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 :مقدمه

 غیرمترقبـه  حـوادث  و طبیعـی  سـوانح  از ناشـی  خطـرات  کـاهش  و پیشگیريی کلي هااستیس )3-1( بند به تیعنا با

 بحران تیریمد سازمان لیتشک قانون )8( ماده )11( بند اجراي راستاي در و) العالیمدظله( رهبري معظم مقام ابالغی

 ناشی يهابحران اعالم شیوه و سطوح تعیین هدف با دستورالعمل این مزبور قانون اجرایی نامهآئین )2( ماده و کشور

 .است گردیده تهیه رمترقبهیغ حوادث وقوع از

 سـطح  نادرست تشخیص که چرا باشدمی بحران با مقابله مرحله در بنیادي و مهم اقدامات از یکی بحران سطح تعیین

 بزرگـی  هـاي مولفـه  برآینـد  واقـع  در بحران سطح. باشد داشته دنبال به را ناپذیريجبران خسارات است ممکن حادثه

 منطقـه  دو در یکسان ايحادثه بسا چه. است حادثه برابر در جامعهو توانمندي  آمادگی میزان و پذیريآسیب حادثه،

 است پرواضح .بگذارد جاي بر را متفاوتی اثرات توانمندي، و آمادگی ذیري،پآسیب میزان در تفاوت بدلیل مختلف

 کـه  حالیست در این و است؛ بريزمان فرآیند حوادث، سطح تعیین در موثر هايشاخص تمامی وضعیت ارزیابی که

 فاصله این در مناسب عملکرد و بوده مقابله عملیات در زمان مهمترین) طالیی زمان( حادثه وقوع از پس اولیه ساعات

در ایـن  . باشـد  داشـته  بسـزایی  نقـش  حـوادث  از ناشـی ) جـانی  خسـارات  بـویژه ( خسارات کاهش در تواندمی زمانی

 کمتـرین  در آن سطح تعیین و حادثه از پس آمده بوجود شرایط از صحیحی درك به دستیابی منظور به دستورالعمل

 جروحـان م تعـداد  جانی، تلفات میزان شامل موثر شاخص پنج گوناگون حوادث تجارب از گیريبهره با ممکن زمان

اخـتالل در ارائـه    وواحـدهاي مسـکونی تخریبـی غیـر قابـل سـکونت        تعـداد  تـاثیر،  تحت جمعیت بستري،به  نیازمند

 و انتخاب هستند گیرياندازه قابل کوتاهی زمان مدت در هاشاخص سایر با مقایسه در که حیاتی هايشریان خدمات

 .گیرندمی قرار استفاده مورد بحران سطوح یینتع جداول در

 :روندمی کار به ذیل مشروحو مصادیق  معانی در دستورالعمل این در مندرج اصطالحات :)1( ماده

 در موضـوعه  مـوارد  جـز  بـه ( انسـانی  و طبیعـی  عملکردهـاي  و رخـدادها  حوادث، اثر در که است شرایطی :بحران

 بـه  سـختی  و مشـقت  ایجاد موجب و آیدمی وجود به کنترل غیرقابل یا ناگهانی طور به) اجتماعی و امنیتی هايحوزه

 .دارد العادهفوق و فوري اضطراري، اقدامات به نیاز آن کردن طرف بر و گرددمی انسانی جامعه یا مجموعه یک
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   یـع توز وشـبکه تولیـد    ،ونقـل حمـل  هـاي سیسـتم  شـامل  حیـاتی ي هاشریان :حیاتی يهاو زیرساخت هاشریان

ی حیـات  يهـا و زیرساخت هاي ارتباطات و اطالعاتشبکهو  ژي (برق، گاز، نفت و ...)، آب و فاضالبهاي انرحامل

 .باشدمی و ... تامین غذا، بهداشت، درماني هازیرساختشامل مراکزي نظیر 

 ماننـد  فـوري  هـاي کمـک  بـه  اضـطرار  شرایط در حادثه وقوع از بعد که است افرادي منظور :تاثیر تحت جمعیت

 .دارند نیاز پزشکی هايفوریت و سرپناه بهداشت، غذا، آب، حیات، اولیه نیازهاي

 کشور بحران مدیریت سازمان: سازمان

 حادثـه  وقـوع  محـل  شهرسـتان  هـاي زیرسـاخت  و امکانات منابع، آن با مقابله براي که استی بحران: محلی بحران

 .ندارد وجود هاشهرستان ایرس از امکانات تامین به نیازي و بوده پاسخگو

 حادثـه  وقـوع  محـل  سـتان ا هـاي زیرسـاخت  و امکانـات  منـابع،  آن بـا  مقابلـه  براي که استی بحران: استانی بحران

 .ندارد وجود هاستانا سایر از امکانات تامین به نیازي و بوده پاسخگو

 محـل  هـاي اسـتان  یـا  سـتان ا هـاي رساختزی و امکانات منابع، آن با مقابله براي که استی بحران: ايمنطقه بحران

 .باشدمی ي معینهااستان کمک به نیاز و بودهن پاسخگو حادثه وقوع

 .باشدمی ملی سطح درو بسیج منابع  امکانات بکارگیري به نیاز آن با مقابله براي که استی بحران: ملی بحران

 و دارد قرار حادثه فرماندهی ساختار رأس دراست که  حادثهستادي  فرمانده :مدیریت یکپارچه بحران فرمانده

 سـطح  در را امور بر نظارت و ذیربط هايدستگاه مختلف اندرکاراندست بین هماهنگی ایجاد و فرماندهی مسئولیت

 د.دار عهده بر حادثه کالن

-منطقـه  ،تانیاس محلی، سطح چهار در هابحران ،سازمان تشکیل قانون اجرایی نامهآئین) 2( ماده اساس بر :)2(ماده 

 باشد.که تشخیص این سطوح بشرح ذیل می دونشمی بنديطبقه ملی و اي
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 .شودمی انجام )1( شماره جدول در مندرج گانهپنج هايشاخص مقادیر اساس بر محلی حادثه تشخیص - الف

 شهرستان در محلی حادثه تعیین هايشاخص): 1( جدول

 حد آستانه شاخص عنوان ردیف
 یک ده هزارم جمعیت شهرستان جانی تلفات 1
 سه ده هزارم جمعیت شهرستان بستري به نیازمند مجروحان تعداد 2
 دو هزارم واحدهاي مسکونی شهرستان سکونت غیرقابل تخریبی مسکونی واحدهاي تعداد 3
 درصد ظرفیت قبل از بحران 20تا  حیاتی هايشریانها و زیرساخت خدمات ارائه در اختالل 4
 % جمعیت شهرستان2 تاثیر تحت جمعیت 5

 جـدول  حد آسـتانه  ارقام از بیش فوق شاخص پنج از شاخص دو مقادیر دریافتی اطالعات اساس بر چنانچه :تبصره

 .بود خواهد محلی از فراتر حادثه سطح باشد) 1(شماره 

 .شودمی انجام )2( شماره جدول در مندرج گانهپنج هايشاخص مقادیر اساس بر استانی حادثه تشخیص - ب

 استانی حادثه تعیین هايشاخص): 2( جدول

 حد آستانه شاخص عنوان ردیف
 یک ده هزارم جمعیت استان جانی تلفات 1
 ستانده هزارم جمعیت اسه  بستري به نیازمند مجروحان تعداد 2
 ستانهزارم واحدهاي مسکونی ادو  سکونت غیرقابل تخریبی مسکونی واحدهاي تعداد 3
 قبل از بحران استان درصد ظرفیت 10تا  حیاتی هايشریانها و زیرساخت خدمات ارائه در اختالل 4
 % جمعیت استان2 تاثیر تحت جمعیت 5

 

 جـدول  حد آسـتانه  ارقام از بیش فوق شاخص پنج از شاخص سه مقادیر دریافتی اطالعات اساس بر چنانچه :تبصره

 .بود خواهداي یا ملی) (منطقه ستانیا از فراتر حادثه سطح باشد) 2(شماره 

 مراکـز  وجـود  و ایـران  اسـالمی  جمهـوري  پایتخـت  عنوان به تهران شهر اهمیت و ویژه شرایط به توجه با ):3ماده (

 تشـخیص  و شـده  بنديتقسیم ملی و محلی سطح ود به تهران شهر حوادث دستورالعمل این در تهران در ملی حساس

 .شودمی انجام )3( شماره جدول در مندرج هايشاخص مقادیر اساس بر تهران شهر در محلی حادثه
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 تهران شهر در محلی حادثه تعیین هايشاخص): 3( جدول

 حد آستانه شاخص عنوان ردیف
 نفر 300 جانی تلفات 1

 نفر 1000 بستري به نیازمند مجروحان تعداد 2

 واحد 000/5 سکونت غیرقابل تخریبی مسکونی واحدهاي تعداد 3

 درصد 5 حیاتی هايشریانها و زیرساخت خدمات ارائه در اختالل 4

 نفر 000/150 تاثیر تحت جمعیت 5

 جـدول حد آسـتانه   ارقام از بیشفوق  شاخص پنج از شاخص سه مقادیر دریافتی اطالعات اساس بر چنانچه :تبصره

 .بود خواهد ملی حادثه سطح باشد) 3(شماره 

 از بـیش  (در حوادث استانی) شاخص دو یا یک رامقدمقدار یک شاخص (در حوادث محلی) و  چنانچه :)4( ماده

 دیدگانآسیب به خدمات ارائه براي درمانی مراکز جمله از الزم هايزیرساخت یا باشد فوق جداول در مندرج ارقام

 دیـده،  حادثـه  منطقـه  از رجخـا  هـاي توانمنـدي  و امکانات از استفاده ضمن باشد، نداشته وجود حادثه وقوع محل در

 .یابدنمی تغییر حادثه سطح

-مراکز جمعیتی را مورد تهدیـد قـرار مـی    مستقیماین دستورالعمل براي تعیین سطح حوادثی است که بطور  تبصره:

، سـقوط  سرمازدگی محصوالت کشاورزي ها و مراتع،سوزي جنگلخشکسالی، آتشدهند و براي حوادثی همچون 

 موضوعیت ندارد.ند دهکه در خارج از مراکز جمعیتی رخ می و ... ايلی و جادههواپیما، حوادث ری

 شـوراي  رئـیس ( فرمانـدار  عهـده  بـر  ترتیـب  بـه  اسـتانی  و محلـی  هـاي بحـران  مدیریت و اعالم تشخیص، :)5( ماده

 خیص،تشـ  و بـوده ) اسـتان  بحـران  مدیریت هماهنگی شوراي رئیس( استاندار و) شهرستان بحران مدیریت هماهنگی

) کشـور  بحـران  مدیریت عالی شوراي رئیس مقام قائم( کشور وزیر عهده بر ملی و ايمنطقه بحران مدیریت و اعالم

 و تشخیص به نسبت دستورالعمل این در مربوطه جداول در مندرج هايشاخص ارقام اساس بر بایستمی که باشدمی

 .نمایند اقدام بحران سطح اعالم
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هماهنگی  يرئیس شورا(تهران شهردار  تهران برعهدههاي محلی در شهر مدیریت بحران ، اعالم وتشخیصره :تبص

ایـن دسـتورالعمل    )3(هاي منـدرج در جـدول شـماره    باشد که براساس ارقام شاخصمی مدیریت بحران شهر تهران)

 .نمایدتشخیص واعالم سطح بحران اقدام مینسبت به 

 قیـد  بـا  اسـتاندار  به موضوع رسانیاطالع ضمن فرماندار ها،شهرستان زا یک هر در بحران وقوع محض به :)6( ماده

 مفـاد بنـد (الـف)    اساس بر و نموده اقدام شهرستان بحران مدیریت هماهنگی شوراي جلسه تشکیل به نسبت فوریت

 .نماید اقدام حادثه سطح تعیین به نسبت دستورالعمل این) 2( ماده

 خواهـد  عهـده  بـر  را حادثـه  مدیریت ،حادثه سطح اعالم ضمن فرماندار ،حادثه بودن محلی صورت در :)1( تبصره

 .گرفت

) سطح حادثه فراتـر از محلـی باشـد فرمانـدار      1بر اساس ارقام مندرج در جدول شماره ( که صورتی در :)2( تبصره

 مـدیریت  یفرمانـده  ،تکلیـف  تعیـین  زمـان  تـا  و نمـوده  گـزارش  اسـتاندار  به مکتوب صورت به را مراتب بایستمی

 .گیرد عهده بر رابحران  یکپارچه

رئیس سـازمان   یا وزیرکشور به موضوع رسانیاطالع ضمن شهردار ،شهر تهران در بحران وقوع محض به :)7(ماده 

 بـر  و نمـوده  اقدام تهران شهر بحران مدیریت هماهنگی شوراي جلسه تشکیل به نسبت فوریت قید با تهران استاندار و

 .نمایدمی اقدام حادثه سطح تعیین به نسبت دستورالعمل این )3( مادهمفاد  اساس

 خواهـد  عهـده  بـر  را حادثـه  مـدیریت  ،حادثه سطح اعالم ضمن شهردار حادثه، بودن محلی صورت در :)1( تبصره

 .گرفت

سطح حادثـه فراتـر از محلـی باشـد شـهردار      ) 3اساس ارقام مندرج در جدول شماره ( بر که صورتی در :)2( تبصره

 تکلیـف  تعیـین  زمان تا و نموده گزارشرئیس سازمان  وزیرکشور یا به مکتوب صورت به را مراتب بایستمیران ته

 .گیرد عهده بر رابحران  یکپارچه مدیریت یفرمانده

 ضـمن  حادثـه،  سـطح  بـودن  فرامحلی بر مبنیتابعه  فرماندار گزارش دریافت محض به ندموظف اناستاندار :)8( ماده

 بر اقدام نموده تا استان بحران مدیریت هماهنگی شوراي جلسه تشکیل به نسبت سازمان رئیس یا کشور وزیر به اعالم

 .نماید اقدام حادثه سطح تعیین به نسبت دستورالعمل این) 2( ماده مفاد بند (ب) اساس
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، سـازمان  سرئـی  یـا  کشـور  وزیـر  بـه  حادثـه  سطح اعالم ضمن استاندار حادثه، بودن استانی صورت در :)1( تبصره

 .گرفت خواهد عهده بر رابحران  یکپارچه مدیریت یفرمانده

 باشـد اسـتاندار           اسـتانی  فـرا  حادثـه  سـطح ) 2بر اساس مقادیر مندرج در جدول شـماره (  که صورتی در :)2( تبصره

 ،تکلیـف  تعیـین  زمـان  تـا  و نمـوده  گـزارش  سـازمان  رئـیس  یا کشور وزیر به مکتوب صورت به را مراتب بایستمی

 .گیرد عهده بر رابحران  یکپارچه مدیریت یفرمانده

(قائم مقام رئیس شوراي عالی مـدیریت بحـران کشـور) پـس از دریافـت گـزارش مبنـی بـر         وزیر کشور  ):9ماده (

هاي حائز صـالحیت را  گزینه هماهنگی مدیریت بحران کشور با مشورت شورايبودن سطح حادثه،  اي یا ملیمنطقه

ی سانحه به رئیس شوراي عالی مدیریت بحران کشور (رئیس جمهور) معرفی تا در صورت صالحدید جهت فرمانده

 اقدام فرمایند.به عنوان فرمانده سانحه  حکم یکی از آنان نسبت به ابالغ

رئـیس   ملـی  و ايمنطقـه  هـاي بحـران  در و اسـتاندار  و فرمانـدار  ترتیب به استانی و محلی هايبحران در :)10( ماده

 صـدور  ضـمن  توانندمیایشان ور (رئیس شوراي عالی مدیریت بحران کشور) یا وزیر کشور به عنوان قائم مقام جمه

 و مقـررات  چـارچوب  در بحـران  یکپارچـه  و واحـد  مـدیریت  بـه  نسـبت  تا انتخابجانشین  عنوان به را فردي ،حکم

 د.نمای اقدام حاکم ضوابط

 جانشـین  عنـوان  به را فردي ،حکم صدور ضمنتواند دار تهران میهاي محلی شهر تهران شهردر بحران :)1( تبصره

 د.نمای اقدام حاکم ضوابط و مقررات چارچوب در بحران یکپارچه و واحد مدیریت به نسبت تا انتخاب

رئیس جمهور (یا وزیـر کشـور   توسط  مدیریت یکپارچه بحرانتعیین جانشین و صدور حکم فرماندهی  ):2تبصره (

رفـع مسـئولیت و عـدم    بـه هـیچ عنـوان بـه منزلـه      ، استانداران، فرمانداران و شـهردار تهـران   قام ایشان)به عنوان قائم م

 باشد.پاسخگویی آن مقام نمی

هـاي سـازمان   هـا و دسـتورالعمل  نامهسال یکبار ضمن طرح در کمیته تدوین آئین 2این دستورالعمل هر  ):11ماده (

 (در صورت ضرورت) قرار خواهد گرفت. مدیریت بحران کشور مورد بازنگري و تصحیح

 هماهنگیشوراي به تصویب   03/11/95تبصره در تاریخ )13(بند و  )2(ماده،  )12(ستورالعمل در این د :)12(ماده 

 رسید.مدیریت بحران کشور 

 



 

 اهنبحرا اعالم شیوه و سطوح تعیین نحوه دستورالعمل    سازمان مدیریت بحران کشور
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 اعضاي کمیته تدوین:

 هاي اجرایی سازمان مدیریت بحران کشورمحمدحسین یزدانی مدیر کل هماهنگی امور پیشگیري و کاهش آثار سوانح و نظارت بر عملکرد دستگاه )1

 بینی و هشدار سازمان مدیریت بحران کشورور پیشاله عشقی مدیر کل امحبیب )2

 مهدي ترکیان معاون مدیر کل هماهنگی امور نیروهاي مسلح سازمان مدیریت بحران کشور )3

 جعفري رئیس گروه هماهنگی امور ارزیابی، برآورد خسارت و عملکردهاي سازمان مدیریت بحران کشوربهزاد کاري )4

 موزش کارکنان سازمان مدیریت بحران کشوریاسر عبدالملکی کارشناس مسئول امور آ )5

 اله سیاهوشی کارشناسی مسئول بازرسی و پاسخگویی به شکایات سازمان مدیریت بحران کشورروح )6

 


