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 خدمات بهداشتی درمانی قزویندانشگاه علوم پزشکی و 

 معاونت بهداشتی

 شبکه بهداشت و درمان شهرستان آوج
 

 های آنو مؤلفه بالیاآشنایی با 
 )ویژه کارکنان بهداشتی(

 

 

 

 ( 8)  اجرایی آموزش و ارتقای سالمت  -انتشارات کمیته علمی

 

 

 مانور و انواع آن

هتتام منتتید خ دهکتتدا انمتت  متتان ر را   نامتت در لغتت 
تمتترید خ  آزمتتای ، تمتترید، عمنیتتاج گنگتتی متتترادب  تتا

 ت ان یاف .می عمنیاج نظامی

شتتامج گنتتتاج تتت گیهی خ یتتا  مااور ت جاا :      -1

 .هام  تیار ا چک یک یا چند عمج مشکصسازمشبی 
ش د تا افتراد  مییک سناری  مطرح  مور ت دوتم زی  -2

خلتی   ،دهنتد   متی ئت هتا را ارا حجاننده  ر اساس  رنام  راهشرا 
 ش د.سازم نمی ندم خ مکان خاقن  شبی زمان

 نتدم  یک سناری   تر استاس زمتان    مور ت عمل وج   -3

اننتده م ففنتد  تا    ش د خ افراد شترا  شده مطرح میسازمشبی 
د، امتا از نظتر   اننت  نتدم دستت راتی دتادر    رعای   رنام  خ زمان

 .ش دسازم نمیخاقن  شبی ، فیزیکی
سنی  ر اید اس  ا  تمتا    مور ت بو مق وس واقع   -4

سازم ش د خ عمنیاج نیز    د رج فیزیکی ا ناد یک  حران شبی 
 .گردددر محج انجا  

 بعامن
ها، عنی  رنام  منی پاسخ نظا  سالم  در  الیا خ ف ری اتاب 

 .4931راج آذر  رزید، چاپ اخل، سال ، انتشاهمکاراناردالن خ 

سنید گج  ،امرفرشت  حتیداتاب ارزیا ی اقداماج در  الیا، 
، انتشاراج اشرب  ا ازاده گشتی ،محمدعنی پ رعباسی ،فیرخزم

 .4931پیک ریحان، چاپ اخل، 

شبکه بهداشت و ،  الیا اارشناس خاحد ا راهیم غمک اه، تدوین:

 درمان شهرستان آوج
 

 
 

 

 فنالیتت  خ اقتتداماتی اتت  (: preparation) آماااد ی

پیشتتتاپی   تتترام ا مینتتتان از پاستتتخ متتت  ر  تتت  آ تتتار 

در ایتتد فتتاز دخ اقتتدا  هتتم گیرنتتد. مکتتا راج انجتتا  متتی

 گیرد:انجا  می

 استقرار سامان  هشدار اخلی  الف 

تمتترید اگتتزا   آمتت زو خ ) تتتدخید  رنامتت  آمتتادگی  ب 

 ادنی  رنام  آمادگی هتتند(.

ز عبارتتتتت  ا (:response) مقابلاااا یاااا پا ااا 

رستتانی یتتا انجتتا  متتدایالج حتتید یتتا     تتتیمید امتتک 

حفتتج گتتان خ نیازهتتام  الفادتتن   نتتد از  تتال  تت  منظتت ر 

ت انتد  امتداد متی   پاستخ   خ پای  مرد  آستی  دیتده.  حداقج 

 یا   النی  اشد.خ ف رم، ا تاه مدج 

عبتتارج استت   (:recovery) توانییااا بااازبازیااابی 

رام از تصتتمیماج خ اقتتداماتی اتت  پتتس از خقتت    الیتتا  تت 

دیتده   ازگرداندن یا ارتقتام شترایز زنتدگی گامنت  آستی      

د.  ازیتا ی فردت  ت ستن     گیتر    خضنی  قبج انجتا  متی  

-اماج اتاه  یطتر  الیتا را فتراهم متی     خ  کارگیرم اقتد 

 اند.

 

 

 

 

 

سطح مت سط آمودگ  

خور اتهوی ایرار  دت برابر 

 .است دتصد 8بالیو 

4 5 



   تپ

7 
5 4 

 مقدمه

ایتتران در منتترو انتت ا  مکتتا راج  بینتتی خ انتتتان   اشتت ر

نتت   مکتتا راج   14ام اتت  از ،  تت  گ نتت ستتای  قتترار دارد

از نقطت  نظتر   نت   آن در ایتران خگت د دارد.     94شنایت  شده، 

 نتتا ر گزارشتتاج گهتتانی اتتاه  یطتتر    ، بینتتیمکتتا راج 

، از نظتتر ستتطر یطتتر، ISDR( منتشتتره ت ستتز 4113)  الیتتا

 .قرار دارد 41از  8یطر اش ر ما در 

 تعاریف

 مکا ره (hazard   هر اتفاق فیزیکتی ات  متی :)  ت انتد

  اشد.زا  الق ه یتارج

 یطر (risk احتمال آسی  رسیدن در د رج خق   یک :)

 .گ یندرا می مکا ره

  امکانتاتی غیتر از    ف ری : رخیدادم اس  ا  متدیری  آن

  نبد.می رامدیری  گارم 

 ال  (disaster) تت انی   ا  پاستخ آن  ت    : ف ریتی اس

 دیده نیاز دارد.فراتر از ت ان گامن  آسی 

 

 

  فاگن (catastrophe  االترید سطر ف ری  :)

 نتب     تحمج گامن  اس .

 

 ،کم رفیتآ یب پذیری باال و ظ

 .کندیک فوریت را تبدیل با بال می

 

 انواع مخاطرات

خ  طبیعاایدخ گتترخه مکتتا راج مکتتا راج  تت   تت ر انتتی  تت  

 .ش ند بق  می  اختانسان

 (:naturalhazard)عمخاااات طبیع    اااا ع-1
خ  زلزلت  ستیج،   اننتد  اشتند م هام  بینی متی ناشی از پدیده

 آتشفشان

 man-made or)مخااطرات انساان  اااخت   -2

technological hazard:)     ناشی از یطتام تنمتدم یتا
 س زمآت خ  انفجارگنگ،  د مانند اشنانتان میتنمدم غیر

 چرخه مدیریت بحران در بالیا

 

اقتداماج   (:mitigation) یاا کااهآ آسای    پیشگیری 

ستازم آ تار نتاگ ار     ترام محدخد ام ات   ستازه ام خ غیرسازه

  زیتتتتی خ مکتتا راج فنتتاخرزاد مکتتا راج  بینتتی، تکریتت

 ش ند.اگرا می
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