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مقدمه 
کشــور  کشــورهای جهــان اســت و هرســاله شــاهد حــوادث و ســوانح در مناطــق مختلــف  ایــران یکــی از حادثه خیزتریــن 

کــه خســارات جانــی و مالــی فراوانــی عزیزمــان بوجــود مــی آورد.  هســتیم 
ایــن خســارات عــاوه بــر تحمیــل هزینه هــای هنگفــت مالــی موجــب ایجــاد نگرانــی و تشــویش در ســطح جامعــه شــده 
ــد  ــای رش ــایر برنامه ه ــا س ــگ ب ــو و هماهن ــدار همس ــعه پای ــاد توس ــرای ایج ــد. ب ــزل می کن ــار تزل ــی آن را دچ ــت روان و امنی
ــه و اجــرا  ــا آن تهی ــه ب ــرای مدیریــت مخاطــرات و پیشــگیری و مقابل ــد برنامــه جامعــی ب و توســعه در هــر جامعــه ای، بای
گاهــی و دانــش اقشــار  شــود. همچنیــن اجرایــی نمــودن راهبردهــای آن، مســتلزم درک خطــر، مشــارکت مــردم و ارتقــای آ 

مختلــف جامعــه می باشــد.

کنــش ســازمانهای مســئول   چنانچــه بررســی  های انجــام شــده نشــان می دهــد در خوشــبینانه  ترین وضعیــت، هرانــدازه وا
ع  گرفتــه باشــد، بــاز هــم  نیروهــای امــدادی در صــورت وقــو ســریع و امکانــات و تجهیــزات مــورد نیــاز در اختیــار آنهــا قــرار 
کمك هــای سازماندهی شــده بــه آســیب دیدگان را در چنــد  حــوادث بــزرگ، امــکان دسترســی، پاســخ گویی فــوری و ارائــه 

ســاعت اولیــه نخواهنــد داشــت. 

ع و شــدت خســارات و نیازهــای امــدادی مربوطــه، کثــرت مــوارد  در دســترس نبــودن اطاعــات دقیــق و کامــل از محــل، نــو
کمــك، بســته شــدن راه هــا، صدمــات وارده بــه خانــواده نیروهــای  رســمی ســازمان های امــدادی  و  اضطــراری نیازمنــد 
ع بحــران  ... از جملــه عوامــل عــدم تکافــوی امکانــات و نیروهــای موجــود در مقایســه بــا نیازمندی هــای زمــان وقــو
اســت. از جملــه اقدامــات ضــروری در ایــن ارتبــاط، برنامه ریــزی محلــی ظرفیت  هــای مقابلــه بــا شــرایط اضطــراری و از آن 

جملــه آمــوزش و آمادگــی افــراد حاضــر در محــل اســت.

کارکنــان و مدیــران مــدارس، زمــان زیــادی را در آن  کــه دانش آمــوزان، مربیــان،  مدرســه بــه عنــوان محیــط و مکانــی 
ــد.  ــوادث و باش ــرای ح ــي ب ــش بین ــرات پی ــل مخاط ــن و دارای حداق ــکان ایم ــد ام ــا ح ــت ت ــد، می  بایس ــور دارن حض

کــه والدیــن، بــا آرامــِش خاطــر، فرزنــدان خــود را بــه مدرســه بســپارند و دانش آمــوزان بــه عنــوان یکــی از اقشــار  گونــه ای  بــه 
کلیــدی و مؤثــر بــر تغییــر نگــرش خانــواده و جامعــه، بــدون نگرانــی از بــروز حــوادث و آســیب های احتمالــی بــه تحصیــل 
کانــادا و جوامــع  کشــورها از جملــه ژاپــن،  کــه بســیاری از  و بالندگــی بپردازنــد. اهمیــت ایــن قشــر از جامعــه تــا حــدی اســت 
کاهــش  کنفرانــس جهانــی بــرای  بین  المللــی در برنامه  هــای خــود بــه صــورت مســتقیم بــه آن پرداخته  انــد. دومیــن 
کنفرانــس جهانــی  ریســك ســوانح )ســند هیوگــو- 2005 تــا 2015(، نهضــت جهانــی مــدارس ایمــن )Safe School( و 

ســندای )ســال2015تا 2030( از جملــه ایــن مجامــع اســت.

»مدرســه آمــاده« بــر آن اســت تــا بــا همراهــی و همدلــی تمامــی مســئوالن و ذی نفعــان در جهــت ایجــاد محیطــی امــن و 
گامــی موثــر بــردارد. بــا اتــکا بــه لطــف  کشــور،  مطمئــن بــرای تعلیــم و تربیــت فرزنــدان امــروز و آینده ســازان فــردای ایــن 
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ح، افزایــش ایمنــی دانش آمــوزان، اســتمرار برنامه ریــزی و اجــرای اقدامــات  ایــزد متعــال امیــد اســت بــا اجــرای ایــن طــر
پیشــگیرانه و آمادگــی در برابــر حــوادث، آمــوزش پرســنل و دانــش آمــوزان مــدارس و اطاع رســانی بــه خانواده هــای آنهــا، 
کاهــش خطرپذیــری در جامعــه را شــاهد  بتــوان تغییــرات مثبــت و قابــل توجهــی در فرهنگ  ســازی و ارتقــای اقدامــات 
ح »مدرســه آمــاده« بــا محــور قــراردادن فعالیتهــای فرهنگــی و آموزشــی ویــژه دانش آمــوزان و  باشــیم. در ایــن راســتا طــر
گامــی در زمینــه تقویــت، حفــظ و ارتقــای  تــاب آوری شــهر و شــهروندان  پرســنل آموزشــی و اداری مــدارس، بــرآن اســت تــا 

گام بــردارد.  در رویارویــی بــا ســوانح طبیعی محــور 

کتــاب حاضــر در هشــت فصــل و بــه انضمــام پنــج پیوســت بــه عنــوان ویراســت اول و محتــوای پایــه دوره آموزشــی 
ــا  ــت ب ــد اس ــه امی ک ــده  ــم ش ــدارس تنظی ــی و اداری م ــنل آموزش ــل و پرس ــد غیرعام ــران و پدافن ــت بح ــدگان مدیری نماین
گرانقــدر هریــك از حوزه  هــای مرتبــط، در ویرایش  هــای بعــدی بــا نقــاط قــوت  کارشناســان  همراهــی اســاتید دلســوز و 

گیــرد. کمتــری در خدمــت ایمنــی آینده ســازان ایــن مــرز و بــوم قــرار  بیشــتر و ضعف  هــای 

کتــاب و در فصــل1، بــا عنــوان »مبانــی مديريــت بحــران و پدافنــد غيرعامــل«؛ بحــران، مدیریــت بحــران  در تدویــن ایــن 
و فراینــد آن بــه همــراه ســاختار مدیریــت بحــران معرفــی شــده اســت و جایــگاه اقدامــات دولتــی و غیردولتــی در مدیریــت 

بحــران و پدافنــد غیرعامــل را بــا زبانــی ســاده بیــان شــده اســت. 

در فصــل2، بــا عنــوان »شــناخت ســوانح«؛ ســوانح طبیعــی و انســان ســاخت بــه صــورت خاصــه معرفــی شــده اند. در ایــن 
ع آنهــا، نمونه  هایــی از ســوابق رخدادهــای  بخــش بــا ارائــه تعریــف ســاده  ای از مخاطــرات و اثــرات احتمالــی ناشــی از وقــو

مشــابه نیــز ذکــر شــده اســت. 

گذشــته، بــه اقدامــات  در فصــل3، »اقدامــات در برابــر ســوانح«؛ بــر اســاس معرفــی بــه عمــل آمــده از ســوانح در فصــل 
کاربــردی بــرای شــهروندان، جهــت مقابلــه بــا ســوانح مختلــف بــا تفکیــك آنهــا بــه مراحــل قبــل، هنــگام و پــس  ضــروری و 

ع ســانحه پرداختــه شــده اســت.  از وقــو

گــروه  ح فعالیــت  کیــد بــر مــدارس و شــر فصــل4، »تخليــه امــن اضطــراری«؛ تعاریــف و اصــول تخلیــه اضطــراری بــا تأ
مدیریــت بحــران مدرســه را شــامل می  شــود. 

کــودکان و  فصــل5، »حمايــت روانــی«، متــن راهنمایــی اســت جهــت چگونگــی حمایــت روانــی حادثه دیــدگان بــه ویــژه 
ع ســوانح.  نوجوانــان و ســرعت بخشــیدن بــه بهبــود حــال ایشــان پــس از وقــو

ع حریــق و ســپس روشــهای اطفــای حریــق و ابزارهــای مــورد نیــاز  در فصــل6، »اطفــای حريــق«؛ ابتــدا مکانیــزم وقــو
توضیــح داده شــده اســت. از جملــه مــوارد مهــم بیــان شــده در ایــن فصــل، اقدامــات ضــروری بــرای پیشــگیری از حریــق 

و مخاطــرات آن اســت. 

ــا اســتفاده از تصاویــر  ــا توجــه بــه آموزش  هــای ضمــن خدمــت پرســنل مــدارس، ب فصل7،»كمك  هــای اوليــه و امــداد«، ب
کمک  هــای اولیــه و فوریت  هــای پزشــکی جهــت اســتفاده در شــرایط اضطــراری و تــا  مرتبــط، بــه مباحــث اساســی در 

رســیدن نیروهــای امــدادی و اورژانــس، پرداختــه اســت. 

ــن  ــده ژاپ ــه ش ــی تجرب ــای آموزش ــدادی از روش ه ــن«، تع ــران در ژاپ ــت بح ــوزش مديري ــق آم ــارب موف ــل8- »تج در فص
ــه  گروه  هــای ســنی مختلــف ب ــه  ــا ســوانح ب کشــور در آمــوزش   مواجهــه ب کشــور ایــن  ــر  ــه ســابقه طوالنــی و مؤث ــا توجــه ب ب
کــودکان و ساده  ســازی انتقــال ایــن مفاهیــم بــا اســتفاده از ابزارهــای مناســب آموزشــی مناســب بــرای انتقــال  خصــوص 

ایــن تجــارب بــه معلمــان عزیــز توضیــح داده شــده اســت. 
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كتاب شامل:  گرفته شده برای اين  پنج پيوست   در نظر 
ح مدرســه آمــاده در شــهر تهــران، بــه  کلیــات تدویــن و فرآینــد اجرایــی طــر کــه در آن  ح مدرســه آمــاده«  پیوســت1- »طــر

عنــوان تجربــه  ای قابــل تعمیــم، تشــریح شــده اســت. 

ح »مدرســه آمــاده« بــر ایمنــی مــدارس، در ایــن  کیــد طــر پیوســت2-»توصيه هــاي ايمنــي در مــدارس«؛ بــا توجــه بــه تا
پیوســت مــوارد اصولــی ارزیابــی و ایمن  ســازی فضاهــای مختلــف مدرســه در قالــب نــکات اجرایــی آورده شــده اســت. 

كاهــش خطرپذيــري مدرســه«، بــا هــدف ارزیابــی و راهکارهــای ارتقــای ســطح آمادگــی مدرســه را بــر  در پیوست3-»ســند 
کنتــرل ایمنــی مدرســه پرداختــه شــده اســت.  اســاس تکمیــل فرم  هــای مشــخص بــه فهرســتی از مــوارد 

گــروه مدیریــت بحــران مدرســه، تهیــه نقشــه مدیریــت بحــران  پیوســت4-»كارگاه مدرســه تاب  آور«بخشــی از مســئولیت 
کــه تهیــه آن در ایــن پیوســت  مدرســه و شناســایی عوامــل مؤثــر و مخاطــرات فضــای داخلــی مدرســه و پیرامــون آن اســت 
کارگاه می  بایســت مدرســه  ــان ایــن  گام توضیــح داده شــده اســت. در پای ــه  گام ب کارگاه و بــه صــورت  در قالــب برگــزاری 
بــه نقشــه  های الزم و متناســب مدرســه خــود دســت   یافتــه و امــکان اســتفاده از آن در برنامه  ریزی  هــای مرتبــط را داشــته 

باشــد. 

در آخریــن پیوســت، پیوســت5- بــا عنــوان»كارگاه شــرايط بحرانــی«؛ بــرای آشــنایی بیشــتر مخاطبــان بــا برنامــه عملیاتــی 
گــروه  مدیریــت بحــران و تدویــن آن، چنــد ســناریوی فرضــی عنــوان شــده اســت. انجــام تمرینــات ایــن بخــش بــه 
کاملــی از برنامه  هــای  ــا ســایر ســناریوهای احتمالــی را شناســایی و مجموعــه  کمــک می  کنــد ت مدیریــت بحــران مدرســه 

عملیاتــی مــورد نیــاز خــود را تهیــه نمــوده در مواجهــه بــا حــوادث، بــا آمادگــی و هماهنگــی بیشــتری عمــل نماینــد.

قايان و خانم ها:  كتاب با همكاری آ تهيه و تاليف اين 
دکتر مجید عبداللهی)دکترای جغرافیا و برنامه ریزی شهری-مدرس دانشگاه(، 
دکتر نادر حقی منیع )MPHسامت در بایای دانشگاه تهران-پزشك فوریتها(، 

دکتر مجید محمودی مظفر )دکترای روانشناسی-مدرس دانشگاه(، 
رسول شاه  محمدی، 

کن سازمان آتش نشانی(،  رسول هالی )مدیر اداره اما
مهندس شهاب تقی خانی، 
کمان،  مهندس امیر رنگین 

سید محمود رضایی جواهریان، 
کریمی صحنه سرایی  مهندس الدن 

گرفته است.  و آمنه اشتری ماهینی، صورت 
گرامی؛  كتاب با تالش   و برنامه  ريزی همكاران  آماده سازی انتشار اين 

کریمی انجام شده است.  آقای احسان امامی آرندی و خانم  ها مرضیه مرادبیگی، نفیسه میرزاهاشمی و الدن 
دیگــر  و  ســازمان  آمــوزش  معاونــت  مجموعــه  و  کلهــری  حیــدر  آقــای  تاش  هــای  مولفیــن،  زحمــات  از  ســپاس  بــا 

می  نمایــم. را  قدردانــی  و  تشــکر  کمــال  گرامیــان  همــه  از  کتــاب،  ایــن  انتشــار  و  تهیــه  دســت  اندرکاران 

ی
                     �حمد ݣݣݣݣݣݣݣصاݣݣدݣݣݣݣ�ق

                           رئيس ݡسازمان


