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ّئيت  1380 سبل هػَة ًبهِ تػَيت اسبس ثش وِ ًوَدُ هقيي سا ٍؽبيفي سٍستب ثحشاى هذيش فٌَاى ثِ دّيبس ثشاي لبًًَگزاس 

هذيشيت ثحشاى ثِ ٍيضساى)اسبسٌبهِ،تطىيالت ٍ سبصهبى دّيبسيْب( وِ ثشخي هفبد هػَثِ هزوَس دس استجبط ثب ٍؽبيف دّيبسيْب دس 

 ضشح ريل هي ثبضذ:

 تْيِ ٍ... ٍ التػبدي ٍ اجتوبفي ًبسسبئيْبي ٍ ًيبصّب  : ووه ثِ ضَسا دس خػَظ ثشسسي ٍ ضٌبخت ووجَدّب10 هبدُ 2 الف( ثٌذ

م الصم ٍ پيطٌْبدّبي اغالحي ٍ فولي دس صهيٌِ ّبي هشتجظ ٍ اسائِ آى ثِ هسئَليي ريشثظ جْت اعالؿ ٍ ثشًبهِ سيشي ٍ الذا عشحْب

)ثقٌَاى ًوًَِ ًمص دّيبسيْب دس ضٌبسبئي هٌبعك خغش پزيش دس سٍستبّب ٍ افالم آى ثِ هسئَليي ٍ پيگيشي ساّىبسّبي سفـ 

 خغشپزيشي هٌغمِ(

:ّوىبسي هَثش ثب هسئَالى ريشثظ دس جْت حفؼ ٍ ًگْذاسي هٌبثـ عجيقي ٍالـ دس هحذٍدُ لبًًَي ٍ حشين 10 هبدُ 7 ة( ثٌذ

    ْب دس حفؼ هٌبثـ عجيقي جْت پيطگيشي ٍجلَگيشي اص ٍلَؿ حَادث ٍ..(سٍستب)ًمص دّيبسي

: اتخبر تذاثيش الصم ثشاي حفؼ سٍستب اص خغش سيل ٍ حشيك ٍ سفـ خغش اص ثٌبّب ٍ ديَاسّبي ضىستِ ٍ خغشًبن 10 هبدُ 30ذثٌ( ج

 ٍالـ دس هقبثش ٍ اهبوي فوَهي ٍ...

ثيوبسيْبي اًسبًي ٍ حيَاًي ٍاگيش ٍ هطتشن اًسبى ٍ دام، افالم هطبّذُ ايٌگًَِ : ّوىبسي دس جلَگيشي اص ضيَؿ 10 هبدُ 31د( ثٌذ

 دفـ ٍ هقبلجِ  ثيوبسيْب ثِ هشاوض ثْذاضتي ٍ دسهبًي ٍ داهپضضىي هحل يب سبيشهشاوض ريشثظ ،اّتوبم ثِ دٍس ًگْذاضتي ثيوبساى هجتال

 هضش يب ثالغبحت ٍاگيش اهشاؼ ثِ هجتال حيَاًبت

: غذٍس پشٍاًِ ثشاي سبختوبًْبي ٍالـ دس هحذٍدُ لبًًَي سٍستب ثب سفبيت همشسات هٌذسج دس آييي ًبهِ هشثَط ثِ 10 هبدُ 33 ثٌذ( ٍ

استفبدُ اص اساضي احذاث ثٌب ٍ تبسيسبت دس خبسج اص هحذٍدُ لبًًَي ٍ حشين ضْش ّب هَضَؿ تػَيت ًبهِ 

    همشسات سبيش ٍ 1355/2/22خهَس 4940 ضوبسُ

ّوىبسي ثب ٍاحذّبي اهذاد سسبًي دس ٌّگبم ٍلَؿ ثحشاى)دس فقبليتْبي پيطگيشي،دس هىبًيبثي ايجبد تبسيسبت : 10 هبدُ 39 ثٌذ( ي

    اهذادي،تَصيـ اسصاق فوَهي، اعالؿ سسبًي ٍّوبٌّگي دس صهبى ثشٍص ثحشاى ٍ...

 تقذادي اثالك ٍ تذٍيي ثِ الذام سٍستبّب ثِ هشثَط اهَس پيگيشي دس سٍيِ ٍحذت ايجبد جْت ًيض وطَس ٍصاست فَق هَاسد ثش فالٍُ

    (1389،خذاداد)است ًوَدُ هختلف ثخطْبي دس ًبهِ ضيَُ

    ى فَق فجبستٌذ اص:لبًَ اص ضذُ «احػب هحَلِ اجشائي ٍؽبيف هْوتشيي سٍستب دس ثحشاى هذيشيت دس

 ضْشستبى ٍ ثخص هتشلجِ غيش سَاًح ٍ حَادث ستبد ثِ عجيقي سَاًح ٍ حَادث ٍلَؿ افالم  -1

 تبسيسبت ثْذاضت، هسىي، خبًَاس، جوقيت، صهيٌِ دس هسئَالى ٍ هشدم ثِ سسبًي اعالؿ ٍ اعالفبت تجبدل ٍ آٍسي جوـ  -2

 هستوش ٍ حست دسخَاست عَس ثِ.. .  ٍ سٍستب دس هَجَد دٍلتي ٍ صيشثٌبيي

 سٍستب دس هىشس سٍيذاد ثب سَاًح ٍ حَادث ٍ آى اعشاف ٍ سٍستب پزيش آسيت ًمبط ضٌبسبيي  -3

 ثشًبهِ سيضي ثشاي اًجبم فقبليت ّبي پيطگيشاًِ ٍ سفـ ًمبط حبدثِ خيض دس سٍستب -4

 سثشي صهيي دس سٍستبوب ثشًبهِ ٍ سبختوبًي همشسات ثب آى اًغجبق ٍ سبخت ثش ًؾبست جْت سبصي صهيٌِ  -5

 سٍستب دس هسىي سبصي همبٍم تسْيالت اص استفبدُ تمبضبي ثشسسي دس هسىي ثٌيبد ثب ّوىبسي  -6

 سٍستب ّبدي عشح هطبٍس ّوىبسي ثب جوقيت ٍاسىبى ٍسبص سبخت ثشاي اهي هحذٍدُ تقييي ٍ ثشسسي  -7

    اص دستگبُ ّبي هشتجظ آًْب تبهيي پيگيشي ٍ ثحشاًي ضشايظ ثب هَاجِْ ثشاي ًيبصّب ضٌبخت  -8

 ديذگبى حبدثِ اضغشاسي اسىبى ثشاي اهي فضبّبي تقييي دس هسئَل ّبي دستگبُ ثب ّوىبسي  -9

 ثحشاى هذيشيت دس هطبسوت ايي اص استفبدُ سبصهبًذّي ٍ هشدهي ّبي هطبسوت جلت ثشاي سيضي ثشًبهِ  -10



 اهذادي حشفِ اي ٍ سسوي دس ضشايظ ثحشاًي ًيشٍّبي ثب ّوىبسي ثشاي هشدهي داٍعلت ّبي گشٍُ ايجبد  -11

 ثحشاى هذيشيت اهَس هتَلي ّبي سبصهبى ّوىبسي ثب ثحشاى هذيشيت فوَهي ّبي آهَصش تذاسن  -12

 سٍستب دس ًجبت ٍ اهذاد تجْيضات ًگْذاسي ٍ رخيشُ ثشاي هٌبست فضبي تذاسن  -13

 دس، غزا، پَضبن ٍ... دس ٌّگبم ثحشاىچب ًؾيش اهذادي اهىبًبت تَصيـ دس ّوبٌّگي ٍ ًؾبست ّوىبسي،  -14

 بحران مديريت در ها دهياري مامًريت - 8

 هستمين عَس ثِ خَد، ٍؽبيف ضشح 39 ٍ 30 سبصهبى دّيبسي ّبي خَدوفب، دّيبساى عجك ثٌذّبيثش اسبس اسبس ًبهِ لبًًَي 

دث هحبفؾت ًوَدُ ٍ ثب ٍاحذّبي حَا همبثل دس سا خَيص هذيشيت تحت سٍستبّبي الصم، تذاثيش اتخبر ثب تب ّستٌذ هَؽف

 ثِ خَد ٍؽبيف ضشح 41 ٍ 31 ثش اسبس ثٌذّبي اهذادسسبًي دس ٌّگبم ٍلَؿ حَادث غيش هتشلجِ ّوىبسي وٌٌذ. ّوچٌيي دّيبساى

 .اًذ ضذُ ضٌبختِ هسئَل سٍستبّب خغش سفـ دس اي گًَِ

ذ وِ هذيشيت ّبي هحلي ّوشاُ ثب دّ هي ًطبى جْبًي سغح دس سٍستبييبى آهَصش ٍ هشدهي ّبي تطىل ايجبد تجشثِ

 اسشؿ دس ٍ  خَثي ثِ آى هبًٌذ ٍ ساًص سيضش، سَصي، آتص سيل، جولِ اص سَاًح ثب همبثلِ ٍ پيطگيشي دس هحلي، جَيي  هطبسوت

 ذ.ضًَ فول ٍاسد فشغِ سِ دس سَاًح اص پيطگيشي صهيٌِ دس تَاًٌذ هي ّب دّيبسي ٍ اسالهي ضَساي اسبس، ايي ثش. آيٌذ وبس ثِ ٍلت

 سبخت ٍ سبصّباٍل( فشغِ سبخت ٍ سبص: ثب تبويذ ثش هىبى يبثي غحيح سبختوبى ٍ تبسيسبت، ًَؿ هػبلح ٍ هذيشيت غحيح 

 دٍم( فشغِ فقبليت: وٌتشل ٍ ًؾبست هَثش ثش ًحَُ ثْشُ ثشداسي هتٌبست اص آة، صهيي ٍ پَضص گيبّي

 (6 سَم(فشغِ صيست هحيغي: حفبؽت اص اساضي هشتقي ٍ جٌگلي، ايجبد فضبي سجض ٍ حفبؽت اص آى ّب )هجلِ دّيبسي ّب، ضوبسُ

 بحران مديريت در ضًراها وقص  -9

 

اص وطَس وبًَى ّبي غيش دٍلتي ايجبد ضَد وِ دس صهبى ثحشاى ثِ ووه ّن ٍعٌبى ثطتبثٌذ، ثذيْي است آهَصش  دس ّش هٌغمِ -

 ّبي الصم لجل اص ثشٍص ثحشاى الصم است.

 

 يىي اص ًْبدّبي اجشايي دس خػَظ هذيشيت ثحشاى فٌَاى ثِ ضَساّب دادى لشاس  -

 ثحشاى هذيشيت خػَظ دس ّب ّوبيص ٍ هبًَسّب ثشگضاسي هتَلي فٌَاى ثِ ضَساّب دادى لشاس  -

 ضَساّب دس ثحشاى هذيشيت ٍيژُ وويسيَى ايجبد -

 ثخص ايي اص حوبيت جْت دس هبلي هٌبثـ تخػيع ٍ تبهيي -

اّب ٍ دادى اعالفبت الصم ثِ هشدم، چشا وِ دس ثسيبسي اص هَالـ ًذاضتي اعالفبت الصم هٌجش ضَس عشيك اص هشدم ثِ سسبًذى آگبّي -

 افضايص خسبست هي ضَدثِ 



 ثشاي ضَساّب ثِ آى اسائِ ٍ الصم اهىبًبت ايجبد ٍ ثحشاى ضشٍؿ اص لجل ّب وبستي ٍ ووجَدّب ججشاى ثشاي ضَساّب اص گشفتي ووه  -

 (.1387. )ٍاسستِ ثبص للقِ،ثحشاًي هَالـ خسبسات اص جلَگيشي

 ريستايي مىاطق سازي ايمه در ريستايي وهادهاي مطارکت ي آمًزش وقص  -01

 

 ٍ ضذُ اًذيطيذُ گًَبگًَي تذاثيش حبغلِ تجبسة اص گيشي ثْشُ ثب اهش هتَليبى تَسظ اًسبًي ّبي  دس ساستبي ايوي سبصي سىًَتگبُ

 جولِ آى اص...  ٍ اساضي استفبدُ ًحَُ حيبتي، ضشيبًْبي ٍ ّب سبصُ سبصي  ٍمهمب وِ است گشديذُ اسائِ سبص ٍ سبخت فٌي ّبي الگَ

 تخػيع ثب هشدهي ّبي هطبسوت اص گيشي ثْشُ ٍ آهَصضي ّبي ضيَُ اسائِ ثب سَاًح ثب همبثلِ فشٌّگ «استمب هيبى، ايي دس. ثبضٌذ هي

بلي ًبضي اص ثشٍص سَاًح سلن ثسيبس ًبچيضي سا تطىيل ه ٍ جبًي خسبسات ٌّگفت اثقبد ثب همبيسِ دس وِ هٌؾَس ايي ثشاي اي ثَدجِ

 سٍستبّب سبوٌيي  اثضاسي وبسآهذ ٍ دس لبلت يىي اص ساّىبسّبي تَسقِ ايوٌي سىًَتگبُ ّب ثِ خػَظخَاّذ داد، هي تَاًذ ثِ فٌَاى 

 تَاًذ هي  س گيشد. وِ ايي اهشلشا جذي تَجِ هَسد ّب آى هٌتخجيي فٌَاى ثِ دّيبساى ٍ اسالهي ضَساّبي «افضب ثشاي هجٌبئي ًيض ٍ

 وِ هشدهي هطبسوت همَلِ ثِ ثخطي فيٌيت ساستبي دس ٍ عجيقي ثاليبي ٍ حَادث ثب هَاجِْ ٌّگبم دس سا تبثيشگزاسي ٍ ثبسص ًمص

 فٌَاى ثِ اسالهي ضَساّبي اص ٍ تَسقِ ّذف يب ٍسيلِ فٌَاى ثِ هطبسوت اص ٍ هطبسوت هفَْم ثِ تَسقِ هحبفل ثسيبسي دس اهشٍصُ

ثبسصتشيي ًوًَِ هطبسوت هشدهي ٍ هَثشتشيي فبهل تبهيي حضَس هشدم دس غحٌِ يبد هي ضَد، اسائِ ًوبيٌذ. دس ضشايظ حبضش ثِ لحبػ 

ضَساي اسالهي سٍستبّب ٍؽبيفي « فشاّن ثَدى صهيٌِ ّبي هطبسوت هشدهي ٍ هسئَليت پزيشي، دس ضشح ٍؽبيف ٍ حذٍد اختيبس افضب

اًي ٍ اضغشاسي، جلت هطبسوت ٍ ّوىبسي فوَهي دس اهَس گًَبگَى ٍ ًؾبست ٍ پيگيشي دس اجشاي چَى اهذادسسبًي دس هَالـ ثحش

عشح ّبي فوشاًي هخػَظ سٍستب ٍ داهٌِ اختيبس دّيبساى ثب ضشح ٍؽبيفي اص لجيل اجشاي توبهي هػَثبت ضَساي اسالهي سٍستب، 

دٍلتي دس جْت حفؼ هٌبثـ ٍ ايجبد تسْيالت الصم دس جْت  افالم فشاهيي ٍ لَاًيي دٍلتي، ّوىبسي ثب هسئَليي سبيش سبصهبى ّبي

ايفبي ٍؽبيف آًبى ٍ هشالجت اص تبسيسبت فوَهي ٍ فوشاًي ٍ... گٌجبًذُ ضذُ است. ثب ٍلَف ثِ ايي ضشٍست ّب ٍ فشاّن ثَدى صهيٌِ 

ت آهَصش حلمِ ٍاسظ ثيي ضَساي اسالهي سٍستبيي ٍ دّيبساى ثِ فٌَاى افشاد هقتوذ سٍستب دس غَس« تَسقِ فقبليت ّب، افضب

ايي سٍستبييبى ٍ دستگبُ اجشايي سا ايفب ًوَدُ ٍ ثِ هٌضلِ اثضاس اجشايي سا ايفب ًوَدُ ٍ ثِ هٌضلِ اثضاس اجشايي وبسآهذي ثشاي دستگبُ اجش

اجتٌبة هي سبصد، دس ٌّگبم ثشٍص سَاًح خَاٌّذ ثَد وِ ايي اهش تذٍيي ٍ اسائِ ثشًبهِ اي آهَصضي ٍ فشاضوَل سا ثشاي آًبى غيش لبثل 

چشا وِ استفبدُ اص ًيشٍّبي هجشة، خجشُ ٍ آهَصش ديذُ افضب، ضَساي اسالهي سٍستبيي ٍ دّيبساى وِ آضٌب ثِ هسبئل فشٌّگي، 

اجتوبفي، ٍيژگي ّبي هحيغي هٌغمِ ٍ ّوچٌيي هغلـ اص اغَل ايوٌي ٍ ًمص خَد دس هَاجِْ ثب ثحشاى ًبضي اص ثشٍص سَاًح ثبضٌذ، 

ي هٌبست ثيي ستبدّبي اجشايي ٍ هشدم سبًحِ ديذُ سا اهىبى پزيش سبختِ ٍ همذهِ اي ثشاي جلت هطبسوت ثيطتش ثشلشاسي استجبع

   هشدهي خَاٌّذ ثَد.

 طبيعي حًادث برابر در ريستاها ايمىي راهکارهاي  -00

 :ثبضذ هي  دس ايوٌي سٍستبئي اًجبم هشاحل پيص ثيٌي ضذُ دس چشخِ هذيشيت ثحشاى ضشٍسي ٍ هَثش

( هشحلِ پيص ثيٌي ٍ پيص گيشي: ضبهل هغبلقِ ٍ ضٌبخت ٍضـ هَجَد دس سٍستب ٍ اجشاي عشح ّبي فوشاًي دس جْت الف

-ثٌذّبي سٌگي ٍ هالتي -پيطگيشي اص حَادث حست ضشايظ ٍ ضشيت سيسه خغش دس سٍستب ًؾيش احذاث سيل ثٌذّبي خبوي

همبٍم سبصي  -آصادسبصي ٍ سفـ تقشؼ اص هسيل ّب -ّبي سغحي جوـ آٍسي ٍ دفـ آة -وبًبل ّبي سيل گزس -ديَاسُ ّبي حفبؽتي

    استفبدُ ثْيٌِ اص هٌبثـ آة ٍ... -حفؼ هشاتـ ٍ هٌبثـ عجيقي -تقبدل دام ٍ هشتـ -اجشاي عشح ّبي آثخيضداسي -اثٌيِ ٍ تبسيسبت

 ِ:جول اص لْشي حَادث ثشاثش دس آهبدگي حفؼ جْت دس ّب ثشًبهِ ثشخي اجشاي ضبهل آهبدگي هشحلِ( ة



 -فوَهي ٍ اداسي -هسىًَي ٍاحذّبي همبٍهت ويفيت ٍ تقذاد خبًَاس، تقذاد جوقيت، هيضاى ًؾش اص سٍستب جبهـ ضٌبسٌبهِ تْيِ  -1

 ... ٍ دٍلتي ٍ خػَغي ثخص سٌگيي ٍ سجه آالت هبضيي ٍ اهىبًبت ثشسسي

اى، ًيشٍي اًتؾبهي، ثْذاضت ٍ دسهبى ثخطذاس) آًبى جبًطيي ٍ هبفَق هسئَليي ثِ سشيـ دستشسي هطخػبت اخز ٍ ّوبٌّگي  -2

 ...(ٍ ثيسين  ّوشاُ تلفي   ٍ...( دس صهبى ثشٍص حبدثِ اص عشيك تلفي

 ٍاحذّبي استمشاس ٍ ثشپبئي جْت حَادث ٍلَؿ صهبى دس ايوي ٍ آسبى دستشسي ضشايظ ثب خبظ فضبئي ثيٌي پيص ٍ يبثي هىبى  -3

    ادي ٍ...اهذ اًجبس -هَلت اسىبى اسدٍگبُ ايجبد -اهذادسسبًي

    تقييي هَلقيت جغشافيبئي سٍستب ثش سٍي تْيِ ًمطِ ّبي جغشافيبئي ٍ دسج هسيشّبي اغلي ٍ فشفي -4

 دس فوَهي ّبي آگبّي گستشش جْت دس هشتجظ ًْبدّبي ٍ ّب سبصهبى ّوبٌّگي ثب سٍستبّب دس آهَصضي ّبي ثشًبهِ اجشاي - 5

 ّبي اٍليِ، هبًَسّبي آهَصضي ٍ... ووه هَصشآ هبًٌذ عجيقي ثاليبي ثب ثشخَسد ًحَُ

 ج( هشحلِ همبثلِ ضبهل ّوبٌّگي ٍ اجشاي ثشًبهِ عشاحي ضذُ دستگبُ ّبي اجشائي دس صهبى ثشٍص حبدثِ:

    حضَس دس هٌغمِ ٍ ثشسسي ٍ اعالؿ سسبًي ٍضقيت هٌغمِ ثِ هشاجـ هبفَق -

ٍسي ضذُ دس هشحلِ پيطگيشي جْت ثشًبهِ سيضي ٍ الذام آ جوـ اعالفبت ثب ٍخذهبتي اهذادي اًتؾبهي، ّبي دستگبُ ثب ّوبٌّگي -

هسئَليي دس غحٌِ ثحشاى )هبًٌذ ّوبٌّگي دس اهَس هشثَط ثِ استمشاس ٍاحذّبي اهذادي ٍ دسهبًي، اهذاد سسبًي ٍ اسىبى هَلت 

    تَصيـ اسصاق ٍ هبيحتبج فوَهي ٍ...( -آسيت ديذگبى

 ص سٍاًي ثيي آسيت ديذگبى ثب استفبدُ اص ًفَر هحليآساه ايجبد ٍ يهشده ّبي تٌص ثشٍص اص جلَگيشي  -

د( هشحلِ ثبصسبصي ٍ ثبصتَاًي ضبهل ّوبٌّگي ٍ اجشاي ثشًبهِ ّبي عشاحي ضذُ اص سَي دستگبُ ّبي حوبيتي ٍ( هشحلِ ثبصسبصي 

 خسبسات پس اص صهبى حبدثِ:

 

    داسي ٍ ضشٍؿ فقبليت ّبي التػبديووه ثِ ساُ اًذاسي ٍ تسشيـ دس استمشاس ٍاحذّبي خذهبتي، ا -

    ثبصسبصي اهش دس تسشيـ دس اجشائي ّبي دستگبُ ثب ديذگبى آسيت ثيي تقبهل ايجبد ٍ ّوبٌّگي -
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