
 ثيٕبضؾتبٖ زض ثحطاٖ ٔسيطيت

 وّيبت

 : اظ ػجبضتٙس وٝ وٙس ٔي ذغٛض شٞٗ ثٝ ؾئٛاالتي ثيٕبضؾتب٘ي غيطٔتطلجٝ حٛازث ثط٘بٔٝ ثب ضاثغٝ زض

 چٙيٗ ثٝ ثيٕبضؾتبٖ چطا پؽ ٘يؿت اضغطاي ٚ اٚضغا٘ؽ ٔٛاضز ثب ٔمبثّٝ ثيٕبضؾتب٘ي ٞط ػبزي ٞبي فؼبِيت اظ يىي ٍٔط 

 ؟اؾت ٘يبظٔٙس اي ثط٘بٔٝ

 ؟٘يؿتٙس ثعضٌتط ٔميبؼ زض ِٚي ثيٕبضؾتبٖ ضٚظٔطٜ ٞبي اٚضغا٘ؽ ٕٞبٖ غيطٔتطلجٝ حٛازث آيب 

 تؼساز افعايف وٙبض زض اٚضغا٘ؽ ٔٛاضز ثٝ ثيٕبضؾتبٖ ضٚظٔطٜ پبؾد ٌؿتطـ غيطٔتطلجٝ حٛازث ثٝ پبؾد ضاٜ ثٟتطيٗ آيب 

 ؟٘يؿت تزٟيعات ٚ ثيٕبضؾتب٘ي ٞبي ترت، اٚضغا٘ؽ ٔٙبثغ ٚ پطؾُٙ

 حٛازث وٝ زٞس ٔي ٘كبٖ ٔتطلجٝ غيط حٛازث نحٙٝ زض تحميمبت ٞب ؾبَ ٘تبيذ وٝ ٌفت ثبيس ؾٛاالت ايٗ ثٝ پبؾد زض

 وٙٙس ٔي ايزبز ضا فطزي ثٝ ٔٙحهط ٔؿبئُ ٔكىالت غيطٔتطلجٝ حٛازث. ٘يؿتٙس ٚؾيغ ٔميبؼ زض ٞبيي اٚضغا٘ؽ غيطٔتطلجٝ

 ٘ٝ غيطٔتطلجٝ حٛازث زيٍط ػجبضت ثٝ. ٞبؾت ثيٕبضؾتبٖ ضٚظٔطٜ ػّٕىطز اظ ٔتفبٚت ٞبي اؾتطاتػي ٘يبظٔٙس آٟ٘ب ثٝ پبؾد وٝ

 اضتجبعي ٞبي ؾيؿتٓ ٔخبَ ثطاي ٞؿتٙس ٔتفبٚت ثيٕبضؾتبٖ ضٚظٔطٜ ٞبي اٚضغا٘ؽ ثب ويفي ٘ظط اظ ثّىٝ وٕي ٘ظط اظ تٟٙب

 ثٝ لبزض غيطٔتطلجٝ حٛازث رطيبٖ زض ظيطؾبذتي تؿٟيالت ٚ ػبزي ا٘تمبَ ٚ ٘مُ ٞبي ضاٜ(، ٔٛثبيُ ٚ تّفٗ ٔب٘ٙس) ٔؼِٕٛي

 قٛز ٔي ٔٛرت غيطٔتطلجٝ حٛازث رطيبٖ زض ػبزي ٘ظٓ ضيرتٗ ٞٓ ثٝ ٚ اؾتطؼ پط ٔٛلؼيت. ٘يؿتٙس ذٛز عجيؼي فؼبِيت

 ذٛز ضٚظٔطٜ فؼبِيت اظ ٔتفبٚت ٔٙبثغ ٚ ٔتفبٚت ٔكىالت  ، ٔتفبٚت ٞبي ا٘ؿبٖ ثب حٛازحي چٙيٗ رطيبٖ زض ٞب ثيٕبضؾتبٖ تب

 ثط٘بٔٝ ٕٞب٘ب وٝ رسيس ٚضؼيت ثب ٔمبثّٝ ثطاي قسٜ تؼييٗ پيف اظ اؾتطاتػي يه ٚرٛز ٚضؼيتي چٙيٗ زض ٚ ٌطز٘س ٔٛارٝ

 .ثبقس ٔي ضطٚضي وبٔالً اؾت ثيٕبضؾتب٘ي غيطٔتطلجٝ حٛازث

 ثيٕبضؾتب٘ي غيطٔتطلجٝ حٛازث ثط٘بٔٝ اؾتب٘ساضزٞبي

 ٔؼتجطتطيٗ اظ يىي. اؾت ٌطفتٝ نٛضت ثيٕبضؾتب٘ي غيطٔتطلجٝ حٛازث ثط٘بٔٝ ٔحتٛاي ظٔيٙٝ زض ثؿيبضي ٔغبِؼبت

 ؾٙزي اػتجبض ٔكتطن وٕيتٝ تٛؾظ وٝ اؾت ثيٕبضؾتب٘ي آٔبزٌي اؾتب٘ساضز ثط٘بٔٝ ايٗ ٔحتٛاي ثطاي ٔٛرٛز ٞبي اؾتب٘ساضز

 .اؾت قسٜ اضائٝ( JCAHO) ؾالٔت ذسٔبت اضائٝ ٞبي ؾبظٔبٖ

 :ٌيطز وبض ثٝ ظيط ٔٛاضز زض ضا الظْ تٕٟيسات ثبيس ثيٕبضؾتب٘ي غيطٔتطلجٝ حٛازث اؾتب٘ساضز ايٗ ثطاؾبؼ

 (Hazard Vulnerability Assessment) پصيطي آؾيت – ذغط اضظيبثي •

 (Activation) ثط٘بٔٝ قسٖ فؼبَ قيٜٛ •

 ربٔؼٝ غيطٔتطلجٝ حٛازث ثط٘بٔٝ ثب ثيٕبضؾتب٘ي غيطٔتطلجٝ حٛازث ثط٘بٔٝ تّفيك •



 حبزحٝ ضذساز اظ ثيٕبضؾتبٖ اظ ذبضد ٔؿئِٛيٗ ٕ٘ٛزٖ آٌبٜ •

 ثط٘بٔٝ قسٖ فؼبَ ٔٛضز زض ثيٕبضؾتبٖ پطؾُٙ ثٝ ٞكساض اػالْ •

 ثيٕبضؾتبٖ پطؾُٙ قٙبؾبيي •

 پطؾُٙ ا٘تمبَ ٚ ٘مُ ٚ اؾىبٖ •

 ثيٕبضؾتبٖ پطؾُٙ ذب٘ٛازٜ اظ حٕبيت ٕ٘ٛزٖ فطاٞٓ •

 ... ٚ آة، غصا، پعقىي تزٟيعات، زاضٚ ٔب٘ٙس) ٔٙبثغ ٔسيطيت حفظ •

 ثيٕبضاٖ تطافيه ٚ اظزحبْ، زؾتي وٙتطَ •

 ٞب ضؾب٘ٝ ثب اضتجبط حفظ •

 ٘يبظ نٛضت زض ثيٕبضاٖ زضٔبٖ ثطاي ربيٍعيٗ ٔحُ تؼييٗ ٚ( Evacuation) ربثزبيي •

 ربيي ثٝ رب رطيبٖ زض آٟ٘ب پعقىي ٔساضن ٚ زضٔبٖ ٔسيطيت ٚ ثيٕبضاٖ پيٍيطي •

 تؿٟيالت ٚ اضتجبعبت پكتيجب٘ي حفظ ٚ ايزبز •

 ذغطظا ٔٛاز ثب آِٛزٜ ثيٕبضاٖ لط٘غيٙٝ ٚ ٔمبثّٝ ٚؾبيُ ٚ قطايظ ايزبز •

 غيطٔتطلجٝ حٛازث رطيبٖ زض پطؾُٙ ٞبي ٔؿئِٛيت تؼييٗ •

 غيطٔتطلجٝ حٛازث رطيبٖ زض ٔحّي فطٔب٘سٞي ؾبذتبض يب ٔٙغجك فطٔب٘سٞي ؾبذتبض يه اظ اؾتفبزٜ •

 آٔٛظـ •

 آٖ ٕ٘ٛزٖ ضٚظ ثٝ ٚ ثط٘بٔٝ ؾبِيب٘ٝ اضظيبثي •

 (Community Disaster Planning Committee) غيطٔتطلجٝ حٛازث ارتٕبػي ضيعي ثط٘بٔٝ ويٕتٝ

 ضيعي ثط٘بٔٝ وٕيتٝ ٚرٛز ػسْ يب ٚرٛز اظ اعالع ثيٕبضؾتب٘ي غيطٔتطلجٝ حٛازث ثط٘بٔٝ عطاحي زض ٟٔٓ ٘ىبت اظ يىي

 اظ غيطٔتطلجٝ حٛازث ثٝ پبؾد ثب اضتجبط زض ٔكىالت اظ ثؿيبضي وٝ چطا. اؾت وكٛضي يب اي ٔٙغمٝ غيطٔتطلجٝ حٛازث

 آٖ تكىيُ ثطاي ثبيس اي وٕيتٝ چٙيٗ ٚرٛز ػسْ نٛضت زض. ٌطزز ٔي ٘بقي ؾبظٔب٘ي ثيٗ اضتجبعبت ٚ ٕٞبٍٞٙي ٘جٛز

 ٕ٘بيٙسٜ ثبيس ٞؿتٙس ٔطتجظ غيطٔتطلجٝ حٛازث ضيعي ثط٘بٔٝ ٔؿئّٝ ثب ٘ٛػي ثٝ وٝ افطازي ٚ ٞب ؾبظٔبٖ تٕبٔي. ٕ٘ٛز الساْ

 تؼسيُ، آٔبزٌي ٞبي ثط٘بٔٝ تمٛيت ٚ ايزبز ثط ػالٜٚ تٛا٘س ٔي وٕيتٝ ايٗ. ثبقٙس زاقتٝ وٕيتٝ ايٗ زض اي

(Mediation ،)ثبظؾبظي ٚ پبؾد (Recovery )ؾبظٔب٘ي ثيٗ ٕٞبٍٞٙي ٚ ٕٞىبضي افعايف ٚ ٔتطلجٝ غيط حٛازث 



، لٛا٘يٗ اظ ٞب ؾبظٔبٖ اظ يه ٞط اي وٕيتٝ چٙيٗ زض ػضٛيت ثب. ٌطزز ٔكتطن آٔٛظقي ٞبي ثط٘بٔٝ تكىيُ ٔٛرت

 ؾبظٔبٖ غيطٔتطلجٝ حٛازث ضيعي ثط٘بٔٝ زض آٟ٘ب اظ ٚ  يبفتٝ آٌبٞي اي ٔٙغمٝ ٚ ّٔي ٞبي ٔكي ذظ ٚ ٞب ٌصاضي ؾيبؾت

 .ٕ٘بيس اؾتفبزٜ ذٛز

 ثط٘بٔٝ اٞساف تؼييٗ

 :ٞؿتٙس ثط٘بٔٝ ايٗ اٞساف اظ ٔخبِٟبيي ايٟٙب. قٛز ٍ٘بقتٝ ٔكرم ٞسف ثب ثبيس ثيٕبضؾتب٘ي غيطٔتطلجٝ حٛازث ثط٘بٔٝ

 تحت ضا ارتٕبع يب ٚ ثبظزيسوٙٙسٌبٖ، ثيٕبضاٖ، پطؾُٙ وٝ غيطٔتطلجٝ حبزحٝ ٘ٛع ٞط ثٝ پبؾد زض ثيٕبضؾتبٖ ٔكي ذظ تؼييٗ

 .زٞس ٔي لطاض ذٛز تبحيط

 .غيطٔتطلجٝ حٛازث ٚلٛع ٍٞٙبْ زض ثيٕبضؾتبٖ ٞبي ثرف ٚ افطاز ٞبي ٔؿئِٛيت تؼييٗ

 .غيطٔتطلجٝ حٛازث ثٝ ثيٕبضؾتبٖ پبؾد ثطاي ػّٕي ٚ اؾتب٘ساضز ٞبيGuideline تٟيٝ

 (Situation) حبزحٝ ثطٚظ ٞبي ٔٛلؼيت

 ضا الظْ آٔبزٌي ػٕسٜ غيطٔتطلجٝ ٔٛلؼيت زٚ ٔمبثُ زض پبؾد ثطاي ثبيس ٞب ثيٕبضؾتبٖ رّٕٝ اظ ٚ پعقىي ٔطالجت ٔطوع ٞط

 :اظ ػجبضتٙس ٔٛلؼيت زٚ ايٗ ثبقٙس زاقتٝ

 (External Disasters) ذبضري غيطٔتطلجٝ حٛازث

 ظيبز تؼساز ايزبز ثب ٚ ٌيط٘س ٔي ٔٙكبء ثيٕبضؾتبٖ فيعيىي فضبي اظ ذبضد اظ وٝ ٌطزز ٔي اعالق حٛازحي ثٝ تؼطيف عجك

 :اظ ػجبضتٙس ذبضري غيطٔتطلجٝ حٛازث اظ ٞبيي ٔخبَ. قٛ٘س ٔي ثيٕبضؾتبٖ عجيؼي ػّٕىطز تٛلف ٔٛرت ثيٕبضاٖ

 ؾيُ •

 ٔضط ٔٛاز ٘كت •

 ٚؾيغ ؾٛظي آتف •

 ضازيٛاوتيٛ پطتٛ ثب ٔٛارٟٝ •

 ٔتؼسز تّفبت ثب حٛازث •

 ثيٕبضؾتبٖ پبؾرٍٛيي تٛاٖ اظ وٝ ٕ٘بيس ايزبز ضا ثيٕبضاٖ اظ تؼسازي ٚ زازٜ ضخ ثيٕبضؾتبٖ اظ ذبضد وٝ ؾٙبضيٛيي ٞط •

 .٘ساضز ٚرٛز أىب٘بتي چٙيٗ ثيٕبضي ٘ٛع ػال ثٝ يب ٚ اؾت ذبضد

 



 (:Internal Disasters) زاذّي غيطٔتطلجٝ حٛازث

 يب ٚ رطاحت، ثيٕبضي ٘ٛع اظ تٟسيسي ٚ زٞس ضخ ثيٕبضؾتبٖ فيعيىي فضبي زض وٝ اؾت اي حبزحٝ ٞط تؼطيف عجك ثط

 آٚضزٜ ظيط زض زاذّي غيطٔتطلجٝ حٛازث اظ ٞبيي ٕ٘ٛ٘ٝ. ٕ٘بيس ٚاضز ثبظزيسوٙٙسٌبٖ ٚ پطؾُٙ، ثيٕبضاٖ  ،ثيٕبضؾتبٖ ثٝ ترطيت

 :اؾت قسٜ

  ٌصاضي ثٕت •

 ٌيطي ٌطٌٚبٖ •

 اضتجبعبت لغغ •

 آة يب ثطق لغغ •

 ؾٛظي آتف •

 ؾيُ •

 ضازيٛاوتيٛ پطتٛٞبي/  ٔضط ٔٛاز •

 ٌطٔبيكي ؾيؿتٓ ٘مم •

  زضٔب٘ي ٌبظٞبي لغغ •

. وطز ثٙسي تمؿيٓ ٘يع ثيٕبضؾتبٖ ثط تبحيط ٔيعاٖ ٚ قست ثطاؾبؼ تٛاٖ ٔي ضا ثيٕبضؾتب٘ي غيطٔتطلجٝ حٛازث ٚلٛع ٔٛلؼيت

 :اظ ػجبضتٙس وٝ اؾت تهٛض لبثُ ٔٛلؼيت پٙذ اؾبؼ ايٗ ثط

 ٔضط ٔٛاز قسٖ آظاز يب ٘كت، ا٘فزبض، ؾٛظي آتف ٔب٘ٙس: زاذّي غيطٔتطلجٝ حٛازث. 1

 .وٙس ٔي ايزبز ٔهسْٚ ٔحسٚزي تؼساز: رعئي ذبضري غيطٔتطلجٝ حٛازث. 2

 .وٙس ٔي ايزبز ٔهسْٚ ظيبزي تؼساز: ػٕسٜ ذبضري غيطٔتطلجٝ حٛازث. 3

 ٚ ثيٕبضؾتبٖ ٘عزيىي زض ؾٛظي آتف ٔب٘ٙس: ثبقس ٔي ربٔؼٝ يب ثيٕبضؾتبٖ ٔتٛرٝ غيطٔتطلجٝ حٛازث اظ ٘بقي تٟسيسات. 4

 .اِٛلٛع لطيت ا٘فزبض يب ؾيُ، عٛفبٖ

 . زٞس ٔي ضخ زيٍط اي ٔٙغمٝ زض وٝ اي غيطٔتطلجٝ حٛازث. 5

 ٔتطلجٝ غيط حٛازث ثط٘بٔٝ ارطايي ٔطاحُ

 .ثبقس ٔي ظيط ٔطاحُ قبُٔ ثيٕبضؾتب٘ي غيطٔتطلجٝ حٛازث ثط٘بٔٝ



 تطيٗ ٟٔٓ ٚ ثبقس ٔي ثط٘بٔٝ وطزٖ پيبزٜ ٚ ايزبز قبُٔ ٔطحّٝ ايٗ( : Preparation phase) ثط٘بٔٝ تٟيٝ ٔطحّٝ. 1

 : اظ ػجبضتٙس آٖ زض ٔغطح ٔجبحج

o .ّٝآٔبزٌي ٔطح (Prepration phase) 

o .ّٝذغط اػالْ ٔطح (Alert Phase) 

o .ّٝاٚضغا٘ؽ پبؾد ٔطح (Emergency Response Phase) 

o .ّٝثط٘بٔٝ تٛلف ٔطح (Termination Phase )ٚ حبزحٝ اظ ثؼس اضظيبثي 

 (Prepration Phase) آٔبزٌي ٔطحّٝ

 ٔغطح ٔجبحج ٟٕٔتطيٗ ٚ ثبقس ٔي غيطٔتطلجٝ حٛازث ثط٘بٔٝ ارطاي ثطاي الظْ ٔمسٔبت ٕ٘ٛزٖ فطاٞٓ قبُٔ ٔطحّٝ ايٗ

 : اظ ػجبضتٙس آٖ زض

 :ثيٕبضؾتب٘ي غيطٔتطلجٝ حٛازث وٕيتٝ ايزبز

 غيطٔتطلجٝ حٛازث ثط٘بٔٝ وطزٖ ضٚظ ثٝ ٚ پيٍيطي، تٛظيغ، تٟيٝ ٞسف ثب ضا غيطٔتطلجٝ حٛازث وٕيتٝ ثبيس ثيٕبضؾتبٖ ٞط

 ضا ؾالٔت ثرف زض زذيُ ٞبي ؾبظٔبٖ زيٍط ثب ٕٞبٍٞٙي ٚ پطؾُٙ آٔٛظـ ٔؿئِٛيت ٕٞچٙيٗ وٕيتٝ ايٗ. زٞس تكىيُ

 قٛز ٔي پيكٟٙبز ِٚي ٘ساضز ٚرٛز ثيٕبضؾتبٖ غيطٔتطلجٝ حٛازث وٕيتٝ اػضبي ثطاي حبثتي تطويت چٙس ٞط.  زاضز ػٟسٜ ثط

 :ثبقٙس زاقتٝ حضٛض وٕيتٝ ايٗ تطويت زض آٟ٘ب ٕ٘بيٙسٌبٖ يب ٚ ظيط ٔؿئِٛيٗ

 اٚ ٔمبْ لبئٓ ٚ ثيٕبضؾتبٖ ضيبؾت. 1

 ثيٕبضؾتبٖ ؾٛظي آتف/  أٙيت ٔؿئَٛ. 2

 (پطؾتبضاٖ ٚ پعقىبٖ قبُٔ) اٚضغا٘ؽ ثرف ٕ٘بيٙسٌبٖ. 3

 ثيٕبضؾتبٖ ؾٛپطٚايعض. 4

 ثيٕبضؾتبٖ اضقس پطؾتبضاٖ ٕ٘بيٙسٜ. 5

 ثيٕبضؾتبٖ ٔسيط. 6

 (٘ظبفت/تساضوبت/ثيٕبضثط قبُٔ) ثيٕبضؾتبٖ ذسٔٝ ٕ٘بيٙسٜ. 7

 (ذٖٛ ثب٘ه ٔؿئَٛ قبُٔ) پبتِٛٛغي ٕ٘بيٙسٜ. 8

 ثيٕبضؾتبٖ زاضٚي ٔؿئَٛ. 9



 آٔجٛال٘ؽ ذسٔبت ٕ٘بيٙسٜ. 10
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 (ظ٘بٖ ،زاذّي، اضتٛپسي، اػهبة رطاحي، رطاحي ثرف) ثبقٙس زاقتٝ
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 زض ٔغطٚحٝ ٔجبحج. قٛز ثطٌعاض وٕتط فٛانُ ثب يب ٔبٞيب٘ٝ نٛضت ثٝ ثبيس ثيٕبضؾتب٘ي غيطٔتطلجٝ حٛازث وٕيتٝ رّؿبت

 لبِت زض ضا ذٛز ٔهٛثبت ثبيس وٕيتٝ ايٗ. ثطؾس ثيٕبضؾتبٖ پطؾُٙ تٕبْ اعالع ثٝ آٟ٘ب اٞٓ ٚ قسٜ ٔىتٛة ثبيس رّؿٝ

 .ٕ٘بيس پيٍيطي ضا آٟ٘ب قسٖ پيبزٜ ٚ ٕ٘ٛزٜ اضائٝ ثيٕبضؾتبٖ ارطايي وٕيتٝ ثٝ ٔؼيٗ پيكٟٙبزات

. اؾت وٕيتٝ ايٗ ٚظبيف اظ آٟ٘ب ثب ٕٞبٍٞٙي ٚ ٕٞىبضي ٚ ؾالٔت ثرف زض فؼبَ ٔٛؾؿبت زيٍط ثب اضتجبط ثطلطاضي

 ٔٛؾؿبت ٚ EMS، ٘كب٘ي آتف، پّيؽ رّٕٝ اظ ٔٛؾؿبت ٚ ٞب ثيٕبضؾتبٖ زيٍط ػّٕىطز ظطفيت اظ ثبيس ثيٕبضؾتبٖ

 ضا ثيٕبضؾتبٖ پبؾد ٔٛؾؿبت زيٍط ثب ٕٞبٍٞٙي زض ثتٛا٘س ثبيس غيطٔتطلجٝ حٛازث ثيٕبضؾتب٘ي ثط٘بٔٝ. ثبقس ٔغّغ زاٚعّت

 .ٕ٘بيس ٞسايت

 غيطٔتطلجٝ حٛازث ٔؿئِٛيت ظ٘زيطٜ تؼييٗ

 فطز ايٗ. ٌطزز ٔكرم لجُ اظ ثبيس زاضز ػٟسٜ ثط ضا غيطٔتطلجٝ حٛازث ثط٘بٔٝ ارطاي ٚ ذغط اػالْ ٔؿئِٛيت وٝ فطزي

 اظ ٚ ثبقس ٔي ٔكرم ٔؿئِٛيت زاضاي ٌطزز ٔي ا٘تربة( Incident Commander) حبزحٝ فطٔب٘سٜ ػٙٛاٖ ثٝ وٝ

 فطآيٙسٞبي زض ٔؿتميٓ عٛض ثٝ فطز ايٗ. قٛز ٔي ثطٌعيسٜ ثيٕبضؾتبٖ زض ٔٛظف افطاز تطيٗ ٔزطة ٚ تطيٗ ؾبثمٝ ثب ثيٗ

 ايٗ. زٞس ا٘زبْ ضا ثيٕبضؾتبٖ ٚاحسٞبي تٕبٔي ٕٞبٍٞٙي ٚ فطٔب٘سٞي ثتٛا٘س تب ٘ساضز زذبِت ثيٕبضؾتبٖ زضٔب٘ي ٚ ارطايي

 ٞب ٔؿئِٛيت تمؿيٓ ٚظيفٝ فطز ايٗ. زٞس ا٘زبْ ضا ثيٕبضؾتبٖ حٛازث فطٔب٘سٞي ٔطوع زض ضا ٞب ٔؿئِٛيت تمؿيٓ ٚظيفٝ فطز

 ثٝ ٞكساض ٚ ذغط اػالْ ٚظيفٝ قس ذٛاٞس اقبضٜ ثؼساً وٝ ٕٞب٘غٛض.  زاضز ػٟسٜ ثط ثيٕبضؾتبٖ حٛازث فطٔب٘سٞي ٔطوع زض ضا

 زض قسٜ تؼييٗ پيف اظ افطازي يب فطز وٝ ٔٛاضزي زض. ثبقس ٔي فطز ايٗ ػٟسٜ ثط ٘يع ثيٕبضؾتبٖ پبؾد اتٕبْ اػالْ ٚ پطؾُٙ

 ثطحؿت ٞب ٔؿئِٛيت ايٗ. )ٌيط٘س ٔي ػٟسٜ ثط ضا ثيٕبضؾتبٖ پبؾد فطٔب٘سٞي ٔؿئِٛيت تطتيت ثٝ ظيط افطاز ٘جبقٙس زؾتطؼ

 ضئيؽ( قٛ٘س ٔي تؼييٗ ثيٕبضؾتب٘ي غيطٔتطلجٝ حٛازث ويٕتٝ تٛؾظ ٚ ٞؿتٙس تغييط لبثُ ثيٕبضؾتبٖ ٘ٛع ٚ ٔٛلؼيت

 ثيٕبضؾتبٖ

 ثيٕبضؾتبٖ ٔسيط •

 ثيٕبضؾتبٖ ٔتطٖٚ •



 حبزحٝ ٚلٛع ٍٞٙبْ زض ٔؿئَٛ ؾٛپطٚايعض •

 ثيٕبضؾتبٖ اٚضغا٘ؽ ضيبؾت •

 اضغطاضي ػّٕيبت ٔطوع تؼييٗ

(Incident Command Center )يب (Emergency Operation Center) 

 پيف اظ ٔحّي ٔطوع ايٗ. آيٙس ٔي ٞٓ ٌطز ثيٕبضؾتبٖ اضغطاضي ػّٕيبت ٔطوع زض ثيٕبضؾتبٖ غيطٔتطلجٝ حٛازث ٔؿئِٛيٗ

 ٚاحسٞبي ٚ ثيٕبضؾتبٖ ٞبي ثرف زيٍط ثب اضتجبعي أىب٘بت حساوخط وٝ ثبقس ٔي ثيٕبضؾتبٖ اظ أٙي ٔحُ زض قسٜ تؼييٗ

 ثرف، ثيٕبضاٖ پصيطـ ثرف ٔؿئِٛيٗ ثب ثبيس ذبل ضعٛ ثٝ ثيٕبضؾتبٖ اضغطاضي ػّٕيبت ٔطوع. زاضز ضا آٖ اظ ذبضد

 ذسٔبت(، حطاؾت) أٙيت، پعقىي ٔساضن، ذٖٛ ثب٘ه، زاضٚذب٘ٝ، ٞب آظٔبيكٍبٜ، رطاحي ٚ زاذّي ٞبي ثرف، اٚضغا٘ؽ

 قٟطي زفبع ٔحّي وٕيتٝ ٘يع ٚ ٔٙغمٝ ٞبي ثيٕبضؾتبٖ زيٍط ثب ثبيس ٔطوع ايٗ ضٕٗ زض. ثبقس اضتجبط زض ثيٕبضؾتبٖ ػٕٛٔي

 .زٞس نٛضت ضا الظْ ٞبي ٕٞبٍٞٙي ٚ زاقتٝ اضتجبط

 (:signs) ٞب ٘كب٘ٝ ٚ ػاليٓ تؼييٗ

 ٚاضح عٛض ثٝ ضا ثيٕبضاٖ ربثزبيي ثطاي اضغطاضي ٞبي ذطٚري ػاليٓ ٚ ؾبذتٕبٖ ثٝ ٔطثٛط ٞبي زيبٌطاْ ثبيس ثيٕبضؾتبٖ

 ضٚيت لبثُ ٞبي ٔحُ زض ثبيس ٘يع ٞب آٔجٛال٘ؽ ٚ ٞب ٔبقيٗ ثطاي تطافيىي ػاليٓ. ٕ٘بيس ٘هت ٔٙبؾت ٞبي ٔحُ زض ٚ تٟيٝ

 .قٛ٘س ٘هت

 :پعقىي تزٟيعات ٚ زاضٚيي شذبيط وطزٖ فطاٞٓ

 حٛازث ثطاي ٘يبظ ٔٛضز پعقىي تزٟيعات ٚ( Essential Drugs) ضطٚضي زاضٚٞبي اظ اي شذيطٜ ثبيس ثيٕبضؾتبٟ٘ب تٕبْ

 زاضٚٞب ٔهطف تبضيد اتٕبْ نٛضت زض ٚ قسٜ ثبظثيٙي اي زٚضٜ ثهٛضت ثبيس شذبيط ايٗ. ٕ٘بيٙس تٟيٝ ضا ٌؿتطزٜ غيطٔتطلجٝ

، ػٕٛٔي رطاحي ثطاي ٘يبظ ٔٛضز اثعاض ٚ( Whole Blood) وبُٔ ذٖٛ قبُٔ ثبيس شذبيط ايٗ. قٛ٘س ربيٍعيٗ

 .ثبقس اضتٛپسي رطاحيٟبي ٚ ٞب ؾٛذتٍي

 :ذبضري ٚ زاذّي اضتجبط ثطلطاضي

 اذتيبض زض ضا اضتجبعي ربيٍعيٗ ٞبي ؾيؿتٓ ثبيس ثيٕبضؾتبٖ ٚ زاض٘س ٔتطلجٝ غيط حٛازث رطيبٖ زض حيبتي ٘مف اضتجبعبت

 ٔرتّف ثركٟبي ثيٗ زاذّي اضتجبعي ؾيؿتٓ. ٕ٘بيس اؾتفبزٜ آٟ٘ب اظ ثتٛا٘س ٔكىُ ثطٚظ نٛضت زض تب ثبقس زاقتٝ

 ربيٍعيٗ اضتجبعي اثعاضٞبي زيٍط اظ( زٚؾٛيٝ ضازيٛيي ؾيٓ ثي) زاذّي تّفٗ ذغٛط، ثّٙسٌٛٞب. قٛز ثطلطاض ثبيس ثيٕبضؾتبٖ

 لطاض ٔس٘ظط ثبيس ٘يع ٘يؿتٙس ٚظيفٝ ا٘زبْ حبَ زض وٝ پطؾّٙي فطاذٛا٘ي ثطاي اضتجبعي ٚؾبيُ ضٕٗ زض. قٛ٘س ٔي ٔحؿٛة

 ؾٝ يب زٚ حبزحٝ ثطٚظ اظ اعالع اظ پؽ فطز ٞط تب ٕ٘ٛز ارطا ضا اي قسٜ تؼييٗ پيف اظ ثط٘بٔٝ تٛاٖ ٔي ٔٛضز ايٗ زض. ٌيطز

 .ٕ٘بيس آٌبٜ ضا ذٛز ثٝ ٘عزيه ٕٞىبضاٖ اظ ٘فط



 :ؾٛذت ٚ ثطق، آة ثطاي ربيٍعيٗ ٔٙبثغ وطزٖ فطاٞٓ

 ثط٘بٔٝ وٝ زٞس ٔي ٘كبٖ تزطثٝ ِٚي ثبقٙس قسٜ ٌطفتٝ ٘ظط زض ثيٕبضؾتبٖ ؾبذت ٍٞٙبْ ثٝ ثبيس ٔٙبثؼي چٙيٗ چٙس ٞط

 ا٘زبْ رسي السأي غيطٔتطلجٝ حٛازث رطيبٖ زض ربيٍعيٗ ٔٙبثغ ايٗ وطزٖ فطاٞٓ ثطاي ثبيس ثيٕبضؾتبٖ غيطٔتطلجٝ حٛازث

 .زٞس

 (:Transportation) ا٘تمبَ ٚ ٘مُ

 ثٝ لبزض وٝ ضا ذٛز ذسٔت زض ٘مّيٝ ٚؾبيُ زيٍط ٚ ؾيبض ٚاحسٞبي  ،آٔجٛال٘ؿٟب تؼساز اظ وبّٔي فٟطؾت ثبيس ثيٕبضؾتبٖ ٞط

 ٔؿتميٓ تأحيط ثيٕبضؾتبٖ زٞي پبؾد ظطفيت ثط ٔؿئّٝ ايٗ وٝ چطا ٕ٘بيٙس تٟيٝ اي زٚضٜ ثهٛضت ٞؿتٙس ٔإحط ذسٔبت اضائٝ

 ثٝ ؾٛذت ترهيم، ٘مّيٝ ٚؾبيُ ايٗ اظ اؾتفبزٜ اِٚٛيت ٚاضح عٛض ثٝ ثبيس ثيٕبضؾتبٖ غيطٔتطلجٝ حٛازث ثط٘بٔٝ. زاضز

 ٌيط٘س ٔي لطاض اؾتفبزٜ ٔٛضز ثيٕبضاٖ ربثزبيي ثطاي وٝ ٚؾبيّي اظ. ٕ٘بيس ٔكرم ضا يه ٞط لجبَ زض ٔؿئَٛ افطاز ٚ آٟ٘ب

 .ٌطزز ٔؼّْٛ  زليمبً آٟ٘ب قسٖ ا٘جبض ٚ ٍٟ٘ساضي ٔحُ ٚ قٛز تٟيٝ فٟطؾت ثبيس، چطذساض نٙسِي، ثطا٘ىبضز ٔب٘ٙس

 ارطايي ٞبي زؾتٛضاِؼُٕ ٚ ٞب وتبثچٝ تٛظيغ ٚ تٟيٝ

 ٞط ثطاي ذبني ٞبي وتبثچٝ ثبيس ثيٕبضؾتبٖ ثركٟبي ضٚؾبي ٚ ثيٕبضؾتب٘ي غيطٔتطلجٝ حٛازث ثط٘بٔٝ ارطايي ٘يطٚٞبي

 ٞبي زؾتٛضاِؼُٕ حبٚي ثبيس ٞب وتبثچٝ ايٗ. ثبقٙس زاقتٝ غيطٔتطلجٝ حٛازث ثٝ پبؾد رطيبٖ زض آٖ ٚيػٜ ٔؿبئُ ٚ ثرف

 ثركٟب زيٍط ثب اضتجبط ٚ ٔؿئِٛيٗ ٞبي رب٘كيٗ، فطٔب٘سٞي ٔطاتي ؾّؿّٝ، ٔؿئَٛ افطاز تؼييٗ ثطاي ارطا لبثُ ٚ ٚاضح

 فؼبَ چٍٍٛ٘ي ٚ قٛز تؼجيٝ ثيٕبضؾتبٖ لٟبياتب تٕبْ زض ٔؼيٙي وبضتٟبي ثهٛضت تٛا٘س ٔي ٞب زؾتٛضاِؼُٕ ايٗ. ثبقٙس

 .زٞٙس ٘كبٖ افطاز ثٝ ضا ثيٕبضؾتبٖ ترّيٝ قيٜٛ ٚ حطيك اعفبي ٚؾبيُ اظ اؾتفبزٜ، ؾٛظي آتف ذغط ظً٘ ٕ٘ٛزٖ

 

 :پطؾُٙ آٔٛظـ

 زاقتٝ ٕٞطاٜ ثٝ ضا پطؾُٙ وبُٔ ٔكبضوت ايٙىٝ ٍٔط قٛز ٚالغ ٔإحط تٛا٘س ٕ٘ي ثيٕبضؾتب٘ي غيطٔتطلجٝ حٛازث ثط٘بٔٝ ٞيچ

 ٞبي ٔٛلؼيت زض افطاز ذبل ٔؿئِٛيتٟبي ٚ ٘مف ثٛيػٜ ثط٘بٔٝ ارعاي تٕبٔي حبٚي ثبيس پطؾُٙ ٔساْٚ آٔٛظـ. ثبقس

 حٛازث وٕيتٝ ثٝ ثط٘بٔٝ ويفيت اضتمبء ٚ اضظيبثي زض تٛا٘س ٔي ؾبِيب٘ٝ ثهٛضت حسالُ ٔب٘ٛضٞب ثطٌعاضي. ثبقس اضغطاضي

 .وٙس وٕه غيطٔتطلجٝ

 

 (Alert Phase) ذغط اػالْ ٔطحّٝ



 پبؾد ظطفيت تٛؾؼٝ، اِٛلٛع لطيت فؼبِيتٟبي ثطاي قسٖ آٔبزٜ، پطؾُٙ ثٝ( Notification) ٞكساض قبُٔ ٔطحّٝ ايٗ

 الظْ اعالػبت آٚضزٖ فطاٞٓ ٚ آٟ٘ب أٗ ا٘تمبَ ٚ ٘مُ اظ اعٕيٙبٖ، ثيٕبضاٖ پصيطـ ثرف ؾبظٔب٘سٞي، ثيٕبضؾتبٖ زٞي

 :اظ ػجبضتٙس ٌيط٘س لطاض ٔس٘ظط ٔطحّٝ ايٗ زض ثبيس وٝ فؼبِيتٟبيي ٟٕٔتطيٗ. ثبقس ٔي ٔٙبؾت پبؾد ثطاي

 

 :غيطٔتطلجٝ حٛازث ٞكساض

 ؾيؿتٓ، اٚضغا٘ؽ ثرف، ٘كب٘ي آتف، پّيؽ ٔب٘ٙس ٔتؼسزي ٔٙبثغ عطيك اظ تٛا٘س ٔي غيطٔتطلجٝ حٛازث ٔٛضز زض ٞكساض

EMS ٚ ٕ٘بيس تمبضب ضاثغٝ ايٗ زض ضا ظيط اعالػبت ثبيس ٞكساض وٙٙسٜ زضيبفت فطز يب وبضثط. ثطؾس ثيٕبضؾتبٖ ثٝ افطاز يب: 

 زٞٙسٜ ٞكساض فطز ٔتجٛع ؾبظٔبٖ ٚ ٘بْ( 1

 ٔطثٛعٝ ؾبظٔبٖ يب فطز تٕبؼ تّفٗ قٕبضٜ( 2

 ظٔبٖ ٚ( Location) ٔحُ(، Magnitude) قست(، Nature عجيؼت) غيطٔتطلجٝ حبزحٝ ٔٛلؼيت تكطيح( 3

(time )ٝحبزح 

 تؼساز، ؾجع، ظضز، لطٔع ٞبي ثطچؿت ثب قسٜ تطيبغ ثيٕبضاٖ تؼساز أىبٖ نٛضت زض) ثيٕبضاٖ تؼساز اظ ثطآٚضزي( 4

 (ٔضط ٔٛاز ثب آِٛزٌي زچبض ثيٕبضاٖ تؼساز، ٞب ؾٛذتٍي

 حبزحٝ ٔحُ اظ ثيٕبضاٖ ا٘تمبَ قطٚع تب ظٔب٘ي ثطآٚضز( 5

 ثيٕبضؾتبٖ ثٝ ٔزطٚحيٗ ضؾيسٖ ثطاي ظٔب٘ي ثطآٚضز( 6

 ٔٙتمُ ثيٕبضؾتبٖ زض ٔؿئَٛ فطز ٟٕٔتطيٗ ثٝ ؾطيؼبً ضا قسٜ زضيبفت ٞكساض ثبيس( switchboard) ٔطوعي تّفٗ ٚاحس

 .زٞس ٔي ا٘زبْ اضغطاضي ػّٕيبت ٔطوع قسٖ فؼبَ رٟت زض ضا ٔمتضي الساْ ٚي ؾپؽ. ٕ٘بيس

 

 (Assessment of Disaster Serverity) غيطٔتطلجٝ حبزحٝ قست اضظيبثي

 ٔطحّٝ وٝ ثط٘بٔٝ قسٖ فؼبَ اظ پيف ثيٕبضؾتبٖ غيطٔتطلجٝ زثحٛا فطٔب٘سٞي ٔؿئَٛ ثبالتطيٗ ٚظبيف اِٚيٗ اظ يىي

 ٔطحّٝ ايٗ زض. ثبقس ٔي اِٚيٝ ٞبي زازٜ ثطاؾبؼ حبزحٝ قست ٔٛضز زض ؾطيغ ٌيطي تهٕيٓ ثبقس ٔي ثيٕبضؾتبٖ پبؾد ثؼسي

 حٛازث ثط٘بٔٝ وٝ قٛز ٔي ٔكرم تطتيت ثسيٗ. ٌيطز ا٘زبْ ا٘سن اعالػبت پبيٝ ثط ٚ ؾطػت ثٝ ثبيس ٌيطي تهٕيٓ

 فطز تٛا٘س ٔي وٝ ػٛأّي. ٌطز٘س فطاٞٓ ٔيعاٖ چٝ تب پطؾُٙ ٚ أىب٘بت ٚ قٛز فؼبَ حس چس تب ثبيس ثيٕبضؾتب٘ي غيطٔتطلجٝ

 : اظ ػجبضتٙس ٕ٘بيس يبضي ٌيطي تهٕيٓ ايٗ زض ضا ٔؿئَٛ



 ثيٕبضاٖ تؼساز اظ ثطآٚضزي( 1

 آٟ٘ب ثيٕبضي ٚ رطاحت قست اظ ثطآٚضزي( 2

 اٚضغا٘ؽ زپبضتٕبٖ فؼبِيت وٙٛ٘ي ٚضؼيت( 3

 اٚضغا٘ؽ زپبضتٕبٖ( تطويت ٚ تؼساز) پطؾُٙ وٙٛ٘ي ٚضؼيت( 4

 ثيٕبضؾتبٖ پطؾُٙ ٚ ثيٕبضاٖ تؼساز ؾطقٕبضي( 5

 ػُٕ اتبق ٚ ICU پطؾُٙ وٙٛ٘ي ٚضؼيت( 6

  ضازيٛاوتيٛ پطتٛٞبي ثب ٔٛارٝ، ٔضط ٔٛاز ثب آِٛزٌي ٔب٘ٙس ترههي ذسٔبت ثٝ زيسٜ حبزحٝ ثيٕبضاٖ ٘يبظ( 7

 قسٜ ترّيٝ ثيٕبضؾتبٖ ٔب٘ٙس ثيٕبضؾتبٖ ٚيػٜ قطايظ( 8

 قسٖ فؼبَ ؾغح فٛق اضظيبثي پبيٝ ثط. عّجٙس ٔي ضا ثيٕبضؾتبٖ ٔتفبٚت پبؾد ٚ آٔبزٌي ؾغٛح ٔرتّف غيطٔتطلجٝ حٛازث

 اظ پؽ تٛا٘س ٔي ٚي. ٌطزز ٔي تؼييٗ ثيٕبضؾتبٖ فطٔب٘سٞي ٔؿئَٛ تٛؾظ( Levels of Plan Activation) ثط٘بٔٝ

 ٔجبزضت ذٛز تهٕيٓ انالح ثٝ تط زليك ٚ ثيكتط اعالػبت زضيبفت يب ثيٕبضؾتبٖ اضغطاضي ػّٕيبت ٔطوع قسٖ فؼبَ

 : اظ ػجبضتٙس ؾغٛح ايٗ. ٕ٘بيس

 حٛازث ثط٘بٔٝ قسٖ فؼبَ ؾغح زليك تؼييٗ وبفي اعالػبت ٘جٛزٖ زؾت زض ػّت ثٝ ٔطحّٝ ايٗ زض: ٞكساض ٚضؼيت •

 ثيٙي پيف لبثُ ثيٕبضؾتبٖ ثركٟبي زيٍط يب اٚضغا٘ؽ ثرف ثط آٖ تأحيط ِٚي اؾت غيطٕٔىٗ ثيٕبضؾتبٖ غيطٔتطلجٝ

 ثؼسي پبؾد ثطاي ثبِمٜٛ آٔبزٌي ٚ ثيٕبضؾتبٖ اظ ذبضد ٔطاوع ثب ٔساْٚ اضتجبط ثطلطاضي ٔطحّٝ ايٗ زض ٔمتضي السأبت. اؾت

 ثب ٘يبظ نٛضت زض ٚ پطزاذتٝ ٔٛلؼيت ٔؿتٕط پبيف ٚ اضظيبثي ثٝ ثيٕبضؾتبٖ حبزحٝ فطٔب٘سٞي ٔؿئَٛ ٚضؼيت ايٗ زض. اؾت

 .ٕ٘بيس ٔي ٔكٛضت ثيٕبضؾتبٖ ترههي ٚاحسٞبي

 

 زض ٔٛرٛز ٔٙبثغ نٛضتيىٝ زض: اٚضغا٘ؽ ثرف اضغطاضي آٔبزٌي ثط٘بٔٝ( Implementation) قسٖ پيبزٜ-1 ؾغح •

 ػبضضٝ ثسٖٚ ٔٙبؾت پبؾد ثٝ لبزض حٕبيت ثركٟبي ٚ ثبقس وبفي لطثب٘يبٖ تؼساز ثٝ ضؾيسٌي ثطاي ثطاي اٚضغا٘ؽ ثرف

 .ٕ٘بيس پيبزٜ اٚضغا٘ؽ ثرف زض نطفبً ضا اضغطاضي آٔبزٌي ثط٘بٔٝ تٛا٘س ٔي ثيٕبضؾتبٖ، ثبقٙس ٟٕٔي

 

 ثرف زض ٔٛرٛز ٔٙبثغ نٛضتيىٝ زض: ثيٕبضؾتب٘ي اضغطاضي آٔبزٌي ثط٘بٔٝ( partial) ٔرتهط قسٖ پيبزٜ-2ؾغح •

 ثبقس ٘يبظ ٔٛضز ا٘سوي اضبفي ٔٙبثغ ِٚي ٘جبقس وبفي لطثب٘يبٖ تؼساز ثٝ ضؾيسٌي ثطاي ثيٕبضؾتبٖ ثيٕبضؾتبٖ اٚضغا٘ؽ



 تهٕيٓ ثٝ قٛز پيبزٜ چس تب ثط٘بٔٝ ايٗ ايٙىٝ. ٕ٘ٛز پيبزٜ ٔرتهط ثغٛض ضا ثيٕبضؾتبٖ اضغطاضي آٔبزٌي ثط٘بٔٝ تٛاٖ ٔي

 .زاضز ثؿتٍي ثيٕبضؾتبٖ اضغطاضي ػّٕيبت ٔطوع اػضبي ٌيطي

 

 ظيبز تؼساز ثٝ ضؾيسٌي ثطاي ٚضؼيت ايٗ زض: بضؾتب٘يثيٕ اضغطاضي آٔبزٌي ثط٘بٔٝ( Total) وبُٔ پيبزٜ-3ؾغح •

 .اؾت ٘يبظ حٕبيتي ٔٙبثغ اظ اػظٕي ثرف ٚ اٚضغا٘ؽ ثرف زض ٔٛرٛز ٔٙبثغ تٕبٔي ثٝ لطثب٘يبٖ

 

 :ثيٕبضؾتبٖ ٔطوعي تّفٗ ٚاحس ػّٕيبت

 ذبضري ٚ زاذّي اضتجبعبت ثط٘بٔٝ ثبيس غيطٔتطلجٝ حٛازث ٞكساض ا٘تمبَ اظ پؽ ثالفبنّٝ ثيٕبضؾتبٖ ٔطوعي تّفٗ ٚاحس

 اذتيبض زض ثيٕبضؾتبٖ اظ ذبضد ٞبي تٕبؼ ٚ ثبقٙس آظاز اضغطاضي تٕبؾٟبي ثطاي ثبيس تّفٗ ذغٛط. ٕ٘بيس ارطا ضا ثيٕبضؾتبٖ

 ظيط زؾتٝ ؾٝ ثٝ اِٚٛيت ثطاؾبؼ تّفٙي تٕبؾٟبي قٛز ٔي تٛنيٝ اضتجبعي ذسٔبت اضتمبء ثطاي. ٌيطز ٔي لطاض ٔطوع ايٗ

 :قٛ٘س تمؿيٓ

 .ثبقٙس ٔي غيطٔتطلجٝ حبزحٝ ثب اضتجبط زض وٝ تٕبؾٟبيي( 1

 .قٛز ٔي ا٘زبْ اعالػبت زضيبفت ثطاي ٔغجٛػبت عطف اظ وٝ تٕبؾٟبيي( 2

 .ٌيطز ٔي ا٘زبْ ثيٕبضاٖ ثؿتٍبٖ عطف اظ وٝ تٕبؾٟبيي( 3

 

 (Incoming Patient Area: )ثيٕبضاٖ پصيطـ فضبي ؾبظٔب٘سٞي

 ثٝ وٝ لطثب٘يب٘ي تؼساز ثطآٚضز ٚ غيطٔتطلجٝ حبزحٝ عجيؼت ثطاؾبؼ ضا ثيٕبضاٖ پصيطـ فضبي ثبيس( رطاح) تطيبغ ٔؿئَٛ فطز

. ٌيطز لطاض ٘ظط ٔس ثيٕبضاٖ زضيبفت ثطاي ثبيس فيعيىي ٔحُ چٙس يب يه. ٕ٘بيس ؾبظٔب٘سٞي زاقت ذٛاٞٙس ٘يبظ ٔساٚا

 ثيٕبضاٖ ؾطپبيي ٚيعيت لغغ ٚ اِىتيٛ رطاحي اػبَ ا٘ساذتٗ تؼٛيك ثٝ، ثؿتطي ثيٕبضاٖ ا٘تربثي تطذيم ٔب٘ٙس السأبتي

 ثٝ ٘يبظ ثطحؿت تطيبغ ا٘زبْ اظ پؽ ثيٕبضاٖ ثرف ايٗ زض. ٌيطز لطاض ٔس٘ظط ثيٕبضؾتبٖ پصيطـ ظطفيت تٛؾؼٝ ثطاي ثبيس

 .يبثٙس ٔي ا٘تمبَ زيٍط ٚاحسٞبي ثٝ اضربع يب ٚ تطذيم، قسٖ ثؿتطي، زضٔبٖ

 :پطؾُٙ ٕ٘ٛزٖ ٔكرم

 ثطاي ثبيس ٞؿتٙس فؼبِيت ثٝ ٔكغَٛ ثيٕبضؾتبٖ وّيسي ثركٟبي زض ٘يع ٚ ثيٕبضاٖ پصيطـ فضبي زض وٝ پطؾّٙي تٕبٔي

 غيطٔتطلجٝ حٛازث وٕيتٝ اػضبي. وٙٙس اؾتفبزٜ ٔتحساِكىّي ػاليٓ يب ٚ ٞب يٛ٘يفطْ اظ أٙيت حفظ ٕٞچٙيٗ ؾبظٔب٘سٞيٛ

 .وٙٙس اؾتفبزٜ ٔكرم آضْ يب ثبظٚثٙس اظ ثبيس حتٕبً وّيسي پطؾُٙ ٚ تطيبغ ٔؿئَٛ رطاح، ثيٕبضؾتبٖ



 :ثيٕبضاٖ پصيطـ فضبي ثٝ ٔٙبثغ ترهيم

 زض ثبيس پطؾُٙ. اؾت الظْ ٚاحس ايٗ ٔإحط پبؾد ثطاي ثيٕبضاٖ پصيطـ ٔحُ فضبي زض ٔٙبؾت ٔٙبثغ ؾبظٔب٘سٞي ٚ تٛظيغ

 ثٝ تيٕٟب ايٗ تطويت. قٛ٘س ؾبظٔب٘سٞي ثٟيبض ٘فط زٚ ٚ پطؾتبض يه، زاذّي پعقه يه، رطاح يه اظ ٔتكىُ تيٕٟبيي

 .اؾت تغييط لبثُ ٚ زاضز ثؿتٍي ثيٕبضؾتبٖ زؾتطؼ زض ٚ ٔٛرٛز پطؾُٙ

 :پعقىي تزٟيعات ٚ ِٛاظْ ؾبظي آٔبزٜ

 پصيطـ فضبي ثٝ ضا آٟ٘ب ا٘تمبَ تب ٌيط٘س لطاض ٔكرم ثطچؿت ثب اي رؼجٝ زض ثبيس پبيٝ تزٟيعات ٚ پعقىي ِٛاظْ

 ٚؾبيُ، اوؿيػٖ وپؿِٟٛبي ٚ تٙفؿي اِٚيٝ تزٟيعات قبُٔ تٛا٘س ٔي ٞب رؼجٝ ايٗ ٔحتٛيبت. ٕ٘بيس تؿٟيُ ثيٕبضؾتبٖ

 ٚ ٌيطي ٌچ ٚؾبيُ، ٚضيسي زاذُ ٔبيؼبت، رطاحي اِٚيٝ ٚؾبيُ، اٚضغا٘ؽ زاضٚٞبي، وٙٙسٜ ػفٛ٘ي ضس ٔبيؼبت ٚ پب٘ؿٕبٖ

 ثيٕبضاٖ پصيطـ فضبي. ثبقس زيٍط ازاضي تزٟيعات ٚ ٞٛيت تكريم وبضتٟبي، تطيبغ ثطچؿجٟبي، ٞب فطْ، ٌصاضي آتُ

 فطاٞٓ ضا ثيٟٛقي ٚ رطاحي ٚؾبيُ ٚ X اقؼٝ ؾيبض ػىؿجطزاضي زؾتٍبٜ اظ اؾتفبزٜ أىبٖ وٝ قٛز عطاحي عٛضي ثبيس

 .قٛز ٌطفتٝ ٘ظط زض زاض چطخ نٙسِيٟبي ٚ ثطا٘ىبضزٞب لطاضٌيطي ثطاي ٔحّي ثبيس ثيٕبضاٖ پصيطـ فضبي ٔطوع زض. ٕ٘بيس

 :رطاحي ثرف ؾبظي آٔبزٜ

. ٕ٘بيس فطاٞٓ ضا الظْ آٔبزٌيٟبي ثبيس ثيٕبضؾتبٖ رطاحي ػُٕ اتبق غيطٔتطلجٝ حٛازث ٞكساض ٔطحّٝ رطيبٖ زض

 پطؾُٙ ثبيس رطاحي ثرف. قٛ٘س آٔبزٜ ؾطػت ثٝ ثبيس ضيىبٚضي اتبق ٚ قٛ٘س وٙؿُ ثبيس غيطاٚضغا٘ؽ رطاحي اػٕبَ تٕبٔي

 ٚرٛز اظ سثبي رطاحي ثرف ضيبؾت. ثبقس زاقتٝ ضا ؾبػتٝ 24 فؼبِيت أىبٖ وٝ وٙس ؾبظٔب٘سٞي ٘حٛي ثٝ ضا ذٛز شذيطٜ

 .يبثس اعٕيٙبٖ ٘يبظ ٔٛضز رطاحي اػٕبَ ثطاي رطاحي اؾتطيُ ٚؾبيُ ٚ ػُٕ اتبق پٛقكٟبي ٚ ٌبٟ٘ب وبفي تؼساز

 :اٚضغا٘ؽ ثرف ؾبظي آٔبزٜ

 ثب اٚضغا٘ؽ ثرف پطؾُٙ. اؾت ثيٕبضاٖ پصيطـ فضبي ؾبظٔب٘سٞي ٚ تطيبغ ٔؿئَٛ فطز اٚضغا٘ؽ ثرف ضيبؾت ٔؼٕٛالً

 ثرف ذغط اػالْ ٔطحّٝ رطيبٖ زض. پطزاظ٘س ٔي اٚضغا٘ؽ ذسٔبت ٚ تطيبغ ا٘زبْ ثٝ اضغطاضي تيٕٟبي زض ؾبظٔب٘سٞي

 ثرف ا٘تظبض اتبق، وطزٜ تؼييٗ ضا لجّي قسٜ پصيطـ ثيٕبضاٖ زضٔبٖ اِٚٛيت، ٕ٘ٛزٜ ٔتٛلف ضا ذٛز ػبزي فؼبِيت اٚضغا٘ؽ

 ٔٙتمُ ثيٕبضاٖ پصيطـ فضبي ثٝ ضا پعقىي ِٛاظْ ٚ تزٟيعات حبٚي ٞبي رؼجٝ ثرف پطؾُٙ ٚ ٕ٘بيس ٔي ترّيٝ ضا

 ٞبي ثرف زيٍط ثب ٘عزيه ٕٞبٍٞٙي ٚ تٕبؼ ثبيس اٚضغا٘ؽ ثرف ضيبؾت غيطٔتطلجٝ حٛازث ٞكساض اظ پؽ. وٙٙس ٔي

 .ثبقس زاقتٝ( حطاؾت) أٙيت ثرف ٚ رطاحي ثرف، اضغطاضي ػّٕيبت ٔطوع ثٛيػٜ ثيٕبضؾتبٖ

 :ثيٕبضؾتبٖ ذسٔبت ٚ ثركٟب زيٍط ؾبظي آٔبزٜ

 حبزحٝ قست ايٙىٝ ٍٔط زٞٙس ازأٝ ضا ذٛز ػبزي فؼبِيتٟبي ثبيس ترههٟب زيٍط ٚ ٔبٔبيي، ظ٘بٖ، اعفبَ، زاذّي ثركٟبي

 ٔطوع تٛؾظ ثيٕبضؾتبٖ وُ ترّيٝ يب ٚ ثيٕبضؾتبٖ غيطٔتطلجٝ حٛازث ثط٘بٔٝ وبُٔ قسٖ پيبزٜ وٝ ثبقس حسي ثٝ غيطٔتطلجٝ



 ثميٝ اؾت ٘يبظ ٔٛضز ثركٟب وبض ازأٝ ثطاي وٝ پطؾّٙي حسالُ رع ٚضؼيتي چٙيٗ زض. ٌطزز اػالْ اضغطاضي ػّٕيبت

 .ثپطزاظ٘س ثيٕبضؾتبٖ غيطٔتطلجٝ حٛازث ثط٘بٔٝ قسٖ ارطا ثٝ اضغطاضي ػّٕيبت ٔطوع فطٔب٘سٞي تحت ثبيس ٘يطٚٞب

 :ثيٕبضؾتبٖ پطؾتبضي ؾيؿتٓ ؾبظي آٔبزٜ

 ذسٔبت ثب ثيكتط آقٙبيي ػّت ثٝ ثّىٝ وٙٙس ٔي ايفب ثيٕبضاٖ ثب ٔؿتميٓ ضاثغٝ زض ضا ٟٕٔي ٘مف تٟٙب ٘ٝ ثٟيبضاٖ ٚ پطؾتبضاٖ

 غيطٔتطلجٝ حٛازث ثط٘بٔٝ قسٖ پيبزٜ زض تٛا٘ٙس ٔي ٔٙبثغ ٚ تزٟيعات لطاضٌيطي ٔحُ ٚ ثركٟب وبض ٌطزـ، قسٜ اضائٝ

 ثيٕبضاٖ اظ ٔطالجت ٚ ثيٕبضؾتبٖ غيطٔتطلجٝ حٛازث ثط٘بٔٝ فطايٙسٞبي ٚ ارعا ظٔيٙٝ زض ثبيس پطؾتبضاٖ. ثبقٙس ٔإحط ثؿيبض

 .ثبقٙس زيسٜ ذبل آٔٛظقٟبي غيطٔتطلجٝ حٛازث رطيبٖ زض زيسٜ آؾيت

 :پبضاوّيٙيه ثركٟبي ؾبظي آٔبزٜ

 رٟت الظْ تزٟيعات ٚ ٔٛاز ٚ ٕ٘ٛزٜ ٔتٛلف ضا ذٛز ػبزي فؼبِيت ثبيس ضازيِٛٛغي ٚ ذٖٛ ثب٘ه، آظٔبيكٍبٜ، زاضٚذب٘ٝ

 زض ضا ثيٕبضؾتبٖ اٚضغا٘ؽ ذسٔبت تزٟيعاتي ٚ زاضٚيي پكتيجب٘ي أىبٖ ثبيس زاضٚذب٘ٝ. ٕ٘بيٙس فطاٞٓ ضا ؾبػتٝ 24 فؼبِيت

. وٙس ٍٟ٘ساضي ضا قسٜ تٛظيغ الالْ فٟطؾت ٚ ٕ٘بيس فطاٞٓ ثيٕبضؾتبٖ شذبيط اظ اؾتفبزٜ ثب غيطٔتطلجٝ حبزحٝ رطيبٖ

 تؼييٗ غيطٔتطلجٝ حبزحٝ رطيبٖ زض عٔبيكٍبٜ آ انّي ٘مف. زٞس ا٘زبْ ضا اٚضغا٘ؽ ثؿيبض عٔبيكبت آ ثبيس فمظ آظٔبيكٍبٜ

 تؼساز حضٛض اظ ثبيس ضازيِٛٛغي ثرف ضيبؾت. ثبقس ٔي تعضيك ثطاي ذٖٛ ٚاحسٞبي وطزٖ آٔبزٜ ٚ RH ٚ ذٛ٘ي ٌطٜٚ

 وٙٙسٜ ظبٞط ٔٛاز ٚ فيّٓ وبفي تؼساز ٚ تهٛيطثطزاضي ؾيبض ٚ حبثت ذسٔبت ا٘زبْ رٟت وبفي ٞبي تىٙؿيٗ ٚ پطؾُٙ

 .يبثس اعٕيٙبٖ

 :ازاضي ثركٟبي ؾبظي آٔبزٜ

 اعٕيٙبٖ، پبضاوّيٙيه ثركٟبي اظ حٕبيت اظ ػجبضتٙس غيطٔتطلجٝ حٛازث رطيبٖ زض ثيٕبضؾتبٖ ازاضي ثرف انّي ٘مكٟبي

. اي تغصيٝ ٚ ضفبٞي أىب٘بت وطزٖ فطاٞٓ ٚ التهبزي ٚ ٔبِي ٔؿبئُ تؿٟيُ، ٔؿئِٛيتي ٞبي پؿت زض افطاز حضٛض اظ

 .قٛز تؿٟيُ ٚاحس ايٗ تٛؾظ ثبيس ثيٕبضاٖ بيٞ ٞعيٙٝ زيٍط ٚ ثيٕٝ ثب ٔطتجظ ٔؿبئُ ظٔيٙٝ زض ٕٞبٍٞٙي

 :ثيٕبضؾتبٖ( حطاؾت) أٙيت ٚاحس آٔبزٌي

 ثّىٝ اؾت ثيٕبضؾتبٖ اعطاف ٚ زاذُ أٙيت حفظ تٟٙب ٘ٝ غيطٔتطلجٝ حبزحٝ رطيبٖ زض ثيٕبضؾتبٖ حطاؾت ٚاحس ٘مف

 پصيطـ فضبي ثٝ ٚحيٗٔزط حبٚي آٔجٛال٘ؿٟبي ٔٙبؾت زؾتطؾي رٟت ثيٕبضؾتبٖ ثٝ ٔٙتٟي تطافيه وٙتطَ ٔؿئِٛيت

 ايٗ ػٟسٜ ثط ٘يع آٖ اضتجبعي ٞبي ؾيؿتٓ ٚ ثيٕبضؾتبٖ حيبتي تأؾيؿبت اظ حفبظت. اؾت ٚاحس ايٗ ػٟسٜ ثط ٘يع ثيٕبضاٖ

 ايٗ. ثبقس ٔي حطاؾت ٚاحس ػٟسٜ ثط ٘يع آٖ اضتجبعي ٞبي ؾيؿتٓ ٚ ثيٕبضؾتبٖ حيبتي تأؾيؿبت اظ حفبظت. اؾت ٚاحس

 ايٗ پطؾُٙ ثٛزٖ ٘بوبفي نٛضت زض. زاضز ثيٕبضؾتبٖ اٚضغا٘ؽ ثرف ٚ اضغطاضي ػّٕيبت ٔطوع ثب ٘عزيىي اضتجبط ٚاحس

 .ٕ٘بيس وٕه زضذٛاؾت پّيؽ اظ ذٛز ٔؿئِٛيت ا٘زبْ ثطاي ثبيس ٚاحس

 



 :ٔغجٛػبت ثب اضتجبط ٚ ٔطزٔي اضتجبط ٚاحس آٔبزٌي

 زچبض ضا ثيٕبضؾتبٖ فؼبِيت ٌبٞبً اعالػبت زضيبفت ثطاي ٔغجٛػبت ٕ٘بيٙسٌبٖ ٚ لطثب٘يبٖ ثؿتٍبٖ، ٔطزْ ٔتؼسز تمبضبي

 ٚ ٔطزْ ثطاي يىي ضا ٔزعا اتبق زٚ ثبيس غيطٔتطلجٝ حٛازث ثط٘بٔٝ ضؾب٘ي اعالع أط ؾبٔب٘سٞي ثطاي. وٙس ٔي اذتالَ

 ثرف اظ ثبيس حتٕبً ٔغجٛػبت ثٝ ضؾب٘ي اعالع اتبق. ثٍيطيس ٘ظط زض ٔغجٛػبت ٕ٘بيٙسٌبٖ ثطاي ضا يىي ٚ لطثب٘يبٖ ثؿتٍبٖ

 ٚ تٟيٝ اي ؾبزٜ ٞبي ثِٛتٗ عطيك اظ ضا اعالػبت تٛا٘س ٔي ٔطزٔي اضتجبعبت ٚاحس. ثبقس زاقتٝ فبنّٝ ثيٕبضؾتب٘ي زضٔب٘ي

 .ٕ٘بيس تٛظيغ

 ثيٕبضؾتبٖ ػٕٛٔي ذسٔبت آٔبزٌي

 پبؾد ثطاي ضا ذٛز ثبيس ذسٔبت زيٍط ٚ آقپعذب٘ٝ، اؾتطيّيعاؾيٖٛ  ،ال٘سضي(، Maintenance) ٍٟ٘ساضي ثركٟبي

 ٕٔىٗ ٚاحسٞب ايٗ ٕٞبٍٞٙي ٚ آٔبزٌي ايزبز ػسْ. وٙٙس آٔبزٜ غيطٔتطلجٝ حبزحٝ رطيبٖ زض قسٜ ايزبز ٘يبظٞبي ثٝ زٞي

 ذسٔبت ايٗ ٔؿتٕط اضائٝ ثطاي شذيطٜ پطؾُٙ حضٛض رٟت الظْ ٕٞبٍٞٙي. زٞس وبٞف ضا ثيٕبضؾتبٖ وّي وبضايي اؾت

 .ٌيطز نٛضت ثبيس

 (Emergency Response Phase) اٚضغا٘ؽ پبؾد ٔطحّٝ

 زض ٚالغ زض. افتس ٔي اتفبق ٔطحّٝ ايٗ زض غيطٔتطلجٝ حبزحٝ قست ثطاؾبؼ ثيٕبضؾتب٘ي غيطٔتطلجٝ حٛازث ثط٘بٔٝ قسٖ فؼبَ

 ضا ثيٕبضؾتبٖ پبؾد ٚ فؼبَ غيطٔتطلجٝ حٛازث ثط٘بٔٝ ذغط اػالْ ٔطحّٝ زض قسٜ ايزبز ٞبي آٔبزٌي اظ اؾتفبزٜ ثب ٔطحّٝ ايٗ

 زض ٔخبَ ثطاي. زاضز ثؿتٍي ثط٘بٔٝ قسٖ فؼبَ ؾغح ثٝ ثيٕبضؾتبٖ پبؾد قيٜٛ قسٜ اقبضٜ وٝ ٕٞب٘غٛض. وٙس ٔي ٞسايت

 ٚ چيٙف 3 ؾغح حٛازث زض آ٘ىٝ حبَ زٞس ٕ٘ي ضخ ثيٕبضؾتبٖ پطؾُٙ زض ػٕسٜ تغييطات 1 ؾغح غيطٔتطلجٝ حٛازث

 :اظ ػجبضتٙس زاضز لطاض ثط٘بٔٝ ٔزطيبٖ ضٚي پيف ٔطحّٝ ايٗ زض وٝ ٟٕٔي ٔؿبئُ. يبثس ٔي تغييط وّي ثغٛض آٟ٘ب فؼبِيتٟبي

 :ثيٕبضؾتبٖ ثٝ ثيٕبضاٖ ٚضٚز ثسٚ زض تطيبغ

 ٕٔىٗ يب ٚ. ٕ٘بيٙس ٔطارؼٝ ثيٕبضؾتبٖ ثٝ ذٛز پبي ثب يب ٚ قرهي ٘مّيٝ ٚؾبيُ، آٔجٛال٘ؽ تٛؾظ اؾت ٕٔىٗ ثيٕبضاٖ

 تطيبغ تيٕٟبي ٔٛاضز ايٗ تٕبْ زض. يبثٙس ا٘تمبَ ثيٕبضؾتبٖ ثٝ ٔؼيٗ ٞبي ثطچؿت ثب ٚ قسٜ تطيبغ حبزحٝ ٔحُ زض لجالً اؾت

 ٔٛضز ضا ثيٕبض ٚضؼيت ؾطيؼبً ثبيس وٙٙس ٔي زضيبفت ثيٕبضؾتبٖ پصيطـ فضبي ثٝ ٚضٚز ثسٚ زض ضا ثيٕبضاٖ وٝ ثيٕبضؾتبٖ

 حتي ثيٕبضؾتبٖ ثٝ ٚضٚز ثسٚ زض تطيبغ. زٞٙس تغييط ضا آٟ٘ب تطيبغ ٞبي ثطچؿت ٘يبظ نٛضت زض ٚ زازٜ لطاض ٔزسز اضظيبثي

 ثٝ ثيٕبض ٚضٚز ٔزطاي تٟٙب ثبيس ثيٕبضاٖ پصيطـ فضبي. ٌيطز ا٘زبْ زيسٜ آٔٛظـ فطز يب رطاح يه تٛؾظ ثبيس االٔىبٖ

 .ثبقس ثيٕبضؾتبٖ

 اعالػبت حجت ٚ ٞٛيت تكريم

 طاضياضغ قطايظ زض ثيٕبضاٖ اعالػبت زليك حجت ٚ ٞٛيت تكريم رٟت ضا ٔىب٘يؿٕي ثبيس غيطٔتطلجٝ حٛازث ثط٘بٔٝ

 ٚ حجت زض ٘مم يب اٍ٘بضي ؾُٟ ثبػج اؾت ٕٔىٗ ٚضؼيتي چٙيٗ زض ثيٕبضاٖ ا٘ساظٜ اظ ثيف اظزحبْ وٝ چطا ٕ٘بيس تؼييٗ



 تٟيٝ ثبيس تطيبغ وبضتٟبي ٚ ٞٛيت تكريم وبضتٟبي، اعالػبت حجت فطٟٔبي. قٛز ثيٕبضاٖ ثٝ ٔطثٛط اعالػبت ٍٟ٘ساضي

 ٌيط٘س ٔي لطاض اؾتفبزٜ ٔٛضز ثيٕبض زضيبفتي زضٔبٟ٘بي ٚ ثبِيٙي ؾبثمٝ ٔؿتٙسؾبظي ثطاي وٝ فطٟٔب ايٗ. ثبقس زؾتطؼ زض ٚ

 ثبيس ٕ٘بيٙس تجؼيت وٝ ؾيؿتٕي ٞط اظ تطيبغ وبضتٟبي. ثبقس قسٜ عطاحي اعالػبت تطيٗ ضطٚضي آٚضي رٕغ رٟت ثبيس

 .ثبقٙس قسٜ قٙبذتٝ ٚ ٔفْٟٛ ثيٕبضؾتبٖ پطؾُٙ ثطاي

 :ثيٕبضؾتبٖ زضٔب٘ي فضبٞبي

 ثيٕبضؾتبٟ٘ب اوخط. ٕ٘بيس تؼييٗ پيف اظ آٟ٘ب زضٔب٘ي اِٚٛيت ثطاؾبؼ ضا ثيٕبضاٖ زضٔبٖ ٚ ثؿتطي ضبٞبيف ثبيس ثيٕبضؾتبٖ

 تٛرٝ ثٝ وٝ ثيٕبضا٘ي ٔؼٙي ثٝ لطٔع ضً٘. وٙٙس ٔي اؾتفبزٜ تطيبغ ضٍ٘ي ٞبي ثطچؿت ٕٞبٖ اظ زضٔب٘ي اِٚٛيت تؼييٗ رٟت

 ٔؼٙي ثٝ ؾجع ضً٘، ٘ساض٘س ٘يبظ فٛضي تٛرٝ ثٝ ِٚي زاض٘س رسي آؾيت وٝ آٟ٘بيي ٔؼٙي ثٝ ظضز ضً٘، ٘يبظٔٙس٘س فٛضي

 اظ زؾتٝ ٞط ثطاي وٝ فضبٞبيي ثبيس ضٍ٘ي ثٙسي اِٚٛيت ؾيؿتٓ ثط ػالٜٚ. اؾت قسٜ ٔؿزُ آٟ٘ب ٔطي وٝ ثيٕبضا٘ي

 اتبق ٚ ثؿتطي  ،زضٔب٘ي ثركٟبي ثيٗ ثيٕبضاٖ ٌطزـ تب قٛز ٔكرم ضٍ٘ي ٘ٛاضٞبي ثب ثبيس اؾت قسٜ ٔكرم ثيٕبضاٖ

 .ٌيطز ا٘زبْ ٕٔىٗ ظٔبٖ حسالُ زض ثبيس ثركٟب ايٗ اظ يه ٞط زض ثيٕبضاٖ ذسٔبت اضائٝ. ٕ٘بيس تؿٟيُ ضا ػُٕ

 :ثيٕبضٖ اضربع ؾيؿتٓ

 ا٘زبْ غيطٔتطلجٝ حبزحٝ لطثب٘يبٖ پصيطـ ٚ زضٔب٘ي ظطفيت تٛؾؼٝ ثطاي ضا ذٛز تالـ تٕبْ ثبيس ثيٕبضؾتبٖ ايٙىٝ ٚرٛز ثب

 ثطاي الظْ ترهم ٚ أىب٘بت وٝ ٘يبظٔٙس٘س ترههي فٛق ٚ ترههي ٞبي ٔطالجت ثٝ ثيٕبضاٖ ٔٛاضز اظ ثؿيبضي زض زٞس

 اضتجبط. ٌيطز لطاض ٔس٘ظط ثبيس زيٍط زضٔب٘ي ٔطاوع ثٝ ثيٕبض اضربع ٔٛاضزي چٙيٗ زض. ٘يؿت ٔٛرٛز ثيٕبضؾتبٖ زض آٟ٘ب

 .ٕ٘بيس تؿٟيُ ضا أط ايٗ تٛا٘س ٔي ثيٕبض ا٘تمبَ ٚ ٘مُ لٛي قجىٝ ٚ غيطٔتطلجٝ حٛازث رطيبٖ زض ثيٕبضؾتبٟ٘ب ٘عزيه

 :ارؿبز تكريم ٚ ٍٟ٘ساضي

 لب٘ٛ٘ي پعقىي ثرف يب ٚاحس ٚرٛز نٛضت زض. ثبقس ٔي ثيٕبضؾتبٖ ٞٛيت تكريم ؾبظٔب٘سٞي ٔؿئَٛ پبتِٛٛغي ثرف

 ضا ارؿبز پصيطـ ظطفيت ثيٕبضؾتبٖ ؾطزذب٘ٝ نٛضتيىٝ زض. ٌيطز ٔي ػٟسٜ ثط ضا ٔؿئِٛيت ايٗ ضاؾبً ٚاحس ايٗ ثيٕبضؾتبٖ

 الظْ تزٟيعات ٚ ترههي أىب٘بت نٛضتيىٝ زض. قٛز ٌطفبع ٘ظط زض آٟ٘ب ٍٟ٘ساضي ثطاي ٔٛلتي ٔحُ ثبيس ثبقس ٘ساقتٝ

 زضذٛاؾت پّيؽ يب تبثؼٝ ثيٕبضؾتبٟ٘بي اظ ثبيس ثيٕبضؾتبٖ پبتِٛٛغي ثرف ٘جبقس اذتيبض زض لطثب٘يبٖ ٞٛيت تكريم ثطاي

 .ٕ٘بيس وٕه

 :ذبل غيطٔتطلجٝ حٛازث ٞبي ثط٘بٔٝ

 پطتٛٞبي، ؾٛظي آتف چٖٛ ذبل ٞبي ٔٛلؼيت ثطاي ٔىُٕ ٞبي ثط٘بٔٝ زاضاي ثبيس ثيٕبضؾتبٖ غيطٔتطلجٝ حٛازث ثط٘بٔٝ

 .ثبقس... ٚ ٔضط ٔٛاز ثب آِٛزٌي، رٕؼي زؾتٝ ٔؿٕٛٔيتٟبي، ضازيٛاوتيٛ

 



 ( Termination Phase) غيطٔتطلجٝ حبزحٝ اظ ثؼس اضظيبثي ٚ ثط٘بٔٝ تٛلف ٔٛحّٝ

 اتٕبْ ثٝ رطيبٖ زض ضا پطؾُٙ ٚ ثركٟب تٕبْ ثيٕبضؾتبٖ اضغطاضي ػّٕيبت ٔطوع عطف اظ غيطٔتطلجٝ حبزحٝ فطٔب٘سٜ

 ا٘زبْ ثيٕبضؾتبٖ زاذّي اضتجبط ؾيؿتٓ يب ٔطوعي تّفٗ ٚاحس عطيك اظ أط ايٗ. زٞس ٔي لطاض ثط٘بٔٝ ارطاي تٛلف ٚ ضؾب٘سٖ

 ثركٟبي ضؤؾبي ٚ ٔؿإِيٗ تٕبٔي. ثبظٌطزز ػبزي حبِت ثٝ بيسث ثيٕبضؾتبٖ فؼبِيت ثط٘بٔٝ تٛلف اظ پؽ. ٌيطز ٔي

 زض. زٞٙس اضائٝ ثيٕبضؾتبٖ غيطٔتطلجٝ حٛازث وٕيتٝ ثٝ ضا ذٛز فؼبِيت ٔٙفي ٚ ٔخجت ٞبي رٙجٝ اظ ٌعاضقي ثبيس ثيٕبضؾتبٖ

 ايٗ. زٞس تكىيُ ثيٕبضؾتبٖ وّي پبؾد ثطضؾي ٚ ٘مس رٟت ٔؿئَٛ افطاز حضٛض ثب ضا اي رّيٝ ثبيس وٕيتٝ ايٗ ٟ٘بيت

 .زٞس لطاض ٔس٘ظط ضا ثط٘بٔٝ اضتمبء ٚ تهحيح ٞبي قيٜٛ ثبيس رّؿٝ

 :تٛرٝ

 فطٔب٘سٞي ؾبٔب٘ٝ غيطٔتطلجٝ حٛازث فطٔب٘سٞي ظ٘زيطٜ ٚ ٚظبيف قطح، ؾبظٔب٘ي چبضت تؼييٗ زض پطٚتىُ ايٗ اظآ٘زبييىٝ

 پطزاذتٝ آٖ ثٝ ٔفهالً پطٚتىُ زْٚ ثرف زض وٝ اؾت زازٜ لطاض وبض ٔجٙبي ضا( HEICS) ثيٕبضؾتب٘ي اضغطاضي حٛازث

 ثٛزٜ فؼبِيتٟب ويفي تٛنيف ٚ ثيٕبضؾتب٘ي غيطٔتطلجٝ حٛازث ثط٘بٔٝ ارعاي ضٚي ثط ثيكتط تأويس ثرف ايٗ زض. اؾت قسٜ

 حٛازث ثب ٔٛارٟٝ زض وبضآٔس ٚ ٔسٖٚ اي ثط٘بٔٝ اظ وكٛض ثيٕبضؾتبٟ٘بي آيٙسٜ زض ثرف زٚ ايٗ تّفيك ثب اؾت أيس. اؾت

 . ثبقٙس ثطذٛضزاض غيطٔتطلجٝ

 http://amirsalari.ir/?do=cat&category=disasterٔٙجغ: ٚة ؾبيت أيط ؾبالضي 


