمه



  
    

اي مانند زلزله از  سياري از كشورهاي پيشرفته در زمان رخداد حادثهدر ب
رساني و حتي  كانهايي براي مديريت بحران، ستادهاي امدادمدارس به عنوان م

به همين جهت در زمان ساخت مدارس . شود اسكان موقت مردم استفاده مي
عالوه بر تأكيد بر كاربري آموزشي، مدرسه به عنوان فضايي مناسب در زمان 

  . گيرد حوادث نيز مورد استفاده قرار مي
آموز و كادر آموزشي در ساعاتي  نش ميليون دا15از سوي ديگر حضور حدود 

 .باشد از روز در مدرسه نشانگر لزوم آمادگي براي رويارويي با حوادثي نظير زلزله مي
آموزان در مدرسه،  رخداد زلزله در ساعات حضور دانشبراي آمادگي در مقابل 

مانور . هاي الزم به منظور كاهش خطرات ناشي از آن ايجاد گردد بايستي آمادگي
   .تواند در راستاي افزايش آمادگي نقش مهمي ايفا نمايد از روشهايي است كه مييكي 

  
  :توان اهداف مانور را چنين بيان كرد با اين اوصاف مي

ايجاد آمادگي براي انجام واكنشهاي صحيح و سريع در هنگام زلزله و در  - 1
  نتيجه كاهش تلفات انساني ناشي از آن؛

 ر مورد زلزله؛افزايش سطح آگاهي دانش آموزان د - 2
 .ارتقاء فرهنگ ايمني و مقاوم سازي ساختمانها - 3
  

  :معلمين محترم لطفاً
  دانش آموزان را نسبت به چگونگي انجام مانور توجيه نماييد؛ - 1
 همگام با دانش آموزان تمامي مراحل پناهگيري و خروج را انجام دهيد؛ - 2
 از هدايت نماييد؛دانش آموزان را در انجام پناهگيري، خروج و استقرار در فضاي ب -3
آموزان كالس سرشماري بعمل آوريد و گزارش  پس از اتمام مانور از دانش - 4

  .نهايي حضور و غياب را به معاونان و يا مدير مدرسه ارائه نماييد
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 ضرورت و اهداف اجراي مانور زلزله و ايمني



  
به طرف بيرون باز شوند ... چنانچه درهاي ورودي كالسها، آزمايشگاه و - 1

  خروج اضطراري با سهولت بيشتري انجام مي شود؛
براي تمامي دانش آموزان ... نشاني، جعبه كمكهاي اوليه و هاي آتش سولكپ -2

 قابل دسترس باشند؛
 قفل و لوالهاي درهاي خروجي بازديد و از نظر فني كنترل شوند؛ - 3
تواند خطرات ناشي از زلزله مانند  وجود سيستم قطع اضطراري گاز مي - 4

  را كاهش دهد؛آتش سوزي
از ديوارهاي مدرسه و ) خروج  (چه در زمان مانور و چه بعد از آن - 5

 ساختمان مدرسه حتماً فاصله گرفته شود؛
توجه شود محل قرار گرفتن و تجمع دانش آموزان در داخل حياط بر  - 6

 روي چاه آب يا فاضالب نباشد؛
براي ... اماكن خطرناك مانند پنجره ها، چاه فاضالب، ديوارهاي مدرسه و - 7

 دانش آموزان معرفي و عالمت گذاري شوند؛
به منظور ذخيره آب براي بعد از وقوع زلزله از تانكرهاي بزرگ آب  - 8

 استفاده شود، سعي شود تانكر آب در جايي مناسب و ايمن تعبيه شود؛
چنانچه قصد داريد عمليات امداد و نجات در مانور انجام دهيد حتماً با كمك  -9

  دهيد؛آموزان را آموزش نشاني دانش احمر و سازمان آتش مربيان جمعيت هالل
 مراحل مانور صرفاً با استفاده از روشهاي توصيه شده در اين راهنما انجام شود؛ -10
 راهها خروجي حتماً باز نگه داشته شوند؛ -11
درمدرسه براي ورود و خروج ماشين هاي آتش نشاني و امدادي مناسب  -12

 ؛)از نظر طول و عرض(باشد 
ي ورود و آموزان در مدرسه از قفل كردن درها در زمان حضور دانش -13

 .خروج خودداري شود

 چند نكته مهم

.باشند مديران محترم مدارس مسؤول اجرا و نظارت بر حسن اجراي مانور مي  
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به منظور حسن اجراي مانور در روز نهم آذرماه اقداماتي بايد از قبل تدارك 
  :اين اقدامات عبارتند از. ديده شود

از يك ماه قبل از مانور، با برگزاري مسابقات مقاله نويسي، نقاشي، روزنامه  -
  ؛توجه دانش آموزان به موضوع زلزله جلب شود... ديواري و

از تاريخ يازدهم آبان قسمتي از وقت كالس به ارائه مطلب در مورد زلزله،  -
 ضرورت آمادگي در برابر آن و نحوه اجراي مانور، اختصاص يابد؛

از تاريخ يازدهم آبان ماه معلمان محترم با توجه به اقدامات ضروري قبل و  -
 روع كنند؛آموزان را ش هنگام زلزله مندرج در دستورالعمل، آموزش عمل دانش

از تاريخ هجدهم آبان ماه پوستر مانور در سطح مدرسه در محل مناسب و  -
 در ديد دانش آموزان نصب گردد؛

سازي  از تاريخ هجدهم آبان ماه تجهيزات مدرسه بر اساس بخش ايمن -
) متخصصان اين امر(آموزان  مندرج در دستورالعمل با مشاركت اوليه دانش

 ايمن سازي شوند؛
) حداقل سه مرتبه(ماه مرحله پناهگيري و خروج از ساختمان تا هفتم آذر -

 با كمك مدير، معاونان و معلمان محترم تمرين شود؛
 .آذرماه مانور سراسري در سطح مدرسه اجرا شود) 8+1(روز شنبه نهم  -
  

هاي مربوط به مانور را كه از اول آذرماه از  آموزان توصيه شود برنامه به دانش
  .شود دنبال نمايند صدا و سيما پخش مي
  
 

 
 

آموزان و همچنين كادر آمادگي دانششود براي افزايش ميزان  پيشنهاد مي  
.انور آزمايشي با هماهنگي مديريت مدرسه برگزار شودآموزشي در هر فصل يك م  
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 تقويم اجرايي مانور مدارس



  
  
  

ساله مانور سراسري همه 
زلزله و ايمني در هشتم آذرماه 
. بصورت همزمان برگزار مي شود

با توجه به اينكه هشتم آذرماه 
امسال مصادف با روز جمعه است، 

ريزي تصميم گرفته  كميته برنامه
  .  گردد برگزارشنبه مورخ نهم آذرماه هشتاد و هفتاست دهمين مانور، روز 

  
  
  

 دقيقه به طول 15 تا 10مانور زلزله و ايمني كه از زمان شروع تا پايان آن 
رفتن به (گيري صحيح و خروج از ساختمان  انجامد، شامل دو مرحله پناه مي

  . باشد مي) فضاي باز
زنگ ايمني در " آژيري تحت عنوان نهم آذرماهبه همين منظور روز شنبه 

 از طريق راديو سراسري و راديوهاي 10:30 تا 10 بين ساعت "برابر زلزله
  . پخش خواهد شد) به مدت يك دقيقه(مراكز استانها 

  
  :نكته مهم

مديران محترم مدارس مي توانند راديو سراسري را بر روي طول 
 و راديو پيام را بر روي 9/93FM و طول موج كوتاه 900AMموج بلند 

  . دريافت كنند1188AM و طول موج كوتاه 7/104FMطول موج بلند 

 زمان برگزاري مانور

 نحوه اجراي مانور
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    :باشد نحوه اجراي مانور به شرح زير مي
 "زنگ ايمني در برابر زلزله"گوينده راديو دو دقيقه قبل از پخش آژير، زمان  -1

راي پخش به  مدرسه را برا اعالم مي كند، لذا مسؤوالن مدارس بايد بلندگوي
  موقع آژير آماده كنند؛

) ي كالسمانند برگزار(عمول مدرسه هاي م تا قبل از زمان پخش آژير برنامه -2
 به صورت عادي ادامه يابد؛

آموزان با  معلمان و دانش. اي فرضي است صداي آژير به منزله وقوع زلزله - 3
و ...) حياط، كالس، راهرو، كتابخانه و(شنيدن آن در هر مكان از مدرسه 

گيري صحيح را  بايد پناه...) زدن و مطالعه، بازي، قدم(در هر شرايطي 
 انجام دهند؛

  
  
 
از زمان شروع آژير كه به مدت يك دقيقه به طول مي انجامد تا پايان آن  - 4

 دانش آموزان در هر مكاني پناه گيري كرده اند، بمانند؛
با همكاري معلمان و ) به منزله پايان زلزله فرضي(پس از پايان آژير  - 5

 را )رفتن به حياط مدرسه(معاونان دانش آموزان با آرامش مرحله دوم 
به ياد داشته باشيم دانش آموزان داخل حياط به هيچ وجه . انجام دهند

 .كنار ديوارها و ساختمانها تجمع نكنند و در وسط حياط بنشينند
آموزان باشيد و به آنها  در هنگام خروج سعي كنيد مراقب ديگر دانش - 6

  .آسيب نرسانيد، بويژه در هنگام حركت بر روي راه پله ه و خروجي درها
  
 

 آژير بدون اطالع قبلي دانش آموزان پخش مي شود، بنابراين از اعالم 
.زمان آن به دانش آموزان خودداري فرماييد  

زنگ دوم و سوم به مدت يك دقيقه مدارس نوبت بعد از ظهر در فاصله   
.با استفاده از زنگ مدرسه مانور را انجام دهند  

7 



  
  
  
   شناخت اماكن مناسب و نامناسب-1

 اماكن مناسب به جاهايي گفته مي شود كه پناهگيري در  آنجا در زمان
اين مكانها شامل . وقوع زلزله، خطرات ناشي از زلزله را براي فرد كاهش دهد

ديوارهاي داخلي به ديوارهايي گفته مي (زير ميز محكم، كنج ديوار داخلي 
، دور از شيشه ها و ) باز مانند حياط و يا خيابان نباشدشوند كه پشت آن فضاي

  . پنجره ها، دور از وسايل قابل سقوط مانند گلدانها، قفسه ها و كمدها مي باشد
اماكن نامناسب به جاهايي گفته مي شود كه در زمان وقوع زلزله احتمال 

سقفي و زير پنكه هاي : بروز خطر در آنجا از مكانهاي ديگر بيشتر است، مانند
  ....اجسام قابل سقوط، كنار ديوارهاي خارجي، كنار شيشه ها، پنجره ها و

الزم است قبل از مانور تمامي مكانهاي مناسب و نامناسب به دانش آموزان 
  . معرفي و عالمت گذاري شوند

  
  ايمن سازي مدرسه -2

رعايت اصول ايمني تجهيزات در داخل مدرسه بسيار حائز اهميت است، 
زيرا در بيشتر موارد، ساختمان ويران نمي شود، ولي سقوط، پرتاب و شكستن 

در اين راستا، الزم است . وسايل داخلي براي دانش آموزان خطر آفرين مي باشد
  :با رعايت اصول ايمن سازي به شرح ذيل از خطرهاي ناشي از زلزله كاسته شود

اي  ها، پرده پارچه ها، جلو پنجره براي جلوگيري از ريزش احتمالي شيشه •
 بلند يا پرده كركره نصب شود؛

  از كنار پنجره فاصله داشته باشد؛آموزان ميز و نيمكت دانش •

 اقدامات ضروري قبل از اجراي مانور
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در جاي خود با ... ها و ها، كمدها، قفسه ز، تابلوها، تخته سياهچراغهاي آوي •
 بست مناسب محكم شوند؛

اصلي و شيرهاي گاز، آب هاي  هاي برق، لوله كشي و سيم كشيكليد، پريز  •
 آنها بررسي و نواقص احتمالي توسط متخصصين برطرف شود؛

هاي قفل  در آزمايشگاه، مواد شيميايي، سمي يا قابل احتراق داخل قفسه •
 دار و طبقات پايين قرار داده شود؛

  مانند به ديوار محكم شوند؛Lدر آزمايشگاه و كتابخانه، قفسه ها با بستهاي  •
تكثير و نظاير آن با بستهاي مناسب محكم هاي چاپ و  كامپيوترها، دستگاه •

 شوند؛

 
ها و راههاي خروجي از وسايل غيرضروري مانند گلدان،  راهروها، راه پله •

كه ممكن است پس از وقوع زلزله راه خروج را مسدود كنند، ... سطل زباله و
 خالي شوند؛

نشاني بررسي و با اطمينان از سالم بودن آنها، در جاي  هاي آتش كپسول •
 ناسب و قابل دسترس قرار داده شوند؛م

آموزان، از نصب تابلوهاي  در مسيرهاي خروج و محل نشستن معلمان و دانش •
 . پرهيز شود... سنگين، آينه و

  
  

چشمگيري تواند كمك آموزان مي گيري از تخصص اولياء دانش بهره  
.  براي ايمن سازي مدرسه باشد  
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  :اقدامات ضروري هنگام مانور عبارتند از
  

اگر در طبقه همكف ساختمانهاي يك يا دو طبقه هستيد و به در خروجي  -1
فضاي باز رفته و به دور از ساختمانها و ديوارها در آنجا باشيد، به  نزديك مي

  بمانيد؛
 از پنجره ها و درهاي شيشه اي فاصله بگيريد؛ -2
 دور شويد؛...) تابلوها، گلدانها و(از كنار وسايلي كه امكان سقوط يا پرتاب دارند  -3
  
  
  
  
  
  

اگر در داخل كالس درس هستيد،  -4
گيري كنيد، به اين  در زير ميز پناه

 كه يك زانوي خود را به صورت
هاي ميز را  زمين زده و با دست پايه

 محكم بگيريد؛
  
  

آموزان وجود نداشت، بين  در صورتي كه فضاي كافي در زير ميز براي دانش
دو رديف ميز و نيمكت نشسته و يك زانوي خود را به زمين زده و با كيف، 

  .كتاب و يا دست از سر خود مراقبت كنيد

 اقدامات ضروري هنگام مانور

س تقويم زمان بندي در مراسم صبحگاه و كالسهاتمامي آموزشها بر اسا  
. به دانش آموزان تذكر داده مي شود  
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 درس، گوشه ديوارهاي داخلي جاي مناسب براي پناه گيري در كالس -5
در گوشه ديوار نشسته و با كيف، كتاب و يا دست از سرتان محافظت . است
 .كنيد

ها  اگر در راهرو هستيد، به كنار ديوارهاي داخلي و دور از پنجره ها و شيشه -6
  .پوشانيدبرويد، سپس كنار ديوار نشسته و سر خود را با كيف، كتاب و يا دست ب

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

باشند، ولي اگر در پله ها محلهاي مناسبي براي پناه گيري نمي راه  
  زمان زلزله در آن مكان بوديد، سعي نكنيد از آنجا فرار كنيد بلكه

ز سر خود كنار ديوار روي پله نشسته و با كيف، كتاب يا دست ا  
.هاي كنار پله تكيه ندهيد  و به هيچ وجه به نردهنيد مراقبت ك  
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 چنانچه كالس شما وسايل گرمايي مانند بخاري دارد از آن فاصله بگيريد؛ -7
 از پنجره ها فاصله بگيريد؛ -8
 به طرف درهاي خروجي هجوم نبريد؛ -9

 
اگر در كتابخانه هستيد از قفسه هاي   -10

كتاب دور شويد و در جاي مناسبي 
ر داخلي مانند زير ميز يا گوشه ديوا

 پناه گيري كنيد؛

  
هاي  در آزمايشگاه هستيد از مواد و مايعات قابل احتراق، سمي و قفسهچنانچه  -11

 نگهداري آنها فاصله بگيريد؛
  
  
  
  
  
 

مانور صرفاً جهت باال بردن آمادگي و خودامدادي و دگرامدادي در هنگام و 
بعد از زلزله است، لذا سعي شود از فعاليتهاي انحرافي مانند نمايش تخريب 

 ترس، نگراني و كه موجب... شدن مدرسه، فوت شدگان، جراحات شديد و
. احساس ناامني مي گردد، جلوگيري بعمل آيد  
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 هستيد از اگر در حياط مدرسه  -12
بازي، سبد بستكتبال،  تيركهاي زمين

ديوارها و ساختمانها فاصله بگيريد و 
در وسط حياط مدرسه بنشينيد و 

 مراقب خود و اطرافتان باشيد؛
  

در اين .  پس از اتمام زنگ ايمني در برابر زلزله مرحله خروج را اجرا كنيد -13
مرحله با خونسردي و بدون هجوم به حياط مدرسه برويد و در وسط حياط 

 به دور از ديوارها و ساختمانها بنشينند؛
  
  
  
  
  
  

  

 با هماهنگي هاي در مدرسه راه هاي خروجي متعددي وجود دارد،چنانچه  -14
قبلي و توجيه دانش آموزان، مسير خارج شدن از راهروها و راه پله ها از قبل 
بين كالس ها تقسيم و تعيين شود معاونان و معلمان محترم الزم است در 
زمان خروج، براي جلوگيري از هر گونه خطر احتمالي و آسيب ديدگي دانش 

 .آموزان، مراقبت هاي الزم را بعمل آورند
  
  
  

در محوطه مدرسه فضايي به دور از ديوارها و ساختمان ها براي دانش آموزان 
مد نظر گرفته شود و با خطوط سبز رنگ محل استقرار آنها تعيين گردد، سعي 

 مكان شود از طريق نوشتن شماره و اختصاص هر شماره به يك دانش آموز،
ثابتي براي آنها در نظر گرفته شود تا پس از مانور و يا وقوع زلزله دقيقاً در جاي 

امر در سرشماري، حضور و غياب و ساماندهي مدرسه اين . خود مستقر شوند
.زله واقعي به شما كمك خواهد كردپس از مانور و يا زل  

  مدارسمديران محترم، به خاطر داشته باشيد مقاوم بودن ساختمانهاي
. داراي اهميت اساسي است  
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گيري داخل حياط كنار ديوارها،  پناه -1

 ساختمان و اجسام خطرناك؛
  
  

  
  
 :پناه گيري در جاهاي نامناسب مانند -2

  زير پنجره؛ -
 زير وسايل بازي؛ -
 .زير وسايل قابل سقوط -

  
  

  
  

خروج از كالس ها بصورت شتابزده همراه با هجوم بردن و دويدن با سرعت  -3
 به طرف در خروجي؛

  
 

كه كشته و مجروح ها دادن  نشان -4
 .موجب ترس و دلهره مي شود

  

:برخي اقدامات نامناسب  
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قبل از اجراي مانور بر اساس ليست ذيل اقدامات ضروري قبل از وقوع زلزله 

  :را كنترل كنيد و سعي كنيد حتي االمكان تمام اين نكات را رعايت كنيد
 ها فاصله دارد؟ آموزان از پنجره ميز و صندلي دانشآيا  

ها به طور محكم به ديوار  ها و پرده كركره وب پردهآيا قفسه هاي كتاب، چ 
 متصل هستند؟

 اند؟ آيا اشياء سنگين از قسمتهاي باالي قفسه به قسمتهاي پايين منتقل شده 

 باشد؟ آموزان دور از قفسه ها و فايلها مي آيا محل نشستن دانش 

اب آيا اشيايي كه از ديوار آويزان هستند مانند نقشه، آينه، تخته سياه و ق 
عكس به طور محكم به ديوار متصل هستند تا در هنگام وقوع زلزله از سقوط 

 و شكسته شدن آنها جلوگيري شود؟

 اند؟ آيا چراغهاي سقفي از قالبهاي محكم آويزان شده 

هاي ديواري آن  شود، آيا لوله در كالس از بخاري نفتي استفاده ميچنانچه  
 باشند؟ داراي اتصال محكم مي

آموز و در خروجي  گرفتن بخاري ديواري از محل نشستن دانشآيا محل قرار 
 كالس فاصله دارد؟

 مانع وجود دارد؟) كالس، راه رو، راه پله(آموزان  آيا در مسير خروج دانش 

 كنترل اقدامات ضروري قبل از وقوع زلزله 
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  :به منظور حسن اجراي مانور موارد زير پيشنهاد مي شود
ر اقدامات ضروري هنگام مانو) نهم آذر(در برنامه صبحگاهي روز مانور  •

 .توسط يكي از دانش آموزان قرائت شود

اولياء محترم مدارس همراه و همگام با دانش آموزان با شنيدن آژير، مانور  •
 .را انجام دهند

  
  

  دبير شوراي دائمي مانور سراسري زلزله و ايمني، دكتر محمدرضا مهدوي فر
  

  :ريزي و اجراي مانور اعضاء كميته برنامه
  
  ان آموزش و پرورش شهر تهران؛، نماينده سازمحسن آقاجاني -1
 مليحه اسكندري، نماينده پژوهشگاه بين المللي زلزله شناسي و مهندسي زلزله؛ -2
 علي رضا برزگر، نماينده سازمان صدا و سيماي جمهوري اسالمي ايران؛ -3
 جاويد بيگلري طالقاني، نماينده سازمان دانش آموزي جمهوري اسالمي ايران؛ -4
  كشور؛علي حق بين، نماينده وزارت -5
 علي احسان سيف، نماينده پژوهشگاه بين المللي زلزله شناسي و مهندسي زلزله؛ -6
 اسماعيل شعبان زاده، نماينده جمعيت هالل احمر جمهوري اسالمي ايران؛ -7
 رضا طارمي، نماينده سازمان آموزش و پرورش؛ -8
 رضا نوزعيم، نماينده وزارت آموزش و پرورش؛ -9

 . سوانح غيرمترقبه استان تهرانعلي همتي، نماينده ستاد حوادث و -10

 پيشنهادها
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