
 غیرهترقجِ حَادث ضرایط در ایراى اختوبػی هذدکبراى ظبیفٍ(:  19ًتبیح هجبحثِ گرٍّی ضوبرُ ) 

 تلخ حبدثِ ّوچَى حَادثی ٍقَع ضرایط در اختوبػی هذدکبراى اختوبػی هذاخالت ًحَُ ٍ چیست

 ثبضذ؟ ثبیست هی ضکل چِ ثِ پالسکَ

هَرد تْبرن اًَاع باليب ٍ هصبيب طبيؼي ًظير سيل، زلسلِ، راًص  هٌبطك ٍسيؼي از كطَر هب ايراى بطَر هستور ٍ يب ّر از گبُ

هحيطي  زهيي، خطكسبلي، آتص سَزي ّبي هْيب ٍ پرداهٌِ، ٍ ... لرار دارد ٍ سبليبًِ خسبرات هبلي ٍ ربًي ٍ زيست

در رْت  ّبي هختلفي سبزهبى ّب ٍ گرٍُ.فراٍاًي بِ سبكٌبى بَهي ٍ هحلي ٍ بِ تبغ آى، بِ كل كطَر تحويل هي ضَد

پيطگيري از ايي سَاًح ٍ باليب، ٍ يب در صَرتي كِ اتفبق افتبد، در كبّص خسبرت ٍ تلفبت ٍ سبهبًذّي هردم آسيب ديذُ ٍ 

 ضرايط در ايراى ارتوبػي هذدكبراى ظبيفكِ ٍ حبال سَال اسبسي ايي استببزسبزي هٌبطك سبًحِ ديذُ درگير ّستٌذ.

براي رسيذى بِ پبسخ  تخصصي آًبى در ضرايط حَادث ٍ باليب  چگًَِ ببيذ ببضذ هذاخالت ًحَُ ٍ چيست غيرهترلبِ حَادث

كِ ضبهل اسبتيذ ايي رضتِ،  ايراى ًفري ازربهؼِ هذدكبراى ارتوبػي221ايي پرسص؛ در فضبي هزبزي ايي سَال در روغ 

سبير صبحب ًظراى هطرح داًطزَيبى همبطغ هختلف تحصيلي، هذدكبراى ارتوبػي ضبغل در ادارات ٍ سبزهبًْبي هختلف ٍ 

هذدكبراى ارتوبػي  در هذيريت حَادث ٍ سَاًح تبكيذ داضتٌذ  هَحرحضَر فؼبل ٍ ًمص ٍ كِ اكخر هطبركت كٌٌذگبى بِ ضذ.

ضرح ريل اضبرُ  ػللي بِ ٍبراي حضَر كورًگ هذدكبراى ارتوبػي درحَادث ٍ سَاًح در همطغ كًٌَي در ربهؼِ ايراى بِ

 :كردًذ

ل تخصصي هذدكبري ارتوبػي براي ارايِ خذهبت تخصصي هذدكبري ارتوبػي در سَاًح ٍ حَادث بِ ػذم تذٍيي پرٍتك -

 افراد، گرٍّْب ٍ سبزهبًْب، 

 يهذدكبرداًطزَيبى الزم در حيطِ حَادث ٍ باليب بِ تئَري ٍ ػولي ٍ كبرٍرزي  يآهَزضسرفصل ّبي ػذم ٍرَد  -

 ارتوبػي  در داًطگبّْب  

ٍرَد هٌببغ ًبكبفي آهَزضي ٍ تخصصي بَهي رْت تَاًوٌذ سبزي هذدكبراى ارتوبػي براي هذاخالت تخصصي در حَادث  -

 ٍ باليب 

ارتوبػي هتخصص در حَزُ باليب  اىاز ٍرَد هذدكبرايراى  ِ ربهؼِ هذدكبراى ارتوبػيضَد ك كِ در ًْبيت ايي ػلل ببػج هي

ببػج كورًگ ديذُ ضذى ًمص ٍ حضَر هذدكبراى  ّويي هسئلِ  ٍ هحرٍم ببضذفي ٍ حَادث بِ اًذازُ كبفي ازًظركوي ٍ كي

ًتبيذ هببحخِ گرٍّي بب استفبدُ از رٍش تحليل هحتَاي كيفي گريٌْبين در پبيبى  .ضَد هيارتوبػي در حَادث ٍ باليب 

استخراد گرديذ. ايي كذّب در  بب تزسيِ ٍ تحليل پبسخ ّب كذّبي اٍليِ(  هَرد تزسيِ ٍ تحليل لرار گرفت. 2002ٍالًذهي )

ي بِ ضرح ريل لرار گرفتٌذ. كِ در گرٍُ هفبّين اصلي طي فرآيٌذ تزسيِ ٍ تحليل در دٍ گرٍُ  هفبّين اصلي ٍ هفبّين فرػ



هطبركت كٌٌذگبى بِ هذاخالت تخصصي هذدكبراى ارتوبػي در سِ همطغ زهبًي)لبل ازبرٍز حَادث ٍ باليب، حيي برٍز 

 از برٍز حَادث ٍ باليب كِ گبّب هوكي است تب چٌذيي سبل بطَل اًزبهذ( اضبرُ كردًذ.حَادث ٍ باليب، بؼذ

 خذٍل هفبّین ٍ زیر طجقبت استخراج ضذُ

 هفبّین اصلی

 

  هفبّین فرػی                

 

 

هذاخالت قجل 

 ازثرٍزحبدثِ 

ثب هْبرت ّبیی هبًٌذ تبة آٍری ٍ.. حَادث ٍ ثالیب تَاًوٌذسبزی افراد در خطر -  

  ثِ افراد ضیَُ صحیح رفتبر ٍ کٌترل ّیدبیبت در هَاقغ ثرٍز حَادثآهَزش -

پیگیری تَاًوٌذ سبزی افراد در هؼرض حَادث ٍ ثالیب ثب هْبرت ّبی ًظیر کوک ّبی -

 اٍلیِ ٍ... تَسط سبزهبى ّالل احور 

هَرد حَادث ٍ ثالیب ٍ پیگیری هدذداًِ  ّطذار دادى ثِ هسئَالى ٍ دست اًذارکبراى در - 

 ثرای اتخبر  تذاثیرالزم تَسط سبزهبًْب ٍ ارگبًْب هرتجط 

ّطذار دادى ثِ هردم در هَرد ثرٍزحَادث ثستِ ثِ ضرایط هٌبطق هحل سکًَت اًبى-  

ترغیت افراد درخطرحَادث ثرای تَاًوٌذی در حیطِ هَرد ًیبز  -  

پیطگیراًِ ثب ّذف کبّص صذهبت اقتصبدی ٍ اختوبػی در آضٌب ًوَدى افراد ثب خذهبت -

 هَاقغ ثرٍز حَادث هبًٌذ ثیوِ ّب

  

 

 

 

 هذاخالت حیي ثرٍز حبدثِ 

تالش ثرای دٍر ضذى دٍاطلجبًِ  افراد غیر هتخصص ٍ توبضبگراى حبدثِ -  

  ٍ هذیریت صحیح ّیدبًبتدػَت افراد ثِ آراهص ٍ کوک ثِ اًسدبم ٍ ًظن خوؼی -

اطالػبت از ارگبى ّب ٍ سبزهبى ٍ خلت هطبرکت هردم در زهیٌِ ّبی هَرد دریبفت -

 ًیبزهبًٌذ اّذا خَى، کوک ّبی هردهی ٍ..

ّوذلی ثب خبًَادُ ثبزهبًذگبى حَادث -  

ٍ اهذادرسبًی  ارایِ خذهبت در خْت ایدبد ّوبٌّگی الزم ثیي ادارات ٍ سبزهبى ّبی-

 هطلَثتر

اختوبػی حبدثِ در خبهؼِ ٍ خبًَادّْبی درگیرحبدثِ –تالش در خْت کبّص آثبر رٍاًی -  

پیگیری هسبیل درهبًی افراد آسیت دیذُ در حبدثِ -  

تالش ٍ پیگیری خْت ارایِ خذهبت هطلَة رٍاًی ثِ افراد ٍ گرٍّْبی درگیر حبدثِ  -  

ثِ قرثبًیبى ثبًَیِ حَادث ) اهذادگراى ٍ   اختوبػی -ٍ ارایِ خذهبت رٍاًی تَخِ-

 توبضبگراى(

افراد درگیر سَاًح ٍ اًتقبل اطالػبت ثِ خبًَادُ  ّبی آًبىٍضؼیت دریبفت اطالع از -  

–تالش در خْت تطکیل تین ّبی تَاًجخطی ثرای ارایِ خذهبت تخصصی رٍاًی  -

  اختوبػی ثِ افراد ٍ خبًَادّْبی درگیر در حبدثِ 

خبًَادُ ّبی اًبى ٍ اقذام یردر حبدثِ  ٍ گَش دادى فؼبل ثِ هسبیل ٍ هطکالت افراد درگ-

  در خْت حل آًبى

تَخِ ٍیژُ ثِ سبهبًذّی کَدکبى ٍ سبلوٌذاى درگیر حبدثِ -  

 

 



 

 

هذاخالت ثؼذ ازثرٍز 

 حبدثِ

 پیگیری هسبیل درهبًی افراد آسیت دیذُ تب حصَل ثْجَدی ًسجی -

 پیگیری ٍضؼیت هفقَدیي حبدثِ ٍ اطالع ثِ خبًَادّْبی آًبى -

 پیگیری  هطکالت اقتصبدی اختوبػی ثبزهبًذگبى -

ثکبرگیری پتبًسیل ٍ تَاًوٌذی افراد ٍ خبًَادُ ّبی درگیر در حَادث ثرای ػجَر از ایي  -

 هرحلِ اززًذگی

 اختوبػی ٍ سبزهبًی در هٌطقِ  –پیگیری ثرای کبّص تٌص ّب ٍ اضطراثْبی فردی -

 ٍقت ازثیوِ ّب ٍ سبزهبى ّبی هرتجط  پیگیری دریبفت غراهت تَسط ثبزهبًذگبى در اسرع-

ثرقراری تؼبهالت ثب سبزهبًْبی درهبًی ٍ ثیوِ ای ثرای ارایِ خذهبت فَری ٍ ٍیژُ ثِ -

 افراد درگیر حبدثِ ٍ خبًَادُ آًبى 

 

 

 

 


