
 

 

 

 

 

 

 

 

 اجرای تمرین و مانور برای آمادگی و مقابله با بالیا برنامه

 به همراه 

 های پایه بر اساس وقایعسناریو
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 کاهش خطر بالیا و حوادث غیر مترقبهگروه 
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 قدمهم

 مانور

 تمرین عملیات نظامی، بطریق تمرین و آزمایش عملیات جنگی و دهخدا کلمه مانور را مترادف با، های معیندر لغتنامه

ها کمتر به استفاده از این نوع شود تا مدیران و کارشناسان اجرایی سایر سازمانتوان یافت همین تلقی از مانور سبب میمی

ریزی و اجرای را با عملیات نظامی همسو دانسته و نیازی به برنامه تمرین در برنامه آموزشی خود بیاندیشند نتیجه اینکه مانور

 بینند.آن را در سازمان خویش نمی

های ارزیابی و آموزشی خود اگر مانور را به عنوان یکی از برنامه 

شان ارتقای هایی هستند که هدفمانورها مجموعه تمرینبپذیریم، آنگاه 

. خواهد بود جامعهاعضای یک گروه، سازمان و یا حتی سطح آمادگی در 

 ، مشاهده و ارزیابی نحوه استفاده ازیعملیات هایارزیابی عملکرد برنامه

، در سیستم تعیین شده هایها و روشتجهیزات فیزیکی، تقویت سیاست

های مسؤل و نیز سازمانها و گروهو هماهنگی بین  آزمایش میزان آمادگی

ارزیابی  مانورمواردی است که توسط و کمی منابع از جمله برآورد کیفی 

همچنین یکی از ارکان اصلی در زیر مجموعه آموزش از  مانور گردند.می

توان گفت میبه جرأت   است. iمدیریت بحرانمرحله آمادگی در چهار مرحله 

 ناشی از وقوع شرایط اضطراری مقابله با های های نظامی مانورپس از تمرین



مقابله با های مانور آید.ها برای آمادگی در جهان به شمار میفراگیرترین نوع تمرینساخت،  بالیای طبیعی و حوادث انسان

 . iiشودتقسیم میمقیاس واقعی بالیای طبیعی به انواع توجیهی، میدانی، دورمیزی، 

 .یا چند عمل مشخص های بسیار کوچک یکسازیمانور توجیهی: شامل جلسات توجیهی و یا شبیه -1

دهند ولی نه ها را ارایه میحلکننده بر اساس برنامه راهشود تا افراد شرکتمانور دورمیزی: یک سناریو مطرح می -2

 شود.سازی نمیبندی و نه مکان واقعه شبیهزمان

کننده موظفند با رعایت شود و افراد شرکتشده مطرح میسازیبندی شبیهمانور عملیاتی: یک سناریو بر اساس زمان -3

 شوند.شود و دستورات به عمل تبدیل نمیسازی نمیبندی دستوراتی صادر کنند، اما از نظر فیزیکی واقعه شبیهبرنامه و زمان

سازی شود و عملیات نیز به صورت فیزیکی در مانور با مقیاس واقعی: سعی بر این است که تمام ابعاد یک بحران شبیه -4

  شود. بسته به امکانات، میزان شباهت به شرایط واقعی ممکن است متفاوت باشد.یمحل انجام م

ها است. نقش حوزه حفظ و ارتقاء سطح بهداشت جامعه در تمامی لحظات از اهداف مرکز بهداشت استان و شهرستان

ی نیز ناگزیر به ارائه خدمات بهداشت در کاهش اثرات بالیای طبیعی غیر قابل انکار است و مراکز بهداشت در شرایط اضطرار

بهداشتی هستند. حفظ آمادگی نفرات از نظر توان علمی و عملی و نیز تجهیز به وسایل و ابزار مورد نیاز برای ارائه خدمات 

های آموزش و همچنین مانور در های مراکز بهداشت است. از این رو طراحی و اجرای برنامهبهداشتی از دیگر اهداف و برنامه

 ها قرار دارد.دستورکار روسای مراکز بهداشت و شبکه

های عادی با فواصل زمانی مناسب مورد ارزیابی و الزم است وضعیت ارائه خدمات در شرایط اضطراری و حتی در زمان

در ارزیابی توان برای آن در نظر گرفت پذیری سناریوهای که میهای مانور با توجه به انعطافسنجش قرار گیرد. انجام برنامه

 عملکرد افراد و تجهیزات بسیار مفید خواهدبود.

  



  "هاپاسخ نظام سالمت در بالیا و فوریت" EOP-Emergency Operation Planمانور و تمرین در کارکردهای 

 .سازدن را مشخص میآبه عنوان  ششمین کارکرد در نظر گرفته شده که اهمیت پرداختن به 

 EOPدر  کارکردهای آمادگی

P1های راهبردی با ذینفعان: هماهنگی 

P2ارزیابی ایمنی و خطر : 

P3 تدوین :EOP  

P4سازی لوازم و تجهیزات: ذخیره 

P5آموزش پرسنل : 

P6تمرین پرسنل : 

 های آموزشی به حساب آورد بهترین برنامهبا ایجاد نگرش آموزشی به مقوله مانور و تمرین میتوان مانورها را در زمره قوی

 برد.فراگیران باال یادگیری را درهای آموزشی ساده به پیچیده میتوان بر افزایش سطح های برنامهای که با طراحیگونه

 
  



 دیاگرام پیچیدگی و افزایش زمان و طراحی تمرین و مانور

 

 های مباحثه محورتمرین

1. Seminar    سمینار 

2. Workshop    کارگاه 

3. Tabletop Exercise    دورمیزیتمرین 

4. Game    بازی 

 های عملیات محور تمرین

1. Drill      تمرین محدود یا مشق 

2. Functional exercise  تمرین کارکردی 

3. Full scale exercise   تمرین مقیاس کامل یا تمام عیار 

  

اجرای 
عملیات 

هماهنگ با 
سایر اعضا و

نهادها

تمام قوا

اجرای 
د فعالیت مور
انتظار از 
یک دستگاه

عملکردی

اجرای 
عملکرد 

خاص مورد 
نظر برای 
افزایش 
مهارت

هدفمند

DRILL

اجرای 
نمایشی 

فعالیتهای 
مورد نظر

ایفای نقش

(بازی)

بیان 
عملکردها بر
روی کاغذ

مانور 
دورمیزی

ارائه مطلب 
برای 

گروههای 
30کاری تا 
نفر

کارگاه

سخنرانی 
برای نفرات
متعدد تا 
صدها نفر

سمینار



  بهداشت و درمان  ریزی مانورجدول موضوع برای برنامه

 فرضیات و سئواالت

  بندی شده تمرین و مانور است؟جامع و زمانآیا مرکز دارای برنامه 

 های قبل انجام گرفته است؟آیا برنامه تمرین و مانور مرکز بر اساس نیازسنجی و مرور درس آموخته تمرین 

 آیا در مرکز حداقل دو بار در سال مانور دورمیزی اجرا می شود؟ 

 شود؟آیا در مرکز حداقل دو بار در سال مانور عملیاتی اجرا می 

 ا گزارش مانور بطور دقیق و استاندارد تنظیم شده است؟آی 

 مندی از نتایج مانور قبلی در ارتقای فرایندهای مدیریت بالیا و فوریت های مرکز چقدر بوده است؟میزان بهره 

 در مراکز بهداشتی  و درمانی  DRILLبرنامه پیشنهادی فصل بندی اجرای مانور و تمرین 

 49تابستان فصل  49بهار فصل  49زمستان فصل  49پاییز فصل 

 بازیابی ایمنی اطالعات ذخیره آب و غذا هماهنگی

سامانه مدیریت صحنه 
 پاسخ

سالمت روان کارکنان و 
 خانواده آنان

 ایمنی آب، برق و گاز
ارایه خدمات بهداشت 

 محیط

 ارتباطات
روی یتدوام ارائه خدمت: ن

 انسانی

مدیریت بازدید کنندگان 
 مهم

های خدمات بیماریارایه 
 واگیر

 هشدار اولیه
تدوام ارائه خدمت: فضای 

 جایگزین
 امنیت

های ارایه خدمات بیماری
 غیرواگیر

 اطالع رسانی حمل و نقل تخلیه
ارایه خدمات بهداشت 

 باروری

 ارزیابی آسیب و نیاز
ها و مدیریت کمک
 داوطلبان

 ارایه خدمات تعذیه اطفاء حریق

تجهیزات ذخیره لوازم و 
 فنی

 تیم پاسخ سریع امور مالی
ارایه خدمات سالمت 

 اجتماعی-روانی

ذخیره لوازم و تجهیزات 
 حفاظت فردی

   

 



 ی دریل برگزار شده هاسناریوی تمریننمونه 

 مانور سنجش سرعت عمل نیروهای بهداشتی 

  1334سال زمان: 

  بلندیان شهید بهداشت مرکز –شهرستان قزوین   - مرکز بهداشتی و درمانی کورانه :مکان

 هابیماری با مبارزه واحد – محیط بهداشت واحد :شرکت کنندگان

  سناریو: وقوع زمین لرزه در منطقه تحت پوشش مرکز 

 بصورت ارائه شفاهی ارائه شده در کنگره بین المللی مقابله با حوادث و بالیا

 

 بوئین زهرا –البرز -قزوین –های تاکستانشهرستانهای سالمت محیط در سنجش سرعت و دقت واحد فوریت– 

 آبیک

 11/1/33شنبه دوبامداد روز  3ساعت زمان: 

A های تاکستان و قزوینمتن پیام تلفنی برای شهرستان 

افرادی  چادر سیارر یک د خروجی شرکت قارچ شبنم سحر  -آباد بزرگجاده قزوین تاکستان  بعد از خروجی مهدیدر محل 

که از محل نمایندگانی از فرمانداری شهرستان )قزوین/ تاکستان( نمایند. ای میاقدام به توزیع رب گوجه فرنگی بصورت فله

 اند.کردند این اطالعات را ارسال کردهبصورت عابر گذر می

B :متن پیام تلفنی برای شهرستانهای تاکستان و قزوین 

افرادی اقدام به  چادر سیارر یک دمقابل شرکت شیمیایی آبیک سینا   -جاده کارخانه قند –جاده قزوین بوئین زهرا در محل 

که از محل زهرا/ البرز/ آبیک( نمایندگانی از فرمانداری شهرستان )بوئیننمایند. ای میتوزیع رب گوجه فرنگی بصورت فله

 اند.کردند این اطالعات را ارسال کردهبصورت عابر گذر می

  



 

 

 

 تمرین سناریوی نگارش اصول

 نآ در نویسنده، که است متنی معنای به سینما و نمایشی هنرهای در واژه ین. ااست گویی قصه هنر از برگرفته سناریو واژه

 مربوط و دارمعنی و منظم حوادث از ایدسته تشریح به که است متنی سناریو) دیگر، عبارت به. کندمی مطرح را اصلی موضوع

 (پردازدمی آنها از حاصل خاص نتیجه و یکدیگر به

 سناریونویسیشود. می تلقی تمرین و ریزی برنامه در رویه وحدت تقویت غافلگیری، از پیشگیری نویسی سناریو از هدف

 و یریگجهت تعیین و شرایط آن وقوع صورت در هدف جامعۀ آوریتاب و بالیا علمی مدیریت برای ابزاری تهیۀ علم از بخشی

 .باشدمی منابع تخصیص بندیاولویت

 برنامۀ و اقتضایی برنامه اضطراری، عملیات برنامه ویژه به پاسخ های برنامه انواع تدوین پایۀ که این بر عالوه سناریوها

 شوندمی محسوب نیز تمرین برگزاری برای  مبنایی هستند، حادثه عملیات

 باشد می بخش سه شامل تمرین سناریوی یک اصلی اجزای 

 جامع شرح و روایت یا عمومی متن1

 شده روایت شرایط و وقایع تکنیکی جزئیات 2

 ها توانمندی دادن نشان یا اساسی هایتوانمندی یا و تمرین اهداف ارزیابی منظور به شرایطی 3

 و اساسی هایتوانمندی تمرین، اهداف ارزیابی برای که است تهدیدی یا مخاطره انتخاب سناریو نگارش در اول مرحله

 .باشدمی مناسبتر حیاتی کارکردهای

 از بعد نهایت در .نمود استفاده سناریو شدن ترواقعی برای نیز سازیمدل و سازیشبیه از توانمی سناریو توسعه ادامه در سپس

 .گرددمی نهایی سناریو متن آن به ضرروی های پیام و شرایط شدن اضافه و سناریو اصلی اجزای اولیه نویس پیش شدن کامل

 شود طراحی انتظار مورد عملکردهای یا و مخاطره پیامدهای مبنای بر و برانگیز چالش واقعی، باید اینکه بر عالوه سناریو یک

  گیرد بر در نیز را زیر موارد حادثه نوع دقیق بیان ضمن باید

 و اصلی عوامل و علل آبشاری و ثانویه حوادث حادثه، پویایی و پیچیدگی بزرگی، و شدت مکان، و زمان: شامل حادثه ابعاد 1

  حادثه ساز زمینه



 و متأثر منطقه وسعت متأثر، جمعیت دیدگان، آسیب و مجروحین تعداد ها،کشته تعداد: شامل نظر مورد حادثه پیامدهای 2

 های بازتاب روانی، اثرات محیطی، زیست تأثیرات و آلودگی ها، ساخت زیر به آسیب بیخانمان، و آواره افراد تعداد درگیر،

 حادثه امنیتی و اجتماعی سیاسی،

 نیروی به نیاز پشتیبان، و همکار هایسازمان نقش ضعف، نقاط و هاپذیری آسیب: شامل پاسخ و آمادگی در مؤثر عوامل 3

 )هاتوانمندی پشتیبانی، امکانات،) ظرفیت تخصصی، خدمات و تجهیزات انسانی،

 موانع و عوارض ...(،و مصدومین انتقال اضطراری، تخلیۀ) انتظار مورد پاسخ نوع: شامل احتمالی موانع و فرضی اهداف 4

  برنامه در نشده بینیپیش مشکالت احتمالی،

 مناسبهای یک سناریو ویژگی

 .باشد و توجیه پذیر موجه •

 د.ناجزای آن سازگاری درونی داشته باش •

 روابط علت و معلولی را وصف کند. •

 .گیری بکار آیدهنگام تصمیم •

  های احتمالی اشاره کند.به چالش •

 دکتر خانکه(آمادگی بیمارستانی کتاب )نمونه یک سناریو 

کنستری با شرکت  )محدوده(، در مجاورت تاالر بزرگ شهر که در منطقه تجاری واقع شده است(زمان)شب تیرماه 11ساعت 

شدت انفجار به  .)نوع و پیچیدگی(شودکه کامیونی منفجر میدر حال برگزاری است. ( تعدادجمعیت آسیب دیده)نفر  2111

ابعاد ) آیدای عمیق در محل پارک کامیون به وجود میحدی است که صدای آن تا چند کیلومتر دورتر شنیده میشود. و چاله

گسترش است  و هر به  در محل حادثه رو (واقعه ثانویه) . آتش سوزی ایجاد شده(حادثه و صدمه به بخشی از راه مواصالتی

متری محل حادثه قرار دارد سرایت کند. مامورین امنیتی  111که در  (دینامیسم سناریو) رود که پمپ بنزینیلحظه بیم آن می

اند، مصدومان را تخلیه شوند. و دقایقی بعد، به کمک اورژانس  که به محل رسیدهپس از چند لحظه  در محل حاضر می

تختخوابی  111هستند. در همین حال، بیمارستان دینامیسم سناریو() حال فرار زده درصدومان وحشتکنند. بسیاری در از ممی

شود. سامانه باش میاعالم آماده( امکانات پشتیبانی)  %01های مختلف است و با ضریب اشغال به که دارای تخصص

نوع ) شوددن ظرفیت پذیرش مصدومان بررسی میو امکان به حداکثر رسان شود.فرماندهی حادثه بیمارستان فوراً فعال می

 دهی ندارد. ، امکان سرویس(موانع احتمالی)های بیمارستان، به علت تعمیرات اساسی. متاسفانه یکی از بخش(پاسخ مورد انتظار



 

 پایه : کتاب پاسخ ملی سالمت در بالیا )اردالن و همکاران( سناریوی

 مقدمه

 هایتمام جنبه و مخاطرات تمام رویکرد با" ریزیبرنامه برای است ایپایه آیدمی بر آن نام از که همانگونه پایه سناریوی

 محلی سطوح بخصوص در ریزیبرنامه تیم هر به سناریو نوع این متنوع، پیامدهای و متعدد مخاطرات وجود بدلیل" .سالمت

 بر کشور شایعترین مخاطرات به پایه سناریوی این در. دهدمی خود شرایط با سناریو تطبیق راجهت الزم پذیریانعطاف

 .است شده تکیه موجود اطالعات اساس

. گردد پاسخ مرحله مهم کارکردهای آغاز به منجر که است مطالبی حداقل ارایه پایه سناریوی در موضوعات ورود معیار

. باشدمی وارده هایآسیب کلی توصیف -3و مخاطرات توصیف -2 فرضی، منطقه توصیف -1: شامل سناریو این ساختار کلی

 .دهد تغییر را سناریو از هاییبخش محلی، شرایط به بنا تواند،می بهداشتی مرکز یا شهرستان یا استان هر بدیهی است

 منطقه جغرافیایی توصیف

این  از یکی. گیرندمی قرار مختلف مخاطرات تاثیر تحت همزمان آن استان دو که است فرضی قطب نظر مورد منطقه

 .(زیر شکل) است مرزی هااستان

 

  



 مخاطرات توصیف

زلزله،  متعاقب. لرزانید صبح 6 ساعت را2و1هایاستان از B و A همجوار شهرستان دو ریشتر0.6 شدت با ایزلزله

به  منجر و برداشت ترک بود C و A شهرستان بین رودخانه روی بر که سدی و داد روی A شهرستان در زمینیرانش

 .دارد وجود آن به آسیب امکان که است ایهسته نیروگاه دارای B شهرستان. گردید C شهرستان در سیل شدن جاری

اثر  در نیز بوده کلر گاز حامل که تانکری. است داشته بدنبال را انفجاری و دیده خسارت B شهرستان در بنزین پمپ یک

وجود  B شهرستان در سرقت و ربایی آدم بصورت اشرار مزاحمت از شواهدی. است شده منفجر و شده خارج مسیر از زلزله

 آنفوالنزا بسر اپیدمی پیک در قطب هایاستان ولی است گذاشته سر پشت را وبا اپیدمی یک تازگی به B شهرستان. دارد

 .است مواجه نیز شدید غبار و گرد طوفان با B شهرستان. برندمی

 نفر هزار 3 از بیش کشته، نفر هزار از بیش B و A شهرستان دو مجموع در زلزله اثر در مخاطرات از ناشی هایآسیب

 اثر در C شهرستان در. اندگرفته قرار تاثیر تحت روستایی و شهری مناطق در نفر هزار41 حداقل شهرستان هر در و مصدوم

 به منجر لیکن نداشته جانی تلفات زمین رانش. اندگرفته قرار تاثیر تحت نفر هزار 11و نفر مصدوم 01 کشته، فرن 21 سیل

 نامعلوم ایهسته تشعشعات پیامدهای. است گردیده بودند، شده ساخته تند شیب روی که بهداشت درمانی مراکز تخریب

 .کنندمی مراجعه درمانی مراکز به مشکوک عالئم با بیمارانی لیکن است،

خانه 21. است شده تخریب رصدد31میزان به B شهرستان در بیمارستان یک و الًکام A شهرستان در بیمارستان یک

 پرسنل آن از چند تنی. اندشده تخریب کامل شهری درمانی بهداشتی مرکز 6و روستایی درمانی بهداشت مرکز 11 بهداشت،

 .دارد وجود واکسن ذخیره به آسیب احتمال. اندکرده فوت نیز

 شیون گریه و خود عزیران اجساد کنار در بازماندگان. کنندمی کمک هیجان با و اندشتافته مصدومین امداد به محلی مردم

 ارتباطی انسداد مسیرهای. مشغولند خدمت ارائه به توان تمام با و شده منقلب هاصحنه این مشاهده با امدادگران. کنندمی

 تعمیرات انجام که بدلیل است فرودگاهی دارای A شهرستان. است مصدومین انتقال و امدادی خدمات ارائه در جدی مانع

 وجود هواپیما پرواز وغبار امکان گرد طوفان بدلیل B شهرستان در .سازد می ممکن را محدودی پروازهای انجام امکان تنها

 دیده آسیب آشامیدنی شبکه آب و شده قطع مناطق برخی برق افتاده، کار از مناطق از بعضی ثابت و موبایل تلفن. ندارد

 .است

 

 

 



 سناریو زلزله جهت تمرین اطالع رسانی خطر و هشدار اولیه

 از محل حادثه تا سطح ملی

 خارجی -زمین لرزه 

رخ داده است و چندین فروردین  71روز  71در ساعت در مقیاس ریشتر در منطقه شما   6زمین لرزه ای به بزرگای 

کهه وسسه     سهاعت او   2هدات اولیهه در  ناشی از مشاشدت آسیب دیده اند. خبرهای  منطقه شهری و روستایی به

نفر بسده و هه    211نفر و آسیب و زخمی شدن بیش از  01حاکی از کشته شدن بیش از مردم گزارش شده است ، 

نفر به امداد رسانی فسری وسس  سازمان های امداد می باشد. رسهانه هها، خبهر از و هس       71111چنین نیاز بیش از 

ی از ساختمان ها وخریب شده اند. اکثر خیابان ها به دلیل ریزش آورها و افتهادن  چندین پس لرزه می دهند. بسیار

درختان و  وابلسها مسدود شده اند. ده ها نفر بصسرت سرپایی به اورژانس بیمارستان مراجعه کرده اند با این حا  به 

ه انتقها  مصهدومین نمهی    علت وعداد زیاد مصدومین و مسدود شدن خیابان ها، اورژانس پیش بیمارسهتانی  هادر به   

شهر مشاهده می شسد. پرسنل بیمارستان مشهوس  بهه    های  باشند. ورک خسردگی ها در دیسارها و سقف بیمارستان

کار در بیمارستان بسیار نگران و مضطرب هستند. خطسط ولفن مشوس  می باشند و کسی  ادر به وماس نمی باشد. 

ل آسیب به دستگاه رادیسلسژی نمی باشد. بخش اورژانس و درب ورودی بخش رادیسلسژی  ادر به ارائه خدمات به دلی

بیمارستان مملس از جمعیت مراجعه کننده به بیمارستان می باشد. به گسنه ای که پرسنل وی  درمانی  هادر بهه ورود   

 به بیمارستان نمی باشند.

منتقل شده و رسانه های عمسمی خبر حادثه از طریق شبکه های اجتماعی به همراه چندین عکس به سراسر کشسر 

 در صدد اعزام خبرنگار و وهیه خبر می باشند. در ولسزیسن محلی نیز اخباری از و س  حادثه گزارش می شسد.

وک  وخت یک بیمارستان 711عمسمی با ظرفیت  نفر دارد یک بیمارستان 011111دراین شهر که جمعیتی حدود 

وخت و یک بیمارستان وامین  721رفیت ان خصسصی با ظیمارستوختخساب ، یک ب 61وخصصی اطفا  با ظرفیت 

 وخت وجسد دارد. 711اجتماعی نیمه فعا  با ظرفیت 

مرکز ورومای استان نیز بسده ودر شیفت صبح یک متخصص طب اورژانس نیزحضسر  وخته 711عمسمی با  بیمارستان

 71دارد.این بیمارستان سابقه ی آسیب جدی وسس  سیل و آوش سسزی در بخش اورژانس و در واسیسات را در 

 سا  گذشته داشته است.از طرفی در دامنه رشته کسه شمالی روی یکی از گسل های اصلی شهر  رار گرفته است

سا  در منطقه  711ریشتر در دوره بازگشتی حدود  1.شساهد واریخی معرف سابقه زلزله با دروی بیش از 

سا  است که لرزش در  771سا  وکرار شده است .در حا  حاضر حدود  21ریشتر هر  6وا  0است.لرزش های 

 ذرد.ریشتری  میگ 0سا  از آخرین لرزش حدود  71ریشتر اوفاق نیفتاده و حدود  1حدود

 از مرکز هدایت عملیات وزارت بهداشت پیگیر اطالعات دقیق از حادثه هستند.

  



 بر اساس مخاطرات واقعی سناریو 

 مخاطرات طبیعی -الف

 های واکنش سریع معاونت بهداشت دانشگاه استان قزوینتیم سناریو مانور -1

 (1941در خرداد  )اجرا شده

شنستق سفلی تحت پوشش مرکز بهداشتی و  در روستای بعد از ظهر 10در ساعت جمعه  در روز یشترر 0.6با قدرت  ایلزلهز

واقع در شهرستان تاکستان به وقوع پیوسته است. این زلزله با توجه به بافت و نوع ساختمان و  سفلیدرمانی روستایی شنستق

مانی را به دنبال داشته است. و در یجمعیت ساکن در منطقه موجب بروز خسارت جانی و مالی گشته و نیز تبعات بهداشت

 باشد:یمی مورد نیاز جهت ارزیابی به شرح زیر هاشاخص

 میزان شاخص میزان شاخص

 %1 مرگ و میر %01 تخریب

 %1 مصدومیت )اعزام جهت درمان( %9 مصدومیت )درمان سرپایی(

 %111 جمعیت امدادی و حاضر در منطقه %11 تلفات دام و احشام

 %11 نیاز به واکسن جمعیت هدف %61 جمعیت واقعینیاز به واکسن 

 در هزار 11 مارو عقرب گزیدگی در هزار 3 حیوان گزیدگی

 های شایع و بومییماریباقالم دارویی مورد نیاز بر اساس 

 

  



 گردباد فروردین ماه منطقه اسفرورین -2

 (49در اول آذرماه  )اجرا شده

در برخی مناطق روستایی بامداد  3.31 در ساعت  94یک شنبه اول آذرماه سابقه در روز  رگبار ناگهانی به همراه گردباد بی

 E=61°21'46.34"و طول  N=30°11'69.04"شهرستان آبیک به ویژه در محدوه مرکز بهداشتی و درمانی ناصرآباد در عرض

های شیروانی و و روستاهای مجاور سبب ریزش دیوارها، شکستن تیرهای برق فشار متوسط و فشار قوی، کنده شدن سقف

 –تپهایزوگام و آردوباز منازل گردیده است. جمعیت ساکن در روستاهای اطراف مرکز ناصرآباد یعنی روستاهای حاجی

نفر است تعدادی از این روستاها در منطقه کوهپایه و  6111نزدیک به  توداران -طیخور –جزمه -آبادبهجت -زاغه -باقرآبادکرد

اند. ییالقی بودن منطقه و بازگشت حجاج از مکه مکرمه سبب افزایش جمعیت در انتهای تعطیالت کوهستانی واقع شده

ت اولیه حاکی از مصدوم تابستانی گردیده است. بارش رگبار نیز باعث آبگرفتگی منازل و معابر عمومی روستاها شده. اطالعا

نفر است. قطع خطوط اصلی نیروی برق سبب قطع آب، و مختل شدن خطوط تلفن گردیده، خوشبختانه  11شدن بیش از 

قزوین هنوز باز است. ولی به دلیل ازدحام  -قزوین و بزرگراه کرج -های ورود به منطقه از جاده اصلی جاده قدیم آبیکراه

پذیرد. امکان استفاده از بالگرد به علت شرایط لی تردد در جاده قدیم به سختی صورت میجمعیت و تردد خودروهای اها

 پذیر نخواهد بود.نامساعد جوی و تاریکی هوا امکان

های ولیعصر آبیک و رحیمیان الوند، بیمارستان تروما و مناسب جهت اعزام مصدومین بیمارستان رغم نزدیک بیمارستانعلی

های بهداشت منطقه به باالست. مراکز بهداشتی درمانی و خانه %91باشد که غالباً ضریب اشغال آن یشهید رجایی قزوین م

ترین پایگاه اورژانس در روستای ناصرآباد روز آینده قطع خواهد بود. نزدیک 3اند ولی آب و برق آنها نیز تا آسیب جدی ندیده

احمر در مقابل کرج، تیم اورژانس و اکیپ امدادی هالل–زرگراه قزوینقرار دارد و کد دیگر مجاور شهرک صنعتی کاسپین در ب

 آن در نیروگاه شهید رجایی داخل بزرگراه قراردارد.

  



 الموت، روستای اوان و گرمارود سفلیسیل برق آسا  -3

  (     - حادثه واقعی)

واقع ها باعث تخریب کامل یک حوضچه پرورش ماهی در روستای اوان های چند روز اخیر و طغیان رودخانهبه دنبال بارندگی

شامل صاحب حوضچه و پسرش و یک نفر کارگر گرفتار در این حادثه گردد. میکیلوتری شهر قزوین(  16در الموت شرقی )

شود. درمان می شوند. تیم نجات هالل احمر به کمک اهالی بعد از مدتی یک نفر را پیدا کرده و به صورت سرپاییسیل می

 باشد.صاحب حوضچه مفقوداالثر میلی ها پیدا شده وبعد از ساعتکیلومتر(  31)فاصله بیش از  دشت جسد کارگر در رجایی

گردد و همچنین چندین دستگاه خودرو گرفتار مهمانخانه میباب در روستای گرمارودسفلی نیز باعث تخریب و خسارت به یک 

دند. به گزارش پایگاه اورژانس معلم کالیه خانم میانسالی به علت شوک وارده در اثر حادثه دچار گرسیالب شده و ناپدید می

 دهد. حمله قلبی شده و متاسفانه جان خود را از دست می

در طی این حادثه خسارات قابل توجهی به  ساعت قطع بوده است. 14به مدت  سفلیآب در روستای گرمارود در پی وقوع سیل 

 زراعی و کندوهای عسل و دام و طیور وارد شده است. هایزمین

 

  



 مخاطرات انسان ساخت -ب

 سوزی انبار روغن موتور آتش -1

 (49اردیبهشت  )حادثه واقعی

در ارزیابی اولیه محل حادثه مشخص  ، انبارسوزی یک مبنی بر آتش 13در ساعت قزوین  116های مردمی با متعاقب تماس

نشانی آتشعوامل گردیده و حریق  دچار چی مجاور مناطق مسکونی در شهر قزوینواقع در خیابان شیشه شود که انبار روغنمی

 های مجاور را نیز وارد عملیات کرده است.نشان شهرها و استانسوزی نیروهای آتشحجم آتش باشند.اطفا، میعملیات حال  در

کماکان وجود دارد. نیروهای  حادثه و توسعه . احتمال گسترش ندارددر صحنه ی مصدوماین حادثه در ساعات اولیه  خوشبختانه

یک حجم آتش و دود باعث مشکالت تنفسی در  انتظامی سعی در برقراری امنیت و ممانعت از ورود و خروج به منطقه را دارند.

در هنگام ترک منزل دچار  یکی از ساکنین نیزهمچنین  استشده و یک تن دیگر در ناحیه پا دچار بریدگی نشان آتشاز نفر 

 بامداد روز بعد به طول انجامید. 2اطفا کامل حریق تا ساعت  سوختگی سطحی شده است.

شمال غرب )به سمت  -شمال غالب  جهت وزش بادو  متر بر ثانیه 0بر اساس اطالعات هواشناسی حداکثر سرعت وزش باد 

این حادثه  متری تخلیه شده است. 611ست و منازل اطراف تا شعاع گاز و برق منطقه بالفاصله قطع شده اخارج شهر( میباشد. 

  رخ داده است. 120تعداد کل خانوار و  نفر 6143با جمعیت  "تبریز" های مرکز بهداشتی و درمانیدر محدوده یکی از بلوک

بطور مستقیم  یکلرزنسوزی و نشت روغن وجود دارد که آب را پس از محل آتشمتری  611در فاصله آب شرب یک حلقه چاه 

 .ه استآلوده کردرا  متر 311شعاع جاری شدن روغن مساحتی به  .کندوارد شبکه توزیع می

های جاذب صورت می گیرد. در کانالهای  بوده و دفع فاضالب خانگی در چاهشهری  آوری فاضالبمنطقه فاقد شبکه جمع

  .روغن شده استمملو از سطحی های آوری آبجمع



 بیمارستانسوزی در آتش -2

 (9393ساعت  11/9/49 -)حادثه واقعی

 سوی  ات شرح حادثه ازاطالعدر بیمارستان کوثر شهرستان قزوین اعالم حریق می شود.  11/6/94بامداد  3.33در ساعت 

ست و هم های عمل شروع شده و تمام بخش را فراگرفته احریق از یکی از اتاقحاکی از این است که سوپروایزر بیمارستان 

نشانی مشغول به اطفاء حریق هستند. بعد از حدود نیم ساعت آتش به طور کامل مهار گردید. در اکنون واحدهای عملیاتی آتش

 و پس از زایمان تخلیه گردید. ICU ،NICUهای طی این مدت بخش

تخت  (231)142بخش و  11بیمارستان کوثر تنها بیمارستان تخصصی زنان و زایمان تحت پوشش دانشگاه بوده و دارای

آغاز گردیده است. ضریب اشغال  اول )باالی همکف(سوزی از طبقه طبقه بنا گردیده آتش 3باشد. سازه بیمارستان بتنی و در می

  گیرد.نشان شهرداری منطقه انجام میبوده و عملیات اطفا با کمک نیروهای آتش %31بیش از  بیمارستان



 و قطع برق  سوزیآتش -9

  17391ساعت  9/7/49 حادثه واقعی 

مشکل بوجود  این حادثه در پی   میشود.هید رجایی اعالم حریق در اتاق برق در بیمارستان ش 4/1/94روز  11.31در ساعت 

کند. مجاورت حریق حریق ایجاد شده و به تمام فضا سرایت می ایجاد می گردد. های تابلوی مرکزی برقآمده در یکی از خازن

های اورژانس، تحت برق بخشدر ادامه د. دگریدر این دوبخش مدود سبب تراکم و انباشت  های اورژانس و تحت نظربخشبا 

 گردد.های عمل قطع میو یکی از اتاق ICUنظر، 

 ی آتش، بعد از دقایقگیرندمیتماس آتش نشانی منطقه نیز نشانی بیمارستان با های آتشهمزمان با استفاده از کپسولپرسنل 

 شود.نشانان دچار برق گرفتگی میدر محل حاضر شده و اقدام به اطفاء حریق می نماید. در طی اطفاء یکی از آتش نشانی

منطقه حوادث برق اداره نیروهای  کند.کشی ژنراتور استارت نمیبه علت نقص سیم در این حادثه با وجود ژنراتور آماده به کار

 . کندبخش های مذکور بعد از مدتی وصل مینیز در محل حاضر شده و برق 

ای پر تراکم و مسکونی باشد. و در منطقهبیمارستان شهید رجایی تنها بیمارستان تخصصی ترومای دانشگاه علوم پزشکی می

 و مدارس ابتدایی و راهنمایی و نیز  پادگان قرار دارد. -شهر  و در مجاورت اداره گاز

های دیگر تخلیه های اورژانس و تحت نظر جهت دور شدن از کانون حریق به بخشان بخشبا تصمیم سوپروایزر وقت بیمار

شوند تا در النس در مجاورت بیمارستان مستقر میمی گردند. همزمان چهار دستگاه آمبوالنس اورژانس به همراه اتوبوس

ری بیماران صورت بگیرد. در این خصوص صورت سرایت حریق و گسترش احتمالی و در صورت اعالم نیاز بیمارستان، تخلیه فو

طی تماس  21:11در ساعت که  از طریق ستاد هدایت اعالم وضعیت زرد گردیدسازمان تامین اجتماعی به بیمارستان رازی 

 اعالم وضعیت سفید گردید. آمجدد
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 (13397ساعت  19/9/49شهر آوج  –)حادثه واقعی 

بار هندوانه به علت نقص فنی در سیستم ترمز با سه حامل ، یک دستگاه کامیون 16/3/94 روز جمعه 13:41در ساعت  

با توجه به حواشی حادثه،  نماید. خودروی سواری از جمله یک دستگاه خودروی کالنتری آوج در خیابان اصلی شهر تصادف می

ه دستگاه آمبوالنس هالل احمر به محل حادثه اعزام باغ و اسفرورین و سقرهو سپس  های اورژانس آوج و آبگرمآمبوالنسابتدا 

 گردند. می

در ارزیابی صحنه حادثه مشخص می گردد که چندین نفر مصدوم شده و یک نفر از پرسنل ناجا در صحنه فوت شده است و 

درمانگاه، درمان اولیه  اند. با اعزام مصدومین باقیمانده بهتعدادی از مصدومین توسط مردم به مرکز بهداشتی درمانی منتقل شده

شوند و میدو نفر دیگر از مصدومین به علت شدت جراحات وارده فوت  گیرد.میو تریاژ مصدومین در داخل درمانگاه انجام 

در  رزنهای نفر از مصدومین به بیمارستانشش  ،نفر 1یابد و تعداد مصدومین به سه نفر افزایش میشده  فوتافراد عداد ت

توضیح اینکه شهرستان آوج جدید ترین شهرستان  گردند.منتقل می شهرستان مجاور یک نفر به بیمارستان استان مجاور و 

 معرفی شده استان بوده و تا زمان حادثه فاقد بیمارستان مستقل میباشد.

تحریک احساسات عمومی شده و منجر به اعتراضاتی می و حوادث مشابه آن از قبل سبب حادثه ناشی از وقوع روانی مشکالت 

تاکستان باعث ایجاد  -محور همدانشده و با بستن صحنه حادثه مانع از پاک سازی گردد. طی این اعتراضات مردم شهر 

 گردند. کیلومتری در هر دو سوی شهر آوج می ترافیک چند

 . گردید 24:11در ساعت ضعیت جهت کاهش اعتراضات باعث آرام شدن ودر حضور مسئولین شهر 
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  . . . .  (  -)حادثه واقعی 

 باندای در واژگونی یک دستگاه تریلی حامل مواد شیمیایی نامشخص سبب وقوع یک رشته تصادف زنجیره 11.31در ساعت 

واقعه باعث ایجاد ترافیک سنگین و در نتیجه ایجاد تصادف این راه قزوین آبیک محدوده پمپ بنزین پارسیان گردید. آزادجنوبی 

 ای دوم در باند شمالی آزادراه گردید.هرزنجی

 .گردد که دوازده نفر مصدوم و یک مورد فوتی در صحنه حادثه وجود داردمشخص میاعزامی بررسی اولیه کد در 

 .باشدنفر مصدوم می 9مصدومین حادثه دوم نیز شامل 

دچار سوختگی با مواد جاری شده در سطح جاده  ت که تعدادی از نیروهای امدادی هالل احمر و آتش نشانی نیزالزم به ذکر اس

 اند.گردیده

 های منطقه بیمارستان ولیعصر در شهر آبیک و بیمارستان ترومای شهید رجایی در قزوین میباشد.نزدیکترین بیمارستان
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 (29322ساعت  11/9/41 -)حادثه واقعی 

 11/4/94مورخ  23.22این حادثه در ساعت  .گرددمیعروسی  در یک جشن باعث ایجاد مسمومیت در میهماناننشت گاز کلر 

میهمانان در شود که تخمین زده میواقع در منطقه مینودر شهر قزوین رخ میدهد.  تاالر پذیرایی الهیهدر مجموعه استخر و 

طبقه بوده و  6ساختمان دارای  .نفر نیز در استخر حضور دارند 11باشند. تعداد  نفر 411حدود یان جشن( لحظه وقوع )هنگام پا

جمع زیادی از مصدومین درقالب  باشد.تاسیسات آن در طبقه زیرزمین قرار دارد. محل نصب سیلندر گاز کلر در طبقه همکف می

 .برندهجوم میمتری مجموعه  111واقع در  ارستان والیتبه بیماند که عوارض کمتری از مسمومیت داشتهموج اول 

کیلویی گاز و رها نمودن آن  01رقم اطالع کافی از خطرات نشت گاز کلر اقدام به خارج کردن سیلندر نشان علینیروهای آتش

نشان و افراد نیروی اند. این امر سبب آلوده شدن محوطه نیز گردیده است تعدادی از نیروهای آتشدر حیاط مجموعه کرده

 انتظامی نیز از خود عوارض مسمومیت را نشان میدهند.

درمانی بیمارستان  ها و اتوبوس آمبوالنس به مراکز با استقرار کد اورژانس و با تریاژ صورت گرفته مصدومین توسط آمبوالنس

 گردند.بوعلی، رازی و والیت اعزام می

 3شده و نفر بستری  32اند که از این تعداد به مراکز بیمارستانی اعزام شدهنفر  216بندی صورت گرفته جمعا با توجه به جمع

ساعت با انجام اقدامات درمانی و به  0در زمانی کمتر از گردیدند. باقی مصدومین بستری  ICUحال در به علت وخامت  نفر

 اند.صورت سرپایی مرخص شده
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 3311ساعت  17/3/49 -حادثه واقعی

 3.11ساعت  11/3/93دبستان دانش  –میدان قلم  –رشت. شهرک دانش  -جاده قدیم قزوین

آموزان یک دبستان ابتدایی در شهرک دانشدر  منجر به ایجاد عوارض در  گروهی  (CO)مسمومیت با گاز مونوکسید کربن 

 بامداد گردید. 3ساعت  11/3/94در روز دانش 

 نفر نیاز به اعزام دارند. 10باشند که از این تعداد نفره می 31در دبستان سه کالس  در حین واقعه افراد تحت تاثیر

ای )صفا( قرار دارد. در این پایگاه این دبستان در شهرک دانش مجاور شهر قزوین در فاصله یک کیلومتری پایگاه اورژانس جاده

ک بیمارستان جنرال با احتساب جاده کمربندی شهر همواره یک دستگاه اتوبوس آمبوالنس مستقر است. بیمارستان والیت ی

 باشد.نزدیکترین به منطقه می

رقم دارا بودن سیستم حرارت مرکزی به علت نقص در نشانی حاکی از این است که ساختمان علیهای سازمان آتشبررسی 

  سیستم دودکش و نشت گاز در سقف کاذب طبقه دوم  منجر به حادثه گردیده است.



 ضمائم

 فهرست مانورهای دانشگاه علوم پزشکی قزوین

 واحد مجری زمان مکان نوع شرح تمرین)مانور( ردیف

 بهداشت محیط 1334 شهر قزوین دریل  سنجش سرعت عمل نیروهای بهداشتی 1

 بهداشت محیط 1330 شهرستان قزوین دریل هاهای بهداشت محیط شهرستانتعیین سرعت و دقت در واحد 2

 معاونت بهداشت 1391 تاکستان شهرستان کارکردی واکنش سریع معاونت بهداشت دانشگاه استان قزوینهای تیم 3

 سالمت محیط و کار 1391 زدی کارکردی های سالمت محیطفوریت 4

 استانداری 1391 قزوین دورمیزی انفجار در شهر صنعتی البرز 6

 کار سالمت محیط و  زاهدان کارکردی های سالمت محیطفوریت 0

 سالمت محیط و کار  سنندج کارکردی های سالمت محیطفوریت 1

 سالمت محیط و کار  بندرعباس کارکردی های سالمت محیطفوریت 3

9      

11      

11      

12      

13      

14      
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