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 ضوابط و مقزرات شهزساسي مزتبط با مبحث مديزيت بحزان

 پذيزي شهز در بزابز سلشلهتبییه مفاهیم شهزساسي با هدف کاهش آسیب

 

 معیارها و استانداردهای اسکان موقت
 های جمعیتی و اقتصادیجنبه

اسکاى هَقت ٍ هحل آًْا تایذ تَصیع آهاسی جوعیت )سي، جوعیت، پشاکٌذگی، ضشایظ جسواًی(، دس تعییي فضای هَسد ًیاص تشای 
افشادی کِ دس ًقاط دیگش ضْش یا کطَس ًضد تستگاى دیذُ )خشدساالى، افشاد هسي، هعلَلیي ٍ تیواساى ٍ ... ( ٍ دسصذ دسصذ افشاد آسیة

استفادُ عوَهی یا خصَصی اص فضاّا الصم است ٍضعیت اجتواعی ٍ تِ عالٍُ تشای تشسسی اهکاى  سًٍذ دس ًظش گشفتِ ضَد.هی
 جَ ًیض هَسد تَجِ قشاس گیشد.اقتصادی جوعیت پٌاُ

 لواسم اولیه سندگی
ظشٍف غزا تشای ّش ًفش ضاهل یک عذد تطقاب غزاخَسی، قاضق، لیَاى، ظشف آضپضی تا سشپَش هٌاسة، لگي،  -

آٍسی لیتشی تشای جوع 01تا  01وچٌیي الصم است ّش خاًَادُ دٍ عذد ظشف کاسد آضپضخاًِ، ٍ دٍ عذد قاضق چَتی است. ّ
 لیتش تشای رخیشُ آب داضتِ تاضذ. 01یض ظشٍفی تا ظشفیت تا ًآب ٍ 

 گشم صاتَى دس هاُ. 021تشای ّش ًفش  -

 تالص، پتَ، هلحفِ. -

 ّای اٍلیِ.داسٍ ٍ جعثِ کوک -

 ذُ ٍ ... (.)هسَاک، خویشدًذاى، صاتَى ٍ هَاد ضَیٌ ٍسایل تْذاضتی -

 چشاغ قَُ. -

 اسثاب تاصی ٍ سشگشهی. -

 کتاب. -

اًذ ٍ دس اًتخاب آًْا تایذ دادُتایذ هطاتِ ٍسایلی تاضذ کِ هشدم قثل اص ضشایظ اضطشاسی هَسد استفادُ قشاس هیایي ٍسایل 
 تیٌی ضَد.ضیٌی پیصهالحظات فشٌّگی ٍ هزّثی ٍ آداب ٍ سسَم هَسد تَجِ تاضٌذ. تشای ّشیک اص هَاسد ًیض تایذ اهکاى جایگ

 تغذيه
 تِ هَاد غزایی ٍ ًحَُ تاهیي آًْا دس فصل پٌجن اضاسُ ضذُ است.اص ًیهیضاى 

 لباس
. الصم است تشای صًاى، هشداى ٍ کَدکاى تا اغلة آٍاسگاى تِ دالیل هختلف هوکي است پَضاک کافی دس اختیاس ًذاضتِ تاضٌذ

اص لحاظ تْذاضتی ًیض اص آًاى  اسة تْیِ ضَد تا عالٍُ تش حفاظت دس تشاتش َّای سشدٍَّایی ٍ فشٌّگی، پَضاک هٌتَجِ تِ ضشایظ آب
 هحافظت ًوایذ.

سال تِ  01کَدکاى صیش دٍ سال تِ حذاقل دٍ دست ٍ تقیِ افشاد تِ حذاقل یک دست لثاس کاهل ًیاص داسًذ. صًاى تا سي تیص اص 
 یاص داسًذ.حذاقل دٍ دست ٍ تقیِ افشاد تِ حذاقل یک دست لثاس صیش ً

 

و روستاهاي اسالمی شهز ها و شوراهايها، دهیاريويژه کارکنان شهزداري  
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 های چادریطزح اردوگاه
دّذ. دس صیش هطخصات یک اسدٍگاُ ًوًَِ ّضاس ًفشی چادسی ًفش سا جای هی 2تا  1ّای چادسی، ّش چادس هسکًَی دس اسدٍگاُ

 اسائِ گشدیذُ است7
چادس هسکًَی قشاس  3هتطکل اص ٍاحذ اسدٍگاّی  1کِ دس ّش تلَک اصلی تلَک اصلی تطکیل یافتِ  5ص ًفشی ا 011ّش اسدٍگاُ 

صهیي تِ صَست  هتشهشتع 15هتشهشتع است، اها تشپایی ّش چادس ًیاص تِ  00داسد. هساحت سطح اضغال خالص ّش چادس هسکًَی 
ٍاحذ اسدٍگاّی است. چٌاًکِ  3کٌذ. ّش تلَک اصلی هتطکل اص صهیي سا اضغال هیهتشهشتع  001ًاخالص داسد. ّش ٍاحذ اسدٍگاّی 

ٍاحذ چادس  3هتشهشتع هساخت داسد ٍ تا احتساب صهیي هَسد ًیاص تشای تشپایی  0311ص هسکًَی تلَک اصلی ضَد تخهطاّذُ هی
تا  0111هتشهشتع هساحت کل صهیي هَد ًیاص تشای ّش تلَک اصلی  511تا  111تْذاضتی ضاهل تَالت ٍ حوام تا هساحت سشٍیس

 تاضذ.هتشهشتع هی 0111
 تیٌی ضَد7چادس غیشهسکًَی تِ ضشح صیش پیص 00ًفشی تایذ  0111دس ّش اسدٍگاُ 

 دسهاًی یچادس اهذاد -

 چادس اًثاس ٍ اسکاى ًیشٍّای اهذادی -

 چادس هَادغزایی ٍ آضپضخاًِ -

 چادس هحل آب آضاهیذًی ٍ ظشفطَیی -

 چادس ًگْثاًی -

 چادس تْذاضت ٍ ٍاکسیٌاسیَى -

 چادس قشًطیٌِ -

 چادس آهاس ٍ کاست ضٌاسایی -

 ایی کاسکٌاىدٍ عذد چادس تشای تَالت صحش -

 دٍ عذد چادس تشای حوام ٍ سختطَیی کاسکٌاى -

هتشهشتع هساحت داسد ٍ  00111تا  01111ّای اصلی داخل اسدٍگاُ تقشیثا تیي تا هحاسثِ جادًُفشی  0111تٌاتشایي ّش اسدٍگاُ 
 ًفش سا داسا است. 631تا  435ظشفیت سکًَت 
لیتش تشای  01تا  02ّای هَقت، ٌاسة الصم است. هصشف آب دس اسدٍگاُضعلِ سٍضٌایی ه 1 ٍاحذ اسدٍگاّی( 0چادس ) 3تشای ّش 

سٍص  0ّوچٌیي الصم است حذاقل تِ هیضاى ضَد. تیٌی هیپیصلیتش تشای ّش ًفش دس سٍص  011ّای دائوی ّش ًفش دس سٍص ٍ دساسدٍگاُ
تختِ پتَ دس  0تا  0عذد صیشاًذاص ٍ تشای ّش ًفش  0غزای کٌسشٍی تشای ساکٌاى ٍ کاسکٌاى اسدٍگاُ ٍجَد داضتِ تاضذ ٍ تشای ّش چادس 

 ًظش گشفتِ ضَد.
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