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راهنماي اجراي مانور سراسري زلزله و ایمنی
"آورجامعه تاب –مدرسه ایمن "

  )محله و مدیران بحرانویژه مدیران مدارس (

  1395 آذر ماه 15

  برگزار کنندگان
  سازمان مدیریت بحران کشور،وزارت کشور، وزارت آموزش و پرورش، وزارت علوم، تحقیقات و فناوري، 

  ایران،  سازمان صدا و سیماي جمهوري اسالمی،شناسی و مهندسی زلزله المللی زلزله شگاه بینپژوه
  ، سازمان پیشگیري و مدیریت بحران شهر تهرانآموزي سازمان دانش،ایران جمعیت هالل احمر جمهوري اسالمی



2 

 

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

که در  ینامه مشترک تفاهمور به استناد تاکنون همه ساله مانور سراسري زلزله و ایمنی در مدارس کش
سازمان صدا و و همچنین کشور،  و علوم، تحقیقات و فناوري، آموزش و پرورش :هاي وزارتخانهبین 1381سال

اقدامات نتایج ارزیابی اثربخشی با توجه به  .ده استشبرگزار مبادله گردیده،  سیما 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 رویکرد 1394سال از آوري، تغییراتی در برنامه مانور تاب دخصوص ضرورت بهبو

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

 ازارتقا یابد و  نیز ایمن مدارس هاي مجاورهتمهیداتی اندیشیده شده که سطح آگاهی و آمادگی ساکنین محل
از سال لذا . استفاده شود دوده مجاور مدرسهمحمدیریت بحران و ظرفیت مدارس به عنوان پایگاه پیشگیري 

ایمن در  رساکه مد شودمیتالش  و تعیین شده است "آورجامعه تاب –مدارس ایمن " ،مانور موضوع 1394
  .مورد توجه قرار گیرد در سطوح محلیو پایگاه مدیریت بحران به عنوان کانون ارتقاي ایمنی  برابر زلزله

هر منطقه ( مناطق آموزش و پرورش شهر تهراندر  جامعه محورالزم به ذکر است که در سال جاري مانور 
برگزار  )آن مجاور استان یک مدرسه و محله مرکز هر( مرکز استان 31و ) نآ مجاور یک مدرسه و محله

در سطوح این مانور سالهاي بعد به تدریج مشکالت احتمالی، تالش خواهد شد تا در خواهد شد و با ارزیابی 
شابه در سایر مدارس کشور مانور سال جاري مالبته . گذاشته شوداجرا به کلیه شهرها، شهرستانها و روستاها 

مشارکت  آمادهچنانچه مسئوالن محلی براساس این دستورالعمل . مانور سالهاي گذشته برگزار خواهد شد
براساس جزییات مندرج در این  توانند ضمن اجراي مانورباشند، میدادن مردم محله در فرایند مانور 

شناسی و مهندسی لمللی زلزلهاینرا به دبیرخانه علمی مانور واقع در پژوهشگاه بگزارش مربوطه  ،دستورالعمل
  .زلزله ارسال نمایند و طبعا نتایج اقدامات آنها مورد استفاده و بعضا تشویق قرار داده خواهد شد

قبل از برگزاري مانور اجرا  ماهبه طور خالصه برنامه کلی مانور سال جاري که عملیات اجرایی آن از چند 
  :رسدمی خواهد شد در مراحلی به شرح زیر به انجام

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

 ؛محدوده اطراف مدرسهبرگزاري مانور در 
 ؛ل زندگیکت دادن آنها در شناسایی و تهیه نقشه خطر محرمحله و مشا ساکنینبرقراري تعامل با  - 3
 ؛آموزان موزشهاي الزم به مردم و دانشارائه آ - 4
 .آذر پانزدهماجراي مانور در روز  - 5
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که در این طرح ی ارسساختمان مد اي لرزه ایمنی هببایست میدیران مدارس سئوالن اجرایی و مم :1توصیه 
 در. داشته باشندویژه ، توجه گیرندتوجه قرار می مورد یمحلبه عنوان پایگاه پیشگیري و مدیریت بحران 

اولیاء  هاي نانجم ،سازمان نوسازي، توسعه و تجهیز مدارساز ظرفیتهاي موجود نظیر  بایستمی صورت لزوم
براي بهسازي یا بازسازي مدرسه  ...)و ساز خیرین مدرسه(مدارس و یا سایر سازمانهاي مردم نهاد  و مربیان

  .استفاده شود
  
 اقدامات الزم قبل از اجراي مانور - 1

 یمحل تشکیل شوراي ایمنی -1- 1
، انجمن اولیاء و مربیان مدرسه و معتمدین همدارس با همکاري مسئوالن مدیریت بحران محل مدیران

با مسئولیت مدیر را محلی منطقه خود، شوراي ایمنی   نشانی، هالل احمر و شهرداري محل با مشارکت آتش
با بسیج افراد کند،  عالیت میکه زیر نظر مدیریت بحران محله یا استان فاین شورا . دهندتشکیل میمدرسه 

گروه عملیاتی سبز، سفید و قرمز را تشکیل  سه ،آموزان و ساکنین محلاز میان دانش داوطلب و مطلع
به تفصیل این دستورالعمل  1شرح وظایف شوراي ایمنی و گروههاي سه گانه مذکور در پیوست . ددهمی

  .ارائه شده است
که به عنوان پایگاه پیشگیري و  از ایمنی سازه ساختمان مدرسه بایستمی محلی ایمنیشوراي : 2توصیه 

فرم ارزیابی مربوط به منظور الزم است بدین. اطمینان حاصل نماید ،شودمدیریت بحران محله تعیین می
 براي این کار. تکمیل گرددتهیه و توسط کارشناس مسئول مربوطه  3و  2 هايساختمان مدرسه مطابق پیوست

نظیر (رفیتهاي سازمان نوسازي، توسعه و تجهیز مدارس استان و یا سایر سازمانهاي مسئول دیگر توان از ظمی
در این ارزیابی باید مالحظاتی از قبیل وضعیت حیاط مدرسه از نظر احتمال ریزش . استفاده نمود) نظام مهندسی

  . هاي مشرف به آن در هنگام زلزله نیز بررسی شود ساختمان
را براي جبران  ساختمان مدرسهبا هماهنگی وزارت آموزش و پرورش،  شوراي ایمنیت الزم اس: 3توصیه 

 اعضاي فعال در شوراي ایمنی در عین حال، . سوزي و زلزله در اسرع وقت بیمه نماید خسارتهاي ناشی از آتش
اعضاي بخصوص (هاي سه گانه هستند داوطلبانی که عضو گروه. دننیز تحت پوشش بیمه مسئولیت قرار گیر

  .هاي الزم قرار گیرند نیز باید تحت پوشش بیمه ،)قرمزگروه 
  
 اقدامات قبل از اجراي مانور در مدارس -2- 1

به عنوان پایگاه مدیریت بحران که اطمینان از ایمنی ساختمان مدرسه انجام اقدامات الزم براي جداي از 
به شرح دیگري نیز در سطح مدارس  ، الزم است اقداماتدر این طرح معرفی شده است در برابر زلزله یمحل
  .تا امکان استفاده بهینه از آنها قبل و بعد از بحران فراهم شود دنبه اجرا گذاشته شوزیر 
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 اي  غیرسازهاجزاي سازي  ایمن  - 2-1- 1

که  زیرااهمیت بسیاري دارد  ،ي مقاوم استا اي در ساختمانی که از لحاظ سازه غیرسازهاجزاي سازي  ایمن
اما پرتاب و  ،شود میدر سازه ساختمان صدمات جزئی  باعثاحتماالً وقوع زلزله ، مانهادر این نوع ساخت
 آموزان و کارکنان مدرسه دانش رساندن به اعث آسیبباجسام سنگین واژگونی و سقوط  شکستن وسایل و

  :مهم است یت نکات زیر ضروري وبنابراین رعا .خواهد شد
در صورت ( باید به سمت بیرون باز شوند و سایر اماکن آزمایشگاه کالسها، درهاي خروجی  میتما -

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

 .ه و تکانهاي شدید درها قفل شوندممکن است بر اثر زلزل  و قفل
در بایست میها  سیاه، کمدها و قفسه   ، تابلوها، تختهسقفیچراغهاي ، آزمایشگاه و کتابخانه کالسها، در -

نباید داراي حفاظ ) بویژه در همکف(ها  همچنین پنجره. هاي مناسب محکم شوند جاي خود با بست
 . ثابت باشند

ها بر روي آنها سلفونهاي مخصوص چسبانده  احتمالی شیشه پنجره براي جلوگیري از ریزشالزم است  -
 .تا حد امکان از پنجره فاصله داشته باشد باید آموزان میز و نیمکت دانشهمچنین  .شوند

نها در نظر آجایگزین مناسبی براي باید  ،قرار دارد اي هشیش کتیبه ی که باالي در کالسهادر صورت -
و آموزان  دانشبه تواند  ها هنگام وقوع زلزله می این شیشه ریختنفرو شکستن و زیرا ،شود گرفته

 .رساندب  کارکنان آسیب
 .با بستهاي مناسب به زمین یا میز متصل شوندباید ، دستگاههاي چاپ و تکثیر و نظایر آن  ها رایانه -
طبقات در و دار  هاي قفل یا قابل احتراق در داخل قفسه  میشیمیایی، س موادالزم است  در آزمایشگاه -

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

از وسایل باید  ها و راههاي خروجی پله راهروها، راه  تمامیهمچنین . آیینه و غیره پرهیز شود
از زلزله راه خروج را مسدود نمایند،  غیرضروري مانند گلدان، سطل زباله و غیره که ممکن است پس

 . خالی شوند
و شیرهاي اصلی آنها بررسی و نواقص احتمالی  آبهاي گاز،  کشی  هاي برق، لوله کشی سیمالزم است  -

 .توسط متخصصین برطرف شود
 

 تهیه نقشه شناسایی مدرسه  - 2-2- 1

راهروها ، ها راه پله ،ر طبقههاي هکالسمحل مسیرهاي فرار در شرایط اضطراري همراه با باید  هدر این نقش
باید ساده و قابل فهم براي همه  ها این نقشه. دنمشخص شو کامالً... ، کتابخانه ومانند آزمایشگاه هایی مکانو 
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ت بهتر اس .گردد  نصب در محلهاي قابل رویت ،اسهباید درهر یک از کالمدرسه  ساختمان نقشه .دنافراد باش
  .)1شکل ( مدرسه  نیز تهیه و در طبقه همکف نصب شود لنقشه ک ،نقشه هر طبقه عالوه بر

  
  

  خیابان اصلی منتهی به مدرسه
 

  
  
  

  حیاط مدرسه
  
  

  
  
  
  
  

  
  فضاي خطرناك به واسطه خطر ریزش مصالح نما

  
  کالس درس 

  
  کالس درس 

    ورودي به حیاط
  دفتر مدرسه

  

  
  کالس درس

  
  کالس درس

  
  اضطراري خروج

  
  راهرو              

  

  
    
  

  
  خروج اضطراري            

  
  

  آزمایشگاه
  

  کالس درس
      

  کتابخانه
  

  
  کالس درس

  
  کالس درس

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

  
استفاده براي شرایط بحران نظیر محل ثبت نام پناهجویان، محل  در این نقشه همچنین مکانهاي مورد

نیز ... دیده، محل نصب چادرهاي اسکان اضطراري، انبار اقالم امدادي و پذیر یا آسیبنگهداري از افراد آسیب
حیاط مدرسه به عنوان  مجاور هايارتفاع ساختمان متناسب بابهتر است فضایی . بایست نمایش داده شوندمی
و  آنهااقدامات امدادي در نظر گرفته شود تا در صورت آسیب اسکان اضطراري یا اي غیرقابل استفاده براي فض

همچنین الزم شناسایی مدرسه  در نقشه. مستقر در مدرسه را تهدید نکندپناهجو ریزش آوار، خطري افراد 
یوارهاي خارجی ساختمان ها، د است نقاط خطرناك مدرسه نظیر محل قرارگیري چاههاي فاضالب، پنجره

  .گذاري شوند نیز عالمت... مدرسه و 
  
  

محل قرارگیري کانتینر 
 اقالم امدادي

محل ثبت نام پناهجویان 
 در زمان بحران

 درب اصلی مدرسه

فضاي اسکان اضطراري 
 افراد کم توان

ضاي اسکان اضطراري ف
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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 حاوي اقالم امدادي اتاقکهايتامین و استقرار  - 2-3- 1

حاوي اقالم  اتاقکهايمراکز ذیربط نسبت به تهیه و استقرار با هماهنگی بایست شوراي ایمنی می
داد و نجات، کمکهاي اولیه، امدادي که در زمان زلزله براي اطفاي حریق، عملیات اماضطراري و تجهیزات 

ی که فهرست اقالم. باشند، اقدام نمایداسکان اضطراري و تامین مایحتاج اولیه پناهجویان مورد نیاز می
  . )2شکل ( این دستورالعمل ارائه شده است )4(در پیوست  ،نگهداري شوند اتاقکهابایست در این  می

قرار گیرد که به راحتی مدرسه در قسمتی از حیاط و  قابل جابجایی بودهبهتر است مذکور  اتاقکترجیحا 
مکانهاي سایر بحران به  ر صورت ضرورت توسط مسئوالن مدیریتباشد تا د انتقالتوسط جرثقیل قابل 
 جایگزینبایست هر ساله  می این اتاقکهاغذایی و آشامیدنی موجود در دارویی، اقالم . نیازمند ارسال شود
در کانتینرها سپس مواد جدید  نمود و توان در مانورهاي ساالنه استفاده میین مواد از ا. شوند تا فاسد نشوند

  .قرار داده شود
  

    
   در زمان بحران لیمح از اتاقکهاي نگهداري اقالم امدادي اولیه براي استفاده ساکنینی یاه نمونه: 2شکل 

  
 و سرویسهاي بهداشتی اضطراري ایجاد سامانه ذخیره آب -2-4- 1

بایست منابع ذخیره آب اضطراري کف حیاط مدرسه یا در گوشه آن میقسمتی از ن در در صورت امکا
جریان آب . دنکشی مورد استفاده قرار گیرد تا در زمان رخداد زلزله و در صورت قطع آب لولهنتعبیه گرد

آنها  بایست ابتدا به این مخازن وارد شود و در ورودي و خروجیبه مدارس میکشی  از خطوط لولهورودي 
آب در این  حفظدیدگی شبکه آب شهري، امکان  تا در صورت آسیب گیردقرار مناسب شیرهاي یکطرفه 

مدرسه میسر کف حیاط در صورتی که امکان تعبیه چنین مخزنی در . )3شکل ( مخازن وجود داشته باشد
آنها در شبکه لوله کشی  توان از تانکر آب بدین منظور استفاده نمود و جریان آب شهر با ورود بهنباشد، می

  .دچار تعفن نشودهمواره جریان داشته و به مرور زمان مدرسه مورد استفاده قرار گیرد تا آب 



7 

 

  
بعد از ورود به مخزن از خروجی آن  لوله کشیاي از عملکرد مخازن آب اضطراري؛ در شکل سمت چپ آب نمونه: 3شکل 

با رخداد زلزله و قطع جریان آب شهر، ورود و خروج . گیردقرار میمورد استفاده و جهت کاربردهاي معمول خارج شده 
  )شکل سمت راست(گردد و آب تنها توسط پمپ قابل دسترسی خواهد بود آب از مخزن با تعبیه شیر یکطرفه مسدود می

  

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

  

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

  

و در  ی مورد استفاده قرار خواهد گرفتبا توجه به اینکه فضاي مدرسه به عنوان پایگاه مدیریت بحران محل
ناسب سرویس بهداشتی ، الزم است تعداد مباشدمحل اد زیادي از ساکنین پذیراي تعدبایست  میزمان بحران 

با اجراي شبکه توان  در صورت محدودیت فضا می. بینی شودپیشنیز در مدارس، ترجیحا در فضاي حیاط، 
ساخته و پوشاندن آن با صفحات  پیش سرویسهاي بهداشتینصب و با  حیاط مدرسهفاضالب در بخشی از 

روزمره در خللی نیز در انجام فعالیتهاي  ترتیب بدین. نمود ایجادالزم را براي زمان بحران  تسهیالتفلزي، 
  ).5شکل ( خواهد شدایجاد ن حیاط مدرسه
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  ران قابل بهره برداري خواهند بوددر زمان بحفضاي باز که نصب شده در اي از سرویسهاي بهداشتی  نمونه: 5شکل 

  
 سطح محلی اقدامات قبل از اجراي مانور در -3- 1

 شناسایی محل  - 3-1- 1

، اعضاي گروه سبز یهمانطور 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 مح را

مردم در این طرح، الزم است از کلیه تر  جلب مشارکت گستردهبه منظور البته . نمایدافراد داوطلب انتخاب می
...) مساجد و هیئتهاي مذهبی، انجمن اولیا و مربیان، بسیج، شورایاري، خانه فرهنگ و (موجود ظرفیتهاي 

بایست  اطالعات الزم براي جلب مشارکت مردم می. گردداستفاده  منطقه برحسب شرایط اجتماعی و فرهنگی
امکان ارتقاي مشارکت آنها چه به  ،سازي مردمدر سطح گسترده پخش گردند و با حساس اکزمراز طریق این 

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

سپس داوطلبان در . شود آموزش داده می آنهانجام فرایند شناسایی به صورت کلی به دستاوردهاي آن، نحوه ا
بندي شده و هر گروه با هدایت فردي آموزش دیده عملیات شناسایی محله  نفره دستهتا بیست گروههاي ده 
  :فرایند این عملیات به شرح زیر است. رساند را به انجام می

از سطح محله مورد مطالعه که مدرسه ایمن در آن قرار دارد در  A3 یا A2اي در اندازه  در ابتدا نقشه - 1
جلسات  .شوند خوانی آشنا می نقشهاصول اولیه شود و اعضاي گروهها با  اختیار هر گروه قرار داده می

 درسمرتبط با آموزش مردم ترجیحا در سالن اجتماعات مدرسه در زمان بعد از پایان کالسهاي 
 .گردد برگزار می

ز ارائه توضیحات اولیه در خصوص اهداف مانور و نحوه شناسایی محله، زمان انجام مطالعات پس ا - 2
نقاط قوت و  و شدهاي در سطح محله آغاز برداشتها از نقطه ،در روز موعود. گردد میدانی تعیین می

 ممکن است بر اساس ابعاد محدوده. شودگذاري می ضعف محله توسط مردم تعیین و در نقشه عالمت
کل محدوده  درکلیه گروهها بصورت موازي برداشتهاي میدانی را و تعداد افراد داوطلب، مورد مطالعه 
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هر گروه  صورت بزرگ بودن محدوده یا حضور تعداد زیادي از شهروندان در طرح، انجام دهند و یا در
کننده در  رکتنکته حائز اهمیت این است که افراد داوطلب مشا. مسئولیت یک بخش را بر عهده گیرد

نقاط قوت و ضعف محله را تعیین  اند،توجه به اطالعاتی که از قبل کسب نمودهبایست با  طرح می
در صورت . )6شکل ( نکاتی را به ایشان یادآوري نماید لزومکنند و کارشناسان همراه تنها در صورت 

نی کارت شناسایی صادر کننده در برداشتهاي میداتواند براي افراد شرکت ضرورت شوراي ایمنی می
 .نماید تا همکاري الزم با ایشان صورت پذیرد

 

     
  براي تهیه نقشه شناسایی برداشتهاي میدانی: 6شکل 

 

 : بایست برداشت شوند عبارتند ازمیدانی می مطالعاتم اکه هنگ موارديبرخی از  - 3
شه یا سنگ شی(فرسوده، نماي خطرناك  يساختمانها، معابر باریک: خطرناك محلهنقاط  •

، 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  علمک گاز روي آنها نصب شده،بخصوص مواردي که خورده دیوارهاي ترك
وي آجر یا مصالح، جوي ت، تیر برق، ماشینهاي پارك شده، دپدرخ(در مسیرهاي تردد 

 ل؛و مواردي از این قبی...) آب و 
، پارك و )مثل پارکینگ یا زمین ورزشی(فضاهاي باز با ابعاد مناسب : محله نقاط مثبت •

درمانی و امدادي، زیرساختهاي ، یا امکانات اطفاي حریق نشانی فضاهاي سبز، شیر آتش
آب قابل استفاده در معابر عریض، منابع ، ...)مسجد، شورایاري، (اعی زیرساختهاي اجتم

 ؛... و )مثل چاه آب( اضطرارشرایط 
محل زندگی افراد سالمند یا معلول که در هنگام زلزله نیاز به کمک : سایر اطالعات •

 خواهند داشت، مسیرهاي مناسب و ایمن براي حرکت به سمت مدرسه به عنوان پایگاه
، وجود کارشناسان و متخصصان مرتبط با ابعاد مختلف مدیریت ان محلیمدیریت بحر

تراکم شرایط اقتصادي و اجتماعی، ، ...)نظیر پزشک، پرسنل امدادي و (بحران در محله 
 . ...جمعیت، وضعیت کاربري و 
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 ام بازدیدو نیز تصاویر مربوطه که در هنگکسب شده از مطالعات میدانی در گام بعد کلیه اطالعات  - 4
در سالن اجتماعات مدرسه با حضور افراد مشارکت کننده در طرح مورد ارزیابی قرار اند،  شده گرفته

در این فرایند که به آن . گردد گرفته 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

زم است قاعدتا براي تهیه این نقشه ال. دنمشخص گردبایست نیز میمسیرهاي 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 
 .باشد مورد نظر نمی

 

 
  مردم محل در مانور دور میزي توسطایی تلفیق اطالعات میدانی و تهیه نقشه شناس :7شکل 

  
 تکثیر و توزیع نقشه شناسایی  - 3-2- 1

توسط مردم و انجام اصالحات فنی و گرافیکی توسط کارشناسان امر،  نقشه شناسایی محلپس از تهیه 
هاي ایمنی مرتبط در اختیار کلیه  و همراه با توصیه بایست به تعداد الزم تکثیر یا چاپ گردد میاین نقشه 

تواند  بردار، چاپ نقشه می در صورت تامین منابع مالی و تعداد زیاد خانوار بهره. ن محل قرار داده شودساکنی
ها و  توزیع نقشه. باشد در اولویت قرار گیرد، لیکن ارائه نقشه بصورت تکثیر در تیراژ محدود نیز قابل قبول می

توان از  منظور می بدین. اده ساکنین قرار گیرداستفتوجه و اي باشد که مورد  بایست به گونه دستورالعملها می
  . اند، استفاده نمود محلی که در تهیه نقشه مشارکت داشتهافراد ظرفیتهاي 

  
 براي کاهش خطرپذیري در برابر زلزله جلب مشارکت محلی - 3-3- 1

، مورد استفاده قرار یاي براي کاهش ریسک زلزله در سطح محل تواند به عنوان پایه مینقشه شناسایی 
ساکنین محل با آگاهی از وجود نقاط خطرناك در محل زندگی خود، تالش خواهند نمود نسبت  عاًطب. یردگ
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به عنوان مثال در . وضعیت از دستگاههاي ذیربط باشنداصالح به رفع مشکالت مرتبط اقدام نمایند و پیگیر 
پیگیر اصالح وضع  یمنی محلتوانند از طریق شوراي ای پذیر در محله، مردم می صورت وجود شبکه برق آسیب

به مسئوالن مرتبط ارائه در محله موجود باشند و یا گزارشات الزم را در خصوص ساخت و سازهاي غیر ایمن 
ترتیب ایجاد شوراي ایمنی و مشارکت مردم در اقدامات مرتبط با شناسایی محل در دراز مدت  بدین. نمایند

محله و سطح آمادگی مردم خواهد داشت که هدف غایی این  آوري اي در ارتقاي تاب تاثیرات قابل مالحظه
چنین فرایندهایی در حال حاضر در کشورهاي پیشرفته نظیر ژاپن . باشدبرنامه نیز دستیابی به آن سطح می

هاي خود با استفاده از منابع  گردد و تشکلهاي محله محور مستقیما در ارتقاي ایمنی محله با جدیت دنبال می
  .نمایند لتی فعالیت میمردمی یا دو

  
 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 . مطابق برنامه مصوب کشوري به اجرا گذاشته شود برگزاري مانوراست فرایند 
  .به شرح زیر خواهند بود تالمدرسه و مح

 
 اجراي مانور در سطح مدرسهمراحل  -2-1

  مانور  زمان شروع - 2-1-1
از طریق رادیو سراسري و  در ساعت تعیین شده"زنگ ایمنی در برابر زلزله"روز مانور، آژیرصبح در 

مان مدت ز .دز طریق بلندگوها در مدرسه پخش شواین آژیر باید ا .ا پخش خواهد شدنهرادیوهاي مراکز استا
  .نمایند گیريپناه مناسب ينهامکاآموزان باید در  دانشبود و در طول این مدت  خواهدر یک دقیقه آژیپخش 
  

  گیريپناهمرحله  - 2-1-2
ی مناسب واکنش دبای آموزان و کادر آموزشی و اداري مدرسه  ، دانشبه محض پخش آژیر از رادیو سراسري

  :خود نشان دهندزیر ازشرح  هب را
  

 آموزان در داخل کالس درس  دانش گیريپناه -1

در  بالفاصلهبایست  می، ی که در زمان رخداد زلزله یا پخش آژیر مانور در داخل کالس هستندآموزان دانش
به این صورت که یک زانوي خود را به زمین زده و سر و گردن خود را تا  ؛کنند گیريتحریر خود پناهزیر میز 

  .)8شکل (هاي میز را محکم بگیرند  یهو با دست پانگه داشته حد امکان پایین 
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  گیري در زیر میز مدارسنحوه پناه: 8شکل 

  

آموزان  باید دانشآموزان وجود نداشت،  دانش گیريپناهبراي  نیمکتدر صورتی که فضاي کافی در زیر 
، با کیف، نشسته و یک زانوي خود را به زمین زده آنهاو نزدیکتر به یک ردیف  نیمکتمیز و بین دو ردیف 

 گچ سقفاجزاي سقف کاذب یا  اي مانند از سر و گردن خود در برابر افتادن اجزاي غیر سازه کتاب و یا دست
  .)9شکل (مراقبت کنند  ...و 

  

  
  گیري در فضاي بین دو ردیف نیمکتنحوه پناه: 9شکل 

  

بنشینند به نحوي که در کنار صندلی آموزان باید دانشدار است،  چنانچه صندلی کالس انفرادي و دسته
در فاصله مناسبی زیر دسته صندلی قرار گیرد یا با کیف از سر و گردن خود محافظت  و گردن ایشان سر
  .)10شکل ( دنکن

  
  گیري در مجاورت صندلی هاي دسته دار نحوه پناه: 10شکل 
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در . است گیريهپناجاي نسبتاً مناسبی براي نیز و جنب ستونها در کالس درس، گوشه دیوارهاي داخلی 
و گردن خود محافظت نمایند  یا دست از سر ، کتابکامالً نشسته و با کیفبایست آموزان میاین مکانها دانش

  .)11شکل ( )نباشد... دیوار داخلی دیواري است که پشت آن فضاي باز مانند حیاط، خیابان و(
  

      
  ستونو کنار  گیري در گوشه دیوارهاي داخلینحوه پناه: 11شکل 

  
 در خروجینزدیک  ه همکف ساختمان و قدر طب آموزان دانش گیريپناه -2

ریزش احتمالی در برابر خود از با حفاظت  ،آرامش و خونسرديالزم است با حفظ آموزان  این گروه از دانش
روري است ض .بنشینندو روي زمین  رفتهبه فضاي باز و به دور از ساختمانها و دیوارها  ،ها و نماي ساختمان شیشه

  .آموزان داده شودبه دانشآموزشهاي الزم  و ازدحام مورد بیجهت جلوگیري از عجله 
 

 و راه پلهآموزان در راهرو  دانش گیريپناه - 3

به کنار دیوارهاي داخلی و دور از  بایست ی که در زمان رخداد زلزله در راهروها هستند میآموزان دانش
با کیف، کتاب و یا  تا حد امکان گردن خود را دیوار نشسته و سر و سپس کنار ؛روندها ب ها و شیشه پنجره

زلزله رخداد باشند، ولی اگر در زمان  نمی پناه گیريها، محلهاي مناسبی براي  راه پله. دندست بپوشان
ر کنار دیوار روي پله به سمت دیوا توانندو امکان خروج سریع را نداشتند می آموزان در آن مکانها بودنددانش

 دنهاي کنار پله تکیه نده و به هیچ وجه به نرده نمایندنشسته و با کیف، کتاب یا دست از سر خود مراقبت 
  .)12شکل (
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  راه پلهراهرو و نحوه پناه گیري در : 12شکل 
  

 یا کارگاهدر آزمایشگاه آموزان  دانش گیريپناه -4

و یا  )یا کارگاه( آزمایشگاه زیرمیزهايالزم است  هستندی که در آزمایشگاه و یا در کارگاه آموزان دانش
هاي نگهداري  قفسه نیز و  میسو  احتراق قابلشیمیایی مواد و مایعات تجهیزات،  دور از به و اردیو درگوشه

المقدور در البته الزم است مسئوالن مدرسه از قرارگیري مواد خطرناك حتی .)13شکل ( آنها پناه بگیرند
  .که داراي قفل باشند، اطمینان حاصل نمایند ییها فضایی امن و دور از دسترس و یا در طبقات پایین قفسه

  

    
با توجه به احتمال سقوط کمدهاي حاوي مواد شیمیایی و خطرناك در هنگام زلزله، الزم است دانش آموزان : 13شکل 

  .نمایند پناه گیريبالفاصله با احساس لرزش زمین در مکان مناسب 
 

 در کتابخانهآموزان  دانش گیريپناه -5

د و در نهاي کتاب دور شو از قفسهبایست  ی که در هنگام رخداد زلزله در کتابخانه هستند، میآموزان دانش
 .دنکن پناه گیري) جایی که قفسه کتاب وجود ندارد(زیر میز یا گوشه دیوار داخلی  مانند جاي مناسبی

 آموزان وارد نماید تواند مصدومیتهاي جدي به دانش می هاکتابهاي داخل آنسقوط و یا  ها قفسه واژگونی
  .)14شکل (
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در زیر میزهاي  پناه گیريو نحوه  خطر واژگونی قفسه کتابخانه و کتابهاي داخل آن در هنگام رخداد زلزله: 14شکل 

  موجود در کتابخانه
  

 حیاط مدرسه  درآموزان  دانش گیريپناه -6

 شی نصب شده،زوسایل ور از در زمان رخداد زلزله بایست در حیاط مدرسه می حاضر آموزان دانش
 )در صورت وجود(مشرف به حیاط مدرسه  مرتفع مدرسه و ساختمانهاي ساختمان ،، دیوارهاپرچم هاي میله

  .باشند و سقوط احتمالی اشیا وضعیت اطراف خودو مراقب  دنحیاط مدرسه بنشین درد و نفاصله بگیر
  

 
  در حیاط مدرسه پناه گیري: 15شکل 

  
  گیريپناههنگام  درسایر مالحظات  -7

  .دناي فاصله بگیر ها و درهاي شیشه پنجرههمواره از  آموزان باید دانشدر زمان رخداد زلزله  - الف
در ...) ا و تابلوها، گلدانه( وسایل دیگر یا پرتاب ، واژگونیامکان سقوطکه  محلهاییاز آموزان باید  دانش -ب

  .دندور شوآنجا وجود دارد، 
  .دنفاصله بگیر هااز آن آموزان باید دانش ،داردوجود  ی مانند بخاريشوسایل گرمای درس کالسدر  چنانچه -ج
باقی  گیريپناه حالتدر ، )یا لرزش حاصل از زلزله( در طول مدت زمان پخش آژیرآموزان باید  دانش -د

  .دنبمان
ي ، نزدیک ساختمانهامدرسه حیاطمشرف به  مرتفع ساختمانهاي در نزدیکی، اطکنار دیوارهاي حی -ه

  .ندنیست پناه گیريها مکانهاي مناسبی براي  و زیر پنجره مدرسه
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  .نمودباید اجتناب  در خروجی ها و ا  به طرف راه پلهسهاز کال هجوم، شتابزدگی و دویدن با سرعتاز  -و
 .شود چوب درها توصیه نمیدر چهار پناه گیري ،ساخت و سازبا توجه به روالهاي متداول فعلی  -ز
  
  و تخلیهاضطراري  مرحله خروج - 2-1-3

 باید از آموزان دانش، )یا پایان لرزش زمین در صورت رخداد زلزله( پس از اتمام پخش آژیر از رادیو
بایست  مییل راي خروج و تخلیه ساختمان موارد ذب .دنو به حیاط مدرسه برود نشوخارج  گیريپناه هايمحل

  :شودرعایت 
از هجوم به سمت نسبت به تخلیه کالس اقدام کنند و  خونسردي و آرامش  حفظ باباید  آموزان دانش  - 1

 .دنماین خودداريدرهاي خروجی 
آموزان،  هاي قبلی و توجیه دانشچنانچه در مدرسه راههاي خروجی متعددي وجود دارد، با هماهنگی - 2

ها از قبل بین کالسها تقسیم و تعیین شود و در صورت بسته  پله اهمسیر خارج شدن از راهروها و ر
  . گرددبودن یک راه، از راههاي جایگزین دیگر استفاده 

 هاآموزان به نوبت و یکی پس از دیگري از کالس شود با هماهنگی و راهنمایی معلمان، دانش باید تالش - 3
 .آموزان صدمه نبینند و دانش شودها جلوگیري  پله از ازدحام در راه شود این کار موجب می. خارج شوند

معاونان و معلمان محترم الزم است در زمان خروج اضطراري، براي جلوگیري از هر گونه خطر 
 .هاي الزم را به عمل آورند آموزان، مراقبت دیدگی دانش احتمالی و آسیب

، اشیاي سقوط دیگر آموزان شدان ها، مراقب در راهرو و راه پله خود آموزان باید در حین حرکت دانش - 4
 . وجود آمده باشند و نظم را حفظ نماینده کرده و موانع ب

در  است، بینی شده پیش براي آنها در حیاط مدرسه که از قبل هر کالس باید در محلهایی آموزان دانش - 5
 .)16شکل ( روي زمین بنشینندبا آرامش بر و  نمایندط تجمع حیا قسمتی از

 

  
  آموزان در مکانهاي امن در حیاط مدرسهدانش استقرار: 16شکل 
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 ،است  هر کالس که از قبل تعیین شدهنفر از  یک ،تعیین شده هايآموزان در محل پس از تجمع دانش - 6
 .نماید و فهرست افراد غایب را به مسئولین مدرسه گزارش کرده  سرشماريآموزان را  شدانباید 

ول اجرایی ئمدیر یا مسالزم است  ،در حیاط مدرسهر استقراو آموزان  دانشخروج اضطراري پس از  - 7
 ارتقايو تأثیرات آن در  ها، اشتباهات، مشکالت، ضعفاجرا شده مانور نکات مهم موردمانور با آنها در 

 .صحبت نمایداي مقابله با زلزله تهمهار
 روانی روحی و  شکاهش تن برايبایست می ،در صورت داشتن اطالعات کافیمدیر یا مسئول اجرایی مانور   - 8

ممکن  ند وتر حساسکه آموزانی  براي دانش ، بخصوصرویارویی با سوانحی از قبیل زلزله درآموزان  دانش
 .بت کندحص، شده باشداست انجام مانور باعث ایجاد اضطراب در آنها 

 ، خروجگیريپناهاي زیر با موضوعات زمین، زلزله، ایمنی، تهمحترم مدرسه از فعالی ياولیاشود  توصیه می - 9
  .گیري نمایند هایشان بهره فوق برنامه و افزایش دانسته ايتهآموزان به فعالی ترغیب دانش براي... و  اضطراري

 ؛...ایی مانند نقاشی، کاردستی و شهگیري از رو در مقطع ابتدایی بهره •

 ؛...و  يدیوار  ایی مانند شعر و داستان، کاردستی، روزنامهشهگیري از رو بهرهمتوسطه  دوره اول در •

 ...مقاله نویسی، طراحی پوستر، ساخت ماکت و  ،ایی مانند تحقیقشهگیري از رو بهره متوسطه دوره دومدر  •
 

 مراحل اجراي مانور در سطح محله -2-2

  زمان شروع مانور - 2-2-1
، انهاز طریق رادیو سراسري و رادیوهاي مراکز استا"زنگ ایمنی در برابر زلزله"آژیرهمزمان با پخش 

 .نمایند گیريپناهبایست در منزل یا محل کار خود یا در سایر مکانهایی که حضور دارند،  له میساکنین مح
مدرسه به آنها اشاره شد، مورد مردم در محالت مشابه با روشهایی است که در  گیريپناهعمده روشهاي 

  :گردد معهذا توضیحاتی در این خصوص در بخشهاي زیر ارائه می
  

 در منزل پناه گیري - 1

و انجام  گیريپناهآگاهی در مورد چگونگی  کسبد با در منزل هستنهنگام وقوع زلزله فرادي که در ا
را نجات د جان خود و دیگر اعضاي خانواده تواننمی العمل مناسب، حفظ خونسردي و سرعت عملعکس
مهمترین . شود شود تمرینات الزم در خصوص موارد فوق انجاماز این رو در مانور محالت تالش می. ددهن

بایست رعایت شود می) یا حتی رخداد زلزله واقعی(نکاتی که در منازل پس از شنیدن صداي آژیر مانور زلزله 
  :باشندبه شرح زیر می

 اگر به در خروجی ساختمان و فضاي باز نزدیک هستید، بالفاصله از ساختمان خارج شوید؛ •
 دور شوید؛ها شیشهو  هااز پنجرهدر داخل یا خارج ساختمان بالفاصله  •
در نزدیکترین طبقه  ،و اگر هنگام وقوع زلزله در آسانسور بودید از پلکان و آسانسور استفاده نکنید •

 ؛آسانسور را متوقف کنید و از آن خارج شوید
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 دور شوید؛... و ، لوستراز وسایلی که امکان سقوط دارند مانند کمد، بوفه، کتابخانه، تابلو •
ها و از اجاق گاز، کابینت جریان گاز را قطع کنید و فوريدر صورت امکان  ستیداگر در آشپزخانه ه •

گیري زیر میز پناه یاداخلی وسایل قابل سقوط دور شوید و در مکانی مناسب مانند گوشه دیوار 
 کنید؛

هاي آن را محکم با دست گرفته و پایه پناهدر داخل منزل چنانچه میز محکمی وجود دارد، زیر آن  •
 ؛)17شکل ( ر صورت حرکت میز با آن حرکت کنیده دارید و دنگا
 

     
  در زیر میز در منزل پناه گیري: 17شکل 

 
  یا مجاور ستونها هاي دیوارهاي داخلی ساختمانگوشهکنار  در صورت عدم دسترسی به میز محکم، •

 و با دست از سر و گردنتان محافظت کنید؛ نشسته
ها از با دست و نشسته هاکنار دیوار دور از نرده ،خروج فوري را ندارید و امکان در راه پله هستیدگر ا •

 سرو گردن خود محافظت کنید؛
اهمیت سمت چپ به علت وجود طحال و (خواب هستید به سمت چپ بدن خود چرخیده رختاگر در  •

. ودداخل بدن جمع ش و 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 نمود بتوان
در  .سعی نکنید از ساختمان خارج شوید ،اگر در ساختمانهاي بلند و طبقات باالي ساختمان هستید •

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، اگر در خیابان هستید از ساختمانهاي بلند، تیرهاي چراغ برق، نماهاي ساختمانها و تابلوي مغازه •
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؛یاري هوش
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مواظب . کنید متوقفکنار 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،  نزدیکشما  توقفباشید محل 
درون اتومبیل بمانید و به صورت نشسته سرتان را به . باشدنبرق و ساختمانهاي بلند  فشار قوي

  .طرف پایین خم کرده و با دستها از سرتان محافظت کنید و تا اتمام زلزله در اتومبیل باقی بمانید
به دور از . اگر در هنگام وقوع زلزله در فروشگاه هستید، از هجوم به درهاي خروجی دوري کنید •

زیر سر . و با دستها از سرتان محافظت کنیدا در جاي مناسبی نشسته هاجناس قابل سقوط و قفسه
  .نیست پناه گیريها جاي مناسبی براي هاي مغازهدر فروشگاهها و یا نزدیک ویترین شیشه

اگر در هنگام زلزله در اماکن عمومی مانند سالن سینما یا تئاتر و ورزشگاهها هستید به طرف درهاي  •
ها جاي خود و روي صندلی خود بمانید یا در فاصله ردیفهاي بین صندلی سر .خروجی هجوم نیاورید

ها سعی کنید تا پایان لرزش. ظت کنیدنشسته و با دست و بازوهایتان از سر و گردن خود محاف
 .همانجا بمانید سپس به آرامی و با رعایت احتیاط خارج شوید

 سعی کنید به جز. راري هجوم نبریدخروج اضطدرهاي مترو هستید به سمت  و اگر در داخل قطار •
هاي قطار بمانید چرا که ممکن است با خروج از قطار دچار برق مواقع کامال ضروري، داخل واگن

شود داخل واگن یا هر وسیله دیگري که باعث می هادستگیرهها، در داخل قطار میله. گرفتگی شوید
  .ثابت و محکم  بمانید را با دست بگیرید

  
 محل کاردر  پناه گیري - 3

 هایی که احتمال سقوط دارند یا در جاي خود محکم نیستند، دور شوید؛و فایل ، کمدهاهااز شیشه •
 از وسایل برقی یا بخاري که احتمال حرکت یا پرتاب آنها وجود دارد فاصله بگیرید؛ •
 به سمت درهاي خروجی هجوم نبرید؛ •
 از پلکان و آسانسور استفاده نکنید؛ •
و زیرمیز کار خود پناه گرفته  ، کنار ستونهاهاي مناسب ساختمان مانند گوشه دیواربه سرعت در مکان •

 .)18شکل ( و تا پایان لرزشها در همان محل بمانید
  
  
  
  

  
 

  
  

  
  محل کاردر  پناه گیري: 18شکل 
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  تخلیه امن و حرکت به سوي مدرسه امن -2-2-2

مکانهاي که در ، ساکنین محله گیريپناهفرایند  و اتمام) یا پایان آژیر مانور زلزله(بعد از خاتمه لرزش زمین 
به سمت مدرسه ایمن به عنوان از قبل تهیه شده،  که با برداشتن کیف امداديبایست مختلف حضور دارند، می

دیده باشند در این فرایند مکانهایی که ممکن است در اثر زلزله آسیب. پایگاه مدیریت بحران محله حرکت نمایند
ترجیحا . باشنددر سطح محله عالمتگذاري شده است و ساکنین مجاز به عبور از آن قسمتها نمی توسط گروه سبز

با همسایگان خود بصورت جمعی به سمت مدرسه حرکت نمایند تا ساختمان یا مجتمع بهتر است ساکنین یک 
خاطر سپرده و در کنند به نکات حائز اهمیتی را که مالحظه میضمن کمک یه یکدیگر و دیگران،  در طی مسیر

  . نمایند گزارشبدو ورود به مدرسه 
  

  اسکان اضطراري و تامین امکانات اولیه مورد نیاز پناهجویان در مدرسه -2-2-3
در جهت نصب چادرهاي اسکان اضطراري که از قبل در نام شده و در بدو ورود به مدرسه، ساکنین محله ثبت

  . )20و  19شکلهاي ( نمایند می شود، با اعضاي گروه سفید همکاري مدارس نگهداري می
  

   
  نام اهل محل در بدو ورود به مدرسه تثب: 19شکل 

  

    
  نصب چادر توسط اعضاي داوطلب و اهل محل: 20شکل 
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توان تعدادي از  در صورت محدودیت چادر، می. شوند ها به تفکیک در چادرها اسکان داده می سپس خانواده
در صورت امکان . ا به آقایان اختصاص داد تا تعداد بیشتري بتوانند اسکان یابندچادرها را به خانمها و تعدادي ر

بهتر است نسبت به تهیه و طبخ غذا با استفاده از مواد غذایی نگهداري شده در اتاقکهاي امدادي براي تغذیه 
  .اضطراري پناهجویان اقدام نمود

- مصدومان و اطفاي حریق نیز به اجرا گذاشته می در این مرحله سایر تمرینات مورد نظر نظیر امدادرسانی به
  ).21شکل (شود 

     
  انجام تمرینات اطفاي حریق و امداد به مصدومان در فرایند مانور: 21شکل 
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  یمحل شوراي ایمنی: 1پیوست 
  

  میي به تمادرسیدگی نیروهاي امدا ،هاي بزرگ در ساعتهاي اولیه پس از وقوع زلزله با توجه به اینکه
خودامدادي و براي  اقدامات اولیهانجام لذا  ،یستپذیر ن امکان) بخصوص در مناطق شهري(دیدگان  آسیب

براساس ظرفیتهایی که پیش از رخداد زلزله ایجاد ایمن  با محوریت مدارستوسط اهالی محل  دگرامدادي
در برابر  یمحلشوراي ایمنی بایست  ا میدر این راست. در این طرح مورد توجه قرار داده شده استگردند،  می

و آسیبهاي ناشی از زلزله  هاکاهش خطربراي  الزمانجام اقدامات  ریزي و با هدف برنامهس ایمن ردر مدازلزله 
  . گردد تشکیل اثرات آن  مقابله باو نیز 

انجمن ل مسئو، همدیریت بحران محل، نماینده )مسئول شورا( همدرس دیرم ازمشتمل ترکیب این شورا 
خواهد منطقه   نشانی، هالل احمر و شهرداري آتشو نمایندگانی از محل معتمدین  ،اولیاء و مربیان مدرسه

بصورت حضوري یا هاي آموزشی  دورهاین افراد ضمن کسب اطالعات مورد نیاز از طریق شرکت در . بود
. نقش محوري خواهند داشت یریزي کاهش ریسک و مدیریت بحران در سطح محل مجازي، در فرایند برنامه

  :باشد مهمترین وظایف شورا به شرح زیر می
 ؛یت بحران محلیعنوان پایگاه مدیر انجام اقدامات الزم به منظور تثبیت جایگاه مدرسه به - 1

ت هدایت و کنترل اقدامات الزم براي کاهش آسیبهاي ناشی از زلزله و خطرا، ریزي، سازماندهی برنامه - 2
  ؛در سطح محل )سوزي نظیر آتش(ناشی از آن 

 مک کارشناسان سازمان نوسازي، توسعه و تجهیز مدارسکبررسی وضعیت ایمنی مدرسه در برابر زلزله با  - 3
و تالش براي رفع مشکالت  ) 3و 2هاي پیوست( لیستهاي مربوطهبراساس چک) یا سایر مراجع ذیصالح(

 ؛و کمبودهاي احتمالی

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

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

  سبز وظایف گروه
شود و بصورت  زله یا قبل از زمان برگزاري مانور مربوط میبه قبل از رخداد زلبیشتر وظایف این گروه 

  : خالصه به شرح زیر است
به سمت  اضطراريتخلیه مشخص کردن مسیرهاي  و محدوده اطراف مدرسهتهیه نقشه شناسایی  - 1

 مدرسه منتخب با مشارکت مردم محل؛

گزارش به شورا  پذیر و انعکاس و تهیه گزارشات الزم از وضعیت مناطق آسیب پایش پیوسته محل - 2
 جهت پیگیري اصالح وضع موجود از مراجع ذیربط؛
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 ؛یبا کاهش ریسک و مدیریت بحران محل رسانی و جلب مشارکت مردمی در فعالیتهاي مرتبطاطالع - 3
جهت انعکاس در بانکهاي اطالعاتی  ساکنین محلاقتصادي  –اجتماعی تهیه اطالعات الزم از وضعیت  - 4

 مورد نیاز در زمان بحران؛
 ؛ در زمان بحرانجهت نگهداري در مدارس و استفاده  جامعهتامین نیازمندیهاي اقشار و گیري پی - 5
 .هاي آموزشی مرتبط برگزاري دوره - 6
 

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

  :ین گروه عبارتند ازه وظایف اعمد. باشد می یمحل
 ؛مدرسه آموزان به حیاطتخلیه دانش - 1

 ارزیابی وضعیت مدرسه پس از رخداد زلزله؛ - 2

هاي قبلی و وضعیت مطابق با طرح براي اسکان اضطراري الزمسازي فضاهاي نصب چادرها و آماده - 3
 دیدگی مدرسه؛آسیب

 ري؛مدرسه براي اسکان اضطرا درمحلی  پناهجویاننام انجام فرایند ثبت - 4

کنندگان و انتقال آنها به چادرهاي اسکان اضطراري یا سایر فضاهاي  مراجعهبررسی وضعیت سالمت  - 5
 ایمن در برابر زلزله؛

 ؛...ارائه خدمات مورد نیاز نظیر کمکهاي اولیه، توزیع مواد غذایی اضطراري و  - 6

  .گزارش به نهادهاي باالدستی براي تامین نیازهاي بعدي - 7
نحوه و  ، امدادهاي اولیه هاي آموزشی کمک دوره ذیربطکارشناسان  تحت نظر این گروه بایداعضاي 

  .اي به انجام رسانندتمرینهاي الزم را به صورت دورهگیرند و  را فرابرپاکردن و نصب چادر 
  

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

  :باشندبرخی از این وظایف به شرح زیر می. باشدمدرسه و محدوده اطراف آن می
 ؛مشارکت در اطفاي حریق - 1
 ؛انجام فرایند جستجو و نجاتمشارکت در   - 2

 بازگشایی معابر منتهی به مدرسه؛  - 3

 ؛اطراف آن تامین امنیت در مدرسه و محله  - 4

به مدرسه بعد از رخداد زلزله یا در حین  پذیر سیبآانتقال یا هدایت افراد  تخلیه ساختمانها و نیز - 5
 .ربرگزاري مانو
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بایست داوطلبینی به عضویت این گروه پذیرفته شوند که از شرایط  با توجه به مخاطرات اینگونه امور، می
این گروه همچنین . نده باشندراهاي آموزشی ذیربط را گذ و روحی مناسب برخوردار بوده و دوره جسمی

نشانی و مراکز هالل احمر داشته باشد تا بتواند ضمن کسب  ارتباط نزدیکی با پایگاههاي آتشبایست  می
 . آمادگی و مهارتهاي عملیاتی، از ظرفیتهاي این مراکز براي مواقع بحران استفاده نماید
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  در برابر زلزله مانایمنی ساخت ارزیابی پیشنهادي فرم: 2پیوست 
  

  گروه  اتمشخص
 A  .ایمن و مقاوم هستند در برابر زلزله کامالً گیرند که میدر این گروه ساختمانهایی قرار 

  B  .دارند محدود نیاز به تعمیرات و بهسازي این گروه ساختمانهاي
  C  .گسترده دارند اي لرزه بهسازي مطالعات مهندسی و و نیاز به ندپذیر ساختمانهاي این گروه آسیب

  D  .ساخته شوند طرناك هستند و باید تخریب و مجدداًي این گروه در وضعیت خساختمانها
  

o سازمان نوسازي، توسعه و تجهیز مدارسهاي ساختمانی موجود و بازدید کارشناسان  بر اساس نقشه/ 
ار قر........  گروهبندي در طبقه........ درسه ساختمان م ،........ در تاریخ........  نظام مهندسی استان

 .گیرد می
  
  
  
  

  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 : 3پیوست 
  

و در سالهاي بعد نیز به طور تهیه شود  آخرین اطالعات موجود براساسباید  )چک لیست(سیاهه بازرسی 
توانند به  موضوعات دیگري نیز می بدیهی است در صورت لزوم و برحسب نظر متخصصان،. شود کنترلمنظم 

ز به پیگیري دارند او مواردي که نی þموارد انجام شده را با عالمتکارشناس ارزیابی  .این سیاهه اضافه شوند
  .نمایدمشخص می ýبا عالمت را 

  
  □خیر                  □هبل.   شوند میسمت بیرون باز به  ، آزمایشگاه و سایر مکانهاهاي خروجی کالسهادر -
  □خیر                  □هبل                    . ها برداشته شده است در کالس اي کتیبه شیشه -
  □خیر                  □هبل                      .      دستگیره درها و قفلهاي آن سالم است -
  □خیر                  □هبل    .    اند اسب به دیوار محکم شدهبا بست من کمدها کامالًها و  ها، فایل قفسه -
  . مانعی براي خروج افراد وجود ندارد باز است و هیچ هاي خروجی کامالً راه ا وه راه پله -

  □خیر                  □هبل                                                
  )رول پالك پیچ ومانند (اتصاالت محکم با  تابلوها کامالً هاي آویز و چراغ -
  □خیر          □هبل                                                              .اند محکم شدهسقف یا دیواربه  
  اند و قابل استفاده هستند حریق در زمان معین شارژ شده يهاي اطفا کپسول -
  □خیر                  □هبل                     .         دنو در محلی مناسب و قابل دسترس قرار دار 
  □خیر                  □هبل                    .یاط مشخص شده استدر حو اسکان تجمع هاي محل -
  □خیر                  □هبل                 .محل چاه آب و فاضالب در حیاط مدرسه مشخص شده است -
  □خیر                  □هبل             .سرویسهاي بهداشتی براي زمان بحران قابلیت استفاده دارند -
  □خیر          □هبل         .در محلی قابل رویت نصب شده استنقشه شناسایی مدرسه تهیه و  -
  □خیر          □هبل         .شده استقرار داده مدرسه اتاقک حاوي تجهیزات و اقالم امدادي در  -
 □خیر          □هبل           .مخازن آب اضطراري در مدرسه آماده نصب و بهره برداري هستند -
  
  
  
  

  نام و نام خانوادگی مدیر مدرسه  نام و نام خانوادگی کارشناس
    

  تاریخ و امضا  تاریخ و امضا
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  امداد اتاقکدر  نگهداريلیست اقالم مورد نیاز براي : 4پیوست 
  

در  قابل دسترس یا کانکساتاقک در بایست میبعد از زلزله انجام اقدامات امدادي اقالم مورد نیاز براي 
بایست در این اتاقک می ترجیحاً. دراز این اقالم و وسایل استفاده ک بتوانشود تا بعد از زلزله نگهداري سه مدر

دیده از زلزله حیاط مدرسه نصب گردد و قابل انتقال با جرثقیل باشد تا در صورت لزوم به مناطق آسیب
  :ستوسایل و اقالم مورد نیاز در سه گروه تقسیم بندي شده ا. منتقل شود

  
  آب و مواد غذایی) 1
البته براي . لیتر آب براي آشامیدن مورد نیاز است 5/1براي مصرف روزانه هر فرد حدود : آب آشامیدنی -

حداقل سه لیتر آب براي هر فرد مورد نیاز است که براي این منظور و مصارف بهداشتی و پخت و پز نیز 
معهذا . استفاده نمودخزن آب اضطراري در مدرسه متوان از ذخایر آب موجود در میحتی براي آشامیدن 

هاي آب آشامیدنی در کانکسهاي امدادي نگهداري شود تا در صورت بروز از بطري يبهتر است مقادیر
  .ع تشنگی قابل استفاده باشدفاضطراري تا مدتی براي ر بمشکل در مخازن آ

کالري باشد و براي هر نفر یک  2400اوي حباید ي مواد غذایی هاهر یک از  بسته: ي مواد غذاییهابسته -
کالري نیاز  800به  روزانه حداقل هر 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. )دارد
تاریخ انقضاء این مواد غذایی باید چک شود و در صورت . اشته باشندو در عین حال نیاز به پخت و پز ند

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

  وسایل امداد رسانی و نجات ) 2
  کلنگ و فرغون یل،ب -  تبر و دیلم -
  دستی بري و آهن برياره 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 -
  چادر در اندازه هاي مختلف -   CO2نشانی پودري یا هالوژنه کپسولهاي آتش -
  "ایست"تابلو هشدار دستی  -  )در صورت امکان( با سوخت اضافهکوچک ژنراتور دیزل  -
  پانچو یا بارانی ضد آب  -  حفهپتوي اضطراري، پتوي گرم پشمی و مل -
  چراغ قوه یا چراغهاي شارژي دستی -  کاله ایمنی و ماسک ضدگاز و گرد و غبار -
نوار احتیاط براي محصور کردن محدوده خطر یا  -

  گذاري هاي رنگی براي عالمتاسپري
  بلندگوي دستی به همراه باطري اضافه -
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نسوز، فندك، شمع و ژل کبریت با جعبه  -  و دستکشهاي ایمنی کار نسوزدستکشهاي  -
  از آتش

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

 
  وسایل  کمک هاي اولیه ، بهداشتی و دارویی) 3

هر یک قرص براي  معموالً(قرص براي تصفیه آب  -
  )شودلیتر آب استفاده می 1تصفیه 

  دستمال هاي مرطوب و ضد عفونی کننده   -

  مواد ضدعفونی کننده دست -  و بهداشتیتوالت ، دستمال کاغذي -
  خیم در اندازه هاي مختلفکیسه نایلون ض -  دستکش التکس -
  *جعبه کمکهاي اولیه  -  صابون و مواد شوینده -
  : باشدجعبه کمکهاي اولیه شامل وسایل زیر می* 
  مواد ضد عفونی زخمو الکل سفید  -  غیر استریلو گاز و پنبه استریل باند،  -
  و باند نواري سه گوش باند -  ست احیاي تنفس -
  نوار چسب رولی براي پانسمانو  چسب زخم -  کشی در سایز هاي مختلف باند -
  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 آنی یخ کیف -
  طبیدماسنج  -  چاقوي کوچک جراحی  -
  پودر تالک -  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
  ORS پودر -

 


