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گاهنامه الکترونیکی معاونت آموزش و پژوهش جمعیت هالل احمر خراسان رضوی

شماره  -18آذر ماه یک هزار و چهارصد
مدیر مسئول :سید آرش سید صالحی(سرپرست جمعیت هالل احمر خراسان رضوی)
سردبیر :مریم یوسفی ( معاون آموزش و پژوهش جمعیت هالل احمر خراسان رضوی)
مدیر اجرایی :حسن پرکار (رئیس اداره آموزش و پژوهش)
هیات تحریریه :مریم یوسفی ،ناهید احمدی زاده،آصفه اردکانی ،اعظم فراوانی،حمید
خدادادگان،محمدصادق توکلی ثانی ،مهدی رفیعی ،افسانه اسماعیل زاده،
صفحه آرایی و طراحی:مهدی رفیعی

انفن

هفته پدافند غیرعامل فرصت مغتنمی است تا ضمن مرور اقدامات گذشته با تبیین ابعاد مختلف
راهبرد اساسی ،بر اهمیت آموزش ،فرهنگ سازی و نهادننه شدن آن در ذهنیت جامعه تاکید شود.
پدافند غیرعامل مجموعه اقداماتی است که موجب افزانش بازدارندگی ،کفاهش آسفیبپذنری ،تفداو
فعالیتهای ضروری ،ارتقای پانداری ملی و تسهیل مدنرنت بحران در مقابله بفا تهدنفدات و اقفدامات
نظامی دشمن میگردد.
پدافند غیرعامل ،گستردگی زنادی داشته که بر انن اساس برنامهرنزی و ساماندهی همهجانبه در موضوع
دفاع غیرعامل در حوز ههای مختل سانبری ،زنستی ،مرد محور ،شیمیانی ،اقتصادی و پرتوی درراستای
صیانت از منابع و ذخانر ملی ،از جمله وظان همه مرد  ،مدنران و دست اندرکاران نظا به شمار مفی
رود.
در همین راستا هشتم آذر ماه بیست و سومین مانور انمنی و زلزله مدارس با شعار مدرسه ایمن – جامعه
تاب آور برگزار شد .باتوجه به آسیب پذنری کودکان و نوجوانان در برابر صدمات ناشفی از زلزلفه ،حفوزه
آموزش همگانی ،در راستای انجا رسالت خونش به منظور کاربردی کردن آموخته های دانش آمفوزان
پیرامون زلزله و آگاه سازی و آمادگی آحاد جامعه ،مانور زلزله در  278مدرسه استان خراسان رضوی برگزار
گردند.
مانور زلزله وانمنی مدارس گامی موثر در افزانش آمادگی حدود دوازده میلیون دانش آموز
می باشد .در همین مجال فرصت را غنیمت شمرده و به مناسبت والدت با سعادت حضرت زننب(س) که
روز پرستار نا گرفته است دست مرنزاد می گونیم به پرستارانی که در دوران سخت مبارزه بفا کوونفد19
همچون فرشته خواب برچشمان خود حرا کرده و به خستگی ،درس استقامت و صبوری دادند .گل واژه
های مهربانی و انثار در دستان مهربان تان شکفته می شوند تا شما بشوند پرفروغ از زنبانی انسفانی و
نمونه ای بی نظیر از ترجمان عشق؛ دست خدا ناورتان ،ای پرستاران مهربانی ها.
گاهنامه سفیر نجات آماده دریافت نظرات  ،انتقادات،پیشنهادها ،مقاالت و نوشته های علمی تمامی عزیزان
می باشد .عالقمندان می توانند مطالب خود را به آدرس مشهد مقدس ،بلوار سجاد ،بزرگمهر شمالی ،1
معاونت آموزش وپژوهش جمعیت هالل احمر خراسان رضوی ارسال نمایند.
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نگارش :آصفه اردکانی
کارشناس ارشد روانشناسی

چشم برآسودگی ببند
خواب را بگو تا به غفلت پای بر چشمانت ننهد
خستگی را بگو در تو راه نیابد که بیماران دل به مهر و صبوری تو بسته اند
چشمان نگران بسیاری در انتظار بهبود ،به دستان پر تالش تو خیره شده اند ...
و در دستان سبز تو سالمت و امید را می جونند
بیدار باش و صبور

دستانت را به دعا به سوی معبود بگشا که او ناری ات کند
دستان سبزت پر از اجابت  ،پر از نور زندگی و لبرنز از امید و سالمت
قدمهانت در راه تالش برای خدمت به دردمندان استوار و رحمت انزد منان بر زندگیت سانه گستر

ای مهر سنگ صبور
تونی که پرچمدار رسالت سبز بانوی صبر و استقامتی  ،بانوی اقتدار در روزهای سختی و درد  ،تونی
که روزت به نمن والدت باسعادتش و با نا مبارک و واالی او مزنن گردنده است .
روزت مبارک ...
امروز به نمن والدت خجسته بانوی صبر و انثار  ،حضرت زننب کبری (س) بر آن شد تفا تشفکری
ونژه داشته باشم از تمامی کادر درمانی گرانقدری که در سخت ترنن شفران پانفدمی کوونفد  19در
کشور و در شرانطی که به جد میتوان نا بحران بر آن گذاشت مجدانه و قهرمانانه هماننفد شفران
بحرانی قبل برای کمک به همنوعان و همشهرنان خود پفای در راه نهادنفد و بفا تحمفل فشفارکاری
مضاع لبخند بر لب و با آرامشی قلبی و روحی مرهمی بر زخم بیمارانی شدند که در تنگنای بیماری
منحوس کووند گرفتار بودند  .قرارگاه های جمعیت هالل احمر در انا پیک پفنجم کرونفا و در او
پیک بیماری مامنی گشت برای خدمت رسانی به  5874بیمار کووند  ، 19کفه بفا خواسفت حضفرت
بارنتعالی و تالشهای خانواده جمعیت هالل احمر با سالمتی کامل به دامن خفانواده هفای خفود و
جامعه بازگشتند و نقین دار که رضانت هر نک از آنان شفیع سالمت اعضای انن خفانواده بفزر
خواهد بود .
باشد که آن بانوی بزرگوار راه گشا و دستگیرمان گردنده و از برکت شفاعت او بهره مند گردنم .
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ماموریت ها و راهبردهای جمعیت هالل احمر بر اساس برنامه پنج ساله در حوزه پدافند غیر عامل
هدف راهبردی
حوزه اولویتی
حوزه اولویتی : 1
ترویج صلح ودوستی و تفاهم با
استفاده از دیپلماسی بشر دوستانه

-ترویج اخالق  ،فرهنگ و ارزش های بشر دوستانه در جامعه

-توسعه و اشاعه مفاهیم و مقررات حقوق بین الملل بشر دوستانه

 -تقویت ظرفیت ها و توانمندسازی افراد و جوامع محلی برای کاهش خطر حوادث و سوانح از طریق ارتقاء

حوزه اولویتی : 2

کمک به ایجاد جامعه و پاسخگویی
موثر به حوادث وسوانح

آموزش های همگانی هدفمند و اثر بخش
 ارتقاء سطح آمادگی سازمانی و عملیاتی جمعیت و پاسخگویی کارآمد به حوادث و سوانح براساس نیازهاو اولویت های جامعه آسیب پذیر
توسعه و ترویج مفاهیم اساسی تاب آوری و کاربرد آن به شکل چند بخشی در برنامه ها و فعالیت هایمرتبط جمعیت

حوزه اولویتی : 3
کمک به تامین زندگی سالم و ایمن و
ترویج حفظ محیط زیست

حوزه اولویتی : 4

کمک به ارتقاء سطح بهداشت جامعه و حفظ محیط زیست با رویکرد پیشگیری و توجه خاص بهگروههای آسیب پذیر
 کمک به توسعه و ارتقاء کیفیت خدمات درمانی و توانبخشی با اولویت آسیب پذیرترین افرادترویج خدمات داوطلبانه در جامعه و توسعه و تقویت فعالیت ها و منابع داوطلبانه جمعیت و پشتیبانی و

ترویج و گسترش مشارکت اجتماعی در

ظرفیت سازی سازمان های غیر دولتی و مردم نهاد برای خدمات بشردوستانه

فعالیتهای بشر دوستانه با تقویت نقش

 -کمک به ارتقاء مسئولیت و نقش آفرینی جوانان در فعالیت های اجتماعی و بشر دوستانه از طریق

جوانان و داوطلبان

افزایش انگیزه و مشارکت در تصمیم سازی و تصمیم گیری ها و آموزش و توانمند سازی آنان
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اپیداری میل
گردآوری و تنظیم :مهدی رفیعی

کارشناس ارشد مدنرنت فناوری و اطالعات

مقدمه
تاريخ زندگاني بشر همواره با عنصر جنگ همراه بوده است.
اين واقعيت به قدري ملموس و تأثيرگذار بوده كه به عنوان
يك پديده اجتماعي پذيرفته شده و جامعه شناسان بخشي
از تحقيقات خود را پيرامفون آن و تفأثيرات عميقفي كفه بفر
زندگاني انسانها مي گذارد؛ اختصاص داده انفد .بفر همفين
اساس انسانها عامل دفاع را در سطوح مختل مورد استفاده
قرار داده و واژه پدافند به عنوان يك اصطالح گويا براي دفاع
در ادبيات امروز تعري شد و در يك ديد كالن به دو بخش
پدافند عامل و غير عامل تعري گرديد .در اين راستا پدافند
غيرعامل با توجه به خوي تجاوزگرانه ،زياده طلبانه و سفيري
ناپذير استكبار جهاني تبديل به يفك اصفل مهفم ،حيفاتي و
بسيار تعيين كننده ،گرديده است.
امروزه با پيشرفت تكنولوژي و پيچيدگي در نوع تسليحات
بكارگيري شده بر سرعت جنگ و اثرات مخرب و نامطلوب آن
به شدت افزوده شده است و چنانچه كشوري نتواند در طرح
ريزي و اجراي موفق اين نوع از پدافند به گونه اي كه هرگونه
تفكر سلطه طلبانه را خنثي نمايد ،عمل كند ،بفه طفور قطفع
حيات سياسي ،اقتصادي و  ...خود را به مخاطره انداختفه و
زمينفففه اضفففمحالل خفففويش را ففففراهم آورده اسفففت.
كشورهايي كه طعم تلخ خرابي و خسارت ناشفي از جنفگ را
چشيده اند جهت حفظ سرمايه هاي ملي و منفافع حيفاتي
خود توجه ويژه اي به پدافند غيرعامفل نمفوده و در راهبفرد
دفاعي خود جايگاه وااليي براي آن قايل شده انفد .تجفارب
حاصل از هشت سال دفاع مقدس مؤيد اين امر اسفت كفه
دشمن مهاجم براي درهم شكستن اراده ملت و نابودي توان
اقتصادي و زيرساختهاي اساسي و از همه مهمتر توان نظامي
كشور ،عمده توجه خود را صرف شناسايي ،بمباران و انهفدا
مراكز حياتي و حساس مي نمايد و پدافند غيرعامل يكفي از
بهترين و مطلوبترين راه كارها براي خنثي سازي اين حمالت
مي باشد.

از اولين گامهاي مؤثر در سازماندهي پدافنفد غيرعامفل كفه
بتواند طرح ريزي مناسب ،برنامه ريزي الز و اجرايي موفق،
اثربخش و كارآ را امكان پذير نمايد تدوين راهبرد آن است.
توجه ويژه مسئولين كميته دائمي پدافنفد غيرعامفل كشفور
نسبت به اين امر مهم موجفب گرديفد كفه تفدوين راهبفرد
پدافند غيرعامل با حضور فعال نخبگان و صاحبنظران در اين
موضوع و در قالب كميته هاي تخصصي تدوين گردد.
تاریخچه
در سراسر زندگي بشر كه قدمتي چند هزار ساله دارد دفاع به
انواع گوناگون وجود داشته است و بشر اوليه با اسفتفاده از
غارها ،شفيارها ،درختفان جنگفل و ديگفر امفور طبيعفي و
مصنوعي به دفاع از خويش پرداخته است .لكن در انديشه
رهبران و فرماندهان بزر همواره رهنمودهايي از چگفونگي
دفاع مؤثر وجفود داشفته كفه بفر غنفاي آن اففزوده اسفت.
حضرت علي (ع) در مفورد اسفتفاده از عوامفل دففاعي مفي
فرمايند ‹‹ :آنگاه كه در ميدان جنفگ رويفاروي دشفمن قفرار
گرفتيد ،بايد قرارگاه شما در دامنه كوهها و تپهها و يا در كنار
نهرها باشد تا پوشش و حفاظ شما گردد و شما را از دشمن
نگهباني كند و بايد جنگ را از يك سو و يا حداكثر دو سو با
دشمن داشته باشيد و قسمتهاي ديگر تكيه بر موانع طبيعي
داشففته باشففد ،تففا دشففمن قففدرت نفففوذ نداشففته باشففد››.
حضرت اما (ره) معمار بزر انقالب در توجه بفه ايفن امفر
ميفرمايند ‹‹ :رعايت اصول ايمني و حفاظتي مراكز و صنايع
و ايجاد پناهگاههاي جمعي براي مرد و كفارگران كفه ايفن
اختصاص به زمان جنگ ندارد ،بلكه طريقه احتيفا در هفر
شراي است››.
مقا معظفم رهبفري و فرمانفدهي كفل قفوا در ايفن مفورد
ميفرمايند‹‹ :اگر محافظت نظامي(پدافندغيرعامل) نباشفد،
تمامي دستاوردهاي فرهنگي ،اقتصادي ،علمي و سياسي در
يك نص روز هدر مي رود››.
سون تزو كه انديشه هاي نظامي او پس از قرنها هنوز مورد
توجه فرماندهان نظامي است در مورد دفاع مي گويد  :هفر
جنگ بر پايه ‹‹ فريفب ،نيرنفگ و خدعفه›› اسفتوار اسفت و
فرمانده واقعي كسي است كه به هنرهاي ‹‹تظاهر ،اختفاء و
اسفففتتار›› آگفففاهي داشفففته و بفففه آن عمفففل نمايفففد.
او همچنين در جاي ديگري ميگويد:
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فرض را بر نيامدن دشمن نبايد گذاشت ،بلكفه بايفد دربفاره
سرعت مقابله با وي انديشه كرد ،همچنين نبايد فكر كرد كه
دشمن حمله نمي كند ،بلكه بايد در صفدد شكسفت ناپفذير
نمودن خود و شكست ناپذيري مربو به ‹‹دفاع›› مي شود.
ژليوس سزار درباره غفلت دشمن از مخففي نمفودن خفود و
تأثير آن در پيروزيش در  47سال قبل از ميالد پس از نيل به
يك پيروزي سريع گفته اسفت ‹‹ مفن آمفد  ،ديفد  ،پيفروز
شد ››.
مائوتسفه تونففگ در مففورد پدافنففد غيرعامففل و اهميففت آن
ميگويد ‹‹ :براي غلبه بر دشمن و كسب پيروزي بايفد همفه
تالش خود را در جهت مهر و مو كردن چشمها و گوشهاي
دشمن و كور و كر نمودن او بكنيم و فكر و مغز فرماندهانش
را گيج و مغشوش نمائيم››.
در جنگ جهاني دو كه استفاده از هواپيما و بمباران شهرها
و مراكز صنعتي و سرمايه گفذاري و پفس از آن اسفتفاده از
موشك توس آلمان نازي شروع شد خسارت هاي ناشفي از
جنگ و به خصوص آسيب هايي كه به مرد و بخش هفاي
غيرنظامي وارد شد نسبت به جنگ جهاني اول سيرصعودي
داشت و اين موضوع باعث شد تا كشورها به پدافنفد غيفر
عامل اهميت مضاعفي بدهند.
در كنار كشورهايي ماننفد آمريكفا ،شفوروي سفابق ،آلمفان،
فرانسه ،انگلستان و كانادا حتي كشوري مانند سوئيس كه در
طول هر دو جنگ جهاني بي طرفي خود را حفظ كرده بود با
شففتاب فزاينففده اي بففه پدافنففد غيففر عامففل روي آورد.
ارتش نازي براي ساخت هواپيماهاي بمب افكن و موشفك
هاي  2Vكه براي اولين بار در هشتم سپتامبر  1944در ميان
بهت و حيرت جهاني لندن را هدف قرار داد از پناهگاه هفاي
مستحكم و تونل هاي ايجاد شده در دل كوه ها به صفورت
گستردهاي استفاده مفي نمفود و سفاختمانهاي نظفامي و
اداري را با مستحكم ترين مصالح و با طرحهاي معماري ويژه
اي كه اصول پدافند غير عامل در آن به خوبي رعايت شده
بود بنا مينمود.

سياستهاي كلي نظام درخصوص پدافند غيرعامل
مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظام؛ مصوب مورخ
 7/14 ،6/31 ،5/27و 1386/8/12
 .1تأكيد بر پدافند غيرعامل كه عبارت است از مجموعه
اقفففدامات غيرمسفففلحانه كفففه موجفففب اففففزايش
فعاليتهاي
بازدارندگي،كاهش آسيبپذيري ،تداو
ضروري ،ارتقاء پايداري ملي و تسهيل مديريت بحران
در مقابل تهديدات و اقدامات نظامي دشمن ميگردد.

 .2رعايت اصول و ضفواب پدافنفد غيرعامفل از قبيفل
انتخاب عرصه ايمن ،پراكندهسازي يا تجميفع حسفب
مورد ،حساسيتزدائي ،اختفاء ،استتار ،فريب دشمن و
ايمنسازي نسبت به مراكز جمعيتفي و حفائز اهميفت
بويژه در طرحهاي آمايش سرزميني و طرحهاي توسعه
آينده كشور.
 .3طبقهبندي مراكز ،اماكن و تأسيسات حائز اهميت به
حياتي ،حساس و مهم و تجديدنظر در اين طبقهبندي
در صورت لزو .

 .3طبقهبندي مراكز ،اماكن و تأسيسات حائز اهميت به
حياتي ،حساس و مهم و تجديدنظر در اين طبقهبندي
در صورت لزو .
 .4تهيه و اجراي طرحهاي پدافند غيرعامل (با رعايفت
اصل هزينه -فايده) در مورد مراكز ،اماكن و تأسيسات
حائزاهميت نظامي و غيرنظامي موجفود و در دسفت
اجراء بر اساس اولويتبندي و امكانات حداكثر تا پايان
برنامه ششم و تأمين اعتبار مورد نياز توس دولت.
 .5تهيه طرح جامع پدافند غيرعامل در برابر سالحهاي
غيرمتعففارف نظيففر هسففتهاي ،ميكروبففي و شففيميائي.
 .6دو يففا چنففدمنظوره كففردن برخففي از مسففتحدثات،
تأسيسات و شبكههاي ارتباطي و مواصالتي (بفا نظفر
نهاد مسئول در بند  )13در جهت بهرهگيري پدافندي از
آنهففا بففه ويففژه در منففاطق مففرزي و حسففاس كشففور.
 .7فرهنگسازي و آموزش عمومي در زمينه بكفارگيري
اصول و ضواب پدافند غيرعامفل در بخفش دولتفي و
غيردولتي ،پيشبيني آموزشهاي متناسب در سفطح
عمومي و عالي و توسعه تحقيقفات در زمينفه پدافنفد
غيرعامل.
 .8رعايففت طبقهبنففدي اطالعففات طرحهففاي پدافنففد
غيرعامل.
 .9ممانعت از ايجاد تأسيسات پرخطر در مراكز جمعيتي
و خرو اين گونه تأسيسفات از شفهرها و پيشبينفي
تمهيدات ايمني براي آن دسته از تأسيساتي كه وجود
آنها الزامي است و ممانعت از ايجاد مراكز جمعيتي در
كنففار تأسيسففات پرخطففر يففا تعريفف حففريم آنهففا.
 .10حمايت الز از توسعه فناوري و صنايع مفرتب بفا
پدافند غيرعامل با تأكيد بر طراحفي و توليفد داخلفي.
 .11اصول و ضواب مقابلفه بفا تهديفدات نر اففزاري و
الكترونيكي و ساير تهديدات جديد دشمن بفه منظفور
حفظ و صيانت شبكههاي اطالعرسفاني ،مخفابراتي و
رايانهاي.
 .12تعيين يا ايجفاد نهفادي در دولفت بفراي تفدوين،
طراحي ،برنامفهريزي و تهيفه ضفواب  ،اسفتانداردها و
آئيننامههاي پدافند غيرعامل و پيشفنهاد بفه مراجفع
ذيصففالح بففراي تصففويب و نظففارت بففر اعمففال آنهففا.
 .13پيشبيني سفاز و كفار الز بفراي تهيفه طرحهفاي
مشترك ايمنسازي و ايجاد هماهنگي در ساير طرحها
و برنامهها و مديريت نهادهاي مسفئول در دو حفوزه
پدافند غيرعامل و حوادث غيرمترقبه در جهت همافزائي
و كاهش هزينهها.
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حففففظ و پايدارسفففازي و كفففاهش آسفففيبپذيري
زيرساختهاي كشور ،حفاظت از مرد  ،استمرار خدمات
ضروري دستگاهها در برابر تهديدات خارجي.
 -1کفففاهش آسفففیب پفففذنری و اففففزانش انمنفففی
زنرساختهای ملی و مراکز حیفاتی ،حسفاس و مهفم
کشور در مقابل تهدندات خارجی و با تأکید بر انجفاد
عز ملی و باور عمومی جامع از طرنق فرهنگ سفازی،
سیاست گذاری ،طرحرنفزی ،برنامفه رنفزی راهبفردی،
تدونن ضواب  ،دستورالعملهای تخصصفی ،اففزانش
آستانه تحمل ملی در برابر تهدندات و افزانش هزننفه
تهاجم دشمن با قابلیت هدانت بخشهای کشوری و
لشکری در جهفت رعانفت اصفول پدافنفد غیرعامفل و
نظارت بر اجرای آن.
 -2اداره امور مرد و تداو خدمات در شران جنگ و
تسهيل كننده و اسفتمرار بخفش خفدمات عمفومي در
شراي تهديد دشمن.
 -3تعامل سازنده و پيشبرنده با بخشهاي كشوري و
لشكري در خصوص اعمفال تفدابير دففاعي امنيتفي و
نهادسازي دکترنن پدافند غيرعامل مدنرنت بحفران و
دفاع غیرنظامی و نظارت و حصول اطمینفان از اجفرا.
 -4بررسففی شففناخت محففي و تففدوين راهبردهففا،
سياستها ،خ مشيها و ضواب و دسفتورالعملهاي
عمومي و تخصصي در زمينه پدافند غيرعامل و نظارت
بففر اجففراي آن مففدنرنت بحففران ناشففی از جنففگ.
 -5بففرآورد تهدنففدات و احصففاء آسففیب پففذنریهای
زنرساختهای کشور.
دفاع غيرعامل مكمل دفاع عامل ،صلحآميزترين و اثفر
بخش ترين روش دفاعي است كه كاهش آسيبپذيري
زيرساختهاي ملي و مراكز حياتي ،حساس و مهفم و
پايداري ملي را بدنبال دارد .پدافند غيرعامل از طريفق
توسعه ظرفيتهاي دففاعي و ارتقفاء آسفتانه تحمفل
عمومي ،ضمن افزايش توان بازدارندگي ملي و مقاومت
مردمي ،با افزايش هزينه تهاجم ،ترديفد اساسفي را در
اراده تهاجمي دشمن ايجاد مينمايد.
بر اين اساس سازمان پدافند غيرعامل كشفور بعنفوان
عففاليترين مرجففع سياسففتگذاري و تعيففين كننففده
خ مشيهاي دففاع غيرعامفل و دففاع غیرنظفامی و
مدنرنت بحران در شران جنگ كشور مصمم است به
تأسي از فرامين و تدابير فرمانده معظم كفل قفوا و بفا
اتكاء بر خداوند متعال در پرتفو تعفاليم و ارزشهفاي
حيات بخش اسال ناب محمدي (ص) اهتمفا ويفژه
خود را در خصوص محورهاي زير بكار بندد و آنهفا را
سرلوحه امور خود قرار دهد:

 -1آسیب ناپذنر سازی زنر ساختهای حیاتی وكاهش
آسيبپذيري زيرساختها ،حساس و مهفم كشفور در
برابر تهديدات دشمن.
 -2افزايش ضريب امنيت ملي و قدرت بازدارندگي ملي
و ارتقففاء آسففتانه تحمففل ملففی در برابففر تهدنففد.
 -3ارتقاء عز ملي ،باور و فرهنگ عمومي و سازماني
در خصوص رعايت اصول پدافند غيرعامل و مفدنرنت
بحران.
 -4توليد دانش بومی و توسعه و بهبود نظا مدنرنت
دانش بومی پدافنفد غیرعامفل کشفور و بهرهگيفري از
فنآوريهاي مناسفب و روز آمفد و آننفده پژوهفی در
خصوص دفاع غيرعامل.
 -5کاهش آسیب پذنری زنر ساختها در ارتبفا بفا
تهدندات نر با تاکید بر سانبر وفضای مجازی رانانه و
تجارت الکترونیک و..
 -6آماده سازی جامعه در برابفر تهدنفدات نامتعفارف
(.)nbc
 -7انجاد انمنی وحفاظت برای آحاد مرد با اقدامات
پدافند غیرعامل.
 -8تففداو خففدمات ضففروری کشففور ،اسففتان ،شففهر و
دستگاههای در شران جنگ.
 -9اداره ومدنرنت بحران صفحنه حادثفه (جنفگ) در
شهرها ،استانها ،دستگاهها( جستجو ،امداد ،نجفات،
درمان،انتقال و)...
 -10اداره و سازماندهی و بکارگیری مرد با روشهای
دفاع غیرنظامی و مرد ناری در شران جنفگ و ارائفه
الگوي جامعه آماده.
 -11نهادننه سازی مالحظات فنی و پدافند غیرعامل در
بستر طرحهای ملی و استانی کشور در دست مطالعه.
 -12اموزش عمومی آحاد مرد و تمرنن ومانور بفرای
کسب حداکثر امادگی
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سازمان پدافند غير عامل كشور با تكيفه بفر ففرامين و
تدابير فرمانده معظم كل قوا و به پشفتوانه قفوانين و
مقررات موضوعه بفر پايفه عفز ملفي و بفاور عمفومي
مسئولين و آحاد مرد تفالش مجدانفه خفويش را در
اعمال تدابير دفاع غیرعامل و حاكميفت اصفول آن در
زيرساختهاي اساسي جامعه به ثمر رسانده و كشور را
در افففق پففنج سففاله در بعففد پدافنففد غيرعامففل واجففد
ويژگيهاي زير خواهد نمود :
 -1داراي عز ملي و باور عمومي در مسئولين و مفرد
نسبت به رعايت اصول پدافند غيرعامل وداراي جامعه
ای آماده در برابر انواع تهدندات.
 -2توانمند در تأمين حداكثر ايمنفي و پايفداري و بفه
حداقل رساندن آسيبپذيري زيرساختهاي مرتب در
مقابل تهديدات دشمن.
 -3قادر به ايفاي نقش اساسفي در حراسفت و حففظ
استقالل ،تماميت ارضي و سرمايههاي ملي در چرخفه
نظا دفاعي امنيتي كشور.
 -4توانمنففد در تففأمين حففداكثر ايمنففي و پايففداري
زيرساختهاي مرتب بفا مفرد در مقابفل تهديفدات
دشمن.
 -5داراي زيرساختها ،نظا خدمات رسفاني امفن در
برابر تهديدات.
 -6برخوردار از آمايش سرزميني مناسب و متكفي بفه
ويژگيهاي جغرافيايي ،جمعيتي ،فرهنگي و اصول دفاع
غيرعامل در حوزههفاي مختلف بفا رعايفت توزيفع و
پراكندگي موزون سرمايهها و فعاليتها در عرصه ايمن
جغرافيا.
 -7داراي پشتوانه فرهنگي ،حقوقي و قانوني جامع در
سطح كشور با قابليت تأمين و اجراي الزامات و ضواب
مربو
 -8برخوردار از نظا يكپارچه ،هماهنگ و كارآمد پدافند
غيرعامل كشور با قابليت تعامل سازنده و پيشبرنده با
دولت ،نیروهای مسلح و مرد در زمينه اعمال تفدابير
دفففففاعي امنيتففففي در بخشهففففاي مختلفففف .
 -9برخوردار از نظا بهینه شده ،توسعه نافته و توانمند
مدنرنت بحران ناشی از جنگ و دففاع غیرنظفامی بفا
مشارکت مرد .

 -10برخوردار از نظا توسعه نافته و امن توسعه ملی با
مالحظات پدافند غیرعامل
 -11دست نافته به نظا جفامع (فرهنگفی ،اجتمفاعی،
اقتصادی ،سیاسی ،علمی ،آموزشی ،فنفی ،مهندسفی و
 )...در حوزههای مختل پدافند غیرعامل.
 -12برخوردار از نظا تولید مدنرنت دانش و فنفاوری
بومی پدافند غیرعامل توسعه نافته و نهادننه شده بفا
تأثير بازدارندگي باال و بفا موقعيفت ممتفاز در سفطح
منطقه.
 -13دارای قابلیفففت بهفففره منفففدی از توانانیهفففا و
ظرفیتهای نیروهای داوطلب مردمی و بسفیج بفرای
پدافند غیرعامل و مدنرنت بحفران ناشفی از جنفگ و
دفاع غیرنظامی.

اصول پدافند غير عامل مجموعفه اقفدامات بنيفادي و
زيربنايي است كه در صورت به كفارگيري ميتفوان بفه
اهداف پدافند غير عامل از قبيفل تقليفل خسفارات و
صففدمات ،كففاهش قابليففت و توانففايي سففامانههاي
شناسفايي اهفداف ،هففدفيابي و دقفت هفدف گيففري
تسليحات آفندي دشمن و تحميل هزينه بيشتر به وي
نائل گرديد .اصول عمده پدافند غير عامل عبارتنفد از :
 -1انتخففاب عرصففههاي ايمففن در جغرافيففاي کشففور.
 -2تعيين مقياس بهينه استقرار جمعيت و فعاليت در
فضا.
 -3پراکندگي در توزيع عملکردها متناسب با تهديدات
و جغرافيا.
 -4انتخففاب مقيففاس بهينففه از پراکنففدگي و توجيففه
اقتصادي پروژه
 -5كوچك سفازي و ارزان سفازي و ابتکفار در پدافنفد
غيرعامل.
 -6مففوازي سففازي سيسففتمهاي پشففتيباني وابسففته.
 -7مقاو سازي ،استحكامات و ايمن سازي سازههاي
حياتي
 -8مكان يابي استقرار عملکردها.
 -9مديريت بحران دفاعي در صحنهها.
 -10استتار و نامرئي سازي.
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کفففور کفففردن سيسفففتم اطالعفففاتي دشفففمن.
اختففففاء بفففا اسفففتفاده از عفففوارض طبيعفففي.
پوشففففففففش در همففففففففه زمينففففففففهها.
فريففب ،ابتکففار عمففل و تنففوع در کليففه اقففدامات.
حفاظت اطالعفات سيسفتمهاي حيفاتي و مهفم.
توليد سازههاي دو منظوره (موانع).

 -1ارتقاء بازدارندگي مؤثر و كسفب امنيفت پايفدار در
توسعه کشور در برابر تهدندات.
 -2توليد علم ودانش ،فرهنگ سازي و تبفديل آن بفه
معارف و باور عمومي.
 -3ارتقاء دانش و نظا مدنرنتی کارا و اثربخش خاص
شران بحران.
 -4کاهش مجموعه آسفیب پفذنریهای کشفور و بفه
حداقل رساندن تأثير تهديدات دشمن و افزانش هزننه
تهاجم.
 -5تكميل چرخه دفاعي كشور و تعامل مثبت با دفاع
عامل و پدافند غير عامل.
 -6دسففتیابی بففه زنرسففاختهای حیففاتی امففن و
زنرساختهای حساس با حداقل آسیب پذنری در برابر
تهدندات.
 -7دستیابی به ساختار و عملیات تداو خدمات ملی،
استانی ،شهری و دستگاهی و مدنرنت صحنه بحرانی و
دفاع غیرنظفامی در شفران بحفران ناشفی از جنفگ.
 -8ارتقاء آستانه تحمل ملی در برابر تهدنفدات و بفاال
بردن قابلیت بقاء و حفظ کشفور در شفران تهدنفد و
بحران.
 -9ارتقاء بهره منفدی از ظرفیتهفا و توانمنفدیهای
نیروهای داوطلب مردمی و بسیجی در همه حوزههفا
و عرصهها.
 -10دستیابی به پانداری امنیت کشور و انمفن سفازی
زنرسففاختها در برابففر تهدنففدات نففر بففا اسففتفاده از
رونکردهای پدافند غیرعامل نر .
 -1تدابیر و فرامین و حمانتهای مقا معظم رهبری در
مورد پدافند غیر عامل.
 -2برخورداری از سرزمین پهناور متبرک به وجود اما
رضا(ع).
 -3برخورداری از شران ژئوپلتیفک خفاص کشفور در
منطقه.
 -4وجود ظرفیت علمی تکنولوژی وضعیتی بالقوه به
خصوص پدافند غیرعامل در کشور.
 -5وجود همگرانی مناسب بین مدنرنت کالن کشور.
 -6تهدندات آمرنکا علیه انران بر جلب حمانت دولت
در امر پدافند غیرعامل.
 -7امکان هم پیمانی و اشتراک منافع با همسانگان و
کشورهای منطقه و فرامنطقهای.

 -8بهره مندی از سرزمین پهناور و وسیع با جغرافیای
مناسب.
 -9وابستگی آمرنکا به تکنولوژی و آسیب پذنری آن.
 -10وابستگی جدی دشمن به فناوریهای اطالعاتی و
ارتباطی.
 -11امکان کش و ارزنابی ظرفیتهای عملیاتی دشمن
در محی واقعی عراق و افغانستان.
 -12ضع دشمن در پردازش و تحلیفل واقعیتهفا و
توانمندیهای داخل کشور.
 -13امکان انجاد وابستگی زنرساختهای کشفورهای
همسانه به زنرساختهای تأثیرگذار در داخل کشفور و
سرمانههای خارجی در کشور.
 -14پانین بودن آستانه تحمل دشمن در مقابل افزانش
هزننه ،زمان و تلفات.
 -15امکان کسب فناوری و دانش از محی بین المللی.
 -1وجود تهدندات نظامی رسمي آمرنکا علیفه انفران.
 -2تکنولوژی برتر آمرنکا و دشمنان بعنوان عامل برتری
ساز تهدند.
 -3برتری دشمن در سیستمهای شناسائی از راه دور و
مراقبت و كنترل اطالعات ما.
 -4توانائی دشمن در حمله به اهداف در اکثر شفران
محیطی و نقا کشور) احاطه به کل جغرافیای کشور)
 -5توانائی بکار گیری سیستمهای بینالمللی در شروع
تهاجم.
 -6حضور نظامی دشمن در نقا پیرامونی بويژه عراق،
افغانستان ،خليج فارس ،آذربايجان و تركيه.
 -7محاصره و تحرنم اقتصادی و تکنولوژنفک انفران.
 -8داشتن اطالعات از سیستمهای حیاتی و حساس ما
توس دشمن.
 -9توان برتر ساز عملیات روانی به منظور سلب میفل
دفاع در کشور.
 -10استفاده از سالحهای هوشمند ،دقیق و نفوذی بفا
قدرت انهدامی باال.
 -11تسل دشمن بر جغرافیفای کشفور و در دسفترس
بودن کل کشور.
 -12قففدرت جنففگ از راه دور ،دور ايسففتا و هوشففمند.
 -13امکان هم افزائی تهدنفدات داخلفی وخفارجی بفا
محورنت امرنکا.
 -14تبدنل مراکز زنر ساختی به اهفداف حیفاتی بفرای
دشمن.
 -15تمرکز دشمن بر جنگ اطالعاتی و نر بفا حفداکثر
بهره برداری از ابزارها و فضای بین الملل و فناوریهای
نونن.
 -16رشد چشمگیر تهدندات نر و آسیبپذنری ما در
انن حوزه.
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 .1جلسات ستاد نکوداشت پدافند غیرعامل شهرستان
جلسات کمیته دستگاهها
دستگاه

ردن

تعدادمصوبات

تارنخ برگزاری

1

بجستان

-

-

2

بردسکن

 8آبان

4

3

چناران ،فرمانداری -جمعیت هالل احمر

1400/08/9

دعوت ارگانها به همکاری و تعامل بیشتر در خصوص برگزاری
کالسهای آموزش همگانی جمعیت هالل احمر

4

چناران ،شبکه بهداشت و درمان -جمعیت هالل احمر

1400/08/10

اعالم آمادگی جمعیت هالل احمر در اجرای مانورهای آموزشی مرکز
بهداشت شهرستان

5

قوچان

1400/08/08

10

1400/08/04

4

7

فرمانداری و شبکه بهداشت شهرستان خلیل اباد و جمعیت هالل احمر
کاشمر

1400/08/12

اجرای مانور – جلسه آموزشی مدیران -

8

جمعیت هالل احمر شهرستان خواف

1400/08/06

9

کالت -کلیه دستگاه ها

1400/08/01

10

هالل احمر رشتخوار ،فرمانداری – کلیه ادارات

1400/08/06

2

11

هالل احمر سبزوار ،آموزش پرورش

1400/08/08

( 2فراخوان ومانور امدادی)

12

هالل احمر تربت حیدریه ،آموزش و پرورش کدکن

1400/08/6

2

13

هالل احمر تربت حیدریه ،آموزش و پرورش تربت حیدریه

1400/08/08

1

14

هالل احمر تربت حیدریه ،بسیج شهرستان

1400/08/09

1

15

هالل احمر تربت جام ،جلسه کمیته نکوداشت پدافند غیرعامل

1400/08/06

4

16

هالل احمر تربت جام ،جلسه هماهنگی مانور لحظه صفر روستای دولت آباد

1400/08/10

2

17

هالل احمر تربت جام ،جلسه آموزشی کارگاه آشنایی با پدافند غیرعامل

1400/08/12

-

18

هالل احمر تربت جام ،جلسه هماهنگی مانور دفاع از مقر

1400/08/16

3

19

هالل احمر سرخس

1400/08/10

-

هالل احمرگناباد-نیروی انتظامی-اورژانس-آتش نشانی

6

الف) همایش ها
همانش ها
ردن

مجری
 1جمعیت هالل احمر نیشابور

عنوان همانش

نا اساتید

آشنایی با حوزه های مختلف
پدافند غیر عامل

دکتر علیرضا قامتی

مکان همانش
تاالر تشریفات

تارنخ همانش
1400/08/15

سطح همانش
مدیران و کارشناسان
و روسای خانه های
هالل

تعداد شرکت کننده
0

11
ب) کارگاه های آموزشی
کارگاه های آموزشی
ردن
1

موضوع کارگاه آموزشی

مجری

نا اساتید

مکان کارگاه آموزشی

بجستان

مخاطرات

مجید ناصح نژاد

2

بجستان

مخاطرات

گلثومه زحمتی

مدرسه طالبیان

3

بجستان

مخاطرات

مجید ناصح نژاد

اداره جهاد کشاورزی

4

چناران

باال بردن سطح آگاهی در هنگام
مخاطرات

سرکار خانم طیبه
کمالی

محموعه آموزشی علی ابن
ابیطالب پسران

5

درگز

کارگاه آموزشی اسکان اضطراری

زهره دهقان

آموزشگاه طالقانی

6

درگز

7

درگز

8

درگز

کالس آموزشی امداد و کمکهای
اولیه 22ساعته و آمادگی در برابر
مخاطرات
کارگاه آموزشی تمرین آمادگی
پناهگیری صحیح و تخلیه
اضطراری

1400/ 8/11

آموزش مدارس

1400/08/09

آموزش مدارس

12

1400/08/10

آموزش پناه گیری

5

آموزش عمومی

27نفر

مقدماتی

21

12/ 8/14
1400/08/09

15

حوزه علمیه فاطمه الزهراء درگز

1400/08/10

مقدماتی

10

آموزشگاه سمیه درگز

1400/08/11

مقدماتی

15

زهره دهقان

آموزشگاه نرگس درگز

1400/08/12

مقدماتی

2

9

درگز

کارگاه آموزشی اسکان اضطراری

زهره دهقان

اداره برق درگز

1400/08/13

مقدماتی

25

10

فریمان

اسکان اضطراری

امین وظیفه

مدرسه حضرت قائم

1400/08/11

شهرستانی

18

11

فریمان

نقشه خوانی و کار با قطب نما

قربانزاده

سالن اجتماعات شبکه

12

قوچان

13

قوچان

آموزش پناهگیری و آشنایی با
نقاط امن
بهداشت روان آسیب دیدگان بعد
از وقوع بالیا

خانم ناطق

جمعیت هالل احمر

خانم سلیمان زاده

روستا امامقلی

1400/08/11

14

قوچان

آموزش پدافند غیر عامل

خانم سلیمان زاده

روستا امامقلی

1400/08/13

15

قوچان

بهداشت روان آسیب دیدگان بعد
از وقوع بالیا

خانم سلیمان زاده

روستا مزرج

1400/08/11

16

قوچان

آموزش پدافند غیر عامل

خانم سلیمان زاده

روستا مزرج

1400/08/13

17

قوچان

آموزش پناهگیری و آشنایی با
نقاط امن

آقای لطفی

جمعیت هالل احمر

18

قوچان

آموزش پناهگیری و آشنایی با
نقاط امن

آقای مالئی -آقای
خالنلوئی

دبیرستان ستوده

1400/08/10

19

قوچان

آموزش پدافند غیر عامل

آقای مالئی -آقای
خالنلوئی

دبیرستان ستوده

1400/08/10

20

قوچان

آموزش پناهگیری و آشنایی با
نقاط امن

خانم ناطق

دبیرستان اندیشه سازان

1400/08/11

21

قوچان

آموزش پدافند غیر عامل

خانم سلیمان زاده

مانور و تمرین آمادگی پناهگیری
صحیح و تخلیه اضطراری و
اطفای حریق

زهره دهقان

مدرسه گنج بخش یونسی

تارنخ کارگاه

سطح کارگاه

تعداد شرکت کننده

زهره دهقان

جمعیت هالل احمر
جمعیت هالل احمر

0و7و
1400/08/08
1400/08/09

1400/08/17

1400/08/12

22

قوچان

آمادگی در برابر مخاطرات

خانم مصر زاده

23

قوچان

آموزش پناهگیری و آشنایی با
نقاط امن

آقای لطفی

بیمارستان موسی بن جعفر
قوچان

24

قوچان

مهارتهای ارتباط فردی

آقای زارع

روستای مزرج

25

قوچان

آموزش پناهگیری

آقای لطفی

اداره بهزیستی

1400/08/13

26

جغتای

پناهگیری وتخلیه اضطراری
آموزش پدافند غیرعامل واطفاء
حریق در مدارس
ومهد کودک

عباس یوسفی
حسین استیری
اسماعیل نودهی

27

جوین

28

جوین

1400/08/12
1400/08/13
1400/08/09

شهرستانی

12
27

عمومی

2

عمومی
عمومی

2
15

عمومی
عمومی
عمومی

15
2

عمومی
عمومی
عمومی
عمومی
عمومی
عمومی
عمومی
عمومی

2
2
2
7
1
2
15
28

کارخانه فروکروم جغتای-مدرسه
امام جوادجغتای-مدرسه رهروان
امام (ره)جغتای –مدرسه
دخترانه جهان تربیت جغتای-
مهدکودک باغ سیب

1400/08/16
1400/08/10
1400/08/09
1400/08/08

شهرستانی

3

محسن نقابی

اداره برق

1400/08/20

شهرستانی

2

علی میرجهانگیری

اداره زندان

1400/08/20

شهرستانی

25

29

جوین

کمک های اولیه (طرح یاس)

ظریفه اشرفی

کمیته امداد

1400/08/26

شهرستانی

15

30

جوین

دوره تخصصی اقدامات پیش
بیمارستانی

31

جوین

کالس تخصصی حمایت روانی در
حوادث ویژه خواهران

کمک های اولیه در برق گرفتگی
در ارتففاع
کمک های اولیه در مسمومیت
مواد مخدر

آقای شهرآبادی-
آقای فرساد – آقای
محسن نقابی

مجتمع ورزشی هالل احمر

1400/08/16لغای
ت 1400/08/25

منطقه ای (جوین و
جغتای )

17

عباس مهرآور

مجتمع ورزشی هالل احمر

1400/08/05

شهرستانی

22

12
ب) کارگاه های آموزشی
کارگاه های آموزشی
ردن

موضوع کارگاه آموزشی

مجری

نا اساتید

کمک های اولیه ویژه خواهران
سه دوره
کمک های اولیه ویژه برادران سه
دوره

زلیخا کالته میمری
– ظریفه اشرفی
محسن نقابی -علی
میرجهانگیری
امیر معزز

32

جوین

33

جوین

34

کاشمر

احیای قلبی و عروقی

35

کاشمر

اطفاء حریق و خاموش کننده ها

36

کاشمر

37

خواف

اشنایی مدیران اجرایی شهرستان
خلیل اباد با پدافند غیر عامل (
تخلیه اضطراری )
آمادگی روانی پس از بالیای
طبیعی

امیر نژاد رحیم

مکان کارگاه آموزشی

تارنخ کارگاه

مجتمع ورزشی هالل احمر

سطح کارگاه

تعداد شرکت کننده

شهرستانی

44

مجتمع ورزشی هالل احمر

شهرستانی

41

کتابخانه های عمومی شهرستان
کاشمر

11و  12آبان ماه

-

 40نفر

هالل احمر

 12ابان ماه

-

 9نفر

احمد رضاپور

سالن اجتماعات شبکه بهداشت

 12آبان ماه

-

25

-

سالن اجتماعات اداره بهزیستی

-

شهرستان وحومه

-

38

کالت

پناه گیری

-

کتابخانه عالمه جعفری

8آبان

آشتایی

15

39

کالت

پناهگیری

-

مدرسه کوثر

 12آبان

آشنایی

3

40

مه والت

41

مه والت

42

مه والت

43

مه والت

44

مشهد

پدافند غیر عامل

45

مشهد

پدافند غیر عامل

46

نیشابور

47

نیشابور

آشنایی با پدافند غیر عامل

48

نیشابور

پناهگیری صحیح در هنگام زلزله

49

نیشابور

امداد وکمکهای اولیه

50

سبزوار

51

تایباد

52

تایباد

53

تایباد

54

تایباد

55

تایباد

56

تایباد

57

تایباد

58

تربت حیدریه

59
60
61
62

آشنایی دانش آموزان درزمان قبل
 ،حین و بعداززلزله
آشنایی دانش آموزان درزمان قبل
 ،حین و بعداززلزله
آشنایی دانش آموزان درزمان قبل
 ،حین و بعداززلزله
آشنایی دانش آموزان درزمان قبل
 ،حین و بعداززلزله

آشنایی با حوزه های مختلف
پدافند غیر عامل

آموزش کمکهای اولیه
آموزش پناهگیری و کمک های
اولیه در زلزله
کارگاه آموزشی شناخت تهدیدها
و آسیب های فضای مجازی
کارگاه آموزشی مدیریت بحران و
نحوه آشنایی با مخاطرات طبیعی
آشنایی با مخاطرات و اصول
پناهگیری
آشنایی با مخاطرات و اصول
پناهگیری
آموزش چهره به چهره کمک های
اولیه )(CPR

آقای صفا

مدرسه بهردانش

1400/08/08

-

1

آقای چهلسری

مدرسه اندیشه

1400/08/09

-

95

آقای امانی

مدرسه حضرت قائم

1400/08/09

-

13

خانم اصلی نژاد

شعبه مشهد اتاق پراتیک

1400/08/10

اعضای جوانان

20

آقای گلبهار

محوطه شعبه مشهد

1400/08/09

اعضای جوانان

15

دکتر علیرضا قامتی

تاالر تشریفات

دکتر دستجردی

جمعیت هالل احمر نیشابور

شهاب خدایاری و
جلیل حسنی

 7آموزشگاه سطح شهر و خانه
های هالل

1400/08/11

شهاب خدایاری

خانه هالل شهر خرو

1400/08/13

25
73
3

مرکز آموزش

هفته پدافند

مقدماتی

3

امید اسدی

روستای فرزنه

1400/08/11

شهرستانی

3

سروان
شجاعی(پلیس فتا)

جمعیت هالل احمر

1400/08/13

شهرستانی

32

امیر خانی

بهزیستی

1400/08/12

شهرستانی

18

1400/08/11

شهرستانی

21

بتول شاکری

مهدکودک آینده روشن

امید اسدی-بتول
شاکری

مدرسه سوم شعبان،دبیرستان
پریزاد،مدرسه علم و تربیت
مسجد جامع امام جعفر
صادق(ع)

داود مرغزاری
امیر خانی
آقای پوراومی –
خانم حبیبی فر

آموزش همگانی مخاطرات

خانم یزدیان

تربت حیدریه
تربت جام
سرخس

مدیران و کارشناسان
اعضاء جمعیت هالل
احمر نیشابور
اعضاء جمعیت هالل
احمر نیشابور
اعضاء خانه هالل
شهر خرو

0

مصطفی کسکنی-
آرزو گنجی

جمعیت هالل احمر

اسکان اضطراری

1400/08/15
1400/08/10

سایت تخصصی جمعیت هالل
احمر
روستای ترقی از روستاهای
کدکن

تربت حیدریه

آموزش اسکان اضطراری

خانم مرندیزی

مدرسه معلم زارع

1400/08/08

-

15

1400/08/13

شهرستانی

70

1400/08/13

شهرستانی

2

1400/08/15

شهرستانی

1400/08/10
1400/08/12

متوسط
متوسط

11
75
40

امداد و کمک های اولیه 22
ساعته و پایه داوطلبی  4ساعته

آقای نوروزی

اتاق آموزش جمعیت هالل احمر

1400/08/08

متوسط

27

آشنایی با پدافند غیرعامل

رضا تبنا

جمعیت هالل احمر تربت جام

1400/08/10

شهرستانی

2

آمادگی حین و بعد از حادثه

-

سالن جلسات اداره آب و
فاضالب

1400/08/10

شهری و روستایی

20

13
ج) سخنرانی قبل از خطبه های نماز جمعه
سخنرانیهای قبل از خطبههای نماز جمعه
ردن
1

دستگاه

نا سخنران

سمت سخنران

عنوان سخنرانی

مکان

تارنخ

هالل احمر

حاج احمد باغبان

عضو ستاد نماز جمعه

هفته پدافند

بجستان

140008/14

د) رزمایش ها
رزمانش ها
فرضیه رزمانش

مجری

مکان

قطع شبکه گاز
شهرستان
آمادگی تمامی دستگاه
های مدیریت بحران

فرمانداری و هاللاحمر
فرمانداری – هالل
احمر

بجستان جنب حوزه
علمیه
پارکینگ خودروهای
سنگین بجستان

ردن

دستگاه

عنوان رزمانش

1

بجستان

قطع گاز

2

بجستان

مانور لحظه صفر

هالل احمر

 -مدرسه حضرت قائم

3

فریمان

مانور پناهگیری و تخلیه اضطراری

4

جوین

کاروان سالمت

5

جوین

کاروان سالمت

6

جوین

کاروان سالمت

7

جوین

کاروان سالمت

8

جوین

طرح آمران سالمت

9

جوین

ناظران سالمت(طرح سردار سلیمانی)

10

جوین

طرح مواسات و همدلی

11

جوین

اجرای طرح ایران یاران جوان

12

جوین

اهدای خون

13

خواف

مانور امدادونجات در تصادفات جاده
ای ،نجات از ارتفاع  ،اطفا حریق

14

خواف

تخلیه اضطراری وپناهگیری ایمن

امداد رسانی به
معلولین

15

نیشابور

جستجو و نجات در اوار

خروج مصدور از آوار

16

سبزوار

امدادی

زلزله

آموزش وپرورش

17

سرخس

مانور امدادونجات در تصادفات جاده
ای

مانور امدادونجات در
تصادفات جاده ای

منطقه انتظامی

زلزله
ارتقاء سالمت مناطق
کم برخوردار
ارتقاء سالمت مناطق
کم برخوردار
ارتقاء سالمت مناطق
کم برخوردار
ارتقاء سالمت مناطق
کم برخوردار
ارتقاء سالمت عموم
مردم در راستای
پیشگیری از کرونا
ارتقاء سالمت عموم
مردم در راستای
پیشگیری از کرونا
تامین معیشت آسیب
دیدگان از کرونا
همکاری جهت تزریق
واکسن کرونا
اهدای خون جهت
بیماران نیازمند
-

دستگاه همکار

تارنخ
1400/08/10

دستگاه های بحران مدار

1400/08/11

دستگاه های بحران مدار

1400/08/11

بسیج ،آموزش و پرورش ،
آتش نشانی

خانه هالل روستا

جلمبادان

خانه بهداشت روستا

خانه هالل روستا

خیرآباد

دهیاری6

خانه هالل روستا

برغمد

خانه بهداشت

خانه هالل روستا

بهرامیه

خانه بهداشت و پایگاه
بسیج

هالل احمر

سطح شهرستان

عموم مردم

هالل احمر و شبکه
بهداشت

سطح شهرستان

شبکه بهداشت  -بسیج

هالل احمر

سطح شهرستان

موسسه خیریه فدک
هالل احمر – شبکه
بهداشت

شبکه بهداشت

سطح شهرستان

هالل احمر

سازمان انتقال خون
سبزوار

منطقه انتظامی

منطقه انتظامی

1400/08/13

بهزیستی

مرکز توانبخشی انصار

1400/08/10

جمعیت هالل احمر
نیشابور

روستای آهوان

1400/08/12

مدرسه محمودیه
خیامی

1400/08/09

سازمان انتقال خون

1400/08/9

منطقه انتظامی

جمعیت هالل احمر –آتش نشانی – راهنمایی
ورانندگی
بهزیستی -جمعیت هالل
احمر
مرکز بهداشت
آموزش وپرورش ومدیریت
مدرسه
جمعیت هالل احمر –آتش نشانی – راهنمایی
ورانندگی

ه) مسابقات فرهنگی  -هنری ،صبحگاه ،زنگ پدافند غیرعامل و رزمایش بسیج دانش آموزی:
رزمانش ها
ردن

مکان

تارنخ

تعداد شرکت
کننده

اسامی
نفرات برتر

شهرداری

مدرسه غفورزاده

1400/08/11

200

-

هالل احمر

مدرسه نقره

1400/08/13

100

-

-

آموزش و
پرورش

دبیرستان پسرانه
شاهد امام حسین
(ع)

1400/08/10

 150نفر

-

اداره ورزش

سد فریمان

1400/08/12

112

-

اداره ورزش

میدان بسیج

1400/08/12

50

فرمانداری

فرمانداری

دبیرستان حضرت
معصومه

12آبان ماه

150نفر

دستگاه

عنوان

1

بجستان

جشنواره انار

فرماندار

2

بجستان

زنگ پدافند غیر عامل

گلثومه زحمتی

3

چناران

نواختن زنگ هفته پدافند غیر عامل

4

فریمان

5

فریمان

6

فیروزه

7

سرخس

چوشش امدادی همایش پیاده روی و
مسابقات طنابکشی
پوشش امدادی مسابقات دوچرخه
سواری
زنگ پدافند غیرعامل
زنگ پدافند غیر عامل

سخنران

مجری

رییس و مسئول

هالل احمر –

مدرسه امام

امدادونجات شعبه

آموزش وپرورش

رضا(ع)

10/08/1400

تمامی دانش
آموزان مدرسه

-

14

ه) مسابقات فرهنگی  -هنری ،صبحگاه ،زنگ پدافند غیرعامل و رزمایش بسیج دانش آموزی:
رزمانش ها
عنوان

ردن

دستگاه

7

قوچان

8

قوچان

9

گناباد

10

خواف

11

خواف

مسابقه فرهنگی

مسابقات
تیر اندازی
زنگ پدافند غیر
عامل
زنگ پدافند
غیرعامل

مسئول

زنگ پدافند غیر

امدادونجات

عامل

شعبه

سخنران

مجری

مکان

تارنخ

تعداد شرکت
کننده

جمعیت هالل احمر

سالن ارتش

1400/08/13

15

-

دبیرستان ستوده

1400/08/10

مدرسه امام
حسین

1400/08/10

جمعیت هالل احمر
آموزش و پرورش
جمعیت هالل احمر –

مدرسه پروین

آموزش وپرورش

اعتصامی

جمعیت هالل احمر

12

کالت

صبحگاه

رئیس شعبه

آموزش و پرورش

13

مه والت

نواختن زنگ
پدافند

آقای محمد
امانی

20
-

-

کل دانش آموزان

1400/08/09

مدرسه پروین
اعتصامی
دبیرستان امام
خمینی

اسامی
نفرات
برتر

-

مدرسه

1400/08/09
 8آبان

-

50

جمعیت هالل احمر

مدرسه فرزانگان

1400/08/08

95

-

14

رشتخوار

زنگ پدافند

-

مدرسه یاقوت

مدرسه یاقوت

1400/08/14

20

-

15

سبزوار

نواختن زنگ
پدافند

مدیریت آموزش
وپرورش

مدرسه شاهد فاضله

1400/08/09

مدرسه شاهد

-

8

و) مراسم تجلیل از برگزیدگان و فعاالن پدافندغیرعامل:
مراسم تجلیل دستگاهها
ردن

تارنخ برگزاری

دستگاه

برگزار کننده

تعداد تجلیل

1

قوچان

1400/08/09

جمعیت هالل احمر

10

2

نیشابور

1400/08/15

جمعیت هالل احمر
نیشابور

15

علت تجلیل
حضور فعال در طرح های سالمت محور شهرستان – توزیع ماسک –
اموزش در خصوص رعایت پروتکل ها – توزیع مواد ضد عفونی – اموزش
های امدادی
همکاری و مشارکت در آموزش ترویج رعایت پروتکل های بهداشتی جهت
مقابله با ویروس کرونا و حوزه های مختلف مربوط به پدافند غیر عامل

اطالع رسانی و تبلیغ دستاوردهای پدافند غیرعامل
تبلیغات محیطی( نمانشگاه)
ردن

دستگاه

1

تعداد

همکار

مجری

موضوع

گناباد

1

-

-

2

کالت

1

هالل احمر

-

3

مشهد

1

دانشگاه فردوسی

4

تربت جام

3

جمعیت هالل احمر
تربت جام

تارنخ

گرامیداشت هفته
پدافند غیر عامل
نمایشگاه مجازی
هفته پدافند
بازدید نمایشگاه
پدافند غیر عامل
(دانشگاه فردوسی)
پدافند غیرعامل

-

تعداد مخاطب

1400/08/10

180

 8آبان

100

1400/08/09
در طول هفته

150

تبلیغات محیطی( بنر و نوستر )
دستگاه

تعداد

مجری

همکار

موضوع

تارنخ

تعداد مخاطب

1

بجستان

2

هالل احمر

-

پدافند غیر عامل

 17ابان

500

ردن

2

چناران

1

 8نفر

تاب آوری در مخاطرات

1400/08/11

8نفر

1

3

درگز

4

قوچان

18

جمعیت هالل احمر

-

پدافند غیر عامل

 11تا  13آبان 1400

250

5

گناباد

2

-

-

6

جوین

10

-

-

آشنایی با پدافند
غیر عامل
شعارهای امدادی

در طول هفته

-

7

کاشمر

2

هالل احمر

-

8

مشهد

10

جمعیت هالل احمر

4

پوستر هفته
پدافند غیر عامل
آشنایی با پدافند
غیرعامل

1400/08/06

4000

1400/08/08لغای
ت 1400/08/12

300

15
تبلیغات محیطی( بنر و نوستر )
همکار

ردن

دستگاه

تعداد

مجری

9

مشهد

1

روابط عمومی

10

نیشابور

5

جمعیت هالل احمر نیشابور

-

11

رشتخوار

2

هالل احمر

-

12

سبزوار

1

مرکز آموزش

جمعیت واعضا

13

تایباد

3

جمعیت هالل احمر

دانشگاه پیام نور و آزاد

14

تربت حیدریه

1

جمعیت هالل احمر

-

15

تارنخ

موضوع
پدافند غیر عامل
(فضای مجازی)
هفته پدافند غیر
عامل
نصب پارچه و
بنر شعار هفته
پدافند
انتشار پوستر
گرامیداشت هفته
پدافند
اهداف پدافند
غیرعامل
پدافند غیر عامل

تعداد مخاطب

1400/08/08

700

هفته پدافند غیر
عامل

1000

1400/08/08
1400/08/08

650

1400/08/11

750

1400/08/08

1200

تربت جام

3

جمعیت هالل احمر تربت جام

-

پدافند غیرعامل

در طول هفته

16

سرخس

1

جمعیت هالل احمر

فرمانداری –منطقه انتظامی-
بهزیستی -اورژانس وآتش
نشانی

هفته پدافند غیر
عامل ومانورها

1400/08/08

150
50

تبلیغات محیطی( پیامک)
تارنخ

موضوع

تعداد مخاطب

ردن

دستگاه

تعداد

مجری

همکار

1

چناران

3

واحد آموزش – سازمان جوانان-
سازمان داوطلبان

---

معرفی پدافند غیر عامل

2

قوچان

5مورد

جمعیت هالل احمر

---

پدافند غیر عامل

 10تا  13آبان 1400

3

گناباد

100

-

---

اقدامات موثر در حوادث
طبیعی وغیرطبیعی

در طول هفته

100

4

جغتای

13

جمعیت جغتای

---

آموزش درخصوص پدافند
غیرعامل

10آبان

200نفر

5

جوین

-

-

---

شعارهای امدادی

6

خواف

طول هفته

دریافت کنندگان
فضای مجازی
 200نفر

1500

 7مورد

روابط عمومی جمعیت هالل احمر

---

بیانات مقام معظم رهبری
مدظله العالی در خصوص
پدافند غیر عامل

کل هفته پدافند
غیر عامل

گروههای مختلف
جمعیت در
واتساپ وتلگرام

7

مه والت

12

جمعیت هالل احمر

4

آشنایی باپدافندغیرعمل

1400/08/08تا
1400/08/12

450

8

نیشابور

3

جمعیت هالل احمر نیشابور

---

پیام های مرتبط با ارزش
پدافند غیر عامل

هفته پدافند غیر
عامل

1500

9

سبزوار

200

مرکز آموزش

جمعیت

ارسال پیام در گروههای
ایجاد شده

1400/08/08

200

10

تایباد

1

جمعیت هلل احمر

---

اصول و اهداف کلی
پدافند غیرعامل

1400/08/10

313

11

تربت جام

2

جمعیت هالل احمر تربت جام

---

پیامک های آموزشی

در طول هفته

240

12

فیروزه

8

هالل احمر

فاضلی – رباطی -بتوئی

پیام های مرتبط با هفته
پدافند غیر عامل

08/08/1400لغای
ت 1400/08/14

180نفر

13

سرخس

 8مورد

روابط عمومی جمعیت هالل احمر

---

بیانات مقام معظم رهبری
مدظله العالی در خصوص
پدافند غیر عامل

 1400/08/08تا
1400/08/13

گروههای فعال
جمعیت و
شهرستان

تبلیغات محیطی( بروشور )
ردن
ف

دستگاه

1

فیروزه

2

گناباد

3

جوین

مجری

همکار

موضوع

تارنخ

تعداد
5

هالل احمر

هالل احمر

رباطی -فاضلی

100

هالل احمر

-

-

250

جمعیت هالل احمر

واحد آموزش

-

پدافند غیر
عامل
مداخله در
بحران ها
-

 8لغایت 14
آبان ماه
در طول هفته

تعداد
مخاطب
80نفر
100
250

16
تبلیغات محیطی( بروشور )
ردن

دستگاه

تعداد

مجری

همکار

موضوع

1

فیروزه

5

هالل احمر

هالل احمر

رباطی -فاضلی

پدافند غیر عامل

2

گناباد

100

هالل احمر

-

-

تارنخ

تعداد
مخاطب

 8لغایت 14
آبان ماه

80نفر

مداخله در بحران
ها

در طول هفته

100

3

جوین

250

جمعیت هالل احمر

واحد آموزش

-

-

18/2/1400

250

4

خواف

 2مورد

جمعیت هالل احمر

روابط عمومی

-

پدافند غیرعامل

1400/08/08

بارگذاری در
گروههای
شهرستان
وگروههای
مختلف شعبه
در تلگرام
وواتساپ

400

-

جمعیت هالل احمر

4

آشنایی
باپدافندغیرعمل

جمعیت هالل احمر
نیشابور

جمعیت هالل احمر نیشابور

5

مه والت

6

نیشابور

3

-

حوزه های مختلف
مربوط به پدافند
غیر عامل

7

جمع بندی هفته پدافند غیرعامل
نقا

قوت

سنجش آمادگی دستگاه های مدنرنت بحران در حد مطلوبی قرار دارد
آمادگی کامل نیروها و دستگاه ها و تجهیزات -پاسخ به موقع و سرنع در راستای پیشگیری ،آموزشهای عمومی انجا شد.
اجرای برنامه های آموزشی امدادی جهت آمادگی در برابر حوادث و بالنا
همکاری و هماهنگی درون سازمانی پرسنل در بحث اصول پدافند غیر عامل
تعامل با سانر ادارات و آشنانی پرسنل و اعضاء با پدافند غیر عامل
مشخص شدن نقا

آسیب پذنر شهرستان و پیگیری مصوبات

همکاری بین سازمانی اعضای مدنرنت بحران در شهرستان ،حضور به موقع وحداکثری امدادگران ونجاتگران وتیم توانا،
هماهنگی و پا به کار بودن تمامی اعضا و پرسنل امدادی،
همکاری خوب آموزش و پرورش،اداره بهزنستی،دانشگاه آزاد اسالمی و پیا نور با جمعیت هالل احمر،
آمادگی پرسنل و اعضای آموزش دنده جمعیت هالل احمر در حوزه پدافند غیرعامل
آمادگی تیم های امدادی جمعیت هالل احمر در حوزه پاسخگونی ،
حضور پرشور اعضای جوانان در فعالیت های پدافند غیرعامل،
آموزش و آگاهی همگانی در سطح شهرستان
نشست و همفکری کلیه کانون های جوانان جمعیت هالل احمر
نقاط ضعف
مانور ها با فاصله زمانی زنادی برگزار میشود
لزو ارائه ی آموزش های بیشتر به عمو مرد
مخاطبین کم؛ عد استقبال دستگاهها بخاطر شران

پیشگیری از کرونا

کمبود بودجه آموزشی
کمبود امکانات و بستر الز برای اجرای هر چه بیشتر برنامه ها و کارگاه های آموزشی
عد ارائه آموزش های تکمیلی در خصوص پدافند غیر عامل به همه ادارات به صورت تئوری و عملی
عد اعتبارات الز و امکانات لجستیکی سازمانهای امدادی
عد برگزاری جلسه شهرستانی توس

برخی فرمانداری

عد اعتبار مالی جهت اجرای بهتر برنامه ها
عد همکاری برخی ادارات در برخی شهرستان ها

1400/08/08لغا
یت
1400/08/12
1400/08/10

400
500
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فرصت ها
حفظ آمادگی دستگاه های خدمات رسان به ونژه در خدمات اضطراری
آشنا شدن سازمان های همکار و ارتبا
ارتبا

بهتر باهم در جهت پاسخگونی سرنع و موثر به حوادث

گیری بیشتر با مخاطبین از طرنق فضای مجازی و نشر حداکثری

استفاده از ظرفیت شبکه های اجتماعی در ترونج اصول اساسی پدافند غیر عامل
جذب اعضاء جدند و انجاد فرصت جهت اعضاء فعال برای تدرنس در کانون های دانش آموزی و خانه های هالل
آموزش و مهارتهای الز جهت کارکنان سازمانهای امدادی و عمو جامعه بخصوص در مورد بیماری کرونا در سطح شهرستان
تمرنن و باز آموزی امدادگران
جلوگیری از موازی کاری ادارات ونهادها و هماهنگی بین دستگاهی
شناخت و مشخص شدن وظان

در مواقع حوادث

آمادگی کامل در برابر خطرات و تهدند های احتمالی با توجه مرزی بودن برخی شهرستان ها
نگاه ونژه و مثبت مرد منطقه به جمعیت هالل احمر و حمانت در برنامه های گوناگون  ،ظرفیت باالی داوطلبین و اعضای فعال در جمعیت هالل احمر
آموزش و آشنانی دانش آموزان با پدافند غیر عامل

تهدندات
نبود تجهیزات کافی نظیر جرثقیل و ...در شهر و کمبود تجهیزات و لواز امدادی و نجات
عد باز خورد مناسب از مخاطبین مجازی
عد امنیت فضای مجازی ،عد امنیت مجموعه اداری در بحث آشوب ها بدلیل نبود بستر امنیتی و سیستم های نظارتی تصونری
عد وجود اطالعات کافی در بعضی از شاخه های پدافند غیر عامل ازجمله حفاظت سانبری
عد اطالع برخی شهروندان در باره ونروس کرونا و اقبال کم از تزرنق واکسن کرونا
عد برگزاری مانورهای مرتب

با شهرستانهای مرزی جهت آمادگی در بحرانها

عد هماهنگی میان بخشی بین دستگاه ها با توجه به عد برگزاری جلسات و مانور در شهرستان
مرزی بودن برخی مناطق و خطرات نفوذ نیروهای بیگانه از افغانستان

پیشنهادات
پیشنهاد می گردد دستگاه های بحران مدار ماهیانه مانور مشترک برگزار کنند و هر نکسال مانور بزرگی بین چند شهرستان به عنوان معین انجا وظیفه میکنند برگزار گردد.
برگزاری مستمر مانور ها و جلسات بین بخشی سازمان های عملیاتی در سطح شهرستان
نکسان سازی برنامه ها و هماهنگی ارگانها جهت اجرای برنامهای هفته پدافند غیر عامل
استمرار شعائر پدافند غیر عامل در طول سال و پیوستگی و تداو مانور ها و کالس های آموزشی
برگزاری کارگاه های آموزشی و بازآموزی مستمر به صورت عملی در قالب مانور
آموزش و آگاهی مرد جامعه در جهت تزرنق به موقع واکسن توس

نهادهای عمومی و خانه های بهداشت در روستاها و سطح شهرستان

پیشنهاد می گردد مدنرنت بحران شهرستان توجه بیشتری به مقوله ی پدافند عامل وغیر عامل داشته باشد وارزنابی کاملی از عملکرد اعضا ستاد داشته باشد
تخصیص بودجه جهت اجرای برنامه های هفته پدافند غیر عامل
باند قبل از شروع هفته پدافند غیرعامل جلسه هماهنگی میان بخشی توس

فرمانداری جهت برگزاری مانور صورت پذنرد

تخصیص اعتبارات ونژه پدافند غیرعامل ؛ حضور مسئولین استانی در برنامه های شهرستانی ؛ تقدنر از فعالین حوزه پدافند غیرعامل با هدف انج اد انگیزه در افراد
آموزش از طرنق رسانه به صورت رسمی
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در سال جاری نیز با توجه به تداو بیماری کرونا در
بسیاری مناطق کشور ،مانور سراسری زلزله و انمنی با
شعار "آمادگی در برابر زلزله در شران پاندمی" در ذنل
برنامه کلی مدرسه انمن – جامعه تاب آور در کشور
برگزار می گردد .در انن راستا ،در شهرستان هانی که در
وضعیت آبی از نظر شیوع بیماری کرونا قرار دارند و
امکان حضور دانش آموزان در مدارس وجود دارد
،مانور زلزله و انمنی در روز  8آذرماه مشابه با روال
سالهای قبل در مدارس انجا گردند .در انن مانور
دانش آموزان با انجا عملیات پناهگیری و رعانت
پروتکل های بهداشتی ،مرحله خرو اضطراری را همراه
با معلمان خود در مدرسه انجا میدهند .همچنین
اجرای مانور در سطح محالت نیز منو به شران
موجود و تصمیم کمیته اجرانی مانور در هر استان می
باشد .در انن دستورالعمل ،فرانند انجا مانور زلزله و
انمنی در سطح مدرسه و محله شرح داده شده است.
اقدامات الزم قبل از اجرای مانور
.1
 -1-1تشکیل شورای ایمنی محله
مدنران مدارس با همکاری مسئوالن مفدنرنت بحفران
محله ،انجمن اولیاء و مربیان مدرسه و معتمدنن محل
با مشارکت آتشنشانی ،هالل احمر و شهرداری منطقه
نا ناحیه ،شورای انمنی محلفه را بفا مسفئولیت مفدنر
مدرسه تشکیل میدهند.

 -2-1اقدامات قبل از اجرای مانور در مدارس
عالوه بر اقدامات الز برای اطمینان از انمنی ساختمان
مدرسه که به عنوان پانگاه مدنرنت بحفران محلفه در
برابر زلزله در انن طرح معرفی شده اسفت ،الز اسفت
اقدامات دنگری نیز در سطح مدارس به شرح زنفر بفه
اجرا گذاشته شوند تا امکان استفاده بهینه از آنها قبل و
بعد از بحران فراهم شود.
 -1-2-1ایمن سازی اجزای غیرسازه ای
انمن سازی اجزای غیرسازه ای در مفدارس از اهمیفت
بسیاری برخوردار است ،زنرا ممکن است وقفوع زلزلفه
باعث صدمات جزئی در سازه ساختمان شود ،اما پرتاب
نا شکستن وسانل و واژگونی و سقو اجسا سنگین
باعث آسیب رساندن به دانفش آمفوزان و کارکنفان در
مدرسه گردد.
 -2-2-1تهیه نقشه شناسایی مدرسه
در انن نقشه باند مسیرهای فرار در شران اضفطراری
همراه با محل کالسهای هر طبقه ،راه پله ها ،راهروها و
مکان هفانی ماننفد آزمانشفگاه ،کتابخانفه و ...کفامال
مشخص شوند .انن نقشه ها باند برای همه سفاده و
قابل فهم باشند .نقشه هر طبقه از سفاختمان مدرسفه
باند در هر نک از طبقات ،در محل هفای قابفل رونفت
نصب گردد.
 -3-2-1تامین و استققرار اتاقت اتای حتاوی اقت
امدادی
شورای انمنی می بانست با همفاهنگی مراکفز ذنفرب
نسبت به تهیه و اسفتقرار اتاقفک هفای حفاوی اقفال
اضطراری و تجهیزات امدادی که در زمفان زلزلفه بفرای
اطفای حرنق ،عملیات امداد و نجفات ،کمکهفای اولیفه
،اسکان اضطراری و تامین مانحتا اولیه مفرد مفورد
نیاز میباشند،
 -4-2-1ایجتتاد ستتامانه ه یتتره آب و ستترویه اتتای
بهداشقی اضطراری
در صورت امکان در قسمتی از ک حیا مدرسه نا در
گوشه آن می بانست منبع ذخیره آب اضطراری تعبیه
گردد تا در زمان رخداد زلزله و در صورت قطع آب
لوله کشی ،مورد استفاده قرار گیرد .جرنان آب ورودی
به مدارس می بانست ابتدا به انن مخازن وارد شود و
سپس مورد استفاده قرار گیرد .
 -3-1اقدامات قبل از اجرای مانور در سطح محله
 1-3-1شناسایی محل
 -2-3-1تکثیر و توزیع نقشه شناسایی
 -3-3-1جلب مشارکت محلی برای کااش طرپذیری
در برابر زلزله
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اقدامات مربوط به برگزاری مانور
پس از آماده سازی مدرسه و انجا اقدامات شناسانی
در سطح محله و ارائه اطالعات الز بفه سفاکنین ،الز
است فرانند برگزاری مانور مطابق برنامه مصوب کشوری
به اجرا گذاشته شود .مراحل اجرانفی مفانور در سفطح
مدرسه و محالت به شرح زنر خواهند بود
مراحل اجرای مانور در سطح مدرسه
زمان شروع مانور
در صبح روز برگزاری مانور "،آژنر زلزله"در ساعت تعیین
شده از طرنق رادنو سراسری و رادنوهای مراکز استان ها
پخش خواهد شد .انن آژنر که به منزله رونفداد زلزلفه
فرضی است ،باند از طرنق بلندگوها در مدارس پخش
شود .مدت زمان پخش آژنر نک دقیقه خواهد بفود و
در طول انن مدت دانش آموزان بانفد در مکفان هفای
مناسب پناهگیری نمانند.
مرحله پنااگیری
به محض پخش آژنر از رادنو سراسری ،دانش آموزان و
کادر آموزشی و اداری مدرسه باند واکنش مناسبی را به
شرح زنر ازخود نشان دهند:
پنااگیری دانش آموزان در دا ل ک س درس
دانش آموزانی که در زمان رخداد زلزله نا پخش آژنفر
مانور در داخل کالس هستند ،می بانست بالفاصله در
زنر میز خود پناهگیری کنند؛ به انن صفورت کفه نفک
زانوی خود را به زمین زده و سر و گردن خود را تا حفد
امکان زنر میز نگه داشته و با دست پانه هفای میفز را
محکم بگیرند.
پنااگیری دانش آموزان در طبقه امکف سا قمان و
نزدی در روجی
انن گروه از دانش آموزان الز است با حفظ آرامش و
خونسردی ،با حفاظت از خود در برابر رنزش احتمفالی
قطعات شیشه و نا نمای ساختمان ،به فضای باز و به
دور از سففاختمان هففا و دنوارهففا رفتففه و روی زمففین
بنشینند .ضروری است جهت جلفوگیری از عجلفه بفی
مورد و خطرات ناشی از ازدحا  ،آموزش های الز بفه
دانش آموزان داده شود.
پنااگیری دانش آموزان در راارو و راه پله
راه پلففه هففا محففل هففای مناسففبی بففرای پنففاهگیری
نمی باشند  ،ولی اگر در زمان رخداد زلزله دانش آموزان
در آن مکان ها بودند و امکان خرو سرنع را نداشتند
می توانند کنار دنوار روی پله نشسته و با کی  ،کتاب نا
دست از سر خود مراقبت نمانند و به هیچ وجه به نرده
های کنار پله تکیه ندهند .اگفر در راهفرو بودنفد کنفار
دنوارهففای داخلففی و دور از پنجففره هففا و شیشففه هففا
نشسته و سر و گردن خود را تا حفد امکفان بفا کیف ،
کتاب نا دست بپوشانند

پنااگیری دانش آموزان در آزمایشگاه یا کارگاه
دانش آموزانی که در آزمانشگاه و نا در کارگاه هسفتند
الز است زنرمیزهای آزمانشگاه (نا کارگاه) و نا درگوشه
دنوار و به دور از تجهیفزات سفنگین ،مفواد و مانعفات
شیمیانی قابل احتراق و سمی و نیفز بفه دور از قفسفه
های نگهداری آنها پناه بگیرند.
پنااگیری دانش آموزان در کقابخانه
دانش آموزانی که در هنگا زلزله در کتابخانه هستند،
می بانست از قفسه های کتاب دور شفوند و در جفای
مناسبی مانند زنر میز نا کنار دنوار داخلی (جفانی کفه
قفسه کتاب وجود نفدارد) پنفاهگیری کننفد .واژگفونی
قفسه ها و نا سقو کتاب های داخل آنها می توانفد
مصدومیت های جدی به دانش آموزان وارد نماند.
پنااگیری دانش آموزان در حیاط مدرسه
دانش آمفوزانی کفه در حیفا مدرسفه حضفور دارنفد
،میبانست در زمان رخداد زلزله از وسانل ورزشی نصب
شده ،میله های پرچم ،دنوارهفا ،سفاختمان مدرسفه و
ساختمان های مرتفع مشفرف بفه حیفا مدرسفه (در
صورت وجود) فاصله بگیرند و در حیا مدرسه بنشینند
و مراقب وضعیت اطراف خود و سقو احتمالی اشیاء
باشند

سایر م حظات در انگا پنااگیری
ال  -در زمان رخداد زلزله دانش آموزان باند همواره از
پنجره ها و درهای شیشه ای فاصله بگیرند.
• دانش آموزان باند از محل هانی کفه امکفان سفقو ،
واژگونی نا پرتاب وسانل دنگر (تابلوها ،گلدان ها و) ...
در آنجا وجود دارد ،دور شوند.
• چنانچه در کالس درس وسانل گرمانشی مانند بخاری
وجود دارد ،دانش آموزان باند از آنها فاصله بگیرند.
• دانش آموزان باند در طول مدت زمان پخش آژنر (نا
لرزش حاصل از زلزله) ،در حالت پناهگیری باقی بمانند.
• کنار دنوارهای حیا  ،در نزدنکی ساختمان های مرتفع
مشرف به حیا مدرسه ،نزدنک ساختمان مدرسه و زنر
پنجره ها ،مکان های مناسبی برای پناه گیری نیستند.
• از شتابزدگی ،دونفدن و هجفو بفردن بفا سفرعت از
کالس ها به طرف راه پله ها و در خروجی باند اجتناب
نمود.
• با توجه به روند فعلی ساخت و سفاز ،پنفاه گیفری در
چهارچوب درها توصیه نمی شود.
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 -3-1-2مرحله روج اضطراری و تخلیه
پس از اتما پخش آژنر از رادنو (نا پانان لرزش زمین
در صورت رخفداد زلزلفه) و انجفا پنفاهگیری ،دانفش
آموزان باند نسبت بفه خفرو از کفالس هفا و تخلیفه
ساختمان اقدا نماننفد .اجفرای صفحیح و بفه موقفع
می تواند تا حد زنادی به کاهش تلفات و مصدومیت
های احتمالی کمک کند .در انجا صحیح فرانند خرو
اضطراری ،اقدامات زنر می بانست مورد توجه قرار گیرد:
 حفظ آرامش و خونسردی مربیان و دعوت دنگران بهآرامش برای انجا اقدامات مناسب و خرو صحیح.
 اعال مرحله خرو اضطراری از طرنق بلندگوی مدرسه(در صورت قطع نبودن برق).
 با اعال ضرورت خرو اضطراری ،معلمان باند پس ازبرقراری آرامش بین دانش آموزان ،درب کفالس را بفاز
نموده و دانش آموزان را برحسب اولونفت بفه سفوی
راهروها و مسیرهای خرو هفدانت کننفد .معلفم هفر
کالس آخرنن فردی خواهد بود که کالس درس را ترک
نموده و به بیرون ساختمان می رود.
 حتی المقدور اجرا و کنترل فرانند خرو اضطراری درهر طبقه می بانست به عهفده تعفدادی از معاونفان و
مربیان که از قبفل در آن طبقفه فعالیفت مفی کننفد و
اولونت بندی های خرو را می دانند ،قرار داده شود.
 پس از اتما تخلیه ،دانش آموزان در حیا مدرسه درمکان های از قبل تعیین شده و بدور از نقا خطرناک
مستقر شده ،کنترل و سرشفماری دانفش آمفوزان هفر
کالس انجا می شود و گفزارش مربوطفه بفه معفاون
ذنرب ارائه می گردد.
اولونت خرو اضطراری به ترتیب از طبقفه همکف و
زنرهمک شروع شده و پس از آن در طبقات اول ،دو
و سپس طبقات باالتر دنبال می شود.
 دانش آموزان باند با حفظ آرامش و خونسردی و بفارعانت نظم و ترتیب نسبت به تخلیه کالس اقدا کنند
و از هجو به سمت درهای خروجی خودداری نمانند.
 به منظور جلوگیری از ازدحا  ،افرادی که بفه درهفایخروجی نزدنک هستند ابتدا خار می شوند و سپس
ردن های بعدی به ترتیب کالس را تخلیه می کنند.
 چنانچففه در سففاختمان مدرسففه راه هففای خروجففیمتعددی وجود دارد ،با هماهنگی های قبلی و توجیفه
دانش آموزان ،الز است مسیر خار شدن از راهروها و
راه پله ها از قبل بین کالس ها تقسیم و تعیین شود و
در صورت بسته بودن نک راه ،از راه های جانگزنن دنگر
استفاده گردد.
فضففاهای خطرنففاک ماننففد آزمانشففگاه و کارگاههففا از
اولونت تخلیه برخوردارند.
 در طبقات باال اولونت تخلیه با کفالس هفا و مکفانهانی است که به خروجی ها و راه پله ها نزدنفک تفر
هستند.

 اولونتها و روند تخلیه کالسها در مدارسفی کفه داراینک نا دو راه پله خروجی هستند.

 دانش آموزان می بانست در حفین حرکفت خفود درراهرو و راه پله ها ،مراقب دانش آموزان دنگر ،اشفیای
معلق نا سقو کرده و موانع به وجود آمفده باشفند و
اصول انمنی را رعانت نمانند.
 دانش آموزان هر کالس باند در محل هانی که از قبلبرای آنها در حیا مدرسه پیشفبینی شفده اسفت ،بفا
رعانت پروتکل های بهداشتی و فاصله گذاری اجتماعی
و با حفظ آرامش برروی زمین بنشینند.
همانطور که پیشتر اشاره شد ،پفس از تجمفع دانفش
آموزان در محل های تعیین شده ،معلم هرکالس ،باند
دانش آموزان را سرشماری کرده و فهرست افراد غانب را
به مسئولین مدرسه گزارش نماند.
پس از خرو اضفطراری دانفش آمفوزان و اسفتقرار در
حیا مدرسه ،الز است مدنر نا مسئول اجرانی مانور
با آنها در مورد نکات مهم مانور اجرا شفده ،مشفکالت،
ضعفها ،اشتباهات و تأثیرات آن در ارتقای مهارت های
مقابله با زلزله صحبت نماند.
مدنر نا مسئول اجرانی مانور در صورت داشتن اطالعات
کافی ،می بانست برای کاهش تفنش هفای روحفی و
روانی دانش آموزان در رونارونی با سفوانحی از قبیفل
زلزله ،بخصوص برای دانش آموزانی که حساس ترند و
ممکن است انجا مانور باعث انجاد اضطراب در آنهفا
شده باشد ،صحبت کند.
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ردیف
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

شهرسقان

بجستان
بردسکن
تایباد
تربت جام
تربت حیدریه
جغتای
جوین
چناران
خواف
خوشاب
داورزن
درگز
رشتخوار
سبزوار
سرخس
فریمان
فیروزه
قوچان
کاشمر
کالت
گناباد
مشهد
مه والت
نیشابور
جمع کل

تعداد مربیان
ونجاتگران آموزش
دانده

تعداد مدرسه

تعداد دانش آموزان

4
42
22
12
26
25
3
22
7
2
8
11
6
25
10
15
5
28
32
6
12
28
15
34
342

12
18
30
10
6
31
3
4
20
4
5
4
8
3
10
16
10
10
15
10
12
22
7
30
278

500
2640
3750
1001
600
3124
120
486
2086
275
370
280
750
450
900
1450
700
1060
1585
230
1200
4358
955
6800
31312

