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 اريضطرا یطاشردر  کنشوا

 :اريضطرا یطاشر
 میو  دهبو ثهدحا یا قتفاا حاصل که ستای ا هنشد ییزر حطرو  هنشد بینی پیش یطاشر یا ضعیتو گونه هر اریضطرا یطاشر  
 مالی یها رتخسا دیجاا باعث ندابتو یا هشد ینفعذ یها فطرو  یستز محیط ،جامعه ،نسانهاا به صدمهو  سیبآ گ،مر باعث نداتو

 نمازسا تحیاو  دهکر دیجاا فیزیکی یها سیبآ ه،شد نمازسا دیقتصاا فعالیتدر  توقف باعث نداتو می اریضطرا یطاشر یک. دشو
 . کند تهدیدرا 

 :که ستا ضعیتیو نیابحر/  اریضطرا ضعیتو یک ینابنابر
  هدد میرخ  ناگهانی -لفا 

 نماید می متوقفزده و  برهمرا  جامعه/نمازسا یک دیعا فعالیت ناییاتوو  ضعیتو -ب
 .ستا ریفو امقدا مندزنیا -ج 
 کجاو در  کی که دکر بینی پیش انتو نمی یعنی  ستا بینی پیش قابل غیر عموماً  انبحرو  اریضطرا یطاشر هر یها یژگیو
 فتد.ا می قتفاا

 . شوند می کمک مندزنیا انبحر عقوو محض به نددنبو کمک مندزنیااز آن  قبل تا که میدمرو  نددار مخربی رثاآ اریضطرا یطاشر -
 . نددار ستهالکیو ا طوالنی ریثاو آ ماهیت -
 ناقص نگیرندگا تصمیم زنیا ردمو تطالعاو ا ودمحد نماو در ز خیمو یطاشر تحت یگیر تصمیم معموالً نیابحر ضعیتدر و -
 . ستا

 دارد.  میوا  تحیرو  تعجب بهرا  یگیر تصمیم حدوا یعضاو ا دهکر ودمحدرا  تصمیم هید پاسخ ایبر دموجو نماز -
 .طالعاتا بودن وشمخدو  سسترا ی،غافلگیر ن،ماز گیدفشرو  یتودمحد -

 اريضطرا یطاشر مدیریت افهدا
 عملیاتی حدوا رجخاو  خلدر دا ادفرا به سیباز آ یجلوگیر-1
 نهااز آ مستمر حفاظتو  شرکت الموا به رتخسا کاهش -2 
 یستز محیط به رتخسا کاهش  -3 
  تولیددر  قفهو -4
 مسهاو ارزش  ارنسهامد دعتماا تقویت   -5
 
 
 

و روستاهاي اسالمی شهر ها و شوراهايها، دهیاريویژه کارکنان شهرداري  
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 : یفرتعاو  تصطالحاا

 (Crisis) انبحر
 فعالیتی یا قعهوا   قعهوا انبحردارد . پیرا در  نجدرد و ر با اههمر شفتگیوآ جمرو جهر که باشدای  قعهوا یا تهدید نداتو می انبحر
روی  که ستا منفی اتثرا انبحردارد . بنامطلوو  منفی نتایج ایبر یقو پتانسیل که ستا هنشد بینی پیشو  رگبز،  با اههمر
 .ستا لکنتراز  رجخا عضااو که ستا موقعیتی نوعاو  اردمیگذ تاثیر رکا رعتباو ا تشهر

   Emergency Station اريضطرا هیستگاا  
 هند.د منجارا ا دخو ظایفو تا ندرو می نجاآ به اریضطرا یطاشردر  کنشوا ةیژو نکنارکا که مکانی

  MUSTER POINTیمن ا تجمع محل
 . دمیشو گرفته نظردر  اریضطرا یطاشر مهنگادر  ادفرا تجمع ایبر که منا محلی

  Disasterبالیا 

 تختالال،  ت،صدما دیجاا باعث که دشو می به هر حادثه ای اطالق DISASTER  بالیا ،جهانی شتابهد نمازسا تعریف طبق
 جامعهاز  رجخا یها کمک به زنیا که دشو مقیاسیدر  سالمت منظا تخدما یختنر هم بهو  ها ننساا میرو گمر ،محیطی یستز
 .باشد ثهدحااداره  ایبر

   Incident ادیدرو

 ردمو کنشوا سطح.یدآ نمی دبوجو اریضطرا یطاشر یک ادیدرو ونبدرا دارد  . اریضطرا یطاشر دیجاا پتانسیل که ستا ادیخدر
 وهگر تشد سطح بهرا  ادیدرو ERPاظطراری یط اشر حطر ینابنابر.دشو می تعیین ادیدرو تشد سساا بر اریضطرا یطاشردر  زنیا
 جزیی حوادث جدی و حوادث عمده باشد. ادثحو شامل که نماید می یبند

 Minor Accidentجزیی  ادثحو
 تتوقفا به منجر ستا جزئیو  دهنبو نفر یکاز  بیش رویبرآن  تاثیر: باشد یرز یطاشردارای  که دشو می گفته جزئیای  ثهدحا به

 .ننماید دیجاا ورمجا یها سایتروی  بررا  یمنیا یسکر هیچگونه. دنشو سیستمدر  هنشد ییزر برنامه
 


