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 مبحث مديريت بحرانضوابط و مقررات شهرسازي مرتبط با 

 
 مراکز جستجو و نجات

٘طا٘ی، ٘یشٚٞای ٔسّح ٚ ... ػّٕیات جستجٛ ٚ ٘جات دس سٚیذادٞای تضسي ٔؼٕٛال تٛسط جٕؼیت ٞالَ احٕش ٚ ساصٔاٖ آتص
ی آٟ٘ا تؼذ اص صِضِٝ خٛاٞذ ٞای ایٗ ٟ٘ادٞا دس سطح ضٟش ٘مص ٟٕٔی دس واٞص صٔاٖ فؼاَ ساصضٛد. تٛصیغ ٔٙاسة پایٍاٜا٘جاْ ٔی

 ریُ سا ٔٛسد تٛجٝ لشاس داد:  ٔٛاسد تٛاٖ داضت. دس ایٗ ساستا ٔی

 

 نشانی و خدمات ایمنی های آتشایستگاه 
تٛا٘ٙذ دس ٔٛالغ اضطشاسی تٝ سایش ا٘ذ ٚ ٔیٞای الصْ سا تشای ا٘جاْ ػّٕیات أذاد ٚ ٘جات دیذٜآٔٛصش٘طا٘ی ٘یشٚٞای آتص

ٞای ٘طت ٌاص، اختالَ سیستٓأذادی وٕه وٙٙذ. تٝ ػالٜٚ خطش آتص سٛصی دس صٔاٖ صِضِٝ تٝ سثة ػٛأُ ٔختّفی ٘ظیش ٘یشٚٞای 
 صا ٚجٛد داسد. ٍٟ٘ذاسی ٔٛاد آتصتشلی یا آسیة دیذٌی ٔشاوض 

 ٞای آتص ٘طا٘ی ػثاستٙذ اص: ٔؼیاسٞای الصْ تشای ا٘تخاب ٔحُ ایستٍاٜ
 ٜدس سطح ضٟش تایذ ٔتٙاسة تا ٔیضاٖ آسیة پزیشی، تشاوٓ جٕؼیت، صٔاٖ ٚ فاصّٝ ٘طا٘ی ٞای آتصتٛصیغ ایستٍا

 ٞای اضطشاسی تاضٙذ. ٞا تایذ دس ٔجاٚست ساٜدستشسی، پشاوٙذٌی ٔشاوض ٟٔٓ ٚ تاسیسات خطش٘ان ٚ ... تاضذ. ایٗ ایستٍاٜ

  ویّٛٔتش است وٝ تش حسة  5تا  2دٞی تیٗ ٘طا٘ی تا دٚستشیٗ ٘مطٝ سشٚیسٞای آتصایستٍاٜحذاوثش فاصّٝ ٔجاص
 یاتذ. ضشایط ٔحّی واٞص ٔی

 ٜ٘طا٘ی ا٘ذیطیذٜ ضٛد. ٞای ٔستمُ آتصدس ٔشاوض صٙؼتی ٚ خطش٘ان تایذ تٕٟیذات خاصی ٘ظیش ایجاد ایستٍا 

ٕٞچٙیٗ  ٘طا٘ی تایذ دس سطح ضٟش تٛصیغ ٔٙاسثی داضتٝ تاضٙذ ٚ جشیاٖ آب آٟ٘ا تؼذ اص صِضِٝ تشلشاس تاضذ.تٝ ػالٜٚ ضیشٞای آتص
٘طا٘ی ضشٚسی است تا دس صٛست لطغ آب دس صٔاٖ صِضِٝ ٔطىّی اص ٞای آتصتأیٗ آب اضطشاسی )ٔٙاتغ آب، چاٜ ٚ ...( تشای ایستٍاٜ

دلیمٝ اص ایستٍاٜ ٔحُ  05تا  01وثش تٝ فاصّٝ پیادٜ سٚی حذا٘طا٘ی تایذ ایٗ ٘ظش ایجاد ٘طٛد. ضٕٙا ٔحُ سىٛ٘ت ٘یشٚٞای آتص
 خذٔت ایطاٖ تاضذ. 

 

 های هالل احمر پایگاه 
ػّٕیات جستجٛ ٚ ٘جات یىی اص ٟٕٔتشیٗ اسواٖ ٚاوٙص اضطشاسی است وٝ الصْ است دس صٔاٖ وٛتاٞی تؼذ اص صِضِٝ آغاص ٚ تا 

وٙٙذٜ ٚ خطش٘ان ػّٕیات ٔؼٕٛالً صٔاٖ تش، خستٝ سشػتی ٔٙاسة د٘ثاَ ضٛد تا تتٛاٖ افشاد ص٘ذٜ تیطتشی سا اص صیش آٚاس ٘جات داد. ایٗ 
ٞای سیضش وشدٜ، ٌُ ٞای تخشیة ضذٜ، خاوشیضٞای سمٛط وشدٜ، ساختٕاٖٞا، تّٛنٚاسیضٜ تٛدٜ ٚ تایذ دسضشایط واسی سخت دس ٔیاٖ

 ٚ الی، تُٛ٘ ٚ ... ا٘جاْ ضٛد. ِزا الصْ است أىا٘ات الصْ تشای ا٘جاْ ایٗ أٛس دس ٔشاوض ٔطخصی تؼثیٝ ٌشدد تا أىاٖ استفادٜ اص آٟ٘ا
ٞای دسٖٚ ضٟشی ٚ تشٖٚ ضٟشی تشای ایٗ ٔٙظٛس تٝ تؼذاد الصْ ٔىا٘یاتی ص ٚلٛع تحشاٖ ٔیسش تاضذ. تٙاتشایٗ تایذ پایٍاٜتالفاصّٝ تؼذ ا

 ٚ احذاث ضٛ٘ذ. 

و روستاهاي اسالمی شهر ها و شوراهايها، دهیاريويژه کارکنان شهرداري  
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ٔتِٛی اصّی ػّٕیات أذاد ٚ ٘جات دس ایشاٖ، جٕؼیت ٞالَ احٕش جٕٟٛسی اسالٔی ایشاٖ است ِٚی ٔشاوضی ٘ظیش ساصٔاٖ آتص 
-ٚ ا٘تظأی ٘یض ٕٞىاسی ٟٕٔی دس ایٗ ػّٕیات خٛاٞٙذ داضت. ٔؼیاسٞای الصْ تشای ا٘تخاب ٔحُ ایستٍاٜ٘طا٘ی یا ٘یشٚٞای ٘ظأی 

 ٞای آتص ٘طا٘ی ٔطاتٝ ٞستٙذ. ٞای ٘جات ػٕذتا تا ٔؼیاسٞای ا٘تخاب ٔحُ ایستٍاٜ
 : ٞای أذاد ٚ ٘جات ٔٛسد تٛجٝ لشاس ٌیشد ػثاستٙذ اصٔٛاسدی وٝ الصْ است دس ساخت ٚ تجٟیض ایستٍاٜ

چادس، پتٛ، ٔٛاد  )٘ظیشٞا ا٘ثاسٞای ٔٙاسثی تشای رخیشٜ الالْ ضشٚسی ٚ اِٚیٝ الصْ دس صٔاٖ تحشاٖ دس ایستٍاٜ -
 غزایی ٚ ...( دس ٘ظش ٌشفتٝ ضٛد. 

 ٞای تجسس دس ٘ظش ٌشفتٝ ضٛد. ٞایی جٟت ٍٟ٘ذاسی سًٔحُ -

ٞای ٞیذسِٚیىی، دستٍاٜ ٛال٘س، جهیاب، آٔثٚسایُ ٔٛسد ٘یاص جٟت ػّٕیات جستجٛ ٚ ٘جات ٘ظیش ٚسایُ ص٘ذٜ -
 ٚ رخیشٜ ساصی ٌشدد. تٟیٝ... ، تشا٘ىاس، ٚسایُ اِٚیٝ پضضىی، ٚ تشش، تاب وت، ِٔٛذ تشق

 تجٟیض ٔشاوض ٔتٙاسة تا ٘ٛع خطش دس ٔٙاطك ٔختّف )ٔسىٛ٘ی، صٙؼتی، وٛٞستا٘ی ٚ ...( ا٘جاْ ضٛد.  -

 

 مراکز امداد و فوریتهای پزشکی و امور بهداشتی 
ٞا ٚ ػّٕیات أذاد ٚ فٛسیتٟای پضضىی ٚ أٛس تٟذاضتی، واٞص ٔشي ٚ ٔیش ٚ سایش ػٛاسض ٘اضی اص ٔصذٚٔیتٞذف اص 

 تاضذ. تاضذ. دس ایٗ ساستا ا٘جاْ الذأات صیش ضشٚسی ٔیٞای ٚاٌیشداس دس ضشایط تحشا٘ی ٔیجٌّٛیشی اص ٌستشش تیٕاسی
 لثت پضضىی. ٞا دس حیٗ ػّٕیات ٔشاجاٖ ا٘ساٖ٘جات تؼییٗ اِٚٛیت دس  -

 تذٖٚ تٛجٝ تٝ ٔاِىیت ٚ ٔٙثغ آٟ٘ا. ٌیشی اص آٟ٘ا تسیج وأُ ٔٙاتغ ٚ أىا٘ات ٚ تٟشٜ -

ح ٔحّٝ، سپس الذأات ٚاوٙص اضطشاسی ساصٔاٖ یافتٝ اص طشیك ایجاد سیستٓ دسٔا٘ی سٝ سطحی )اتتذا دس سط -
 (. ٞای تخصصی ٚ ّٔیٟای ػٕٛٔی ٚ سپس ا٘تماَ تٝ تیٕاسستاٖا٘تماَ تٝ تیٕاسستا٘

سٚص اَٚ تٝ  اسائٝ خذٔات دسٔا٘ی ٚ تٟذاضتی تشای سفغ ٘یاصٞای ٔتغیش تاصٔا٘ذٌاٖ اص ٚضؼیت تحشاٖ ٚ تٙص دس چٙذ -
 دس سٚصٞای تؼذ. ٞای ٔضٔٗ اد داخّی ٚ سپس تیٕاسیٟای حٔشالثت اص تیٕاسی

 ٘ی. دٚسٜ تحشاٞا تالفاصّٝ پس اص طی ضشٚع الذأات تٟذاضت ٔحیط ٚ پیطٍیشی اص ضیٛع تیٕاسی -

سیضی اسائٝ خذٔات پضضىی اضطشاسی، أىا٘ات ٚ تٝ ٔٙظٛس ا٘جاْ ایٗ الذأات الصْ است پیص اص ٚلٛع صِضِٝ ػالٜٚ تش تش٘أٝ
ٞای الصْ ٘یض دس سطح ضٟش تأیٗ ضٛد. تخطی اص ٔٛضٛػات تٝ ػٟذٜ ٔتِٛیاٖ تٛسؼٝ ضٟش ٚ تشخی تٝ ػٟذٜ ٟ٘ادٞای ریشتط صیشساخت

 تاضذ. ٘ی ٚ تٟذاضتی ٔیدس أش أذاد ٚ خذٔات دسٔا
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