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 خذمات آتش نشانی در مذيريت بحراناهمیت اصول حمل و نقل و مراکس درمانی و مراکس 

 
یاتین وِ ضْشًطیٌی ٍ هذًیت، یىی اص هشاحل تسیاس ّای تطش تٌگشین دس هیاگش اص هٌظش تاسیخ اًساًی تِ هجوَػِ یافتِ

تن هتشلی تشای سّای اًساًی دس سسیذى تِ یه سیآیذ ٍ قی وشدى آى اٍج فؼالیت گشٍُحیاتی دس صًذگی تطش تِ حساب هی
گاُ اسادُ هؼكَف تِ صیست ای اص هؼاًی آضٌا تا سٍح اًساًی، تجلیتاضذ. ضْشّا ٍ حؿَسضاى تِ ػٌَاى گستشُهی صًذگی تْتش

ّایی اص ًظیش آداب اجتواػی، تْذاضت فشدی ٍ ػوَهی ٍ سفاُ ّا دس وٌاس ّن ًیاصهٌذ حذاللهسالوت آهیضًذ وِ دس آى اًساى
، وِ ثوشُ هَسد اًتظاس آى سفاُ، آسایص ٍ 12دًیای اهشٍص یا تِ ػثاستی لشى  ّایّستٌذ. ّوضهاى تا تَسؼِ، پیطشفت ٍ ًَآٍسی

تاضذ، حَادث غیشهتشلثِ قثیؼی ٍ غیش قثیؼی تا گستشدگی ٍ آثاس ّای اًساًی هیػذالت اجتواػی ّوِ جاًثِ تشای گشٍُ
ّا دس ایي ی اص جاى ٍ هال اًساىگشدد. اص ٍظایف تسیاس هْن داًطوٌذاى ٍ سیاستوذاساى، ًگْذاستخشیثی تیطتش پذیذاس هی

س ساُ ّای گًَاگَى ػلوی ٍ فٌی ٍ تىاسگیشی آًْا گاهی داًذ تا اص ساُحَادث تَدُ ٍ ّش گشٍّی اص اًذیطوٌذاى، سؼی ًوَدُ
تَاًٌذ اثشات هختلفی تش هشاوض حَادث غیش هتشلثِ، تستِ تِ ًَع، ضذت، صهاى ٍ هىاى ٍلَع، هیسسیذى تِ ایي اهش تشداسًذ.

تَاى تِ تاخیش ٍ یا ػذم اقالع سساًی غحیح ٍ تِ هَلغ، سشدسگوی پشسٌل ٍ تی دسهاًی تجای گزاسًذ وِ اص آى جولِ هی
سٍاًی دس  –ّای سٍحی ًظوی آًاى، ووثَد ٍ تىویل سشیغ ظشفیت اٍسطاًس، ووثَد تجْیضات ٍ هَاد هػشفی، تشٍص ٍاوٌص

 اختالل دس ػولىشد ػادی هشوض دسهاًی تذلیل خشاتی تجْیضات ٍ تاسیسات ٍ ًیض اصدحام هشدم اضاسُ ًوَد.پشسٌل ٍ تیواساى، 
دس ولیِ هشاوض  لزا تشای واّص اثشات حَادث غیشهتشلثِ ٍ پیطگیشی اص ػَاسؼ ًاضی اص آى، ٍجَد یه تشًاهِ واهل ٍ هذٍى

 سسذ. ؾشٍسی تِ ًظش هیًطاًی ٍ اغَل حول ٍ ًمل ٍ هشاوض خذهات آتصدسهاًی 

 

 )بخش اول(اصول تخصصی حمل و نقل در شرايط بحران
 

اساس تحمیمات تؼول آهذُ دس خػَظ هذیشیت حول ٍ ًمل دس ضشایف تحشاى، اغَل تخػػی حول ٍ ًمل، تِ دٍ تش 
ضًَذ، دس ایي ساستا اغَل هذیشیتی حول ٍ تٌذی هییشیتی ٍ اغَل واسوشدی( تمسینگشٍُ هجضا اص ّن، اػن اص )اغَل هذ

تایست دس اجشای ػولیات ای اص لَاػذ ولی وِ هیدس ضشایف تحشاى ٍ اغَل واسوشدی حول ٍ ًمل، هطتول تش هجوَػِی ًمل
 تاضذ. حول ٍ ًمل سػایت ضًَذ، هی

 

 درشرایط بحراناصًل مذیریتی حمل ي وقل  -1

 .تاضذهی اّویت حائض آى، غحیح اًجام ٍ سػایت دس اّتوام ٍ ریل هَاسد تِ تَجِ خػَظ ایي دس

  .گردد گردآيری آوُا عملياتی برد ي بىذیپيکرٌ وقليٍ، يسائط از یک َر َایتًاوایی از کامل اطالعات-1-1

 تجْیضات ٍ اهىاًات اص ضفافی تػَیش تتَاًٌذ تا وٌذهی ووه ًمل ٍ حول ّایًاٍگاى هذیشاى تِ اقالػات ایي گشدآٍسی
 حول لاتل ظشفیت حذاوثش خاغآًْا، لاتلیتْای اصًملیِ، ٍسائف اص یه ّشضٌاخت  ٍالغ دس آٍسًذ، تذست خَد اختیاس تحت

و روستاهاي اسالمی شهر ها و شوراهايها، دهیاريويژه کارکنان شهرداري  



 پ
 

 1400مُر 24        
  16 October 2021 

 1443 ربيع االيل 9

ي 
ها

ه 
وز

آم
ن

را
بح

ت 
ري

ذي
م

 
ره

ما
ش

 6 

 هذآواس ٍ غحیح استفادُ دس سا هذیشاى تَاًذهی سفتِ، تىاس لكؼات ًَع ٍ ساختاسی ویفیت سَخت، هػشف هیضاى آًْا، تَسف
 ًمل ٍ حول ًاٍگاى زیشیپاًؼكاف دس هْن ًىات اص یىی ًملیِ، ٍسائف هجذد پیىشتٌذی اهىاى ًوایذ، یاسی ًملیِ ٍسایل اص

 .تاضذهی
 ومائيذ؛ تخصصی را خًد وايگان -2-1

 تذیي دّذ، اًجام سا خاغی فؼالیت غشفا ریشتف، ّایتخص اص یه ّش وِ است هؼٌی تذیي ًاٍگاى یه وشدى تخػػی
 تشخی ٍ حشوات وٌتشل ٍ خَدسٍّا تخػیع سیضی،تشًاهِ ،(ّادسخَاست ٍ ًیاصهٌذیْا) پشداصش تِ تایذ پشسٌل اص تشخی تشتیة
 هجوَػِ هذیشیت ًیض تخطی ٍ تپشداصًذ ًاٍگاى تِ سساًی خذهات ٍ ًگْذاسی ّوچٌیي تجْیضات، ٍ خَدسٍّا ّذایت تِ دیگش

  .تاضٌذ داضتِ ػْذُ تش سا
  گردد؛ بىذیايلًیت زماوی ترتيب بٍ وقلی ي حمل وايگان َایويازمىذی-3-1

 ٍ حول آلایذُ ًاٍگاى یه است، یافتِ تَسؼِ ػول، سشػت ایجاد ٍ صهاى هٌاتغ تش غلثِ هٌظَس تِ ًمل، ٍ حول سیستن اغَالً
 ٍ تشساًذ همػذ تِ ًیاص، ًَع گشفتي ًظش دس تا ایوٌی ٍ سشػت حذاوثش ٍ ّضیٌِ حذالل صهاى، حذالل تا سا هحوَلِ تایذ ًمل

 ٍ تجاسی ًمل ٍ حول دس حتی تاضذ،هی تحَیل صهاى سش تش اغلی سلاتت ،(تحشاى ضشایف دس) اًساى ٍ واال ًمل ٍ حول تشای
 هحوَلِ تحَیل صهاى اتتذا تایذ، ًملی ٍ حول هذیشاى سٍ ایي اص است، گشفتِ ضىل ضذیذتشی قَس تِ سلاتت ایي ًیض هسافشی

 .سا ّضیٌِ ًِ دٌّذ، لشاس هذًظش سا همػذ تِ
 َای معيه اوجام دَيذ؛ حمل ي وقل را در ديرٌتعميرات ي وگُذاری وايگان -4-1

ًمل دس ضشایف تحشاى )تِ هٌظَس پطتیثاًی تخص لجستیه دس جْت خذهات  تا تَجِ تِ اّویت آهادگی سیستن حول ٍ
ٍ تؼویشات پیطگیشاًِ آًْا ساتكِ هستمین  تا ًَع، ٍؾؼیت )خَدسٍّا ٍ تجْیضات(، هیضاى سسیذگیاهذاد ٍ ًجات(، ایي هَؾَع 

یت( ٍاتستِ تِ تؼویشات اساسی داسد، ّوچٌیي افضایص )تَاى، آهادگی، ظشفیت ٍ واسایی( دس ضشایف تحشاى )حیي اًجام هاهَس
 تاضذ. )تؼَیؽ لكؼات فشسَدُ ٍ ًػة تجْیضات جذیذ( هی

 

 اصًل کارکردی حمل ي وقل در شرایط بحران-2
ّای اجشایی هَسد ًیاص دس ایي خػَظ ّا ٍ ًمصّای سٍصهشُ، هاهَسیتاغَل واسوشدی حول ٍ ًمل تِ اًجام فؼالیت

 اسد ریل حائض اّویت است؛ ضَد، دس ایي صهیٌِ تَجِ تِ هَهشتَـ هی
 همػذ( تكَس جذاگاًِ اًجام دّیذ؛ -هسیشیاتی سا تش اساس ّش )هثذأ  -2

 ؛هسیشّای تذاسواتی سا اص هسیشّای ػادی جذا وٌیذ -1

 ّای خَد استفادُ وٌیذ؛ اص فٌاٍسی اقالػات تشای سدیاتی ٍ وٌتشل هحوَلِ -3

 ّای هْن سا تا یه خَدسٍ حول ًىٌیذ؛ هحوَلِ -4

تجْیضات لاتل استفادُ دس ضشایف تحشاى تِ ٍ دس ساستای هؼشفی هٌاتغ حول ٍ ًملی هزوَس، ساصهاى ٍ واستشی خَدسٍ 
هَسد ًظش، هتٌاسة تا ضشایف ٍ ًیاص ایجاد ضذُ دس صهاى اًجام گشدد ٍ الصم است تخػیع اهىاًات تفىیه هٌاتغ، هكشح هی

 . دّذشتَـ تِ ساصهاى خَدسٍیی ّش گشٍُ اص هٌاتغ سا ًطاى هیّای هتٌذیای اص دستًِوًَِجذٍل صیش گیشد، 
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 ًَع ٍسائف ًملیِ هٌثغ
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 خًدريَای سبک:

ًطاًی، سَاسی، تاس، ٍاًت هؼوَلی، آهثَالًس، هَتَسسیىلت، خَدسٍّای چٌذهٌظَسُ، تاًىش آب چشخذاس، آتصٍاًت

 ووپشسی سثه

 خًدريَای ويمٍ سىگيه:

 داس، اتاق ػول سیاسًطاًی، اتَتَس، آهثَالًس، هاضیي ٍیٌچن وفی، واهیًَت، تاًىش آتشساًی، ووپشسی، آتصًی

 خًدريَای سىگيه:

داس ٍ واًتیٌش(، تاًىش حول سَخت، تاًىش حول آب، اتاق ػول سیاس، ًطاًی، اتَتَس، تشیلی)وفی، لثِواهیَى، آتص

 واهیَى واًىس تذٍى یخچال ووپشسی سٌگیي، واهیَى واًىس یخچالذاس،

 آالت:ماشيه

ّای داس، تشیلش ًَسافىي، لَدس، تیل هىاًیىی، جشثمیل، تلذٍصس، تتَى خشدوي، هتِوص، سشدخاًِ سیاس، هاضیي تیسینپل

 سیاس، تشیلی، تشاوتَس، لیفتشان، تسوِ ًمالِ، تػفیِ آب 

 لكاس، هتشٍ، هًََسیل ریلی

 وطتی، ّاٍسگشافت، لایك تٌذسٍ، لایك وائَ، لایك پاسٍیی، جویٌی، جلیمِ ًجات، تجْیضات غَاغی، حلمِ ًجات، تیَج دریایی

 

 


