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 هدف: 1

 ٚ ریشی طزح  خٟت ٔذٖٚ رٚش یه ثٟجٛد ٚ ٍٟ٘ذاری ،اخزا ،استمزار اخزایی رٚش ایٗ تذٚیٗ اس ٞذف

 ٚ تدٟیشات ،ا٘سب٘ی ٘یزٚی تزویت در وٝ است دائٕی ٚ  ٔٛلت تغییزات اس اػٓ تغییزات وّیٝ وٙتزَ

 ٘طذٜ ٔذیزیت تغییزات ٔطّٛة ٘ب ٘تبیح ثزٚس اس أز ایٗ .ٌزدد ٔی ایدبد ...ٚ ٞب رٚیٝ ٚ فزآیٙذٞب ،تسٟیالت

 .ٕ٘بیذ ٔی پیطٍیزی سیست ٚٔحیط ثٟذاضت ،ایٕٙی ٔٙظز اس ضزوت ثز

 کبربرد: داهنه 2

 .دارد وبرثزد ٕٞذاٖ استبٖ ثزق ٘یزٚی تٛسیغ ضزوت اخزایی ٚ ستبدی یٚاحذٞب وّیٝ در ٔذرن ایٗ

 تعبریف: 3

 ٘ذارد

 :هب هسئولیت  4

1-4 تیزیٚ ٌزٜٚ ٔذ ؼبتیٚ وٙتزَ ضب یٕٙیثز ػٟذٜ دفتز ا ٔذرن یثبسٍ٘زی ٚ ثزٚس رسب٘ ،اخزا زییٍیپ تیٔسئِٛ 

 .ثبضذ یثحزاٖ ٔ
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 ضرح: 5

1-5 ضزح الذأبت در ٚضؼیت آتص سٛسی 

 ٘بْ ٚضؼیت:  آتص سٛسی 

 ثشري  ٔتٛسط   وٛچه :ٚسؼت رخذاد ٚضؼیت

 ی ٚلٛع:ٔحُ پیص ثیٙ

 سٔیٙی ٚ ٞٛایی، سبختٕبٟ٘بی اداریا٘جبرٞب، پستٟبی 

ٔزاحُ )فبس( 
الذأبت 

 ایٕٙی

 ٔسئِٛیت اخزا ٔزاحُ اخزایی
پیص ثیٙی سٔبٖ 

 ٔٛرد ٘یبس

ی
یز

طٍ
پی

 

تؼییٗ خب٘طیٗ اَٚ ٚ دْٚ ٔذیزیت در ستبد ٚ أٛرٞبی اخزایی خٟت ٔذیزیت ػّٕیبت در ضزایط 

 اضطزاری

ٔذیز ػبُٔ / ٔذیز ٚاحذٞبی 

 اخزایی
- 

 ٔستٕز أٛر تذاروبت یه اس الالْ دارای ضزایط اضتؼبَ اس دیٍز الالْ در ا٘جبر خذا ٕ٘ٛدٖ ٞز

 ثز٘بٔٝ ػّٕیبتی دفتز ٟٔٙذسی تدٟیش ا٘جبر ثٝ سیستٓ اػالْ حزیك دستی ٚ اتٛٔبتیه

تدٟیش ا٘جبر ثٝ ثبوسٟبی آة، وپسَٛ ٞبی اطفبء حزیك ثب تٛخٝ ثٝ ٘ٛع الالْ ٚ ٞیذرا٘تٟب )ضیز آتص 

 ٔحٛطٝ سز ثبس ا٘جبر٘طب٘ی( در 
 ثز٘بٔٝ ػّٕیبتی دفتز ٟٔٙذسی

 ٔستٕز أٛر تذاروبت چیذٖ ثٝ ٔٛلغ ػّف ٞبی ٞزس در ٔحٛطٝ ا٘جبر

آٔٛسش ثٝ پزسُٙ در خػٛظ رػبیت ٔسبئُ ایٕٙی ٔزثٛط ثٝ ا٘جبرداری ٚ تٛخیٝ ٔسئِٛیت 

 ا٘جبرداری
 ٔستٕز ٔؼبٚ٘ت ٔٙبثغ ا٘سب٘ی

 - أٛر تذاروبت ضجزً٘ ٞبی تزدد ٚ خزٚج اضطزاری٘ػت تبثّٛٞبی ٞطذار دٞٙذٜ، خطٛط 

 ٔستٕز أٛر تذاروبت خٌّٛیزی اس وطیذٖ سیٍبر ٚ ایدبد آتص در ا٘جبر٘ػت تبثّٛی ٕٔٙٛػیت وطیذٖ سیٍبر ٚ 

 ٔستٕز تذاروبت أٛر دفتز ایٕٙی ٚ استفبدٜ اس ٚسبیُ حفبظت فزدی ٔتٙبست ثب ا٘جبرداری

 ٔستٕز دفبتز حزاست ٚ ایٕٙی ثبسرسی ٔٙظٓ اس وبروزد وپسِٟٛب

 ٔستٕز أٛر تذاروبت تٟٛیٝ وبُٔ در فػُ ٌزٔب ٚ یب ػبیك وبری سمف در ثزاثز حزارت خٛرضیذ 

 ایدبد درٞبی اضطزاری در ا٘جبر
 أٛر دفتز ٟٔٙذسی ٚ

 تذاروبت
 ثز٘بٔٝ ػّٕیبتی

 ٔستٕز أٛر تذاروبت ثزقخٌّٛیزی اس ا٘جبضت ٔٛاد لبثُ اضتؼبَ در ٔمبثُ وّیذ، پزیش ٚ تبثّٛٞبی 

 ثز٘بٔٝ ػّٕیبتی دفتز ایٕٙی تٟیٝ ٚ ٘ػت ٘مطٝ خبٕ٘بیی ضیز ٌبس ٚ وّیذ ثزق

 ثز٘بٔٝ ػّٕیبتی دفتز ایٕٙی تٟیٝ ٚ ٘ػت ٘مطٝ خبٕ٘بیی تٕبٔی وپسِٟٛبی اطفبء حزیك

 ػّٕیبتیثز٘بٔٝ  دفتز ایٕٙی تٟیٝ ٚ ٘ػت ٘مطٝ خبٕ٘بیی ا٘جبرش الالْ ػبدی ٚ لبثُ اضتؼبَ  

 ثز٘بٔٝ ػّٕیبتی ایٕٙی ٚ دفبتز ٟٔٙذسی سبخت سىٛٞبی ثتٙی خٟت ا٘جبرش تزا٘سفٛرٔبتٛرٞب



 طیسٍ گاوٍ در شرا یدستًرالعمل گام َا 

 یاضطرار

 HD-IM-I092 کد مدرک
 00 شماره ویرایش

 13از  5 صفحه

 

 

دثٝ
حب

 ٗ
حی

 

 دردلبیك اَٚ پزسُٙ ٔزتجط/ ٍٟ٘جب٘ی    أٛر تذاروبتتٕبس ثب سبسٔبٖ آتص ٘طب٘ی، دفتز حزاست ٚ أٛر ٔحزٔب٘ٝ ٚ 

 دردلبیك اَٚ وبروٙبٖ ا٘جبر/ ٍٟ٘جب٘ی لطغ ثزق ٚ ضیز اغّی ٌبس 

 دردلبیك اَٚ وبروٙبٖ ا٘جبر/ ٍٟ٘جب٘ی تٕبس ثب ٔزوش فٛریتٟبی پشضىی اٚرصا٘س

ٞذایت افزاد ثٝ ٔحُ تدٕغ ایٕٗ ٚ سزضٕبری آٟ٘ب ٚ خٌّٛیزی اس ثبسٌطت افزاد ثٝ ٔحُ آتص 

 سٛسی
 دردلبیك اَٚ وبروٙبٖ ا٘جبر/ ٍٟ٘جب٘ی

 دردلبیك اَٚ ا٘جبر/ ٍٟ٘جب٘یوبروٙبٖ  خٌّٛیزی اس تدٕغ افزاد در ٔحُ حبدثٝ 

ا٘تمبَ افزاد حبدثٝ دیذٜ ثٝ ٔحُ أٗ ٚ ا٘دبْ وٕه ٞبی اِٚیٝ )وٕه رسب٘ی ثٝ حبدثٝ دیذٜ 

 ٔتٙبست ثب ٘ٛع حبدثٝ (

وبروٙبٖ ا٘جبر/ ٌزٜٚ ٚاوٙص 

 سزیغ
 دردلبیك اَٚ

 در غٛرت أىبٖ ا٘تمبَ الالْ سبِٓ ثٝ خبرج اس ٔحُ آتص سٛسی
ٚاوٙص وبروٙبٖ ا٘جبر/ ٌزٜٚ 

 سزیغ
 دردلبیك اَٚ

 ػذْ خبثدبیی ِٛاسْ ٔطتؼُ
وبروٙبٖ ا٘جبر/ ٌزٜٚ ٚاوٙص 

 سزیغ
 دردلبیك اَٚ

 اطفبء حزیك تٛسط سبسٔبٖ آتص ٘طب٘ی یب افزاد آٔٛسش دیذٜ  
سبسٔبٖ آتص ٘طب٘ی یب افزاد 

 آٔٛسش دیذٜ
 دردلبیك اَٚ

 خبرج ٕ٘ٛدٖ ٔػذٚٔیٗ اس ٔحُ حبدثٝ ٚ اػشاْ ثٝ ثیٕبرستبٖ
سبسٔبٖ آتص ٘طب٘ی/ ٔزوش 

 فٛریتٟبی پشضىی
 در سبػت اَٚ

ٛع
ٚل

اس 
س 

پ
 

 پس اس حبدثٝ ٚ حزاست دفبتز حمٛلی اخذ ٘ظزیٝ وبرضٙبسی آتص ٘طب٘ی ٔجٙی ثز ػّت ثزٚس حبدثٝ 

 دفتز حمٛلی اطالع رسب٘ی ثٝ ضزوت ثیٕٝ ٔزثٛطٝ
ثالفبغّٝ پس اس 

 حبدثٝ

 حزاستدفبتز ایٕٙی ٚ  ثجت حبدثٝ ٚ تٟیٝ ٌشارش
حذاوثز یه رٚس 

 پس اس حبدثٝ

 أٛر تذاروبت خٕغ آٚری ضبیؼبت ٘بضی اس آتص سٛسی
حذاوثز یه ٞفتٝ 

 پس اس حبدثٝ

 دفتز ایٕٙی ثزرسی ٚ تدشیٝ تحّیُ ػُّ حبدثٝ ٚضٙبسبئی ٘مع سیستٓ 
حذاوثز یه ٞفتٝ 

 پس اس حبدثٝ

  ا٘دبْ الذأبت اغالحی ٚ ثبسسبسی لسٕت ٞبی آسیت دیذٜ
 تذاروبت ٚ دفتزأٛر 

 ٟٔٙذسی
 طجك ثز٘بٔٝ

 ا٘دبْ تذاثیز پیطٍیزا٘ٝ خٟت خٌّٛیزی اس حٛادث ٔطبثٝ
 أٛر تذاروبت ٚ دفتز

 ٟٔٙذسی
 طجك ثز٘بٔٝ

 پس اس حبدثٝ ٔؼبٚ٘ت ٔٙبثغ ا٘سب٘ی رسیذٌی ٚ پیٍیزی در ٔٛرد ٚضؼیت ثٟجٛدی افزاد حبدثٝ دیذٜ

 دفتز ایٕٙی ریسه ٚ خٙجٝثبسٍ٘زی سٛاثك ٔزثٛط ثٝ ضٙبسبیی ٚ ارسیبثی 
حذاوثز یه ٔبٜ پس 

 اس حبدثٝ

 ضٙبسبیی ٚ تمذیز اس افزاد ٔٛثز در وبٞص ٚسؼت حبدثٝ
ایٕٙی  أٛر تذاروبت ٚ دفبتز

 ٚ حزاست

حذاوثز یه ٔبٜ پس 

 اس حبدثٝ

 ضٙبسبیی ٚ ثزخٛرد السْ ثب افزاد خبطی 
ایٕٙی  أٛر تذاروبت ٚ دفبتز

 ٚ حزاست

حذاوثز یه ٔبٜ پس 

 حبدثٝاس 

وٕىٟبی 

 اِٚیٝ

  کوک به فرد هشتعل جهت خروج از هحل آتش سوزی

 خاهوش نوودى آتش فرد هشتعل با استفاده از پتو، گلین، کت و ... 

 انجام تنفس هصنوعی 
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2-5 ا٘فدبر یتضزح الذأبت در ٚضؼ 

 ا٘فدبر   :٘بْ ٚضؼیت

 ثشري  ٔتٛسط   وٛچه :رخذاد ٚضؼیتٚسؼت 

 ی ٚلٛع:ٔحُ پیص ثیٙ

 ا٘جبرٞب، پستٟبی سٔیٙی ٚ ٞٛایی، سبختٕبٟ٘بی اداری

ٔزاحُ )فبس( 
الذأبت 

 ایٕٙی

 ٔسئِٛیت اخزا ٔزاحُ اخزایی
پیص ثیٙی سٔبٖ 

 ٔٛرد ٘یبس

ی
یز

طٍ
پی

 

ػولیات در تؼییي جاًطیي اٍل ٍ دٍم هدیریت در ستاد ٍ اهَرّای اجرایی جْت هدیریت 

 ضرایط اضطراری

هدیر ػاهل / هدیر 

 ٍاحدّای اجرایی
----- 

سروطی هداٍم از ػولىرد ولیِ تجْیسات ٍ هدارّای الىتریىی در ساختواى ّای اداری ٍ 

 اًثار

 / دفتر هٌْدسی

 ادارُ خدهات
 هستور

سرٍیس دٍرُ ای سیستن ّای حفاظت پست ّای زهیٌی ٍ َّایی ٍ اطویٌاى از صحت 

 PMوارورد آًْا تر اساس ترًاهِ 

دفتر ًظارت تر تْرُ 

 ترداری
 هستور

 دٍروردى هَاد لاتل اضتؼال از هٌثغ خطر 
 / اهَر تداروات

 ادارُ خدهات
 هستور

 هستور وارتراى لطغ ترق تجْیساتی وِ از آًْا استفادُ ًوی ضَد.

 ترلراری اتصال زهیي)ارت( تجْیسات ٍ تأسیسات 
دفتر ًظارت تر تْرُ 

 ترداری
 هستور

 هستور هؼاًٍت هٌاتغ اًساًی آهَزش ًىات ایوٌی ترق ٍ گاز تِ واروٌاى ٍاحد هرتَط 

 هستور واروٌاى استفادُ از ٍسایل حفاظت فردی هٌاسة

 ترًاهِ ػولیاتی ایوٌی ٍ دفاتر هٌْدسی اداری، اًثارّا ٍ پستْای زهیٌیًصة سیستن اػالم حریك در ساختواًْای 

 ترًاهِ ػولیاتی دفتر حراست حریك هٌاسة تِ تؼداد وافی در هحل ًصة وپسَلْای اطفاء

 استفادُ از ضیلٌگ ٍ ضیرآالت گازی استاًدارد ٍ گازّای خَران پسی ترهَوَپل دار
 / اهَر تداروات

 ادارُ خدهات
 هستور

استفادُ از پریسّای درپَش دار در پستْای زهیٌی، آتدارخاًِ ّا ٍ سرٍیسْای تْداضتی 

 ساختواًْای اداری

 دفتر هٌْدسی

 ٍ ادارُ خدهات
 هستور

 هستور ادارُ خدهات ػدم استفادُ از چٌد راّی ّای ترلی یا گازی
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 دردلایك اٍل ًگْثاًیپرسٌل هرتثط/  تواس تا سازهاى آتص ًطاًی، دفاتر حراست ٍ اهَر هحرهاًِ، تداروات، اتفالات ٍ ػولیات   

 دردلایك اٍل ًگْثاًیواروٌاى /  لطغ ترق ٍ ضیر اصلی گاز 

 دردلایك اٍل ًگْثاًیواروٌاى /  تواس تا هروس فَریتْای پسضىی اٍرشاًس

هحل تجوغ ایوي ٍ سرضواری آًْا ٍ جلَگیری از تازگطت افراد تِ هحل  ّدایت افراد تِ

 آتص سَزی

ٍ  ًگْثاًیدفاتر ایوٌی، 

 گرٍُ هدیریت تحراى
 دردلایك اٍل

 جلَگیری از تجوغ افراد در هحل حادثِ 
ٍ  ًگْثاًیدفاتر ایوٌی، 

 گرٍُ هدیریت تحراى
 دردلایك اٍل

اًجام ووه ّای اٍلیِ ) ووه رساًی تِ حادثِ دیدُ اًتمال افراد حادثِ دیدُ تِ هحل اهي ٍ 

 هتٌاسة تا ًَع حادثِ (

ٍ گرٍُ  دفتر ایوٌی

 هدیریت تحراى
 دردلایك اٍل

 خارج ًوَدى هصدٍهیي از هحل حادثِ ٍ اػسام تِ تیوارستاى

سازهاى آتص ًطاًی/ 

هروس فَریتْای 

 پسضىی

 در ساػت اٍل

ٛع
ٚل

اس 
س 

پ
 

 پس اس حبدثٝ ٚ حزاست ایٕٙیدفبتز  ثز ػّت ثزٚس حبدثٝ یٔجٙ یآتص ٘طب٘ یوبرضٙبس یٝاخذ ٘ظز

 یتز حمٛلدف ٔزثٛطٝ یٕٝثٝ ضزوت ث یرسب٘ اطالع
ثالفبغّٝ پس اس 

 حبدثٝ

 ٚ حزاست یٕٙیدفبتز ا ٌشارش یٝحبدثٝ ٚ تٟ ثجت
رٚس  یهحذاوثز 

 پس اس حبدثٝ

 یاس آتص سٛس ی٘بض یؼبتضب یآٚر خٕغ
دفتز ٘ظبرت ثز ثٟزٜ 

 أٛر تذاروبتٚ  یثزدار

ٞفتٝ  یهحذاوثز 

 پس اس حبدثٝ

 یستٓ٘مع س یػُّ حبدثٝ ٚضٙبسبئ یُتحّ یٝٚ تدش ثزرسی

٘ظبرت ثز  یٕٙی،دفبتز ا

ٚ أٛر  یثٟزٜ ثزدار

 تذاروبت

ٞفتٝ  یهحذاوثز 

 پس اس حبدثٝ

 یذٜد یتآس یلسٕت ٞب یٚ ثبسسبس یالذأبت اغالح ا٘دبْ

٘ظبرت ثز  یٕٙی،دفبتز ا

ٚ  یٟٔٙذس ی،ثٟزٜ ثزدار

 أٛر تذاروبت

ٞفتٝ  یهحذاوثز 

 پس اس حبدثٝ

 اس حٛادث ٔطبثٝ یزیخٟت خٌّٛ یطٍیزا٘ٝپ یزتذاث ا٘دبْ

٘ظبرت ثز  یٕٙی،دفبتز ا

ٚ  یٟٔٙذس ی،ثٟزٜ ثزدار

 أٛر تذاروبت

 طجك ثز٘بٔٝ

 حبدثٝپس اس  یٔؼبٚ٘ت ٔٙبثغ ا٘سب٘ یذٜافزاد حبدثٝ د یثٟجٛد یتدر ٔٛرد ٚضؼ یٍیزیٚ پ رسیذٌی

 یٕٙیدفتز ا ٚ خٙجٝ یسهر یبثیٚ ارس ییسٛاثك ٔزثٛط ثٝ ضٙبسب ثبسٍ٘زی
ٔبٜ  یهحذاوثز 

 پس اس حبدثٝ

 اس افزاد ٔٛثز در وبٞص ٚسؼت حبدثٝ یزٚ تمذ ضٙبسبیی

٘ظبرت ثز  یٕٙی،دفبتز ا

ٚ أٛر  یثٟزٜ ثزدار

 تذاروبت

ٔبٜ  یهحذاوثز 

 پس اس حبدثٝ

 یٚ ثزخٛرد السْ ثب افزاد خبط ضٙبسبیی

٘ظبرت ثز  یٕٙی،دفبتز ا

ٚ أٛر  یثٟزٜ ثزدار

 تذاروبت

ٔبٜ  یهحذاوثز 

 پس اس حبدثٝ
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وٕىٟبی 

 اِٚیٝ

  کوک به فرد هطتعل جهت خروج از هحل آتص سوزی

 خبهوش نوودى آتص فرد هطتعل بب استفبده از پتو، گلین، کت و ... 

  انجبم تنفس هصنوعی
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3-5 ضزح الذأبت در ٚضؼیت سِشِٝ 

 سِشِٝ  :٘بْ ٚضؼیت

 ثشري  ٔتٛسط   ٚسؼت رخذاد ٚضؼیت: وٛچه

  :ٔحُ پیص ثیٙی ٚلٛع

 ضزوت یٞب یتتٕبْ ٔحذٚدٜ فؼبِ

ٔزاحُ )فبس( 
الذأبت 

 ایٕٙی

 ٔسئِٛیت اخزا ٔزاحُ اخزایی
سٔبٖ پیص ثیٙی 

 ٔٛرد ٘یبس

ی
یز

طٍ
پی

 

در  بتیػّٕ تیزیخٟت ٔذ ییاخزا یدر ستبد ٚ أٛرٞب تیزیاَٚ ٚ دْٚ ٔذ ٗیخب٘ط ٗییتؼ

 یاضطزار طیضزا

 زیػبُٔ / ٔذ زیٔذ

 ییاخزا یٚاحذٞب
- 

 یٙیٙچٙیٔٛارد ا زیٚ سب یٛارید یٕ٘ٛدٖ وتبثخب٘ٝ ٞب،وٕذٞب، ٌٙدٝ ٞب، لفسٝ ٞب ٚ تبثّٛ ٞب ثبثت

 خٛد  یثٝ طٛر ٔٙبست در خب
 یدائٕ یادارٜ خذٔبت ػٕٛٔ

 یدائٕ یادارٜ خذٔبت ػٕٛٔ وٕذ ٚ وتبثخب٘ٝ ٚ ... زی٘ظ یاس ٚسبئّ یخزٚج اضطزار یزٞبیٔس یٚ پبوسبس یٙیثبسث ٗ،ییتؼ

 یدائٕ یادارٜ خذٔبت ػٕٛٔ یٙییپب یثٝ لفسٝ ٞب یا طٝیٚ ض ٗیسٍٙ ُیٚسب ا٘تمبَ

 یدائٕ آٔٛسش پزسُٙ خٟت الذاْ در سٔبٖ ثزٚس سِشِٝ ٝیوّ آٔٛسش

 یدائٕ یٕٙیا سِشِٝ یٔب٘ٛرٞب یثزٌشار

 ٕٗیٔحُ تدٕغ ا ٗییتؼ
، حزاست ٚ  یٕٙیدفبتز ا

 ثحزاٖ تیزیٌزٜٚ ٔذ
 یدائٕ

 یبتیثز٘بٔٝ ػّٕ یٕٙیا ٚ یدفبتز ٟٔٙذس ثزق ٚ وٙتٛر آة ذیٌبس، وّ زیض ییٚ ٘ػت ٘مطٝ خبٕ٘ب ٝیتٟ

 یبتیثز٘بٔٝ ػّٕ یٕٙیا ٚ یدفبتز ٟٔٙذس كیاطفبء حز یوپسِٟٛب یتٕبٔ ییٚ ٘ػت ٘مطٝ خبٕ٘ب ٝیتٟ

 السْ یآٔٛسش ٞب یٚ ثزلزار غیٚاوٙص سز ٓیت ُیتطى
، آٔٛسش ٚ  یٕٙیدفبتز ا

 ثحزاٖ تیزیٌزٜٚ ٔذ
 یدائٕ

 السْ یآٔٛسش ٞب یٚ ثزلزار كیاطفبء حز ٓیت ُیتطى
، آٔٛسش ٚ  یٕٙیدفبتز ا

 ثحزاٖ تیزیٌزٜٚ ٔذ
 یدائٕ

 ٔٙطمٝ ثؼذ اس ثزٚس حبدثٝ یسبس ٕٗیخطز ثٝ ٔٙظٛر ا یوبٟ٘ٛ٘ب ییضٙبسب ٓیت ُیتطى
، حزاست ٚ  یٕٙیدفبتز ا

 ثحزاٖ تیزیٌزٜٚ ٔذ
- 

دثٝ
حب

 ٗ
حی

 

 آٟ٘ب  یٚ سزضٕبر ٕٗیافزاد ثٝ ٔحُ تدٕغ ا تیٞذا
حزاست ٚ  ،یٕٙیدفبتز ا

 ثحزاٖ تیزیٌزٜٚ ٔذ
 اَٚ كیدردلب

 ٕٗی٘با یاس ثبسٌطت افزاد ثٝ ٔحُ ٞب یزیخٌّٛ
حزاست ٚ  ،یٕٙیدفبتز ا

 ثحزاٖ تیزیٌزٜٚ ٔذ

 مٝیدل 2 بیدر ا 

 اَٚ

 ٌبس  یاغّ زیآة، ثزق ٚ ض لطغ
ٚ أٛر  ٍٟ٘جب٘یدفتز 

 ٔحزٔب٘ٝ

 مٝیدل 2 بیدر ا 

 اَٚ

 ذٜیثٝ حبدثٝ د ی) وٕه رسب٘ ٝیاِٚ یثٝ ٔحُ أٗ ٚ ا٘دبْ وٕه ٞب ذٜیا٘تمبَ افزاد حبدثٝ د

 ٔتٙبست ثب ٘ٛع حبدثٝ (

 یٚ ٌزٜٚ ٞب یٕٙیتز ادف

ثحزاٖ، ٚاوٙص  تیزیٔذ

 غیسز

 اَٚ كیدردلب

 اس پزسُٙ ٔزثٛط ثٝ ٞز دپبرتٕبٖ یزیآٔبرٌ

 یٚ ٌزٜٚ ٞب یٕٙیتز ادف

ثحزاٖ، ٚاوٙص  تیزیٔذ

 غیسز

 در سبػت اَٚ



 طیسٍ گاوٍ در شرا یدستًرالعمل گام َا 
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ٛع
ٚل

اس 
س 

پ
 

 در سبػت اَٚ تین ٍاوٌص سریغ ووه تِ هصدٍهیي ٍ اًتمال تِ اٍرشاًس

 اطفاء حریك تَسط سازهاى آتص ًطاًی یا افراد آهَزش دیدُ  
سازهاى آتص ًطاًی یا 

 افراد آهَزش دیدُ  

 ثالفبغّٝ ثؼذ اس 

 ٚلٛع ثحزاٖ

ضٌاسایی ٍ تؼییي ضایؼاتی وِ تِ ضىلی، تْدیدی ترای سالهتی واروٌاى ٍ سایر هردم داضتِ 

 تاضد.

 تین ضٌاسایی

 واًًَْای خطر 

 ثالفبغّٝ ثؼذ اس 

 ٚلٛع ثحزاٖ

اًجام ػولیات جوغ آٍری ضایؼاتی وِ تِ ضىلی، تْدیدی ترای سالهتی واروٌاى ٍ سایر 

 هردم داضتِ تاضد.

 اویپْای ػولیاتی 

 تؼییي ضدُ

 ثؼذ اس 

 ٚلٛع ثحزاٖ

 ترًاهِ ریسی ٍ اجرای تازسازی ساختواًْا، ضثىِ ّا ٍ تأسیسات ترلی
هدیریت ٍ دفاتر 

 هرتَطِ

 ثؼذ اس 

 ٚلٛع ثحزاٖ

وٕىٟبی 

 اِٚیٝ

  افراد هجروح جهت خروج از هحل حبدثه بیکوک به فرد 

 انجبم تنفس هصنوعی



 طیسٍ گاوٍ در شرا یدستًرالعمل گام َا 

 یاضطرار
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4-5 زح الذأبت در ٚضؼیت سیُض 

 سیُ  :٘بْ ٚضؼیت

 ثشري  ٔتٛسط   ٚسؼت رخذاد ٚضؼیت: وٛچه

  :ٔحُ پیص ثیٙی ٚلٛع

 ضزوت یٞب یتفؼبِتٕبْ ٔحذٚدٜ 

ٔزاحُ )فبس( 
الذأبت 

 ایٕٙی

 ٔسئِٛیت اخزا ٔزاحُ اخزایی
پیص ثیٙی سٔبٖ 

 ٔٛرد ٘یبس

ی
یز

طٍ
پی

 

تؼییي جاًطیي اٍل ٍ دٍم هدیریت در ستاد ٍ اهَرّای اجرایی جْت هدیریت ػولیات در 

 ضرایط اضطراری

هدیر ػاهل / هدیر 

 ٍاحدّای اجرایی
----- 

 هماٍم سازی ضثىِ ّا ٍ تأسیسات 
دفاتر هٌْدسی ٍ 

 ًظارت تر تْرُ ترداری
 دائوی

 اطالع رساًی از ضرایط جَی هٌطمِ ٍ احتوال ٍلَع سیل

هؼاًٍت تْرُ ترداری ٍ 

 دیسپاچیٌگ ٍ 

 دفتر رٍاتط ػوَهی

 دائوی

 دائوی دفتر هٌْدسی  ضٌاسایی هسیرّای سیالب، رٍدخاًِ ّای فصلی ٍ دائن ٍ تاالتْا

 جوغ آٍری ٍ جاتجایی ضثىِ ّا ٍ تأسیسات وِ در هسیر هسیل ّا لرار گرفتِ اًد
دفاتر هٌْدسی ٍ 

 ًظارت تر تْرُ ترداری
 دائوی

وٌترل ٍ ًظارت تر طرحْای اجرایی ضثىِ ّا ٍ تأسیسات وِ در هسیر هسیل ّا لرار ًگرفتِ 

 تاضٌد
 دائوی دفتر هٌْدسی 

تٌد در هحل ّای پستْای زهیٌی خارج از ضْر وِ دارای اًجام خاوریسی ٍ ایجاد سیل 

 ضرایط ایجاد سیل تٌد هی تاضٌد

دفاتر هٌْدسی ٍ 

 ًظارت تر تْرُ ترداری
 دائوی

 تؼییي ٍ آهَزش تین ٍاوٌص سریغ
دفاتر ایوٌی ، آهَزش 

 ٍ گرٍُ هدیریت تحراى
 دائوی

 دائوی هٌاتغ اًساًیهؼاًٍت  آهَزش وار ایوي در ضرایط اضطراری سیل تِ راًٌدگاى 
دثٝ

حب
 ٗ

حی
 

هواًؼت از تردد ّوىاراى ٍ ٍسایط ًملیِ در هسیرّای سیالب، رٍدخاًِ ّای فصلی ٍ دائن 

 ٍ تاالتْا 
 حیي ٍلَع سیل هدیر هٌطمِ هرتَطِ

 حیي ٍلَع سیل تین ٍاوٌص سریغ اًتمال هصدٍهیي احتوالی تِ درهاًگاُ ٍ تیوارستاى

 حیي ٍلَع سیل هٌطمِ هرتَطِهدیر  آهارگیری از پرسٌل  

ٛع
ٚل

اس 
س 

پ
 

اػسام اویپْای ضٌاسایی جْت ترآٍرد خسارات ٍاردُ تِ تأسیسات، تجْیسات ٍ ضثىِ ّای 

 ترق
 هدیر هٌطمِ هرتَطِ

پس از حصَل 

اطویٌاى از ایوي 

 تَدى هٌطمِ

اًجام ػولیات جوغ آٍری ضایؼاتی وِ تِ ضىلی، تْدیدی ترای سالهتی واروٌاى ٍ سایر 

 هردم داضتِ تاضد.

ٍ گرٍُ دفتر ایوٌی 

ّای هدیریت تحراى، 

 ٍاوٌص سریغ

 تؼد از

 ٍلَع تحراى 
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 ترًاهِ ریسی ٍ اجرای تازسازی ساختواًْا، ضثىِ ّا ٍ تأسیسات 
هدیریت ٍ دفاتر 

 هرتَطِ

تؼد از ٍلَع 

 تحراى

وٕىٟبی 

 اِٚیٝ

  افراد هجروح جهت خروج از هحل حبدثه بیکوک به فرد 

  هصنوعی انجبم تنفس

5-5 ضزح الذأبت در ٚضؼیت طٛفبٖ 

 طٛفبٖ  :٘بْ ٚضؼیت

 ثشري  ٔتٛسط   وٛچه :ٚسؼت رخذاد ٚضؼیت

  :ٔحُ پیص ثیٙی ٚلٛع

 ضزوت یٞب یتتٕبْ ٔحذٚدٜ فؼبِ

ٔزاحُ )فبس( 
الذأبت 

 ایٕٙی

 ٔسئِٛیت اخزا ٔزاحُ اخزایی
پیص ثیٙی سٔبٖ 

 ٔٛرد ٘یبس

ی
یز

طٍ
پی

 

هدیریت در ستاد ٍ اهَرّای اجرایی جْت هدیریت ػولیات در تؼییي جاًطیي اٍل ٍ دٍم 

 ضرایط اضطراری

هدیر ػاهل / هدیر 

 ٍاحدّای اجرایی
- 

 دائوی ٍاحدّای اجرایی ّرس درختاى هجاٍر ضثىِ ٍ تأسیسات   

 هماٍم سازی ضثىِ ّا ٍ تأسیسات 
دفاتر هٌْدسی ٍ 

 ًظارت تر تْرُ ترداری
 دائوی

طرحْای اجرایی ضثىِ ّا ٍ تأسیسات تا در ًظر گرفتي ضرایط هٌاطك وٌترل ٍ ًظارت تر 

 طَفاى خیس
 دائوی دفتر هٌْدسی 

 تازدید، ترًاهِ ریسی ٍ تؼویرات پیطگیراًِ ضثىِ ّا، تأسیسات، پستْا ٍ ساختواًْا
دفاتر هٌْدسی ٍ 

 ًظارت تر تْرُ ترداری
 دائوی

،  ٍسایل ارتثاطی ٍ تجْیسات حفاظت تْیِ تاًه اطالػاتی از هاضیي آالت سٌگیي ٍ سثه 

 فردی ٍ گرٍّی، پیواًىاراى ٍ تأهیي وٌٌدگاى
 دائوی گرٍُ هدیریت تحراى

 ایجاد ٍتجْیس اًثار تحراى
ٔؼبٚ٘ت ٔبِی ٚ پطتیجب٘ی 

 ٚ ٌزٜٚ ٔذیزیت ثحزاٖ
 دائوی

 دائوی هؼاًٍت هٌاتغ اًساًی آهَزش وار ایوي در ضرایط اضطراری طَفاى تِ پرسٌل ٍ سین تاًاى 

دثٝ
حب

 ٗ
حی

 

 هدیر هٌطمِ هرتَطِ هواًؼت از تردد غیرضرٍری ّوىاراى ٍ ٍسایط ًملیِ 
حیي ٍلَع 

 طَفاى

 تین ٍاوٌص سریغ اًتمال هصدٍهیي احتوالی تِ درهاًگاُ ٍ تیوارستاى
حیي ٍلَع 

 طَفاى

 هدیر هٌطمِ هرتَطِ آهارگیری از پرسٌل  
حیي ٍلَع 

 طَفاى

ٛع
ٚل

اس 
س 

پ
 

ضٌاسایی جْت ترآٍرد خسارات ٍاردُ تِ تأسیسات، تجْیسات ٍ ضثىِ ّای  اػسام اویپْای

 ترق
 هدیر هٌطمِ هرتَطِ

پس از حصَل 

اطویٌاى از ایوي 

 تَدى هٌطمِ



 طیسٍ گاوٍ در شرا یدستًرالعمل گام َا 

 یاضطرار
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اًجام ػولیات جوغ آٍری ضایؼاتی وِ تِ ضىلی، تْدیدی ترای سالهتی واروٌاى ٍ سایر 

 هردم داضتِ تاضد.

ٍ گرٍُ دفتر ایوٌی 

ّای هدیریت تحراى، 

 ٍاوٌص سریغ

 تؼد از

 ٍلَع تحراى 

 ترًاهِ ریسی ٍ اجرای تازسازی ساختواًْا، ضثىِ ّا ٍ تأسیسات 
هدیریت ٍ دفاتر 

 هرتَطِ

تؼد از ٍلَع 

 تحراى

وٕىٟبی 

 اِٚیٝ

 ووه تِ فرد یا افراد هصدٍم
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6-5 سٍٙیٗ ثزف ٚ یخ ثٙذاٖثبرش ضزح الذأبت در ٚضؼیت  

 ثٙذاٖ یخثزف ٚ  یٗثبرش سٍٙ  :٘بْ ٚضؼیت

 ثشري  ٔتٛسط   وٛچه :ٚسؼت رخذاد ٚضؼیت

  :ٔحُ پیص ثیٙی ٚلٛع

 ضزوت یٞب یتتٕبْ ٔحذٚدٜ فؼبِ

ٔزاحُ )فبس( 
الذأبت 

 ایٕٙی

 ٔسئِٛیت اخزا ٔزاحُ اخزایی
پیص ثیٙی سٔبٖ 

 ٔٛرد ٘یبس

ی
یز

طٍ
پی

 

هدیریت در ستاد ٍ اهَرّای اجرایی جْت هدیریت ػولیات در تؼییي جاًطیي اٍل ٍ دٍم 

 ضرایط اضطراری

هدیر ػاهل / هدیر 

 ٍاحدّای اجرایی
----- 

 ّرس درختاى هجاٍر ضثىِ ٍ تأسیسات   
دفتر ًظارت تر تْرُ 

 ترداری
 دائوی

 هماٍم سازی ضثىِ ّا ٍ تأسیسات 
دفاتر هٌْدسی ٍ 

 ًظارت تر تْرُ ترداری
 دائوی

ٍ ًظارت تر طرحْای اجرایی ضثىِ ّا ٍ تأسیسات تا در ًظر گرفتي ضرایط جَی وٌترل 

 هٌطمِ
 دائوی دفتر هٌْدسی 

 تازدید، ترًاهِ ریسی ٍ تؼویرات ضثىِ ّا، تأسیسات، پستْا ٍ ساختواًْا
دفاتر هٌْدسی ٍ 

 ًظارت تر تْرُ ترداری
 دائوی

ٍسایل ارتثاطی ٍ تجْیسات حفاظت تْیِ تاًه اطالػاتی از هاضیي آالت سٌگیي ٍ سثه ،  

 فردی ٍ گرٍّی، پیواًىاراى ٍ تأهیي وٌٌدگاى
 دائوی گرٍُ هدیریت تحراى

 ایجاد ٍتجْیس اًثار تحراى

هؼاًٍت هالی ٍ 

پطتیثاًی ٍ گرٍُ 

 هدیریت تحراى

 دائوی

 دائوی هؼاًٍت هٌاتغ اًساًی آهَزش پیطگیری از ترٍز ػارضِ ّیپَترهی ٍ یخ زدگی تِ واروٌاى 

 دائوی هؼاًٍت هٌاتغ اًساًی آهَزش وار ایوي در ضرایط اضطراری تِ واروٌاى 

دثٝ
حب

 ٗ
حی

 

 حیي ٍلَع  هدیر هٌطمِ هرتَطِ هواًؼت از تردد غیرضرٍری ّوىاراى ٍ ٍسایط ًملیِ 

 اػالم آهادُ تاش تِ اویپْای ػولیاتی ٍ پیواًىاراى
هدیر هٌطمِ هرتَطِ ٍ 

 گرٍُ هدیریت تحراى
 حیي ٍلَع 

 فراخَاى اویپْای ػولیاتی ٍ پیواًىاراى
هدیر هٌطمِ هرتَطِ ٍ 

 گرٍُ هدیریت تحراى
 حیي ٍلَع 

 حیي ٍلَع  هدیر هٌطمِ هرتَطِ اًجام ػولیات ترف رٍتی ضاخِ ّای درختاى هجاٍر ضثىِ ٍ ّادی ّا

 حیي ٍلَع  تین ٍاوٌص سریغ اًتمال هصدٍهیي احتوالی تِ درهاًگاُ ٍ تیوارستاى

 حیي ٍلَع  هدیر هٌطمِ هرتَطِ آهارگیری از پرسٌل  



 طیسٍ گاوٍ در شرا یدستًرالعمل گام َا 

 یاضطرار

 HD-IM-I092 کد مدرک
 00 شماره ویرایش
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ٛع
ٚل

اس 
س 

پ
 

اػسام اویپْای ضٌاسایی جْت ترآٍرد خسارات ٍاردُ تِ تأسیسات، تجْیسات ٍ ضثىِ ّای 

 ترق
 هدیر هٌطمِ هرتَطِ

پس از حصَل 

اطویٌاى از ایوي 

 تَدى هٌطمِ

تْدیدی ترای سالهتی واروٌاى ٍ سایر اًجام ػولیات جوغ آٍری ضایؼاتی وِ تِ ضىلی، 

 هردم داضتِ تاضد.

ٍ گرٍُ دفتر ایوٌی 

ّای هدیریت تحراى، 

 ٍاوٌص سریغ

 تؼد از

 ٍلَع تحراى 

 ترًاهِ ریسی ٍ اجرای تازسازی ساختواًْا، ضثىِ ّا ٍ تأسیسات 
هدیریت ٍ دفاتر 

 هرتَطِ

تؼد از ٍلَع 

 تحراى

وٕىٟبی 

 اِٚیٝ

 ووه تِ فرد یا افراد هصدٍم

 

 هرتبط: سوابق و هدارک 6

1-6 ٔزتجط ٔذارن 

 مدرک کد مدرک نام

- - 

2-6 ٔذرن( ثب ٔزتجط فزٟٔبی) سٛاثك 

ف
ردی

 

 فرم کد فرم نام
 رسانه

 پشتیبان
 مدت

 گیری /پشتیبانبایگانی
 توضیحات

 - - - -  

 هراجع: 7

 ٘ذارد. وبرثزد

 هب: پیوست 8

 ٘ذارد. وبرثزد


