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 بسمٍ تعالي

 

 مقدمٍ:

٧ب ٣ ٝج٢ي ثط حٞبيت، ٧سايت ٣ ١ؾبضت ثط ق٨طزاضي ٧بي ّك٤ض٧ب ٣ ز٧يبضيثب ف٢بيت ث٦ قطح ٣ؽبيو ؾبظٝبٟ ق٨طزاضي

ي ي٢ٝؾ٤ض ضا٢٧ٞب ٧٦بي الظٛ ث٧ب ٣ ثرك٢ب٦ٝزؾت٤ضاٙقٞ٘ ٣ َٝطضات ٣اثالك ٤ٍا١ي٠  ت٢ؾيٜ ٣، ت٨ي٧٦ٞچ٢ي٠ ٧بي تبثق٦، ؾبظٝبٟ

ٍب٤١ٟ  71ٝبز٥  ٣21  20، 19ث٢س٧بي  ،ٍب٤١ٟ ق٨طزاضي ٣55 ث٦ اؾت٢بز ٝبز٥ ٧بي تبثق٦ ٧ب ٣ ؾبظٝبٟؾتبز، اؾتب١ساضي ٣احس٧بي

ٍب٤١ٟ تكْي٘ ؾبظٝبٟ  ٣10  9، 6از ٤ٝ ،بي اؾالٝي ّك٤ض ٣ ا١تربة ق٨طزاضاٟق٤ضا٧ ثبتتكْيالت، ٣ؽبيو ٣ ا١ترب

زض  زؾت٤ضاٙقٞ٘ تكْي٘ ؾتبز ٝسيطيت ثحطاٟ آئي٠ ١ب٦ٝ اجطايي ٍب٤١ٟ ٝص٤ّض، ٣15  3، 1از ٤ٝسيطيت ثحطاٟ ّك٤ض ٣ ٝ

  .ٕطززاضاي٦ ٝي قطح شي٦٘ث ٧با٧ساه، ؾبذتبض تكْيالتي، ٣ؽبيو ٣ ٝب٤ٝضيتٝكتٞ٘ ثط؛  ٧ب ق٨طزاضي

٧ْٞبضي ٣  ٧٣ب زض ٝطاح٘ چ٨بضٕب٦١ ٝسيطيت ثحطاٟ ٣ؽبيو ق٨طزاضياجطاي  ؾبظٝب١ي ثطاي ايجبز ؾبذتبض :َدف اصلي

قطايظ اي٠ٞ ٣ ٢ٝبؾت ٦ّ  اي٦١٤ٕث٦ ٧بي ٝطتجظ ٧ب ٣ زؾتٖب٥ثب ؾبيط ؾبظٝبٟزض٣ٟ ؾبظٝب١ي ٣ ثط٣ٟ ؾبظٝب١ي تقبٝ٘ 

 .ق٤ز حيؼ٧بي اؾبؾي ق٨ط  ٢ٝبىـ ٣ اضظـ تبٝي٠ ٣ ثطاي ظ١سٕي ق٨ط١٣ساٟ

 اَداف فرعي:

٧ْٞبضي ٣ تقبٝ٘ ثب ؾبيط  زضؾبذت ٧بي ٝرتٚو عجيقي ٣ ا١ؿبٟزض ذه٤ل ٝسيطيت ثحطاٟايجبز ٣حست ض٣ي٦  -1

 ٧بي اجطايي شيطثظ؛زؾتٖب٥

٣ ميط  )انٚي( ٧ب زض ٝطاح٘ چ٨بضٕب٦١ ٝسيطيت ثحطاٟ زض ز٣ ثرف ٣ؽبيو ٝؿتَي٣ٜؽبيو ق٨طزاضي تسٍيٌ -2

 (؛يب پكتيجبٟ ٝؿتَيٜ )٧ْٞبض

 ؛ زض ٝحس٣ز٥ ٣ حطيٜ ق٨ط٧ب اضغطاضي ١بقي اظ ٤ٍ٣ؿ ؾ٤ا١حطايظ ثط١ب٦ٝ جبٝـ ثطاي ٢ّتطٗ ق اضائ٦ -3

ؾ٤ظي ٣  ج٤ٕٚيطي ٣ ٢ّتطٗ ح٤ازث ثب٤١ي٦ ثقس اظ ٤ٍ٣ؿ ؾ٤ا١ح ثعضٓ زض ق٨ط٧ب اظ ج٦ٚٞ آتفضا٧ْبض٧بي  اضائ٦ -4

 ح٤ازث ١بقي اظ ٤ٝاز ذغط١بُ؛

ٜ ضيعي ٣ ثط١ب٧٦ٝٞچ٢ي٠  ٣ايجبز تقبٝ٘ زض٣ٟ ثركي ٣ ثط٣ٟ ثركي ضاؾتبي زض  -1مادٌ  -٧ٞب٢٧ٖي ثطاي پكتيجب١ي، تهمٞي

ؾمتبزي  ؾمبذت  ق٨طزاضي زض قطايظ اضغطاضي ١بقي اظ ٤ٍ٣ؿ ح٤ازث ٣ ؾ٤ا١ح عجيقي ٣ ا١ؿب٣ٟؽبيو ٕيطي پي ؾبظي ٣

 ز. ق٤تكْي٘ ٝي "ؾتبز ٝسيطيت ثحطاٟ ق٨طزاضي"تحت ف٤٢اٟ 

ٝقب٣ٟ ذسٝبت ؾتبز ثب پيك٨٢بز زثيط ، ١يط ٨200000ط٧بي ثب جٞقيت ثبالي زض ّال١ك٨ط٧ب، ٝطاّع اؾتبٟ ٣ ق -1تجهط٥ 

 . ٕطزز ٢ٝه٤ة ٝي ق٨طزاضثب حْٜ ق٨طي ٣ 

 ق٤ز.ث٦ ف٤٢اٟ زثيط ؾتبز ا١تربة ٝييب ف٢ب٣ي٠ ٝكبث٦ آٟ  زض ؾبيط ق٨ط٧ب ٝقب٣ٟ ذسٝبت ق٨طي ق٨طزاضي -2تجهط٥ 

 تكْي٘ ذ٤ا٧س قس.يب ف٢ب٣ي٠ ٝكبث٦ آٟ زثيطذب٦١ ؾتبز ظيط ١ؾط ٝقب٣ٟ ذسٝبت ق٨طي ق٨طزاضي  -3تجهط٥ 

ٍب٤١ٟ تكْي٘ ؾبظٝبٟ ٝسيطيت ثحطاٟ ّك٤ض؛ ؾبذتبض ؾبظٝب١ي ٝسيطيت ثحطاٟ ق٨ط  9ٝغبثٌ ٝيبز ث٢س ز ٝبز٥  -4تجهط٥ 

 ثبقس.اظ ٝيبز اي٠ زؾت٤ضاٙقٞ٘ ٝؿتث٢ي ٣ تبثـ ض٤اثظ ٣ آئي٠ ١ب٦ٝ ذبل ٝطث٤ع٦ ٝيت٨طاٟ 



 

2 

 

ث٦ ٢ٝؾ٤ض ا١جبٛ ٧بي ّك٤ض ز٧يبضي٧ب ٣ ٧بي ؾبظٝبٟ ق٨طزاضيزض ٝقب١٣ت ا٤ٝض ق٨طزاضيزثيطذب٦١ ّك٤ضي  -5تجهط٥ 

ث٦ اؾتث٢بي ق٨ط٧بي  ٣ ٝت٢بؽط اؾتب١ي آٟ ٧بي ّك٤ضق٨طزاضيٝسيطيت ثحطاٟ  ٧بي٧ٞب٢٧ٖي، ٧سايت ٣ ١ؾبضت ثط ؾتبز

 تكْي٘ ذ٤ا٧س قس. )زىتط ا٤ٝض ق٨طي ٣ ق٤ضا٧ب(زض ح٤ظ٥ ٝقب١٣ت ا٤ٝض فٞطا١ي اؾتب١ساضي ثبالي يِ ٝيٚي٤ٟ ١يط

ؾبذتبض ضز٥ ث٢سي  اؾبؼثط ٝرتٚو ّك٤ض ق٨ط٧بي ٣ تطّيت ؾتبز٧بي يبز قس٥ زض ؾبذتبض تكْيالتي ؾتبز  -2ٝبز٥ 

 ز:٤قٝيشي٘ تكْي٘ جٞقيتي ث٦ قطح 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ستاد  دبير

 )شهردار(رئيس ستاد 

 

-ؾيالة ّبضٕط٥٣ ٝؿئ٤ٗ

 ٧بي ق٨طي

اي٢ٞي، آتف  ّبضٕط٥٣ٝؿئ٤ٗ 

 ١كب١ي ٣ اٝساز ٣ ١جبت

 

 

 تسىي٠ّبضٕط٥٣  ٝؿئ٤ٗ
اعالؿ  ّبضٕط٥٣ٝؿئ٤ٗ 

 ضؾب١ي ٣ ٧كساض

 

١ٞبي٢سٕبٟ ؾبظٝب٨١ب ٣ 

 زؾتٖب٥ ٧بي فض٤

 

١ٞبي٢سٕبٟ ؾبظٝب٨١ب ٣ 

 زؾتٖب٥ ٧بي فض٤

 فض٤

١ٞبي٢سٕبٟ ؾبظٝب٨١ب ٣ 

 زؾتٖب٥ ٧بي فض٤

 

١ٞبي٢سٕبٟ ؾبظٝب٨١ب ٣ 

 زؾتٖب٥ ٧بي فض٤

 فض٤

 جب١كي٠ ا٣ٗ

 
 جب١كي٠ ز٣ٛ

 

 ستاد مديريت بحران شهرداري

 شوراي هماهنگي مديريت بحران شهرستان

 رئيس شورا: فرماندار 

 

 شوراي هماهنگي مديريت بحران استان

 رئيس شورا: استاندار 

مديريت بحران دبيرخانه كشوري ستاد 

 شهرداريهاي كشور

ها هاي سازمان شهرداريمعاونت امور شهرداري)

 (هاي كشورو دهياري

 ّاي عضَ ستادهعاًٍت ّا ٍ ساسهاى

شوراي هماهنگي مديريت بحران 

 كشور
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   وفر: 200000مراكس استان ي شُرَاي با جمعيت باالي شُرَاي َا، كالوشُر -1

o  (ضئيؽ ؾتبز)ق٨طزاض 

o (ق٨طزاض زض ؾتبزق٨طزاضي )جب١كي٠ ا٣ٗ  ٝقب٣ٟ ذسٝبت ق٨طي 

o  ٟ(ٝقب٣ٟ ذسٝبت ق٨طيپيك٨٢بز  )ث٣٦ جب١كي٠ ز٣ٛ ق٨طزاض زض ؾتبز زثيط ؾتبز يِ ١يط ثق٤٢ا 

o ٝقب٣ٟ ق٨طؾبظي ق٨طزاضي 

o ِق٨طزاضي ٝقب٣ٟ حٞ٘ ٣ ١َ٘ ٣ تطاىي 

o ق٨طزاضي ٝقب٣ٟ ى٢ي ٣ فٞطا١ي 

o ق٨طزاضي ٝقب٣ٟ اجتٞبفي 

o ٝسيطاٟ ٢ٝبعٌ ق٨طزاضي  

o يْي اظ افضبي ق٤ضاي اؾالٝي ق٨ط ث٦ ا١تربة ق٤ضا 

o  ّ٘ ؾتب١ساضيٝسيطيت ثحطاٟ ا١ٞبي٢س٥ ازاض٥ 

o  زىتط ا٤ٝض ق٨طي ٣ ق٤ضا٧بي اؾتب١ساضي١ٞبي٢س٥  

o  ّ٘ پساى٢س ميط فبٝ٘ اؾتب١ساضي١ٞبي٢س٥ ازاض٥ 

o ىطٝب١ساضي ضثظٝقب٣ٟ شي 

o زازٕؿتطي اؾتبٟ ١ٞبي٢س٥ 

o ١كب١ي ٣ ذسٝبت اي٢ٞي ق٨طزاضيٝسيطفبٝ٘ ؾبظٝبٟ آتف  

o  ٝسيط فبٝ٘ ؾبظٝبٟ ذسٝبت ٤ٝت٤ضي 

o ٟيضاق٨طز ٝسيطفبٝ٘ ؾبظٝبٟ آضاٝؿتب 

o ٝؿئ٤ٗ ض٣اثظ ف٤ٞٝي ق٨طزاضي 

o  ٟؾتبز(ضئيؽ تبئيس ثب )ؾ٦ ١يط ّبضق٢بؼ ٝترهم زض ح٤ظ٥ ٝسيطيت ثحطا 

٣ ١ٞبي٢س٥ زازٕؿمتطي زضؾمغح ٝقمب٣ٟ    تجهط٥: زض ّال١ك٨ط٧ب ٣ ٝطاّع اؾتب٨١ب ١ٞبي٢سٕبٟ اؾتب١ساضي زض ؾغح ٝسيط ّ٘       

 فض٤ ؾتبز ٝي ثبق٢س.

 وفر  جمعيت:  200000الي  100000شُرَاي با جمعيت  -2

o )ق٨طزاض )ضئيؽ ؾتبز 

o ق٨طزاض زض ؾتبز(ا٣ٗ )زثيط ؾتبز ٣ جب١كي٠  ٝقب٣ٟ ذسٝبت ق٨طي 

o  ٟق٨طزاضي ق٨طؾبظيٝقب٣ 

o ِق٨طزاضي ٝقب٣ٟ حٞ٘ ٣ ١َ٘ ٣ تطاىي 

o ٝسيطاٟ ٢ٝبعٌ ق٨طزاضي  

o يْي اظ افضبي ق٤ضاي اؾالٝي ق٨ط ث٦ ا١تربة ق٤ضا 
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o ١ٞبي٢س٥ ازاض٥ ّ٘ ٝسيطيت ثحطاٟ اؾتب١ساضي 

o ١ٞبي٢س٥ زىتط ا٤ٝض ق٨طي ٣ ق٤ضا٧بي اؾتب١ساضي 

o ١ٞبي٢س٥ ىطٝب١ساضي 

o ١ٞبي٢س٥ زازٕؿتطي 

o ب١ي ٣ ذسٝبت اي٢ٞي ق٨طزاضي ٝسيطفبٝ٘ ؾبظٝبٟ آتف ١ك 

o ٝؿئ٤ٗ ض٣اثظ ف٤ٞٝي ق٨طزاضي 

o ٟؾتبز(ضئيؽ تبئيس )ثب  ز٣ ١يط ّبضق٢بؼ ٝترهم زض ح٤ظ٥ ٝسيطيت ثحطا 

 

 وفر جمعيت: 100000شُرَاي با جمعيت كمتر از  -2

o )ق٨طزاض )ضئيؽ ؾتبز 

o  ٟ(ق٨طزاض زض ؾتبزا٣ٗ )زثيط ٣ جب١كي٠  ق٨طزاضي ذسٝبت ق٨طييب ٝؿئ٤ٗ ٝقب٣ 

o  ٝقب٣ٟ يب ٝؿئ٤ٗ ق٨طؾبظي 

o يْي اظ افضبي ق٤ضاي اؾالٝي ق٨ط ث٦ ا١تربة ق٤ضا 

o ١ٞبي٢س٥ ىطٝب١ساضي 

o  ١ٞبي٢س٥ زازٕؿتطي 

o ٣ ذسٝبت اي٢ٞي ١كب١يٝؿئ٤ٗ ٣احس آتف  

o  ٟؾتبز( ضئيؽ تبئيس ثب)يِ ١يط ّبضق٢بؼ ٝترهم زض ح٤ظ٥ ٝسيطيت ثحطا 

ضا ج٨ت ٣ يب ؾبيط زؾتٖب٨٧ب زض ن٤ضت ١يبظ افضبي زيٖطي اظ ٝج٤ٞف٦ ق٨طزاضي  ت٤ا١سضئيؽ ؾتبز ٝي -1تجهط٥ 

 زف٤ت ١ٞبيس.  ،ؾتبززض ٧ْٞبضي  فض٤يت ٣

-ٝمي تقطيمو   ثي٢ي ٣ٕيطي اظ ت٤اٟ ّبضق٢بؾي ٣ ى٢ي ق٨طزاضي پيفؾبذتبض ؾتبز زض تكْيالت ٤ٝج٤ز ٣ ثب ث٨ط٥ -2تجهط٥ 

عطح ٣ تبييس زض ق٤ضاي ٝقب١٣ي٠ ق٨طزاضي ٣  پؽ اظزضن٤ضت ١يبظ ث٦ ت٤َيت ثس٦١ ّبضق٢بؾي ٣ اجطايي ؾتبز، ٝطاتت  ز.ق٤

 ٍبث٘ ا١جبٛ ٝي ثبقس.عي ٝطاح٘ ٍب١٤١ي 

 ا١تربة ٣ ٝقطىي ١ٞبيس.ذ٤ز، ت٤ا١س يْي اظ افضبي ؾتبز ضا ثق٤٢اٟ جب١كي٠ ز٣ٛ ضئيؽ ؾتبز )ق٨طزاض( ٝي -3تجهط٥ 

١يمط( ثبيمس زاضاي    ٧200000ب، قم٨ط٧بي ٝطاّمع اؾمتبٟ ٣ قم٨ط٧بي ثمب جٞقيمت ثمبالي        ّال١ك٨ط تبز )زضزثيط ؾ -4تجهط٥ 

٦ّ ثب حْٜ ضئميؽ  ثبق٢س ؾبٗ(  5)حساٍ٘ ّبىي ٣ تجطثيبت ٣ ثبالتط( ّبضق٢بؾي ٝطتجظ ثب ٝسيطيت ثحطاٟ ) فبٙي٦تحهيالت 

  .قس س٢ٝه٤ة ذ٤ا٧ يضثب ا٤ٙ٣يت ّبض٢ّبٟ ق٨طزا ؾبٗ 2ٝست ؾتبز )ق٨طزاض( ث٦ 

ٝطتجظ ثب ٝسيطيت ثحطاٟ )ّبضق٢بؾي ٣ ثبالتط( ثبقم٢س ّم٦ ثمب     فبٙي٦ ّبضق٢بؾبٟ فض٤ ؾتبز ثبيس زاضاي تحهيالت -5تجهط٥ 

  .ؾبٗ ٢ٝه٤ة ذ٤ا٢٧س قس 2ٝست حْٜ ضئيؽ ؾتبز )ق٨طزاض( ث٦ 
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 زض ٢٧ٖبٛ ٣ضقيت ٧ٞچ٢ي٠ٕطزز. جٚؿبت فبزي ؾتبز ثه٤ضت ٝب٧يب٦١ ٣ ث٦ زف٤ت ضئيؽ يب زثيط ؾتبز تكْي٘ ٝي -3مادٌ 

ج٨ت تكْي٘ جٚؿ٦ ث٦ ٧ط ١ح٤ ٠ْٞٝ زف٤ت ث٦ فٞ٘ آ٣ضز. جٚؿمبت  ٝي ت٤ا١س اٙقبز٥، ضئيؽ يب زثيط ؾتبز اضغطاضي ٣ ى٤ً

 .قساٙقبز٥( تكْي٘ ذ٤ا٧س ث٦ تكريم ضئيؽ يب زثيط )ث٦ ع٤ض ى٤ًيبز قس٥ 

٢س ٤ٝاضز پيك٨٢بزي ضا ج٨ت عطح زض جٚؿ٦ ت٤ا١١ٞبيس. ؾبيط افضبء ٝيزؾت٤ض جٚؿبت ضا ضئيؽ يب زثيط تقيي٠ ٝي -1تجهط٥ 

 ث٦ زثيطذب٦١ ؾتبز اضاي٦ ١ٞبي٢س.

ض٣ظ ٍجم٘ اظ   3زف٤ت ثطاي جٚؿبت فبزي ؾتبز ثب شّط تبضيد ٣ ٝح٘ تكمْي٘ ٣ افمالٛ زؾمت٤ض جٚؿم٦ حمساٍ٘       -2تجهط٥ 

 آيس.ث٦ ٣ؾي٦ٚ زف٤ت٢ب٦ٝ ّتجي ثب اٝضبي ضئيؽ يب زثيط ثقٞ٘ ٝي تكْي٘ جٚؿ٦

 .اؾتٝقتجط حبضط زض جٚؿ٦  ثب ضأي اّثطيت افضبي تهٞيٞبت ؾتبز -3تجهط٥ 

اؾمتب١ي اضؾمبٗ تمب پمؽ اظ      ث٦ زثيطذب٦١ؾتبز ثه٤ضت ؾ٦ ٝب٦٧ ٣ زض ٤ٝاٍـ ثحطاٟ حؿت ٤ٝضز جٚؿبت ٕعاضـ  -4تجهط٥ 

 ٧بي ّك٤ض اضؾبٗ ٕطزز.ّك٤ضي ؾتبز ٝسيطيت ثحطاٟ ق٨طزاضي جٞـ ث٢سي ث٦ زثيطذب٦١

٣  پيكمٖيطي، آٝمبزٕي، َٝبثٚم٦ ٣ ثبظؾمبظي    پميف ثي٢مي ٣   ٝطح٦ٚ ٝسيطيت ثحطاٟ )زض چ٨بض ٤ٝض٤ؿ ىقبٙيت ؾتبز  -4مادٌ 

٣ ذمسٝبت   ١كمب١ي آتمف  اظ ج٦ٚٞ ا٤ٝضٍب٤١ٟ ق٨طزاضي(  55زض ضاؾتبي اجطاي ٣ؽبيو ق٨طزاضي )ٝغبثٌ ٝبز٥ ( ٣ ثبظت٤ا١ي

 ٕطزز: قطح شي٘ اجطايي ٝي٦ ٧بي ق٨طي ٣ تسىي٠ ا٤ٝات تقطيو ٣ ثاي٢ٞي، ٢ّتطٗ ؾيالة

 بيىي ي پيشگيريپيش -الف

فٞٚيمبتي  ت٤َيت تم٤اٟ  ضيعي ثطاي ٧بي تبثق٦ ٣ ثط١ب٦ٝثطضؾي تبؾيؿبت ٣ اْٝب١بت ٤ٝج٤ز زض ق٨طزاضي ٣ ؾبظٝبٟ -1

 ق٨طزاضي 

١كمب١ي ٣  ٧مبي آتمف  ٣ تبؾيؿمبت قم٨طزاضي اظ جٞٚم٦ ايؿمتٖب٥     ٧مب بذتٞبٟؾؾبظي اي٠ٞؾبظي، ٤١ؾبظي ٣ َٝب٣ٛ -2

 ج٨ت ّب٧ف ذغطپصيطي زض ثطاثط ح٤ازث ٣ ؾ٤ا١ح؛ ذسٝبت ق٨طيتأؾيؿبت 

-اضايم٦ ثط١بٝم٦  ق٢بؾبيي ٝؿبئ٘ ٣ ٝكْالت ٣ ث٦ ٢ٝؾ٤ض  ث٦ ح٤ظ٥ ىقبٙيت ق٨طزاضي تجعي٦ ٣ تحٚي٘ ح٤ازث ٝطث٤ط -3

 ؛٧بي پيكٖيطي

 ؛٣ؽبيو ق٨طزاضي٧بي اي٢ٞي زض ح٤ظ٥ ١ب٦ٝضيعي ثطاي ١ؾبضت ثط اجطاي آئي٠ثط١ب٦ٝ -4

 ١يبظ ثطاي اضتَبي ّيييت فْٞٚطز ق٨طزاضي زض ٝسيطيت ثحطاٟ؛٧بي ّبضثطزي ٤ٝضز ا١جبٛ پػ٧٣ف -5

 آمادگي -ب

٧مب ٣  ٝج٤ٞفم٦ قم٨طزاضي )ٝقب١٣مت     ٝكي ٣ ؾيبؾتٖصاضي زض ح٤ظ٥ ثط١ب٦ٝ اجطايي ٣ ١ؾبضت ثط ىقبٙيمت ت٨ي٦ ذظ -1

 ظ ثب چ٨بض ٝطح٦ٚ ٝسيطيت ثحطاٟ؛ق٨طزاضي( زض ا١جبٛ ٣ؽبيو ٝطتج٧بي ظيط ٝج٤ٞف٦  ؾبظٝبٟ

٧ب ثطاي تبٝي٠ افتجبضات ٤ٝضز ١يبظ ٝطاح٘ ٝرتٚو ٝسيطيت ثحطاٟ اظ عطيٌ ٢ٝبثـ زاذٚي ق٨طزاضيضيعي الظٛ ثط١ب٦ٝ -2

)عي ٝطاح٘ ته٤يت زض ق٤ضاي اؾمالٝي قم٨ط(، ىطٝب١مساضي ٣ اؾمتب١ساضي )عمي ٝطاحم٘ ترهميم زض قم٤ضاي         

 (؛ٍب١٤١ي زض ٧يبت ٣ظيطا٣ٟظاضت ّك٤ض )عي ٝطاح٘ ٝسيطيت ثحطاٟ ق٨طؾتبٟ ٣ اؾتبٟ( ٣ 
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ض٣ظضؾمب١ي ؾيؿمتٜ ٝمسيطيت ثحمطاٟ قم٨طزاضي ٣ ا١جمبٛ       ، ث٦ّبض٢ّبٟضيعي ٣ ٧ٞب٢٧ٖي ثطاي اضتَبي زا١ف ثط١ب٦ٝ -3

تحَيَبت زض ح٤ظ٥ ٣ؽبيو ق٨طزاضي زض ٝسيطيت ثحطاٟ اظ عطيٌ ثطٍطاضي اضتجبط ثمب ٝطاّمع فٞٚمي، تحَيَمبتي ٣     

 اجطايي شي نالح؛ 

ٝسيطيت ثحمطاٟ   ٝطح٦ٚ چ٨بضهي ظيط ٝج٤ٞف٦ زض ٧بي ترهثب افضبي ؾتبز ٣ ّٞيت٦ الظ٣ٛ ٧ٞب٢٧ٖي ضيعي ثط١ب٦ٝ -4

 پيكٖيطي، آٝبزٕي، َٝبث٦ٚ ٣ ثبظؾبظي ٣ ثبظت٤ا١ي؛پيف ثي٢ي ٣قبٝ٘؛ 

٧بي ٧ْٞبضي زض٣ٟ ثركي، ثي٠ ثركي ٣ ٝيبٟ ثركي زض ح٤ظ٥ ٝمسيطيت ثحمطاٟ زض ؾمغح قم٨طي،     ت٤َيت ظٝي٦٢ -5

 اي ٣ ٝٚي؛٢ٝغ٦َ

ْٝب١يع٥ اظ ت٤اٟ ٣ اْٝب١بت ١يمط٣ي ا١ؿمب١ي، تج٨يمعات ٣ زا١مف ى٢مي ٤ٝجم٤ز زض ٝج٤ٞفم٦         ايجبز ثب١ِ اعالفبت -6

 ق٨طزاضي ث٦ ٢ٝؾ٤ض ثْبضٕيطي زض قطايظ ثحطا١ي؛ 

آالت، ٣ؾبي٘ ٣ تج٨يعات ٝم٤ضز ١يمبظ ٝج٤ٞفم٦ قم٨طزاضي ثمطاي      ضيعي ٣ ٧ٞب٢٧ٖي الظٛ ثطاي تأٝي٠ ٝبقي٠ثط١ب٦ٝ -7

 ؾ٤ا١ح ٝرتٚو زض ق٨ط؛ ٢ّتطٗ قطايظ اضغطاضي ١بقي اظ ٤ٍ٣ؿ ح٤ازث ٣

طاضي ١بقي اظ ٤ٍ٣ؿ ح٤ازث ايجبز ٧ٞب٢٧ٖي ٣ اٍساٛ ثطاي ا١ؿجبٛ ٝيبٟ ٝج٤ٞف٦ ق٨طزاضي ثطاي ٢ّتطٗ قطايظ اضغ -8

  ثط١ب٦ٝ ضيعي ثطاي اجطاي ٝب٤١ض٧بي ٝطتجظ٣ ؾ٤ا١ح ٣ 

ثحمطاٟ اظ   ضيعي الظٛ زض ظٝي٦٢ اضتَبي إٓب٧ي ق٨ط١٣ساٟ زض ظٝي٦٢ ىط٢٧مٔ اي٢ٞمي ٣ ٧ْٞمبضي زض ٝمسيطيت    ثط١ب٦ٝ  -9

٧ٞچ٢ي٠ ثطپمبيي ١ٞبيكمٖب٥ ٣ تبؾميؽ    ٣ عطيٌ ٝطاّع ىط٢٧ٖي ٣ اجتٞبفي ق٨طزاضي، تبث٧٤ٚبي تجٚينبتي ق٨طزاضي 

 زض ح٤ظ٥ ٣ؽبيو ٣ اذتيبضات ق٨طزاضي؛ ٝطاّع ٤ٝظ٥ ٣ ؾبيط ٝطاّع آ٤ٝظـ ق٨ط١٣سي 

فٞٚيبتي ٝطتجظ ثب ٝمسيطيت  ضيعي ثطاي اضتَبي ؾغح آ٤ٝظقي ٣ زا١ف ى٢ي ٝسيطاٟ، ّبضق٢بؾبٟ ٣ ١يط٧٣بي ثط١ب٦ٝ -10

ؾمبيط  ٣  ٧مبي ترههمي، ٝمب٤١ض   ٧مب ٣ ٢ّيمطا١ؽ  ٧بي آ٤ٝظقي، ٧ٞبيف٧ب ٣ ّبضٕب٥٥ضثحطاٟ اظ عطيٌ ثطٕعاضي ز٣

 ض٣ق٨بي ٝتسا٣ٗ.

 مقابلٍ -ج

٧بي ٝؿمئ٤ٗ َٝبثٚم٦ ثمب    ٧ب ٣ ؾبظٝبٟثبـ ث٦ ٝقب١٣ت٧بي اضغطاضي ٣ آٝبز٥افالٛ ٣ضقيت٣  ى٤ضيّؿت اعالفبت  -1

 ق٨طزاضي؛ ح٤ازث ٣ ؾ٤ا١ح زض

ثؿيج اْٝب١بت ٣ اٍساٛ فٞٚيبتي ثطاي ٢ّتطٗ قطايظ ثحطاٟ، ٝغبثٌ قطح ٣ؽبيو ٣ ضفبيت ؾٚؿ٦ٚ ٝطاتت ىطٝب١س٧ي  -2

 ٣ اجطايي تقيي٠ قس٥ زض ٍب٤١ٟ تكْي٘ ؾبظٝبٟ ٝسيطيت ثحطاٟ ّك٤ض ٣ آئي٠ ١ب٦ٝ اجطايي ٍب٤١ٟ.

 بازسازي ي بازتًاوي -د

ثبظؾبظي ىضب٧بي ف٤ٞٝي ق٨طي ثقس اظ ٤ٍ٣ؿ حم٤ازث ٣   ،ق٨طي٧ْٞبضي ٣ اٍساٛ زض پبّؿبظي ٝقبثط ٣ ىضب٧بي  -1

 ؾ٤ا١ح؛

 ؛ي آؾيت زيس٥ ٣ تأٝي٠ ؾبيط تج٨يعات ٤ٝضز١يبظ اٝساز ٣ ١جبت اذتهبنيتج٨يع ٣ ٤١ؾبظي ٣ؾبي٘ ١َٚي٦ اٝساز -2

 ٝؿت٢سؾبظي ح٤ازث، اٍساٝبت ٣ تجعي٦ ٣ تحٚي٘ آ٨١ب زض ؾغح ح٤ظ٥ فْٞٚطزي ٝج٤ٞف٦ ق٨طزاضي؛ -3
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ٝطتجظ ثب ٝسيطيت ثحطاٟ اظ عطيمٌ  ٧بي اجطايي ثط١ب٦ٝضيعي ٣ ٧ٞب٢٧ٖي ث٤ز٥ ٣ ثط١ب٦ٝ ىقبٙيت ؾتبز ١َف ٣ ١ح٥٤ -1تجهط٥ 

  پصيطز.٧بي ظيط ٝج٤ٞف٦ ا١جبٛ ٝيافضبي ؾتبز ٣ ّٞيت٦

ٟ  ٦زضذه٤ل ؾبيط ح٤ازث ٣ ا٤ٝض ٝطتجظ ثب ٝسيطيت ثحطاٟ، قم٨طزاضي ثم   -2تجهط٥  الظٛ ضا ثمب  ي ٧ْٞمبض  ،ف٢م٤اٟ پكمتيجب

 (.١ب٦ٝ اجطايي ٍب٤١ٟ ٝص٤ّضٝغبثٌ ٍب٤١ٟ ٝسيطيت ثحطاٟ ّك٤ض ٣ آئي٠)ا١جبٛ ذ٤ا٧س زاز  ٝت٤ٙي٧بي زؾتٖب٥

 ا٧ٜ ٣ؽبيو ٣ اذتيبضات زثيط ؾتبز ث٦ ٍطاض ظيط اؾت: -5مادٌ 

 ؾتبز؛٧ب ٣ تهٞيٞبت ٣ ٝه٤ثبت اتربش تهٞيٞبت الظٛ ج٨ت اجطاي ثط١ب٦ٝ .1

 ٧بي اجطايي؛٧ب يب عطحزض ثط١ب٦ٝ ؾط٧ب ٣ يب اضاي٦ پيك٨٢بز تجسيس ٧١ب، عطح٦ ثط١ب٦ٝاضاي .2

ض ٝطاحم٘ چ٨بضٕب١م٦ ٝمسيطيت ثحمطاٟ ثمطاي قم٤ضاي ٝقمب١٣ي٠        ٤ٝضز ١يبظ قم٨طزاضي ز ت٨ي٦ ٣ ت٢ؾيٜ ثط١ب٦ٝ ث٤زج٦  .3

 ؛ض٤اثظ ٣ َٝطضات ٝطث٤ع٦ ق٨طزاضي ٣ اجطاي آٟ پؽ اظ ته٤يت ٨١بيي ق٤ضاي اؾالٝي ق٨ط ثب ضفبيت

  ثي٢ي قس٥؛پيف٧بي زض ضاؾتبي ٣ؽبيو ٣ ٝب٤ٝضيتافضبي ؾتبز تَؿيٜ ّبض ٣ ايجبز ٧ٞب٢٧ٖي ثي٠  .4

 ٧بي ٝطتجظ ثب ٝسيطيت ثحطاٟ؛زض ح٤ظ٥ زض ازاضات، ٤ٝؾؿبت ز٣ٙتي ٣ ذه٤نيق٨طزاضي ١ٞبي٢سٕي  .5

 تي ٦ّ ضئيؽ ؾتبز تي٤يض ّطز٥ ثبقس؛ا١جبٛ ؾبيط ٣ؽبيو ٣ اذتيبضا .6

ضؾب١ي ث٦ ق٨ط١٣ساٟ زض قطايظ اضمغطاضي،  اجطاي ّبٝ٘ ٣ؽبيو تقيي٠ قس٥ ٣ پ٤قف ٢ٝبؾت ذسٝتضاؾتبي زض  – 6ٝبز٥ 

٧بي ٝطتجظ، ظيمط  ٧ب ٣ زؾتٖب٥ث٢سي جٞقيتي تقيي٠ قس٥ ٣ ثب فض٤يت ؾبظٝبٟٝت٢بؾت ثب ؾغح شي٘ ترههي ّبضٕط٥٣ ٧بي

 تكْي٘ ذ٤ا٧س قس:١ؾط ؾتبز 

 ٌايمىي، آتش وشاوي ي امداد ي وجات  كارگري 

 :  ّبضٕط٥٣افضبي 

 (بضٕط٥٣ّ ٝؿئ٤ٗ) ١كب١ي ٣ ذسٝبت اي٢ٞي ق٨طزاضيؾبظٝبٟ يب ٣احس آتف / ٝؿئ٤ٗٝسيطفبٝ٘ -

 ق٨طزاضي ١ٞبي٢س٥ ٝقب١٣ت ق٨طؾبظي -

 ١ٞبي٢س٥ جٞقيت ٧الٗ احٞط -

 ١ٞبي٢س٥ ا٣ضغا١ؽ -

 ٣ آثريعزاضي ٝطاتـ١ٞبي٢س٥ ؾبظٝبٟ ج٨ٖٚ٢ب، -

 ٣ ٢ّتطٗ ؾبذتٞبٟ ١ٞبي٢س٥ ؾبظٝبٟ ١ؾبٛ ٢٨ٝسؾي -

 ٣ ق٨طؾبظي ١ٞبي٢س٥ ازاض٥ ّ٘ ضا٥ -

 ٌتدفيه كارگري 

 : ّبضٕط٥٣افضبي 

 (ّبضٕط٥٣ ٝؿئ٤ٗ) ؾبظٝبٟ يب ٣احس آضاٝؿتبٟ ق٨طزاضيٝسيطفبٝ٘/ ٝؿئ٤ٗ  -

 ١ٞبي٢س٥ ١يط٣ي ا١تؾبٝي -

 ١ٞبي٢س٥ پعقْي ٍب١٤١ي -



 

8 

 

 ١ٞبي٢س٥ ازاض٥ ّ٘ تجٚينبت اؾالٝي -

 ١ٞبي٢س٥ ازاض٥ ّ٘ ثجت اح٤اٗ -

 ١ٞبي٢س٥ زا١كٖب٥ ف٤ٚٛ پعقْي -

 ١ٞبي٢س٥ ا٣ضغا١ؽ -

 ١ٞبي٢س٥ ازاض٥ ٝحيظ ظيؿت -

 ٌَاي شُري؛ سيالبكىترل  كارگري 

 :ّبضٕط٥٣ افضبي

 (ّبضٕط٥٣ ٝؿئ٤ٗ) ذسٝبت ق٨طي ق٨طزاضي ١ٞبي٢س٥ ٝقب١٣ت -

 ١ٞبي٢س٥ ؾبظٝبٟ يب ٣احس آتف ١كب١ي ٣ ذسٝبت اي٢ٞي ق٨طزاضي -

 ١ٞبي٢س٥ جٞقيت ٧الٗ احٞط -

 ١ٞبي٢س٥ ازاض٥ آة ٣ ىبضالة -

 ١ٞبي٢س٥ ازاض٥ ج٨بز ّكب٣ضظي -

 ٌرساوي َشدار ي اطالع كارگري 

 :ّبضٕط٥٣افضبي 

 (ّبضٕط٥٣ ٝؿئ١ٗ٤ٞبي٢س٥ ضئيؽ ؾتبز ٝسيطيت ثحطاٟ ق٨طزاضي ) -

 ؾبظٝبٟ يب ٣احس آتف ١كب١ي ٣ ذسٝبت اي٢ٞي ق٨طزاضي١ٞبي٢س٥  -

 ١ٞبي٢س٥ ٝقب١٣ت اجتٞبفي )زضن٤ضت ٣ج٤ز زض چبضت تكْيالتي ق٨طزاضي( -

 ١ٞبي٢س٥ ض٣اثظ ف٤ٞٝي ق٨طزاضي -

 جٞقيت ٧الٗ احٞط -

 ١ٞبي٢س٥ ؾبظٝبٟ نسا ٣ ؾيٞب -

 آ٤ٝظـ ٣ پط٣ضـازاض٥ ١ٞبي٢س٥  -

 ١ٞبي٢س٥ ازاض٥ ٤٧اق٢بؾي -

 ١ٞبي٢س٥ ١يط٣ي ا١تؾبٝي -

٧مب  ٧بي ٝت٤ٙي ثطاي فض٤يت زض ّمبضٕط٥٣  ٧ب ٣ زؾتٖب٥ت٤ا١س اظ ؾبيط ؾبظٝبٟضئيؽ ؾتبز ثط حؿت ضط٣ضت ٝي -1تجهط٥ 

 زف٤ت ١ٞبيس.

 ّمبضٕط٥٣ ٤ٝؽو ث٦ تكْي٘ ٧ط چ٨بض  جٞقيت١يط  100000، ٝطاّع اؾتبٟ ٣ ق٨ط٧بي ثبالي ّال١ك٨ط٧ب ق٨طزاضي -2تجهط٥ 

زض ميمط ايم٠    .٧مبي ٝمص٤ّض ضا تكمْي٘ ذ٤ا٢٧مس زاز    ّبضٕط٥٣  ،٧ب ثط حؿت ضط٣ضتثبق٢س. ؾبيط ق٨طزاضيتقيي٠ قس٥ ٝي

 پصيطز.٧ب ٣ ٣احس٧بي ٝطث٤ع٦ زض ق٨طزاضي ا١جبٛ ٝياظ عطيٌ ؾبظٝبٟ ّبضٕط٥٣ن٤ضت ٣ؽبيو تقيي٠ قس٥ ثطاي ٧ط 
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( ٣ ثمب زض١ؾمط ٕمطىت٠ ٝيمعاٟ     4قطح ٣ؽبيو تقيي٠ قس٥ ثطاي ؾتبز )ٝمبز٥  ٝت٢بؾت ثب  ّبضٕط٥٣ ٧بقطح ٣ؽبيو  -3تجهط٥ 

ثب ٧ٞمب٢٧ٖي  ؾبذت تقيي٠ ٣ اظ ؾ٤ي زثيطذب٦١ ّك٤ضي ؾتبز ٝص٤ّض ٧بي عجيقي ٣ ا١ؿبٟپصيطي ق٨ط زض ثطاثط ثحطاٟآؾيت

   .ؾبظٝبٟ ٝسيطيت ثحطاٟ ّك٤ض اثالك ٝي ٕطزز

ثي٢ي قس٥ ثب عي ٝطاحم٘  پيف ّبضق٢بؼ ٝطتجظ ثب ٧ط يِ اظ ّبضٕط٥٣ ٧بياؾترساٛ  ١ؿجت ث٦ ت٤ا١سق٨طزاضي ٝي -4تجهط٥ 

 ٣ زضيبىت ٝج٤ظ٧بي ٍب١٤١ي اٍساٛ ١ٞبيس.

٧ب ٝغبثٌ قطح ٣ؽبيو ذ٤ز زض قطايظ فبزي )اظ ٍجي٘؛ ذسٝبت ق٨طي، حٞ٘ ٣ ١َ٘ ق٨طي ٣...( ّٚي٦ ق٨طزاضي -5تجهط٥ 

 اٍساٝبت ٤ٝضز ١يبظ ثطاي اضاي٦ ذسٝبت ث٦ ق٨ط١٣ساٟ ن٤ضت پصيطز.   ظٛ ضا زاقت٦ تبضغطاضي ١يع آٝبزٕي الثطاي قطايظ اثبيس 

ثب ٙحبػ زض ؾطىه٘ ّالٟ ث٤زجم٦   ي ث٤زج٦، ٝتٜٞ ث٤زج٦، انالح ٣ تيطيل ث٤زج٦ ق٨طزاضيثطضؾي ٣ ته٤يت ٨١بي -7ٝبز٥ 

 ذ٤ا٧س ث٤ز. ثط ف٨س٥ ق٤ضاي اؾالٝي ق٨ط٤ٝض٤ؿ ّبضي ؾتبز  زض ذه٤لاي 

تب پبيبٟ اؾي٢س ٝب٥ ٧ط ق٨طزاضي زض ح٤ظ٥ ىقبٙيت ؾتبز  ؾبال١٦١ٞبيس ٦ّ ثط١ب٦ٝ ٣ ث٤زج٦  تطتيجي اتربش ؾتبز ثبيسزثيط  -8مادٌ 

 ثطؾس.ق٤ضاي ٝقب١٣ي٠ ق٨طزاضي ؾبٗ ث٦ ته٤يت 

 ٝطث٤ع٦ ثي٢ي ١كس٥ اؾت ثط عجٌ ٍب٤١ٟ ق٨طزاضي ٣ ٤ٍا١ي٠ ٣ َٝطضاتپيف زؾت٤ضاٙقٞ٘ؾبيط ٤ٝاضزي٦ْ زض اي٠  -9مادٌ 

 ذ٤ا٧س ث٤ز.

ثب ٧سه ت٤ا٢ٞ١سؾبظي ٣ ت٤َيت  ٧بي ّك٤ض٧ب ٣ ز٧يبضي٣ ؾبظٝبٟ ق٨طزاضي ؾبظٝبٟ ٝسيطيت ثحطاٟ ّك٤ض -10مادٌ 

تهٞيٞبت ق٤ضاي  ٧بي احتٞبٙي اظ ٝح٘ ٢ٝبثـ ٝٚي ٣ اؾتب١ي ٣ ٧ٞچ٢ي٠ زض ٍبٙت٧ب زض ٝسيطيت ثحطاٟجبيٖب٥ ق٨طزاضي

  ثي٢ي ٣ ترهيم ذ٤ا٧س زاز.افتجبضات الظٛ ضا پيف ٧ٞب٢٧ٖي ٝسيطيت ثحطاٟ ّك٤ض، اؾتبٟ ٣ ق٨طؾتبٟ

-ٍب٤١ٟ تكْي٘ ؾبظٝبٟ ٝسيطيت ثحطاٟ ّك٤ض ٣ آئي٠ 9ٝبز٥ ٍب٤١ٟ ق٨طزاضي ٣  55زؾت٤ضاٙقٞ٘ ث٦ اؾت٢بز ٝبز٥ اي٠  -11ٝبز٥ 

ق٤ضا٧بي اؾالٝي ّك٤ض ٣ ا١تربة ق٨طزاضاٟ،  ثبتٍب٤١ٟ تكْيالت، ٣ؽبيو ٣ ا١ترب ٣71 ٝبز٥ ١ب٦ٝ اجطايي ٍب٤١ٟ ٝص٤ّض 

٣ ج٨ت  ق٤ضاي ٧ٞب٢٧ٖي ٝسيطيت ثحطاٟ ّك٤ض ته٤يت 19/12/1393زض جٚؿ٦ ٤ٝضخ تجهط٥  23ٝبز٥ ٣  11 ٝكتٞ٘ ثط

  .ٝي ٕطزز ٧بي ّك٤ض اثالكق٨طزاضياؾتب١ساضي ٧ب ٣ اجطا ث٦ ّٚي٦ 

ض٠ٞ ثطضؾي ١تبيج  زؾت٤ضاٙقٞ٘،اي٠ ٧بي ّك٤ض ثقس اظ عي ز٣ ؾبٗ اظ تبضيد اثالك ٧ب ٣ ز٧يبضيق٨طزاضي ؾبظٝبٟ تجهط٥:

ٕيطي ٧ب زض ٝسيطيت ثحطاٟ زضذه٤ل ازا٦ٝ، تنييط ٣ يب اضتَبي ؾبذتبض اثالك قس٥ تهٞيٜحبن٘ اظ اٍساٝبت ق٨طزاضي

 ذ٤ا٧س ٤ٞ١ز.
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قاًَى  55استٌاد هادُ بِ ّا( )اّذاف، ساختار تشكيالتي، ٍظايف ٍ هاهَريت "در شْزداريْا ستاد هذيزيت بحزاى"دستَرالعول تشكيل:  توضيح:

ٍ ساسهاى هذيزيت بحزاى كشَر در راستاي شزح ٍظايف ٍ  ًاهِ اجزايي قاًَى هذكَرشْزداري ٍ قاًَى تشكيل ساسهاى هذيزيت بحزاى كشَر ٍ آئيي
ابالغ قَاًيي ٍ  تٌظين ٍ، تْيِّاي تابعِ ّوچٌيي ّا ٍ ساسهاىيت، ّذايت ٍ ًظارت بز شْزداريساسهاى شْزداريْا ٍ دّياريْاي كشَر هبٌي بز حوا

گيزي اس تجارب ، با بْزُّاي تابعِ ٍ ٍابستِّا ٍ ساسهاىستاد، استاًذاري ي ٍاحذّاييّاي السم بوٌظَر راٌّواّا ٍ بخشٌاهِدستَرالعول هقزرات ٍ
 "ّاي كشَر تْيِ ٍ تذٍيي شذُ استحزاى )داخلي ٍ خارجي( بزاي اجزا در شْزداريهتخصصيي ٍ كارشٌاساى حَسُ هذيزيت ب

 

 گسوه تدويه دستوزالعمل:
 هزتضي اكبزپَر هعاٍى آهادگي ٍ هقابلِ ساسهاى هذيزيت بحزاى كشَر-1

 هحوذ حسي آبادي؛ هذيزكل دفتز ًَساسي، تحَل اداري ٍ فٌاٍري اطالعات ساسهاى شْزداريْا ٍ دّياريْاي كشَر-2

 هحوذ حسيي يشداًي هذيز كل دفتز ّواٌّگي اهَر پيشگيزي ٍ دبيزخاًِ شَرايعالي ٍ شَراي ّواٌّگي هذيزيت بحزاى كشَر-3

هَادخطزًاک،  آٍاربزداري ساختواًْا، آتش ًشاًي ٍهاشيي آالت،  تَسيعبيوِ، باسساسي ٍ باستَاًي، تاهيي ٍ "هجيذ عبذالْي؛ دبيز كارگزٍُ -4
   "اًتقال ٍ تذفيي هتَفياى

 هسعَد احوذي؛ هذيزكل دفتز ّواٌّگي عوزاًي ٍ خذهات شْزي ساسهاى شْزداريْا ٍ دّياريْاي كشَر-5

 بابك ًَرالْي؛ كارشٌاس دفتز ّواٌّگي عوزاًي ٍ خذهات شْزي ساسهاى شْزداريْا ٍ دّياريْاي كشَر-6
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