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  2خروجي  3.2 

  )1- 2بحران زلزله ( فعاليت عمومي از  آگاهي وضعيت فعلي ميزان مطالعه  】10【 1.3.2

 رئوس مطالب  )1(

 اهداف مطالعه و تحقيق , روش تحقيق و بررسي آماري و گروههاي هدف تعيين شدند.    

 نمونه توسط كارشناسان محلي انجام شد.  1300بررسي آماري شامل نظرسنجي 

 اهداف مطالعه و تحقيق )2(

, و شهروندان تهرانبحران (زلزله) , آموزش بحران به عمومي شهروندان تهران از آگاهي ميزان تهيه اطالعات پايه درباره  

 در زمينه كاهش بحران شهروندان تهران فعاليتهاي جامعه محور 

بحران (زلزله) , آموزش بحران در شهرداري تهران  و از آگاهي شهرداري تهران وضعيت فعلي ميزان الع پيدا كردن از اط 

 در زمينه كاهش بحران تهران فعاليتهاي جامعه محور شهرداري 

 كاهش بحران  اطالع پيدا كردن از عوامل موثر در ارتقاي آگاهي و درك بحران و ترويج و توسعه فعاليتهاي آمادگي براي 

 اطالع پيدا كردن از ظرفيت و پتانسيل فعاليتهاي جامعه محور در تهران 

در شهروندان تهران و تخمين  اندازه گيري ميزان دانش, درك و آگاهي , تجربه , و انگيزه براي مديريت بحران و درك خطر 

 آمادگي آنها براي رويارويي با بحرانهاي طبيعي 

 فرضيه )3(

  سوال تحقيقاتي به صورت زير تعيين شد: 

  در بافت شهر تهران ميتواند تعريف شود؟ "آمادگي براي  مديريت بحران "چگونه مكانيزم و ساز و كار 

 مدل فرضي (تئوري) )4(

  متغير زير ميباشد:  5ساختمان منطقي مدل فرضي (تئوري) بر اساس 

 - اقدام وعمل دراين زمينه   -انگيزه براي مديريت بحران  -تشخيص اهميت اقدامات پيشگيري  -دانش , آگاهي و درك خطر 

  موقعيت اجتماعي , تقديرگرايي 

  نشان داده شده است توضيح ميدهد. 1.3.2اين مدل فرضي روابط بين متغيرها را همانطور كه در شكل

يباشد: داشتن تجربه بحران در گذشته , تجربه آموزش ديدن در زمينه  بحران , شركت در منطق استدالل  فرضي به اين شرح م

داشتن تجربه بحران در "گروههاي دوام  و فعاليتهاي اجتماعي در اين زمينه باعث دانش در زمينه بحران ميشود. سپس تركيب 

ان دارد. در نتيجه وجود يكجا (تراكمي به صورت اثر مثبتي بر درك مخاطره شهروند  "داشتن دانش مديريت بحران"و  "گذشته

مجموعه) و همزمان داشتن تجربه بحران در گذشته , داشتن دانش مديريت بحران , درك مخاطره , تشخيص وتصديق اهميت 

يدهد. آمادگي توسط شهروندان و اهميت اقدامات كاهش خسارت , انگيزه آماده شدن براي مديريت بحران را در شهروندان افزايش م

  براي مديريت بحران , منجر به اقدام وعمل براي مديريت بحران خواهد شد.  "انگيزه داشتن"در اين سامانه علَي , 

عامل دانش مديريت بحران نقش مهمي در مدل فرضي دارد. اين عامل به طور مستقيم و غير مستقيم اقدام و آمادگي  براي مديريت 

انگيزه داشتن براي "و  "تصديق اهميت آمادگي به منظور كاهش خسارات توسط شهروندانتشخيص و "بحران را از طريق اجزاي 

عامل تقديرگرايي به عنوان يك عامل بيروني كه خارج از سامانه علَي قرار دارد , ميتواند بر درك  توضيح ميدهد. "مديريت بحران

, موقعيت اجتماعي و محدوده مسكوني شهروندان متغيرهاي مخاطره و اقدام براي مديريت بحران تاثيرگزار باشد. ويژگيهاي شخصي 

  كنترل شده ميباشند. اين متغيرها معرف پراكندگي شهروندان بر حسب پاسخ هاي آنان به سواالت در نظرسنجي بوده است.

متغيرهاي موجود اين سيستم علَي تركيبي است از مجموعه مسيرهايي كه جمعا معرف تاثيرات علَي معلولي مستقيم و غير مستقيم  

  )  مشخص شده است. →در سيستم ميباشد. هر مسير با عالمت  (

هر متغير از جمله داشتن دانش مديريت بحران, درك مخاطره , داشتن انگيزه , اقدام و آماده شدن , در برگيرنده سواالتي هست كه 
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اده شدن براي مديريت بحران به شرح زير است: مقاوم است. سواالت در مورد اقدام و آم 15و 19, 26, 45به ترتيب شماره هاي آنها 

سازي ساختمانهاي خانه خود ,  اقدامات غير سازه اي , اقدامات ايمني اتاق خوابها , برنامه محلهاي تخليه در بين اعضاي خانواده , 

كهاي اوليه , بيمه كردن براي فهميدن دستورالعملهاي مربوط به شرايط اضطراري ,  تهيه كيف نجات اضطراري , دانستن روشهاي كم

  جوابها ارزيابي شدند. Fuzzy methodآتشسوزي . سواالتي نيز در مورد زلزله در نظر گرفته شد و با استفاده از روش يا منطق فازي  

۱مدل فرضي 

تجربه بحران در گذشته

و تعليم تجربه آموزش 
ديدن در زمينه  

مديريت بحران 

شركت در فعاليت 
  هاي  اجتماعي و

گروه  هايفعاليت 

دوام

عضو شدن در گروه 

دوام

اطالعات در مورد 
مديريت  , بحران

بحران و خطر

درك خطر پذيري

تشخيص دادن  
اينكه آمادگي براي  
بحران امري مهم  

است 

ايجاد انگيزه براي  
مديريت بحران در 

سطح جامعه

ايجاد انگيزه براي  
مديريت بحران 
درسطح فردي و  

اجتماعي

رفتار مذهبي

مشخصه مكاني

رفتار اجتماعي

فلش يك طرفه
طرفهدو فلش 

منبع اطالعات اطالعات

درك و ايجاد انگيزه نتيجه

منابع شخصي و اجتماعي

عامل كنترل

تصميم گيري براي  

–آمادگي 
آماده شدن 

  

  مدل فرضي 3.2.1 شكل 

 متودولوژي نظرسنجيروش و  )5(

دي  10 – 1391آبان  27اين پروزه بر اساس نظرسنجي اجتماعي انجام شد. بنابراين از طريق پرسشنامه نظرسنجي از تاريخ 

) صورت گرفت. واحدهاي مورد مطالعه شهروندان تهران بودند. پردازش , آناليز و تحليل  2012دسامبر  30نوامبر تا  16(  1391

  انجام شد.  2013و گزارش اطالعات در فاصله زماني ژانويه و فوريه 

 آناليز و تحليل اطالعات )6(

اي ) تهيه شد و براي اين منظور عمدتا از مقياسهاي عادي  و گاهي  گزينه 2پرسشنامه با جوابهاي چند گزينه اي ( به ندرت 

براي  SPSSاستفاده  شد. پردازش و تحليل اطالعات توسط نرم افزار    ordinalو ترتيبي خطي   nominalظاهري مقياس 

براي  Fuzzy methodويندوز و روشهاي كمي به منظور فهميدن خصوصيات كلي انجام شد. همچنين از روش يا منطق فازي 

به مقياس فازي استفاده شد.  intervalو مقياس فاصله اي  ordinalتحليل كمي به منظور تغييردادن مقياس ترتيبي خطي 

و تكنيك هاي تحليلي توضيحي مانند تكنيك تحليل رگرسيون   Crosstabفركانس , درصد ,  ميانگين , جدولهاي پيشايندي 

Regression analysis  براي تحليل اطالعات استفاده شدند. روش فازي به محققان امكان كاليبر و تنظيم عضويت پاره اي در

 ( عضويت كامل) ميدهد.  1.0( غير عضو) و  0.0مجموعه ها  را با استفاده از  مقادير بين 

 روش نمونه برداري   )7(

  د.متناسب با اندازه (سايز) استفاده ش –روش نمونه برداري احتماالتاز 

 منطقه شهر تهران  22شمارش جمعيت بر حسب   
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منطقه. نمونه هاي پراكندگي  22تعيين اندازه(سايز)  نمونه با پراكندگي متناسب بر حسب گروه سني و جنس در هر يك از   

 محل از منطقه انتخاب شده است.   6نمونه دارد ,  60مورد در هر محل است براي مثال اگر منطقه اي  10بر حسب 

 بلوك خواهيم داشت.  6اب يك بلوك براي هر محل , پس در مثال باال انتخ 

 انتخاب واحدهاي نمونه با اندازه(سايز)  نمونه با پراكندگي متناسب سن و جنس 

  انتخاب واحدهاي مبني بر مشاهده از خانوارهاي داخل هر بلوك بر حسب گروه سني و جنس  

 موارد نظرسنجي  )8(

اد از مخاطرات آگاهي داشته باشند و در اين زمينه دانش و اطالعات كسب كرده و نهايتا آمادگي از آنجاييكه خيلي مهم است افر

و درك از خطر, دانش كاهش خطر بحران , انگيزه داشتن براي پيدا  آگاهي موارد زير مورد نظرسنجي قرار گرفتند: پيدا كنند , 

مشروط بر  مديريت بحرانو مطلع بودن در زمينه  آگاهيييكه از آنجا. مديريت بحرانكردن آمادگي,  و آمادگي داشتن براي 

  آموزش و تعليم و محيط زيست ميباشد موارد فوق در نظرسنجي گنجانده شده است.  

خالصه شده است. نمونه ها به طور يكسان براي مرد و زن توضيع شده است. براي  1.3.2نظرسنجي در جدول رئوس مطالب اين 

نظرسنجي را جفت هاي دوتايي(شامل يك زن و يك مرد)  تقسيم شده و اين زمينه , نظر دهندگان به  در نظر گرفتن تساوي در

انجام دادند. موارد نظرسنجي به صورتي طراحي شده كه در آينده به عنوان شاخص هاي اندازه گيري تاثيرات آموزش بحران قابل 

ي مدت زمان بسيار زيادتري (نسبت به قبل) براي همان تعداد نمونه استفاده باشند.  به علت تورم اقتصادي و افول شرايط اقتصاد

 گيري طول كشيد. 

 نظرسنجيرئوس مطالب 3.2.1 جدول 
گيري ايجاد اطالعات پايه براي آگاهي شهروندان , آموزش مديريت بحران , فعاليتهاي كاهش خطر بحران , اندازه   اهداف

  تاثيرات آموزش شهروندان در زمينه مديريت بحران در موزه  كاهش خطر بحران در آينده

  منطقه شهرداري تهران  22بزرگساالن مرد و زن از   گروههاي هدف

  سن

  تعداد نمونه 

  سال 18باالي 

  نمونه 1300حدود 

  تعداد نمونه ها متناسب با جمعيت هر منطقه جمع آوري شده است   روش نمونه گيري

موارد اصلي 

  نظرسنجي

 و درك از خطر آگاهي
 تجربه ها در زمينه بحران

 زلزله تجربه ها در زمينه
 دانش در مورد بحران ها و كاهش خطر بحران

 كاهش خطر بحرانتشخيص وتصديق اهميت 
 اقدامات و آمادگي براي  كاهش خطر بحران

  و نوع آموزش  تجربه آموزش وتعليم ديدن در زمينه مديريت بحران

  شركت در گروه هاي دوام و نوع فعاليتها در گروه , و شركت در فعاليتهاي جامعه محور 

  انگيزه داشتن براي فعاليتهاي محلي كاهش خطر بحران و فعالينهاي جامعه محور

  ويژگي شخصي , موقعيت اجتماعي و تقديرگرايي

  موزه  كاهش خطر بحراننيازمندي ها و انتظارات از 

 نتايج نظرسنجي )9(

) كه 0.18), شركت در گروههاي دوام ( 0.29بر اساس اين نظرسنجي , مشخصات زير به دست آمدند: تجربه بحران در گذشته (

خيص اهميت اقدامات ).  درك خطر به تش0.23مربوط به دانش بحران هستند.   دانش بحران به درك خطر مربوط ميشود ( 

) . 0.12). دانش مديريت بحران به تشخيص اهميت اقدامات فوق مربوط ميشود (0.23آمادگي/ پيشگيري هم مربوط ميشود ( 

تجربه بحران در گذشته و اهميت اقدامات فوق به طور معني داري قابل توجه  نبوده اند. اما تجربه بحران در گذشته به دانش 

درك خطر به داشتن انگيزه براي مديريت بحران در سطح فردي و خانوادگي مربوط ميشود   ).0.06بحران مربوط ميشود (

) . 0.33) . داشتن انگيزه براي مديريت بحران در سطح فردي و خانوادگي به اقدام براي مديريت بحران مربوط ميشود ( 0.23( 
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). هر قدر موقعيت اجتماعي 0.14- ر منفي بر درك خطر دارد (). تقديرگرايي اث0.6تقديرگرايي به اقدامات فوق  منجر ميشود (

مهمترين عامل (عامل  مديريت بحرانبراي  "انگيزه داشتن"افراد باالتر باشد , تقديرگرايي كمتر ميشود. به طور كلي در نهايت 

يباشد. دومين عامل (عامل ) م مديريت بحرانمعني دار) در ترويج و توسعه فعاليتهاي كاهش بحران (اقدامات و آمادگي براي 

معني دار) دانش و آگاهي است. از نظر مدل تغيير رفتاري, دانش نميتواند به عنوان عاملي با تاثير گذاري مستقيم بر فعاليتهاي 

كاهش بحران در نظر گرفته شود, با اين حال دانش ارتباط قوي با فعاليتهاي كاهش بحران دارد.  براي تغيير رفتار و رويكرد 

روندان در زمينه كاهش بحران , بر دانش نيز بايد به عنوان عامل غير مستقيم تاكيد شود. در افزايش انگيزه ,  درك شه

 passنتايج تحليل    2.3.2اقدامات و آمادگي , بيشتر موثر هستند تا دانش. شكل تشخيص وتصديق اهميت خطرپذيري و 

analysis را نشان ميدهد . 

 

 pass analysisنتايج تحليل  3.2.2 شكل 

 

براساس توضيحات ذكر شده , نتايج اين گزارش اين موارد را به منظور ارتقاي آموزش و تعليم مديريت بحران براي عموم در شهر 

هاي كاهش بحران است و آموزش در اين  انگيزه پيدا كردن براي مديريت بحران مهم تر از ترويج فعاليتتهران پيشنهاد ميكند: 

سازمان پيشگيري و مديريت بحران تهران تا به  .انگيزه را در عموم باال ببرد هزمينه بايد شامل برنامه ها و فعاليت هايي باشد ك

امع آموزش امروز بيش از صد هزار شهروند را با استفاده از هر راه و روش ممكني آموزش داده است. در جريان بازبيني طرح ج

برنامه آموزشي بايد در نظر گرفته شود. نتايج نظرسنجي اجتماعي موثر واقع شدن عمومي مديريت بحران راههاي بيشتري براي 

براي طرح آينده برنامه  نابياطالعات  منبع ميتواند فاكتورهاي تاثيرگذار دراين زمينه را  به طور علمي  نشان داده است  كه خود

 آموزشي شهروندان باشد. 
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  )2- 2( فعاليت به شهروندان درگذشته مديريت بحران مطالعه محتوي واثربخشي آموزش عمومي  】11【 2.3.2 

 رئوس مطالب )1(

 هاي مرتبط با مديريت بحران كه در گذشته انجام شده است مطالعه سابقه فعاليت 

باال و نتايج تحقيقات بر روي ميزان آگاهي عمومي از مخاطرات زلزله كه در  تجزيه و تحليل نتايج مطالعات ذكر شده در 

 آمده است】10【شماره

 تعيين روشهايي براي آموزش عمومي و براي ارتقاء محتواي آموزشي براساس نتايج بدست آمده از دو مورد فوق 

 
 انتخاب نهادها و سازمانهايي براي مصاحبه كه براي شهروندان برنامه هاي آموزشي برگزار ميكنند  )2(

گروه كارشناسان جايكا تصميم گرفتند با نهادها و سازمانهايي كه براي شهروندان برنامه هاي آموزشي برگزار ميكنند مصاحبه 

  كنند. ليست اين سازمانها به شرح زير است: 

 سازمان مديريت بحران تهرانمعاونت آموزش و مشاركتهاي مردمي  

 سازمان مديريت بحران تهراندفتر ارتباطات عمومي و امور بين الملل  

 UNDP  ملل متحددفتر برنامه عمران سازمان 

 موسسه بين المللي زلزله شناسي و مهندسي زلزله  

 )9و 6گروههاي دوام ( منطقه  

 ان دفتر كل آموزش شهرداري تهر 

 سازمان امور اجتماعي شهرداري تهران 

 سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني شهرداري تهران 

 جمعيت هالل احمر  

  امامان جماعت  

از طريق سازمان مديريت بحران تهران  ملل متحددفتر برنامه عمران سازمان براي مصاحبه با از آنجاييكه گرفتن وقت مالقات 

موفق به دريافت اين قرار مالقات  نشدند , دفتر جايكا در ايران لطف گروه كارشناسان جايكا چندين ماه طول كشيد و تا آن زمان 

ه را انجام ترتيب دادند و در اين مالقات كارشناس جايكا مصاحب ملل متحدكردند و جلسه هاي را با دفتر برنامه عمران سازمان 

دادند. مقام مسوول دفتر برنامه عمران به تازگي عوض شده بود و به همين دليل مصاحبه با ايشان بيشتر در مورد پروژه هاي 

  جديد صورت گرفت تا درخصوص برنامه هاي قبلي. 

 
 موارد پرسش در مصاحبه ها و برگزاري مصاحبه  )3(

  مصاحبه عمدتا درباره موارد زير صورت گرفت: 

سال فعاليت انجام شده , ميزان بودجه , ارگان اجرا كننده , ارگانهاي همكار در اجرا ,  گروه هدف ,  هدف , محتواي  نام و

فعاليت , برنامه (درسي) آموزش بحران , موارد آموزشي , محتواي برنامه تخليه اضطراري و آموزشهاي عملي , طرح و برنامه ريزي 

از طريق تجربه هاي آموخته شده از زلزله هاي گذشته ( بم و منجيل و غيره ) برگزار شده اند, فعاليتها , محتواي فعاليتهايي كه 

  تاثيرات فعاليتها , درسهاي آموخته شده از فعاليتهاي فوق. 

  مصاحبه با امامان جماعت كه از ويژگيهاي متفاوتي برخوردار است  شامل موارد زير است:

حران , تجربه سخنراني درباره بحرانها يا مديريت بحران براي شهرمندان در مراسم عبادي تجربه آموزش ديدن در زمينه مديريت ب

يا جلسات سخنراني , نحوه نگرش در مورد تقديرگرايي , سازمان يا ارگان مربوطه امامان جماعت, امكان برگزاري جلسات آموزش  
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ن براي شهروندان , امكان و پيشنهاد آموزش مديريت مديريت بحران  براي امامان جماعت, امكان آموزش موثر مديريت بحرا

  بحران براي پيشوايان ديني.

برگزاري مصاحبه ها با سازمانها و نهادهاي فوق به اين شرح انجام شد: نخست سازمان پيشگيري و مديريت بحران شهر تهران نامه 

در سازمان پيشگيري و مديريت بحران شهر تهران   درخواست را به فرد/ سازمان مورد نظر فرستاده سپس افراد فوق براي مصاحبه

حضور مي يافتند. به اقتضاي شرايط خاص ايران , شخص مراقبي (محافظ) در مصاحبه ها حضور مي يافت و از معرفي اين پروژه 

وارد  ممانعت به عمل آمد. مصاحبه فقط بر اساس صفحه پرسشنامه انجام ميشد و تبادل نقاط نظر صورت نمي گرفت. براي م

ميزان بودجه و درسهاي آموخته شده , كلمات ترجمه شده گاهي به سختي قابل فهم بود زيرا مترجم عمدا از ترجمه جواب فرد 

مورد مصاحبه خودداري ميكرد. همچنين اخذ منابع و ماخذ اطالعات و موارد آموزشي مديريت بحران از سازمانهاي فوق مشكل 

  بود. 

  

 نتايج مصاحبه ها )4(

موجود است. رياست اين گروه بر عهده جمعيت هالل احمر  وابسته به شهرداري تهران آموزش مديريت بحران يك گروه فعالبراي 

سازمان عضو اين گروه ميباشند. فعاليت اصلي اين گروه صدور گواهينامه براي شاگردان و شهرونداني است كه در دوره  23است و 

سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني ساعته ( توسط  54جمعيت هالل احمر) و  ساعته ( توسط 75هاي دراز مدت آموزشي  

شهرداري تهران) شركت مي نمايند.. اين گواهينامه افراد را به عنوان داوطلبان رسمي تاييد ميكند. دوره آموزشي كوتاه مدت 

بر حسب سن و شغل دارا ميباشد. ابزار توسط هيچ سازماني ارائه نميشود و هر سازمان گروههاي هدف خاص خود را براي آموزش 

آموزشي شامل كتابهاي مرجع براي متخصصان , كتابچه درمورد دانش اصول مديريت بحران براي عموم شهروندان و نشريه و 

سازمان پيشگيري بروشور درمورد موضوعات مختلف دانش اصول مديريت بحران ميباشند. البته ما توانستيم فقط به ابزار آموزشي 

مورد استفاده در دوره هاي آموزشي از نظر POWER POINTدسترسي پيدا كنيم. اساليدهاي مديريت بحران شهر تهران و 

حجم زياد بوده و انواع موضوعات مربوطه را به تفضيل پوشش ميدهند  (با توجه به اين امر كه در دنياي امروزه باب شده هر 

جمعيت هالل احمر سي.دي هاي آموزشي را هم توضيع ميكند  و سعي در ). سازماني سعي در تهيه نوعي آموزش بصري هم دارد

 ترويج خود آموزي دارد. 

  】مدارس【

است كه فعاليتهاي مربوط به مديريت بحران را در در ايران موسسه بين المللي زلزله شناسي و مهندسي زلزله اولين سازماني 

در مدارس تهران) آغاز كرد.. اين موسسه خواستار است  1995(از سال  1994مدارس  با برگزاري تمرين تخليه اضطرارياز سال 

نما تهيه كرده بهمن به عنوان روز تمرين تخليه اضطراري شناخته شود . اين موسسه براي معلم ها به اين شرح كتاب راه 11روز 

براي كالس هشتم ,در زيست شناسي كالس پنجم ,  و در علم زمين شناسي و جغرافياي دبيرستانها.   "آموزش نظامي  "است:  در 

سال اخير ويديوهاي آموزشي تهيه شده است كه در آنها اصول پايه مديريت بحران  براي مديران  3طي فعاليتهاي اين موسسه در 

  دقيقه) ارائه شده است. 10(براي هر گروه معلمان و شاگردان 

در مصاحبه با دفتر كل آموزش , دريافتيم كه آنها تمرين تخليه اضطراري , نمايشگاههاي مديريت بحران  , مسابقه در زمينه 

) براي فعاليتهاي مديريت بحران  , آموزش امداد و نجات و آموزش تئوري كمكهاي اوليه ( فقط از طريق سخنراني در كالس درس

گروه امداد و نجات , آتش نشاني , نيروهاي پشتيبان  و حفاظت  4معلمان برگزار ميكنند. در مدارس كميته مديريت بحران شامل 

بايد  تشكيل شوند. هر سال يك مدرسه براي برگزاري آموزش روش اجراي تمرينها انتخاب ميشود. اين آموزشها براي تعليم 

 مورد استفاده قرار ميگيرد.    "آموزش نظامي "شاگردان مدرسه در ماده درسي

ساعت آموزش براي معلمان  26علم زمين شناسي و جغرافيا به منظور ارتقاي كيفيت سخنرانيهاي ( آموزشهاي تئوري) 

سازمان پيشگيري و مديريت بحران شهر تهران براي اين امر مدرس اعزام كرده است. مبني بر اطالعات به دست برگزارميشود و 

آمده در گذشته , موسسه بين المللي زلزله شناسي و مهندسي زلزله تنها ارگان مسوول برگزاري آموزشهاي مديريت بحران در 

مدارس بوده است اما اكنون اين مطلب روشن شد كه سازمان پيشگيري و مديريت بحران شهر تهران نيز نقش مهمي در مدارس 

و مديريت بحران شهر تهران هنوز در مقام تجديد نظر يا اصالح تمام برنامه آموزشي بازي ميكند. با اين وجود سازمان پيشگيري 
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 مديريت بحران نيست.  

هزار دانش آموز  مدارس  290هزار دانش آموز دبيرستاني  و  330جمعيت هالل احمر سي.دي هاي خود آموز آموزشي را به 

الل احمر توضيع كرده است. بعد از مرحله خود آموزي , دانش راهنمايي در سطح تهران به منظور آموزش داوطلبانه جمعيت ه

ساعت آموزش مي بينند. سپس آنها به عنوان داوطليان رسمي جمعيت هالل احمر  18ساعت كمكهاي اوليه و در كل  17آموزان 

  شناخته ميشوند. 

  】شهروندان【

جمعيت هالل احمر براي شهروندان ايمني, و  سازمان آتش نشاني و خدماتسازمان پيشگيري و مديريت بحران شهر تهران , 

سازمان پيشگيري و مديريت بحران شهر تهران به طور عمده گروههاي شهروندان داوطلب كه گروههاي .  آموزش برگزار ميكنند

 دوام ناميده ميشوند را آموزش ميدهد. سازماندهي و ظرفيت سازي اين گروهها توسط سازمان پيشگيري و مديريت بحران شهر

آموزش هاي سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني به تهران انجام شده است  و ابزار و تجهيزات مديريت بحران را توضيع مينمايند. 

جمعيت هالل احمر داوطلبان منظور پيشگيري از سوانح آتش سوزي مصيبت بار در خانواده ها است كه اخيرا افزايش يافته اند. 

هد و برنامه آموزشي مخصوص به خود را دارد. حوضه هاي اولويت دار در شهر تهران توسط جمعيت هالل احمر را آموزش ميد

تعيين ميگردد  و در كل ايران توسط   سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني سازمان پيشگيري و مديريت بحران شهر تهران و

صورت ميگيرد. در زمان مصاحبه , استان  جمعيت هالل احمر. آموزش شهروندان عمدتا در زمينه حوضه هاي اولويت دار فوق

  برگزار شد.  2012مازندران براي آموزش انتخاب و آموزش در اين استان در سال 

هزار نفر را آموزش ميدهد. به  1200ساعت دوره آموزشي براي شهروندان تهيه كرده است و هر ساله  35جمعيت هالل احمر 

هزار شهروند داوطلب جمعيت هالل  3500ساعت ديگر آموزش نياز است.  40منظور داوطلب شدن براي جمعيت هالل احمر

احمر در كل ايران وجود دارد. عالوه بر آموزشهاي عملي همانند امداد و نجات , سخنراني و درسهاي تئوري مديريت بحران نيز 

فعاليت در  1ا نكات زير را بيان كرد:  شامل برنامه آموزشي آنهاست. جمعيت هالل احمر بنا بر تجربه هاي به دست آمده از فعاليته

آموزش مستقيم آسان تر است از روش آموزش  2تهران به علت ميزان باالتر تحصيالت آسانتر است از فعاليت در روستاها.   

علت اين است كه در روش آموزش مدرس , چندين سطح ( سطوح مختلفي) از مدرسين بايد آموزش ) .  TOTمدرس (روش  

بعد از زلزله ورزقان سيستم داوطلبانه به علت فعاليتهاي  3براين بايد تا حد امكان روش آموزش مستقيم اتخاذ شود.  ببينند بنا

سال پيش جمعيت هالل احمر دوره آموزشي دانشگاهي( ليسانس)  ايجاد كرد  18آموزشي داوطلبان نتايج خوبي به همراه داشت. 

   ايجاد شد.  1391هزار دانش آموز در اين رشته فارغ التحصيل شده اند. دوره فوق ليسانس در سال   10و 

ساله  5ملل متحد برنامه دارد كه دوره هاي آموزشي مديريت بحران جامعه محور را در طي يك پروژه دفتر برنامه عمران سازمان 

  شروع شده است و در آن جمعيت هالل احمر نقش هدايت كننده و اساسي دارد.  1391استاندارد كند.  اين پروژه از سال 

تهران مطالب آموزشي مختلف براي اماكن ( مسووالن مديريت بحران واحدهاي سازمان پيشگيري و مديريت بحران شهر 

هزار عضو  15ساختماني مانند ساختمانهاي تجاري ) ,  راننده تاكسي ها و غيره (عالوه بر گروههاي دوام) تهيه كرده است. 

محله در حال تكميل  171ري براي محله موجود در تهران , نقشه تخليه اضطرا 374گروههاي دوام آموزش داده شده اند. از 

محله 171محله  نقشه ها تكميل شده است. در  37محله  نقشه ها به شهروندان توضيع شده  و در  32(در  0شدن است

  باقيمانده كار تهيه آغاز شده است). 

ابزار مديريت بحران  سازمان پيشگيري و مديريت بحران شهر تهران در پيشبرد تمرينهاي تخليه اضطراري و توضيع تجهيزات و

پيش رفته و موارد زير را به انجام رسانده است : در پايگاههاي بحران  صفحات اعالنات و بيلبورد و صفحات (مانيتور) اعالن 

الكتريكي نصب شده كه اطالعات و محتواي موثري در باال بردن آگاهي مردم در مديريت بحران ارائه ميدهد. همچنين سازمان 

سري فيلم و ويديوي كوتاه در مورد آموزش بحران توليد كرده است كه در مانيتورهاي  30يريت بحران شهر تهران پيشگيري و مد

نصب شده در خيابانها نمايش داده ميشوند و در برنامه درسي مدرسه ها نيز استفاده ميشوند. موارد آموزش بحران براي كودكان 

در كاليفرنيا و   shake-outدر دست توليد است. اين سازمان محتواي آموزش   مانند كارتهاي بازي و بازيهاي شبيه تخته نرد

زلزله بزرگ شرق ژاپن را ترجمه كرده و گزارشهاي خود را در اين زمينه منتشر كرده است. بنابراين همانطوري كه مالحظه ميشود 
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  فاوتي را  انجام ميدهد.سازمان پيشگيري و مديريت بحران شهر تهران داوطلبانه فعاليتهاي تحقيقاتي مت

موارد آموزشي استاندارد شامل درسها و سخنراني هاي كالسي درمورد اين موضوعات ميباشد:  پديده بحران , مكانيسم و چگونگي 

وقوع بحران , وضعيت هاي خسارت , اقدامات پاسخ اضطراري در زمان بحران , روشهاي درست كردن اثاثيه و وسايل خانه , عمل 

راري , مباحث تئوري مديريت بحران  و سيستم  يا سامانه فرماندهي حادثه. همچنين موارد آموزشي استاندارد شامل تخليه اضط

  مهارتهاي عملي كمكهاي اوليه , اطفائ آتش , امداد  و نجات ساده  و زير نظر داشتن شهر است. 

ود)  نماينده اي انتخاب شده است و سراي محله به عنوان روندي جديد در هر محله (محله كوچكترين واحد اداري محسوب ميش

سراي  300ساخته شده است كه اتاقي براي عمليات بحران (به عنوان محل فعاليتهاي مربوط به مديريت بحران) دارد.  بيشتر از 

ريت بحران در محله تهران ساخته شده است. از آنجاييكه چنين ساختار پذيرفته شده اي براي فعاليتهاي محلي مدي 374محله در 

  نظر گرفته شده و ساخته شده است , استفاده از اين منابع براي فعاليتهاي مديريت بحران كامال عملي به نظر ميرسد. 

در مورد فعاليتهاي گروههاي دوام , بايد نكات حائز اهميت درباره آنها توسط مردم به خوبي شناخته شوند و مسايل زير در 

د:  اهداي پاداش و قدرداني , تجديد آموزشها , آموزش تيم خدمات پزشكي , تجهيز كافي ابزار خصوص آنها در نظر گرفته شو

  آموزشهاي عملي مانند ابزار ساده امداد و نجات , تضمين ساعتهاي كافي آموزش عملي و غيره.

رد عظمت و فضايل ايران , امام جماعت با گروه كارشناسان جايكا , امام بعد از اظهارات مقدماتي تفضيلي در مومصاحبه در 

فرمودند كه امكان آموزش مديريت بحران پايه براي امامان جماعت را در نظر مي گيرند ( نظر ايشان در اين مورد مثبت بود).  

همچنين ايشان فرمودند كه در سخنرانيهاي معموليشان (روتين) با مردم عالوه بر مسايل تخصصي ديني در مورد مسايل ديگر 

درصد مطالب سخنراني ). ايشان فرمودند به خصوص بعد از وقوع زلزله ورزقان تجربه  30تا  20صحبت ميكنند (حدود  زندگي نيز

نشان داده است كه الزم است مردم اطالعات علمي درباره چگونگي بحران , فن مقاومسازي لرزه اي و غيره را كسب كنند. ايشان 

گرايي در اكثر اديان و مذاهب وجود دارد با اين حال به اين معني نيست كه مردم تقدير"در زمينه مبحث تقديرگرايي فرمودند: 

نبايد اصول ايمني و پيشگيري را رعايت كنند.( بنابراين رعايت اصول مديريت بحران تناقضي با دين ندارد) و الزم است كه مردم 

آموزش امامان جماعت در زمينه مديريت بحران از  "راست.بدانند چگونه براي بحران آماده شوند بنابراين مديريت بحران الزم االج

امام جماعت را پوشش ميدهد) امكان پذير  1800طريق ارسال درخواست رسمي به سازمان امور اداري دفتري امامان جماعت (

معرفي شود و در است. همچنين ميتوان از دانش قرآن و آيات مرتبط با امور مديريت بحران استفاده شود و به رسانه هاي ديني 

  اين زمينه بروشور تهيه و توضيع شود. 

 طرح پيشنهادي براي ارتقاي روش و محتواي آموزش عمومي مديريت بحران  )5(

 الحاق و تلفيق تجربه ها و درسهاي آموخته شده از بحرانهاي گذشته به آموزش مديريت بحران .1

ميالدي) ,  1990(  1369سال پيش , زلزله منجيل را در سال  185ميالدي يعني 1830ايران زلزله تهران را در سال

) تجربه كرد. شهروندان بم و ورزقان به 2012(  1391)  و زلزله ورزقان را در سال 2004(1382زلزله بم را در سال 

ها هنوز تازه است. با اين وجود بعد از مصاحبه با نهادها و خصوص تجربه هاي زيادي از بحران فوق دارند و خاطرات آن

سازمانهاي ذكر شده كه براي شهروندان برنامه هاي آموزشي برگزار ميكنند , معلوم شد كه هيچ يك از اين سازمانها اقدام 

ها  به موارد به انعكاس تجربه هاي شهروندان فوق نكرده اند  و همچنين درسهاي آموخته شده از تجارب اين زلزله 

آموزشي بحران شهروندان  و دانش آموزان تلفيق نشده است.  از آنجاييكه انتظار ميرود گزارش تهيه شده توسط جمعيت 

هالل احمر درباره مقابله با بحران حاوي اطالعات ارزشمندي باشد , ما سعي كرديم آن گزارش را اخذ كنيم  ولي اين امر 

آزاد نبود.  گروه كارشناسان جايكا سعي كرد تجربه بازماندگان و خاطرات انها را از طريق  امكان پذير نشد زيرا براي عموم

صفحه هاي اينترتي جمع آوري كند ولي اين كوشش وادار به توقف شد. علت اين است كه اين تجارب و اطالعات شامل 

مور مربوط به جمع آوري و هماهنگي چنين مسائل نامطلوبي و ناخوشايندي براي سازمانهاي دولتي است و به اين دليل با ا

اطالعاتي موافق نيستند. بنابراين تالش براي انتقال تجربه بحران و درسهاي آموخته شده به منظور انتقال به آيندگان و 

  استفاده از آن تجارب و درسها در آموزش بحران به خاطر طرز نگرش افراد مربوطه به آساني انجام پذير نيست. 
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جود اكثر همكاران ايراني سازمان پيشگيري و مديريت بحران شهر تهران متوجه شدند كه اين اطالعات با ارزش و با اين و 

ضروري هستند و بر انگيزه شهروندان به منظور آماده شدن براي بحران موثر هستند. همكاران سازمان حتي فرمت ( قالب) 

درسهاي آموخته شده را تهيه كردند. با نظر به اينكه ما نمونه  برگه جمع آوري اطالعات مربوط به تجارب بازماندگان و

هاي تجارب بازماندگان ژاپني را به منظور شناخت مشكالت , درسهاي آموخته شده و نكات مفيد بحران به همكاران ايراني 

آينده اميد و انتظار  معرفي كرده و چگونگي تلفيق و انعكاس اين تجارب را به نظام آموزش بحران ژاپن توضيح داديم , در

ميرود كه نگرش مسووالن دولتي مربوطه به تدريج تغيير كرده و هماهنگي هاي الزم صورت گرفته و تجارب ايران و 

درسهاي آموخته شده مربوطه مورد استفاده عملي قرار گيرد و به كار برده شود. استفاده و به كار گيري تجارب بحران يكي 

  زش بحران  است. از ستونهاي اصلي مبحث آمو

 
 تهيه دوره هاي فشرده آموزشي شركت در دوره ها را آسانتر ميسازد .2

هزار  15تعداد اعضاي گروههاي دوام كه تاكنون توسط سازمان پيشگيري و مديريت بحران شهر تهران آموزش ديده اند 

زش ديده گروههاي دوام , سازمانهاي نفر ميباشد.  بر اساس نتايج نظرسنجي در زمينه آگاهي عمومي , ميزان كل افراد آمو

% درصد است و اين نمايانگر اين است كه اين  4.1بحران منطقه اي و سازمان پيشگيري و مديريت بحران شهر تهران 

%  و موسسه بين  2.7آتش نشاني و خدمات ايمني با ميزان  گروهها تاثيرگزاري بيشتري دارند در مقايسه با سازمان

%  11.4% در مدرسه ها يا ميزان  33.8%.  اگرچه هنوز به ميزان  0.0و مهندسي زلزله با ميزان  المللي زلزله شناسي

جمعيت هالل احمر نرسيده است.  در حال حاضر مشكل است از گروههاي دوام خواسته شود در دوره هاي بلند مدت 

در اختيار دارند بقيه به سختي قادر به آموزشي حضور پيدا كنند چون  به جز خانمهاي خانه دار كه وقت اضافه بيشتري 

شركت خواهند شد . نه تنها  سازمان پيشگيري و مديريت بحران شهر تهران بلكه بسياري ديگر از سازمانها دوره هاي 

آموزشي جامعي برگزار ميكنند كه مدت آنها بسيار طوالني است. حتي براي كساني كه در زمينه مديريت بحران مشتاق 

يادي براي ادامه دوره هاي آموزشي دراز مدت در ساختار شهري امروزه الزم است. در سال پيش رو با در هستند تالش ز

نظر گرفتن كساني كه قادر به شركت در دوره هاي آموزشي بلند مدت نخواهند بود بايد دور هاي آموزشي فشرده به عنوان 

  گزينه انتخابي تهيه گردد. 

 
 هرودان مرتبط استآموزش بحران با ميزان آمادگي ش .3

بر اساس نتايج نظرسنجي در زمينه آگاهي عمومي , كسب دانش بحران  و افزايش تشخيص خطر بحران و افزايش انگيزه 

براي اقدامات آمادگي , در واقع منجر به آمادگي ميشود. هدف غايي آموزشهاي بحران در واقع تحقق اقدامات آمادگي است 

انگيزه براي آماده شدن پله اي ضروري است. براي رسيدن به چنين هدفي برنامه و  و براي تحقق اين هدف باال بردن

محتوي آموزشهاي بحران بايد به نحوي تنظيم شود كه در بر گيرنده و مناسب مردم پر مشغله و عده اي كه عالقه وجاذبه 

اختصاصي براي باال بردن انگيزه مردم اي به مديريت بحران ندارند باشد و شامل برنامه هايي باشد كه آگاهانه و به طور 

 انتخاب شده اند. 

  

 لزوم كسب دانش از طريق تجربه و به صورت عملي .4

% از مردم خواهان دريافت آموزش عملي در زمينه كمكهاي اوليه , امداد و نجات اضطراري و اطفائ آتش  70% تا  60

براي مديريت بحران هستند. چنين آموزشهايي عالوه بر سخنراني و درسهاي تئوري كالسي نياز به آموزشهاي عملي و 

و محتوي آموزشهاي بحران بايد به گونه اي تهيه شود كه مردم تجربي و ابزار و تجهيزات مربوطه دارد. ساختار برنامه 

 بتوانند بخش عملي دوره را بعد از گذراندن دروس تئوري و تامين مكان مناسب و تجهيزات انتخاب كنند. 

  

 باال بردن دانش و انگيزه در زمينه مقامسازي لرزه اي ساختمانها كه هدف نهايي آموزشهاي بحران است .5
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روش ديگري به جز مقامسازي لرزه اي  "اهي عمومي تقريبا نصف مردم اين جواب غلط را دادند: در نظرسنجي آگ

. بنابراين روشن شد كه اگاهي درمورد مقامسازي لرزه اي ساختمانها  "ساختمانها براي كاهش خسارات زلزله وجود دارد 

است. در محتواي آموزشي سازمان پيشگيري و به عنوان هدف نهايي مديريت بحران زلزله هنوز درذهن مردم جا نيفتاده 

مديريت بحران شهر تهران توضيحات تفضيلي و با شرح جزئيات درباره پايدار كردن  و تثبيت اثاثيه خانه قابل توجه است 

ولي ميزان و محتوي مطالب درباره  مقامسازي لرزه اي ساختمانها باال و قابل توجه نيست. به عالوه بر اساس نظرسنجي 

% است و اطالعات حاكي از آن است كه خانواده ها تعداد 30% و  20ق ميزان بيمه زلزله و آتشسوزي به ترتيب حدود فو

معيني قالي ايراني در خانه دارند كه بعضي آنها را بيمه ميكنند. با در نظر گرفتن اين رويكرد اجتماعي كه مردم براي حفظ 

زينه كردن براي ساختن ساختمانهاي ضد لرزه پتانسيل دارد و امكان پذير به ايمني و امنيت مبلغي را پرداخت ميكنند , ه

نظر ميرسد.  هدف آموزشهاي بحران در واقع انجام اقدامات مقامسازي لرزه اي از طريق ايجاد انگيزه براي مقامسازي لرزه 

  اي و ساختن ساختمانهاي ضد لرزه اي ميباشد.  

ه ساختمانهاي ضد لرزه  با مقاومت لرزه اي هدف نهايي مديريت بحران زلزله است گروه كارشناسان جايكا تاكيد ميكند ك

  "از طريق تجربه"حتي در آموزشهاي رفتار و اقدامات شرايط اضطراري و دوره هاي آموزشي فشرده. به عالوه , يادگيري 

  امه قرار گيرد. كه مردم خودشان ضرورت ساختمانهاي ضد لرزه اي را بتوانند تشخيص دهند بايد در برن

  

 اطالع رساني و مشاركت دانش مديريت بحران به طور گسترده  .6

% شهروندان خواهان دريافت اطالعات درمورد رفتار مناسب در شرايط 60بر اساس نتايج نظرسنجي آگاهي عمومي بيش از 

دازه كافي اطالع رساني و پخش زلزله و آماده كردن كيف نجات هستند . اين امر نشان ميدهد كه اطالعات پايه هنوز به ان

نشده است. تالش مستمر  سيستماتيك و برنامه ريزي شده با كارايي باال براي انتقال گسترده اطالعات پايه  و روش 

آمادگي به عموم مردم هنوز ضروري است و استفاده از رسانه هاي عمومي و آموزش رسانه ها در اين زمينه بايد در برنامه 

 قرار داده شود. 

  

 برنامه آموزشي مناسب براي سراي محله كه پشتيبان سازمانهاي محلي ضعيف تر است و اجراي طراحي .7

%  از شهروندان تهران در فعاليتهاي اجتماعي عمومي (به جز فعاليتهاي مربوط به بحران) شركت 13ميزان بسيار كم 

بيشتر اين فعاليتها مذهبي و وابسته به بسيج هستند. با توجه به  است. 8به  2نسبت تعداد مردان به زنان حدود .. ميكنند

اينكه نيروهاي بسيج به خوبي سازماندهي شده اند و در محالت ريشه دار هستند از نيروهاي فوق ميتوان به عنوان 

مهم محله ها داوطلبان محلي استفاده كرد . سازمان پيشگيري و مديريت بحران شهر تهران نيز بسيج را به عنوان گروه 

% است. 1خيلي كم و زير  PTAميشناسد و نقش پاسخ اضطراري را به اين گروه داده است. فعاليتهاي اجتماعي ورزشي و 

دعوت و تشويق افراد براي شركت در فعاليتهاي اجتماعي از طريق تشكل هاي موجود  مشكل است. بنابراين الزم است 

انورها و غيره  ترتيب داده شوند كه شهروندان مشتاق شوند و برنامه هاي برنامه هايي از قبيل تمرينهاي بحران و م

آموزشي تهيه شود كه شهروندان به آساني بتوانند در آنها شركت كنند. همچنين متوجه فعاليتهاي شهروندان در سراي 

ي كه انگيزه آنها  را باال محالت در زمينه مديريت بحران محلي شديم.    برنامه ريزي براي آموزش فشرده و برنامه آموزش

  ببرد نيز بايد براي سراي محالت در نظر گرفته شود . 
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 هايهاي فعاليتبازنگري و ارتقاء طرح جامع فعلي در زمينه آموزش و آگاهي عمومي درباره مديريت بحران زلزله شامل طرح】12【 3.3.2 

)action plan (برنامه كوتاه مدت )3- 2(فعاليت  )سال 3 تا 2از(  

 مطالبرئوس  )1(

 طرح جامع موجود براي آموزش عمومي شهروندان در زمينه مديريت بحران بازبيني شد. 

مورد بررسي قرار گرفتند در طرح جامع ترتيب اثر داده شد و منعكس شد و بدين  】11【موارد قابل ارتقا كه در فعاليت 

 ترتيب طرح جامع اصالح شد.

 بر اساس طرح جامع تهيه شد. )سال 3 تا 2از( مدت برنامه كوتاه) action plan( هايهاي فعاليتطرح 

توضيح داده خواهد شد , در طرح جامع 】18【نتايج و بازخورد تمرين تخليه اضطراري كه بعدا در اين گزارش در فعاليت  

 اخذ طرحجامعموجوداثر داده شده و منعكس شد.

 اخذ طرح جامع موجود )2(

اخذ طرح جامع موجود به منظور گرفتن اجازه از مقامات باال مدت زيادي به طول انجاميد  و باالخره بعد از مدت طوالني 

  صفحه پيوست بود.  30صفحه متن اصلي و حدود  5درخواست اخذ شد. طرح شامل 

 نتايج بازبيني طرح جامع )3(

شهرداري  94) طبق آيين نامه 2010( 1389در سال  حرانطرحجامع موجود براي آموزش عمومي شهروندان درزمينه مديريت ب

سال) , اولويتها و  5تهران  تهيه شده بود. متن اصلي شامل موارد زير بود: زمينه , اصول قانوني , هدف , دوره زماني طرح (مدت  

ي مربوطه با جزئيات به وضوح نكات و تذكرات مهم درباره چگونگي آموزش. در پيوستها , مراحل آموزشي با محتوا و ابزرا  آموزش

شرح داده شده بود.  در كل , اولين برداشت ما بعد از مطالعه اين طرح اين بود كه تعريف و تلقي از طرح جامع در ايران و ژاپن 

 40صفحه بود اما راهنماي اجرا و عملكرد براي افراد شاغل در اين كار در ضميمه اي حدود  3محتواي اصلي حدود متفاوت است. 

صفحه آمده بود.  همچنين معموال با مشاهده ليست فهرست مطالب اصلي تا حدودي در مورد محتواي آن ميتوان حدس زد اما 

اين محتوي در واقع از آنچه ما تصور كرده بوديم متفاوت بود , و به نظر ميرسد طرح جامع به معني راهنما و دستورالعملي براي 

هاي كاهش هايفعاليتاز طرحبر گرفته مديريت بحران جامعه محور  و آموزش شهروندان , ساختار و محتواي بخش . آمادگي است

, استان توكوشيما  Gifu, استان گيفو  Wakayama, استان واكاياما  Mieخطر بحران زلزله در استانهاي زير بود:   استان ميي 

Tokushima  واستان كوچي  ,Kochi  سارات در اين استانها و چگونگي وقوع زلزله در . مثالهايي درباره نتايج تخمين خ

فصلهاي مختلف و سناريوهاي مختلف زلزله  و تعداد كشته شدگان , وضعيت خسارات وارده بر زيرساختها  و غيره  بيان شده بود. 

چالشها  سپس اهداف كاهش خطر مشخصي تعريف شده بود و هدف نهايي كاهش تعداد خسارات بود.  همچنين مثالهايي در مورد

و مسائل استانهاي ذكر شده و تصميم گيري در مورد مسايل مهم بر اساس سياستها و اصول اصلي آورده شده بود.  در اين مورد 

سيستم سياستهايي كه بر اساس آن تصميمات گرفته ميشوند به وضوح شرح داده شده بود و سازمانهاي مسوول, سازمانهاي 

  مديريت پيشرفت , روش نظارت و ارزيابي نيز مشخص شده بودند.  پشتيبان , بودجه , سازمان مسوول 

اما  يل مربوط به هماهنگي,امانند بودجه و مس با وجود اينكه بعضي از بخشهاي اين طرح ناسازگار با شرايط و موقعيت ايران است

طرح جامع تهيه شده است  در اين طرح موارد اصلي ارتقا مشخص گرديده است  و سيستم خط مشي و سياستي كه بر آن اساس

مبني بر اولويتهاي باال و تعيين اهداف با ارزشهاي واضح و قابل قبول ميباشد. همچنين محتواي آموزشي هر گروه هدف  به طور 

روشن طبقه بندي شده و سازمان يافته است. به خصوص محتوي اولويتها براي هر گروه هدف به طور روشن تعريف شده است و 

دسته آموزش بحران تعريف گرديد:  4كز بر اين موارد قابل اجرا ميباشد. سپس بر اساس نتايج نظرسنجي اجتماعي آموزش با تمر

به دست آوردن اطالعات و دانش , درك خطر , مهارت ها و انگيزه. همچنين اهداف يادگيري براي هر گروه هدف تعريف شد و 

ارگانهاي هماهنگ كننده و اجرا كننده نيز براي هر گروه هدف دسته مشخص شد. محل آموزش ,  4محتواي اصلي براي هر 

  تعيين گرديدند. 

  مزاياي طرح جامع موجود و مواردي كه بايد در طرح جامع موجود ارتقا بيابند به شرح زير ميباشد: 
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  مزاياي طرح جامع موجود       

 زمينه قانوني و حقوقي طرح جامع تعريف شده است  

 اند و جامع هستند گروههاي هدف مشخص شده 

 لزوم همكاري و مشاركت با ساير سازمانها به طور واضح توصيف شده است 

 كميته بازبيني براي آموزش بحران شهروندان ايجاد شده است 

 مرحله اجراي آموزش بحران براي شهروندان به جزئيات مفصال توضيح داده شده است 

  

  ايد در طرح جامع موجود ارتقا بيابندمواردي كه ب                                   

 دستاوردهاي آموزش بحران شهروندان ميتواند ويژه تر و مشخص تر شود. 

هدف اساسي و قابل توجه آموزش شهروندان كه استفاده و به كارگيري نتايج تخمين خسارات ميباشد  

 ميتواند تعريف شود

 ميتوان اهداف هر گروه هدف را روشن تر تعريف كرد 

 موضوع آموزش شهروندان را به طور واضح توصيف كردميتوان  

 ميتوان روش آموزش شهروندان را به طور واضح توصيف كرد 

ميتوان روش همكاري و مشاركت با ساير سازمانها را به طور واضح تر و تفضيلي با جزئيات بيشتر توصيف  

 كرد

 ميتوان روشهاي نظارت را مشخص و تعيين كرد 

  

اساس نكات ذكر شده باال ارتقا يافت و همكاران ايراني طرح جامع جديد را بر اساس نكات قانع كننده سپس طرح جامع فوق بر 

  برگرفته از تجارب واقعي ميداني شان و در نظر گرفتن شرايط واقعي تهران بعد از مشاوره و توصيه هاي ژاپني ها بازبيني كردند.

  رح زير است: نكات قابل توجه محتواي طرح جامع ارتقا يافته به ش

نتايج تخمين خسارات به شكل اعداد و ارقام نمايش داده شد ( اين موضوع در امور اداري دولت ايران پديده تاريخي محسوب -1

  ميشود زيرا كاركنان بسيار مراقب خروج  اطالعات سازمانها هستند و اجازه خروج اطالعات حساس داده نميشود)

ميليون نفر كه شامل حداقل يك نفر در هر  2.6شد : اجراي آموزش مديريت بحران براي  هدف به شكل اعداد و ارقام تعيين-2

  سال آينده خواهد شد. 10ميليون خانوار در شهر تهران در طول  2.6

مورد توصيف شد. براي مثال در سطح  11اولويت هاي محتواي آموزشي براي هر گروه هدف با دستاوردهاي مشخص در -3

از آسيب ديدن , حداقل آمادگي , و رفتار در شرايط اضطراري هنگام وقوع زلزله توصيف شد . در سطح محله : خانواده : حفاظت 

سازمان مسوول و آموزش گروههاي داوطلب و دوره هاي ويژه براي كاركنان سازمان پيشگيري و مديريت بحران شهر تهران و 

  مناطق و زيرمجموعه هاي آنان توصيف شد.

دستاورد هاي تعيين شده , اهميت ارائه راه حل ها به شهروندان به روشني بيان شده.  بنابراين مرتبه بندي  در اولين مورد4-

  (سلسله مراتب) براي محتواي آموزشي تعيين شده است. 

 در دومين مورد دستاورد هاي تعيين شده , به صراحت و جديت ضرورت ساختمان سازي مقاوم در برابر زلزله عنوان شده و -5

تاكيد شده كه بايد در اين زمينه به عنوان قسمتي از فرهنگ سازي شهروندان و به عنوان هدف آموزش بحران , به طور وسيع 

مورد قويا مطرح شده : الف. آموزش اطالعات مربوطه به صورتي كه  شهروندان در انتخاب  3اطالع رساني شود. در اين قسمت 

فيت لرزه اي باالتري داشته باشند , ب. آموزش اين امر كه مقاومسازي ساده , كم خرج ساختمان مسكوني خود احساس نياز به كي

و مناسب قابل حصول است . اين طرز فكر و نگرش كه مردم باور دارند ساختمانهاي ضد لرزه بسيار گران هستند و براي 
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ج. تصريح ارتقاي مصالح و مراحل ساختمان سازي,    مقاومسازي لرزه اي بازسازي اساسي نياز است , بايد تغيير كرده و  ارتقا يابد. 

ارتقاي كيفيت ساخت در محل و ترويج استانداردهاي ساخت.  همچنين بر خالف ساير موارد , براي آموزش ساخت وساز با 

  مقاومت لرزه اي اهداف ويژه تر و جامع تري در نظر گرفته شده و  بر نكات مهمي تاكيد شده است. 

بر اساس طراحي شده است ساختار سلسله مراتبي كه شامل : اولويت اهداف و دستاوردها , اولويت موضوعي , و  طرح فعاليتها -6

  اولويت فعاليتهاي عملي.

مشكالت اساسي و مهم مشخص شد: شهروندان نميدانند هنگاميكه با زلزله مواجه ميشوند چگونه پاسخ و واكنش نشان بدهند   -7

  ي نديده اند نميتوانند واكنش مناسب را نشان دهند. و چون در اين زمينه آموزش

  ساختار و محتواي طرح جامع پيشنهادي 3.2.2 جدول 
سازمان   كوتاه 

  پشتيبان

اولويتها   اقدامات اولويت دار  سازمان اصلي

  (موضوع) 

هدف   دستاوردها

  93  94  95  96  نهايي

17  16  15  14  

  ايجاد نگرش صحيح درمورد رفتار شخصي و گروهي -1            
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    اطالع رساني درمورد راه حلهاي كاهش خطر بحران -1            

برگزاري جشنواره و فستيوال هاي كاهش خطر بحران براي  TDMMO  1  شهرداري        

  شهروندان 

    

          TDMMO  2  تهيه ابزار ساده تجربي در برنامه هاي آموزشي      

    ايجاد انگيزه بيشتر در شهروندان براي كاهش خطر بحران -2            

          TDMMO 1 تدوين چهارچوب محتواي آموزشي موزه كاهش خطر بحران      

          TDMMO 2 تهيه برنامه هاي آموزشي موزه كاهش خطر بحران      

          TDMMO 3 ايجاد محتواي آموزشي موزه كاهش خطر بحران      

  افزايش آگاهي , آمادگي و ظرفيت شهروندان  -2            

    ترويج مهمترين اقدامات حياتي درميان خانواده ها  -1            

          TDMMO 1  تدوين محتواي آموزشي      

سازمان صدا         

  سيما و غيره

TDMMO 2 ( فيلم تلويزيوني و كارتون )  تهيه برنامه هايي براي رسانه ها      

        TDMMO  برگزاري آموزش عمومي در سراي محله ها  و پايگاههاي  3  مناطق

  مديريت بحران

    

    ارتقاي معلمان مدرسه ها, دانش آموزان و والدين و كودكان  -2            

      تهيه دستورالعمل براي معلمها TDMMO 1 بخش آموزش        

مدير  1000تا  100آموزش پايه كاهش خطر بحران براي  TDMMO 2 بخش آموزش        

  مدرسه در دبستان ها و دبيرستانها

    

سازمان آتشنشاني و  بخش آموزش        

  هالل احمر

تا  100برگزاري آموزش عملي كاهش خطر بحران براي  3

  مدير مدرسه در دبستان ها و دبيرستانها 1000

    

سازمان         

آتشنشاني و 

  هالل احمر

TDMMO  4  خانه آموزش براي بچه ها ( آموزش بچه ها توسط معلمهاي

  آموزش ديده؟)

    

        TDMMO ايجاد تيم هاي مديريت  اضطراري در مدرسه ها  5  بخش آموزش      

        TDMMO تهيه روزنامه ديواري در مدرسه ها  6 بخش آموزش      

        TDMMO والدين در دبستان ها و دبيرستانها 1000آموزش  7 بخش آموزش      

  توانايي واكنش مناسب به بالياي طبيعي با استفاده از منابع موجود و دردسترس  -3            

    ارتقا و توسعه گروههاي دوام در آينده -1            

        TDMMO  گروه دوام 374برگزاري مسابقات براي  1  مناطق      

      ها و ( پيوستن انها به فعاليتهاي گروه دوام) cboجلسه با  TDMMO  2  مناطق        

    ارتقا و توسعه بيشتر اماكن -2           

      گروه جديد اماكن  100آموزش  TDMMO 1 مناطق        

      تجديد آموزش گروههاي اماكن موجود/ حاضر  TDMMO 2 مناطق        

TDMMO  سازمان پيشگيري و مديريت شهر تهران =  

  

  

اين نكته بسيار حائر اهميت است كه همكاران ايراني تالش  واقدامات الزم براي ترويج و تسهيل مراحل تاييد طرح فعاليتها 

action plan  توسط مقامات مسوول باالتر در سازمان پيشگيري و مديريت شهر تهران را بنمايند. از نظر بودجه پيشرفتهايي

  دجه  و اين طرح به اندازه كافي عملي و قابل اجراست. حاصل شده است از جمله آماده كردن بو
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  )4- 2آماده سازي ابزارها و مواد آموزش عمومي (فعاليت 】13【 4.3.2

 رئوس مطالب  )1(

 ابزارها و مواد آموزشي موجود براي آموزش عمومي شهروندان در زمينه كاهش خطر بحران  

 هاي هدف شدبراي هركدام از گروهدستاوردها و محتويات آموزش عمومي در زمينه كاهش خطر بحران  

توضيح داده شده است ابزار و 】12【براساس طرح جامع ارتقا يافته درآموزش عمومي مديريت بحران كه در فعاليت شماره 

 مواد آموزشي براي آموزش عمومي شهروندان در زمينه كاهش خطر بحران آماده شد

  

 نمونه اي از مطالب آموزشي موجود 3.2.3 شكل 

 
  بازنگري ابزارها و مواد آموزشي موجود براي آموزش عمومي شهروندان در زمينه كاهش خطر بحران )2(

ابزارهاوموادآموزشي كه سازمان پيشگيري و مديريت بحران شهر تهران و ساير سازمانهاي مربوطه تهيه كرده اند خالصه شده است. 

آموزشي , و اختصاص زمان براي آموزش كاهش خطر بحران  ژاپني و آموزش شهروندان معرفي شده اند و به  ساختار , اجزاي

اهرم فاز يا مراحل بحران ( پيشگيري , آمادگي , پاسخ /واكنش ,  2صورت يك چك ليست  يا فهرست استفاده شده اند . همچنين 

د عمومي , همكاري بين المللي) به منظور تعيين محتوايي كه نياز به  بازيابي) و نوع عمل ( خود امدادي , دگر امدادي , امدا

تكميل و ضميمه توسط همكاران ايراني دارد مورد استفاده قرار گرفت. صفحه جداگانه اي براي اطالعات خطر , كاهش خطر 

  باشد نيز تهيه شد. اهرم موجود نمي 2بحران به طور كلي , خسارات بحران در گذشته  و وضعيت خسارت كه در ماتريس 
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  ماتريس تحليل بر حسب فازهاي بحران و نوع عمل 3.2.3 جدول 

  اقدامات , وضعيت كنوني , محدوديتها , مشكالت  و غيره

    خود امدادي   دگر امدادي  امداد عمومي  امداد خارجي

  ضرورت كاهش آسيب پذيري -4  دانستن اقدامات غير سازه اي-    

  ضرورت خودامدادي -5

  دانستن اقدامات غير سازه اي-6

  پيشگيري 

  آشنايي با مديريت بحران  -3  

  

  آشنايي با مديريت بحران  -3

توانايي تشخيص گوشه هاي  -7

  امن

آشنايي با گروههاي دوام و  -16

ساير گروههاي كاهش خطر  

بحران  و چگونگي همكاري با 

  آنها

  ركت در مانورها ش-18

 آشنايي با مخاطرات  -1
  آشنايي با زلزله  -2

  آشنايي با مديريت بحران  -3

  ضرورت خودامدادي -5

توانايي تشخيص گوشه هاي  -7

  امن 

  آمادگي

اشنايي با كمكهاي اوليه  -11    

  بعد از بحران 

  يادگيري آواربرداري ساده -13

  رفتار مناسب در هنگام زلزله  -8

مناسب در ساعات و رفتار  -9

  روزهاي اول زلزله

رفتار درست در هنگام  -12

  آتش سوزي 

اشنايي با تخليه امن  -15

  اضطراري 

  پاسخ

اشنايي با اصول بهداشت  -17      

  در پناه گاهها 

رفتار مناسب در ساعات و  -9      

  روزهاي اول زلزله

  آشنايي با برپا كردن چادر -10

اشنايي با روان شناسي  -14

  بحران و اخالقيات بعد از بحران 

اشنايي با اصول بهداشت  -17

  در پناه گاهها

  بازيابي

اشنايي با روان شناسي  -14      

  بحران و اخالقيات بعد از بحران 

  

  بازسازي

  

 آشنايي با مخاطرات  -1
  آشنايي با زلزله  -2

  

  خطر 

  آشنايي با مديريت بحران  -3

  ضرورت كاهش آسيب پذيري -4

  

  مديريت بحران 

  بحرانهاي گذشته  
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در نتيجه محتوي در زمينه خود امدادي در همه فازهاي بحران پوشش داده شده است. در مورد دگرامدادي بيشتر موارد به صورت 

آموزش عملي است. در مورد امداد همگاني اطالعات به صورت نادر در دسترس قرار دارد و براي شهروندان آسان نيست كه قضاوت 

د عمومي ميتواند كار ايي داشته باشد و كدام بخش نياز است كه مكمل يا ضميمه شود كنند يا حدس بزنند تا چه حدي امدا

(  همكاري مشاركتي يا همكاري فردي ). مشخصات  فازها به اين ترتيب است كه اجزاي كمتري در مرحله بازيابي و بزسازي 

  فاز آمادگي و پيشگيري ضروري است .   وجود دارند  , بنابراين بعد از بازيابي و بازسازي , بازتاب و بازخورد آن به

تسهيل شود. همچنين  "مقاوم سازي ساختمانهاست "درمورد محتواي آموزش , انتظار ميرود راه حل اصلي براي بحران زلزله كه 

 اضافه گردد  كه خود ميتواند انگيزه را براي كاهش خطر "بحرانها و تجارب گذشته "انتظار ميرود اجزاي بيشتري به قسمت 

  بحران باال ببرد.  

كه دانش آموزان خودشان در پيدا كردن راه حلها شركت ميكنند  "يادگيري فعاالنه"در مورد متودولوژي و روش آموزش , سبك 

  به همراه مدرس (سخنران) پيشنهاد ميشود. 

  : با در نظر گرفتن نتايج تحليل , سياست و خط مشي پايه براي پيشرفت و ارتقا به شرح زير ميباشد

 گنجاندن اجزا و بخشهايي براي افزايش انگيزه كاهش خطر بحران 

 تمركز و تاكيد بر هدف اصلي و نهايي كاهش خطر بحران زلزله كه مقاوم سازي ساختمانها است 

ارتقا بيشتر و پيشبرد متودولوژي و روش آموزش به منظور اينكه شركت كنندگان راه حلها را خودشان از طريق آزمايش    

يدا كنند , خود آموزي از طريق تحريك كردن كنجكاوي و انگيزه با برگزاري كارگاههاي جالب و حتي سرگرم كردن پ

 كننده.
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 ارتقاي اجزاي آموزش كاهش خطر بحران 3.2.4 جدول  
  اقدامات , وضعيت كنوني , محدوديتها , مشكالت  و غيره

    خود امدادي   دگر امدادي  امداد عمومي  خارجيامداد 
نقشها و مسووليتهاي  ∙

  سازمانهاي مربوطه

نقشها و مسووليتهاي  ∙

شركتهاي متولي شريانهاي 

  حياتي 

نقشها و مسووليتهاي  ∙

  سازمانهاي مربوطه

چگونگي همكاري گروههاي دوام و  ∙

  ساير گروههاي مديريت بحران

  پيشگيري غير سازه اي  ∙

ساختمانها و آسيب پذيري  ∙

  پيشگيري سازه اي

  پيشگيري غير سازه اي ∙

آسيب پذيري ساختمانها و  ∙

  پيشگيري سازه اي 

  پيشگيري 

نقشها و مسووليتهاي  ∙

  سازمانهاي مربوطه

نقشها و مسووليتهاي  ∙

شركتهاي متولي شريانهاي 

  حياتي

نقشها و مسووليتهاي  ∙

  سازمانهاي مربوطه

چگونگي همكاري گروههاي دوام و   ∙

 ساير گروههاي مديريت بحران
تهيه و ارتقاي طرح مديريت بحران  ∙

 محله
 تهيه نقشه ايمني و شناسايي محله ∙
  افراد آسيب پذير ∙

 كيف نجات ∙
محلهاي امن و ناامن در خانه و  ∙

 محل كار
تهيه طرح مديريت بحران  ∙

  خانواده

  آمادگي

نقشها و مسووليتهاي  ∙

  طهسازمانهاي مربو

نقشها و مسووليتهاي  ∙

شركتهاي متولي شريانهاي 

 حياتي
  نقش داوطلبان ∙

نقشها و مسووليتهاي  ∙

  سازمانهاي مربوطه

  سيستم هشدار سريع زلزله ∙

چگونگي همكاري گروههاي دوام و  ∙

  ساير گروههاي مديريت بحران

 روان شناسي و اخالقيات بحران   ∙
نقش داوطلبان به منظور فعاليت در  ∙

 اجتماع مربوطه
  افراد آسيب پذير ∙

  

  رفتار مناسب در هنگام زلزله  ∙

روز اول بعد  3رفتار مناسب در  ∙

  از زلزله

  كمكهاي اوليه , امداد و نجات ∙

رفتار مناسب در هنگام آتش  ∙

 سوزي
 اطفاي آتش ∙
 آواربرداري ∙
 تخليه اضطراري ∙
روان شناسي و اخالقيات  ∙

 بحران 
استفاده و محدوديتهاي  ∙

  سيستم هشدار سريع زلزله

  پاسخ

نقشها و مسووليتهاي  ∙

  سازمانهاي مربوطه

نقشها و مسووليتهاي  ∙

شركتهاي متولي شريانهاي 

 حياتي
  نقش داوطلبان ∙

نقشها و مسووليتهاي  ∙

  سازمانهاي مربوطه

  

چگونگي همكاري گروههاي دوام و  ∙

  ساير گروههاي مديريت بحران

اشنايي با اصول بهداشت در پناه  ∙

 گاههاي اضطراري
 روان شناسي و اخالقيات بحران  ∙
نقش داوطلبان به منظور فعاليت در  ∙

 اجتماع مربوطه
 افراد آسيب پذير ∙
معيشت درپناه گاه هاي تخليه  ∙

  اضطراري

اشنايي با اصول بهداشت در  ∙

 پناه گاههاي اضطراري
روان شناسي و اخالقيات  ∙

 بحران 
  چگونگي برپا كردن چادر ∙

  

  بازيابي

نقشها و مسووليتهاي  ∙

  سازمانهاي مربوطه

نقشها و مسووليتهاي  ∙

شركتهاي متولي شريانهاي 

 حياتي
  نقش داوطلبان ∙

نقشها و مسووليتهاي  ∙

 سازمانهاي مربوطه
  طرح بازسازي ∙

  

چگونگي همكاري گروههاي دوام و  ∙

  ساير گروههاي مديريت بحران

 روان شناسي و اخالقيات بحران  ∙
نقش داوطلبان به منظور فعاليت در  ∙

 اجتماع مربوطه
 افراد آسيب پذير ∙
  معيشت در پناهگاه هاي موقت ∙

روان شناسي و اخالقيات  ∙

 بحران 
 معيشت در پناهگاه هاي موقت ∙

  

  بازسازي

  

 زلزله به عنوان يك پديده طبيعي ∙
 وضعيت جغرافيايي شهر تهران ∙
 بزرگي و شدت زلزله  ∙
 پديده روان گرايي ∙
  محيط زيست طبيعي شهر تهران ∙

  خطر 

 اصول مديريت بحران  ∙
 پايگاههاي مديريت بحران ∙
 ضرورت خود امدادي ∙
 نقش گروههاي دوام ∙
 ساختار مديريت بحران در شهر تهران و سازمانهاي مسوول مربوطه  ∙
 رابطه با محيط زيست طبيعي و بحرانها و پيشرفت ∙
  نقش سراي محله در محله ها ∙

  مديريت بحران 

 هاي تاريخي ايران زلزله ∙
 )مقابله،بازتواني وبازسازي(هاي تاريخي ايران مروري بر زلزله ∙
 )تأمين معيشت( هاي گذشته تجارب زلزله ∙
 )هاي حياتي آسيب به شريان( هاي گذشته تجربيات زلزله ∙
 )هاي مسئول سازمان( هاي گذشته تجربيات زلزله ∙
  )آسيب صنايع( هاي گذشته تجربيات زلزله ∙

  بحرانهاي گذشته
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 2سازمان پيشگيري و مديريت بحران تهران ساختار گروههاي هدف را به وضوح تعيين كرده است براي مثال گروههاي هدف به 

ها و دردسترس  اين گروه "تأثيرگذاري"داراي دو شاخص ( گروههاي كليدي "گروههاي كليدي"و  "گروه عمومي"گروه اصلي: 

) طبقه بندي شده اند. گروه عمومي نيز براساس سن به دسته هاي زير   چهره هب و چهره "هاي همگاني براي آموزش"بودن آنها 

و بزرگساالن. گروه بزرگساالن بر  ( با توجه به مراحل رشد) سال 18-12سال ,  12-6سال ,  6- 4تقسيم بندي شده است:  

( به  باالي ديپلم)  تقسيم شده است اساس ميزان تحصيالت به گروههاي الف ( تحصيالت زير ديپلم و پايين تر)  و ب (ديپلم و

هاي كليدي همانطور كه در   گروه. تقسيم بندي دليل اينكه زماني كه بايد به هرگروه تخصيص يابد به اين عوامل بستگي دارد)

نشان داده شده است عبارت است از: امامان جماعت , خانمهاي خانه دار , معلمان مدارس , رانندگان تاكسي ,   4.3.2 شكل

  نيروهاي بسيج ,  و مديران محله ها. 

 
 

 
 نمونه رابطه ميان گروههاي هدف و گروه هاي كليدي 3.2.4 شكل 
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پارامترهاي كليدي هستند. به خصوص از  "درك خطر"و  "داشتن انگيزه "دانش بحران ,  "ايج نظرسنجي اجتماعي نشان ميدهد كه به عالوه , نت

مربوط ميشود , ارتقاي آموزش بحران با تاكيد بر افزايش انگيزه   "اقدامات كاهش خطر بحران "به طور مستقيم با  "داشتن انگيزه"آنجاييكه 

داشتن  ",  "درك خطر ",  "مهارت و توانايي "پارامتر كليدي مشخص شده است  :  4امري كليدي است. دستاوردهاي هر گروه هدف توسط 

وط به دانش در آن بسيار زياد است , برنامه آموزشي به . از آنجاييكه برنامه كنو ني طوالني و محتواي مرب"دانش ",  "انگيزه و عالقه مندي

 صورتي بازبيني شده است كه خالصه تر و موثر تر واقع شود.  

  بر اساس محتواي آموزشي بازبيني شده , اهداف هر گروه هدف تعيين شده است و در جدول زير نشان داده شده است: 

  

 اهداف آموزش كاهش خطر بحران بر حسب گروه هدف 3.2.5 جدول 
 اهداف گروه هدف

 آنها قادر به انجام اقداماتي جهت حفظ جان خود در هنگام وقوع زلزله و بعد از زلزله خواهند شد. سال 4-6

  آنها قادر به انجام اقداماتي جهت حفظ جان خود در هنگام وقوع زلزله خواهند شد. ∙ سال 6-12

 آنها قادربه ايجاد انگيزه در اعضاي خانواده خود براي آماده شدن و انجام اقدامات آمادگي خواهند شد.   ∙
آنها اطالعات پايه درمورد بحران و مديريت بحران به دست مي آورند و ميتوانند خودامدادي و  ∙ سال 18- 12

  دگرامدادي را انجام دهند 

 خواهند شد  آنها قادر به اقدامات امادگي انجام شدني ∙
 18گروه بزرگساالن الف ( 

سال دارند و تحصيالت زير 

 ديپلم يا پايين تر دارند) 

آنها اطالعات پايه درمورد بحران و مديريت بحران به دست مي آورند و ميتوانند خودامدادي و  ∙

 دگرامدادي را انجام دهند 
 آنها قادر به اقدامات امادگي انجام شدني خواهند شد ∙
 فعاليتهاي اجتماعي كه گروههاي دوام ترتيب ميدهند شركت خواهند كرد.آنها در  ∙

سال  18گروه بزرگساالن ب ( 

دارند و تحصيالت در حد 

 ديپلم يا باال تر دارند)

آنها اطالعات كافي درمورد بحران و مديريت بحران به دست مي آورند و ميتوانند خودامدادي و  ∙

 دگرامدادي را انجام دهند 
 به اقدامات امادگي انجام شدني خواهند شد آنها قادر ∙
 آنها در فعاليتهاي اجتماعي كه گروههاي دوام ترتيب ميدهند شركت خواهند كرد. ∙
آنها توانايي , آگاهي و دانشي را كسب ميكنند كه قادر ميشوند نقش مركزي و اساسي در جامعه بازي  ∙

 كنند 
امامان جماعت ( پيشوايان 

 ديني)
  گروه بزرگساالن بعالوه بر اهداف 

 آنها متوجه ميشوند كه آمادگي براي مديريت بحران  ضروري است ∙
 آنها قادر خواهند شد خودامدادي و دگرامدادي را انجام دهند  ∙
 آنها ميتوانند جامعه را تشويق كرده و انگيزه را براي اقدامات آمادگي باال ببرند  ∙
 رگرايي در افراد جامعه شوندآنها قادر به كاهش تصور نادرست در مورد مبحث تقدي ∙

  عالوه بر اهداف گروه بزرگساالن الف خانمهاي خانه دار

آنها اطالعات پايه درمورد بحران و مديريت بحران به دست مي آورند و ميتوانند خودامدادي كنند و  ∙

 همچنين به ساير افراد خانواده در هنگام زلزله و بعد از زلزله امداد برسانند 
 تشويق خانمهاي همسايه و ايجاد انگيزه در انان براي اقدامات آمادگي هستندآنها قادر به  ∙
 آنها قادر به تشويق خانمهاي همسايه و ايجاد انگيزه براي شركت در گروههاي دوام خواهند شد ∙

  عالوه بر اهداف گروه بزرگساالن ب معلم ها

 آنها متوجه ميشوند كه آمادگي براي مديريت بحران  ضروري است ∙
 ا قادر خواهند شد خودامدادي و دگرامدادي را براي شاگردان خود انجام دهند آنه ∙
 آنها قادر به تشويق جامعه و ايجاد انگيزه در انان براي اقدامات آمادگي هستند ∙
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 اهداف گروه هدف

 آنها قادر به دانستن عناصر ايمني در مدرسه خواهند شد و ميتوانند ان را ارتقا ببخشند.  ∙
 آنها قادر به انتقال دانش پايه بحران و مديريت بحران به شاگردان و والدين انان هستند.  ∙

  عالوه بر اهداف گروه بزرگساالن الف رانندگان تاكسي

 آنها متوجه ميشوند كه آمادگي براي مديريت بحران  ضروري است ∙
 آمادگي هستندآنها قادر به تشويق مسافران و ايجاد انگيزه در انان براي اقدامات  ∙

  عالوه بر اهداف گروه بزرگساالن الف نيروهاي بسيج

 آنها متوجه ميشوند كه آمادگي براي مديريت بحران  ضروري است ∙
 آنها قادر به تشويق جامعه و ايجاد انگيزه در انان براي اقدامات آمادگي هستند ∙
 محلي تشويق شوند  آنان بايد براي دريافت آموزشهاي تكميلي به منظور قادر شدن به امداد ∙

  عالوه بر اهداف گروه بزرگساالن ب مديران محله

 آنها متوجه ميشوند كه آمادگي براي مديريت بحران  ضروري است ∙
 آنها قادر  به خودامدادي شده و دگرامدادي را براي اهالي محل خود انجام دهند  ∙
 اقدامات آمادگي هستندآنها قادر به تشويق اهالي محل خود و ايجاد انگيزه در انان براي  ∙
 آنها مسوول انجام فعاليتهاي فوق خواهند شد  ∙

اعضاي گروههاي اماكن 

( شامل ساكنين مجتمع هاي 

مسكوني , كاركنان امور دفتري 

ساختمانها و مجتمع هاي 

 تجاري)

  عالوه بر اهداف گروه بزرگساالن الف

 آنها متوجه ميشوند كه آمادگي براي مديريت بحران  ضروري است ∙
 آنها قادر  به خودامدادي شده و دگرامدادي را براي اهالي اماكن انجام دهند  ∙
 آنها قادر به تشويق اهالي اماكن و ايجاد انگيزه در انان براي اقدامات آمادگي هستند ∙

متخصصان ساخت و ساز ( لوله 

كش ها , جوشكارها, 

 مهندسان , بناها و غيره) 

  عالوه بر اهداف گروه بزرگساالن ب

  آنها متوجه اهميت شغل خود در كاهش خطر ميشوند ∙

 

رسانه ها ( روزنامه نگارها ع 

نويسندگان , خبرنگارها و 

 غيره)

  عالوه بر اهداف گروه بزرگساالن ب

 آنها متوجه ميشوند كه آمادگي براي مديريت بحران  ضروري است ∙
 آمادگي هستندآنها قادر به تشويق جامعه و ايجاد انگيزه در انان براي اقدامات  ∙

داوطلبان محله ( مانند دوام , 

 شهرياران جوان و غيره) 

 

  عالوه بر اهداف گروه بزرگساالن ب

 آنها متوجه ميشوند كه آمادگي براي مديريت بحران  ضروري است ∙
 آنها قادر به تشويق اجتماع و ايجاد انگيزه در انان براي اقدامات آمادگي هستند ∙
 پايه بحران و مديريت بحران به افراد محله هستند.آنها قادر به انتقال دانش  ∙

  

پارامترهاي كليدي هستند. به  "درك خطر"و  "انگيزه ",   "دانش بحران"به عالوه نتايج نظرسنجي اجتماعي نشان ميدهد كه 

مستقيما با انجام اقدامات كاهش خطر بحران مرتبط است , ارتقاي آموزش بحران با تاكيد بر باال  "انگيزه "خصوص از آنجاييكه 

پارامتر كليدي مشخص شده است : مهارت و  4اشد. دستاوردهاي هر گروه هدف توسط بردن انگيزه كليدي ترين عامل ميب

 توانايي , درك خطر , انگيزه و عالقه , دانش. 
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 دستاوردهاي آموزش بر حسب گروه هاي هدف 3.2.6 جدول 

 گروه هدف مهارت وتوانايي درك خطر انگيزه و عالقه دانش
  خطر (پايه) 

  آمادگي: خودامدادي (پايه)
 مقابله:  خودامدادي (پايه)

 سال 6-4  مقابله : خود امدادي ( اساس و پايه)  وقوع زلزله در تهران   يادگيري مقابله: خودامدادي

  خطر (پايه) 
  آمادگي: خودامدادي (پايه)
  مقابله:  خودامدادي (پايه)

 وقوع زلزله در تهران   يادگيري آماده شدن و  مقابله: خودامدادي
  خسارات به ساختمانها در سطح فردي 

 سال 12-6 مقابله : خود امدادي ( اساس و پايه) 

 خطر (پيشرفته)
  پايه) 0مديريت بحران 

  آمادگي: خودامدادي (پيشرفته)
 مقابله:  خودامدادي (پايه)

 پيشگيري:  خودامدادي
 مقابله: دگرامدادي

 همكاري (پايه)
  بازيابي:  خودامدادي

 يادگيري آماده شدن و  مقابله: خودامدادي 
 يادگيري مقابله: دگرامدادي

 يادگيري آماده شدن: خودامدادي
 اقدامات پيشگيري : خودامدادي

 اقدامات آماده شدن : خودامدادي
 

 وقوع زلزله در تهران 
 خسارات به ساختمانها در سطح فردي 

 خسارات فيزيكي در تهران 
 ظرفيت فردي براي مقابله با زلزله 

 

 مقابله : خود امدادي ( اساس و پايه)
 مقابله : دگر امدادي ( اساس و پايه)

 آمادگي: خود امدادي ( اساس و پايه)
 پيشگيري : خود امدادي  

 

 سال 12-18

 خطر (پيشرفته)
  پايه) 0مديريت بحران 

  آمادگي: خودامدادي (پيشرفته)
 پيشرفته ) مقابله:  دگرامدادي (

 پيشگيري:  خودامدادي
 آمادگي: خودامدادي (پيشرفته)
 آمادگي: دگرامدادي (پيشرفته)

 پيشگيري:  دگرامدادي
 بازيابي:  خودامدادي
 بازيابي: دگرامدادي

 بازسازي:  خودامدادي
 بازسازي: دگرامدادي

 

 يادگيري آماده شدن و  مقابله: خودامدادي
 يادگيري مقابله: دگرامدادي

 ري مقابله: خودامدادي (پيشرفته)يادگي
 يادگيري مقابله: دگرامدادي (پيشرفته)

 يادگيري آماده شدن: خودامدادي(پيشرفته)
 يادگيري آماده شدن: دگرامدادي(پايه)

 يادگيري پيشگيري: خودامدادي
 يادگيري پيشگيري: دگرامدادي

 يادگيري بازيابي : خودامدادي
 يادگيري بازيابي : دگرامدادي

 يادگيري بازسازي: خودامدادي
 اقدامات پيشگيري : خودامدادي
 اقدامات پيشگيري: دگر امدادي

  اقدامات آماده شدن : خودامدادي

 وقوع زلزله در تهران 
 خسارات به ساختمانها در سطح فردي 

 خسارات فيزيكي در تهران
 خسارات فيزيكي در سطح فردي  

 ظرفيت فردي براي مقابله با زلزله 
 جامعه براي مقابله با زلزله ظرفيت

  ظرفيت شهرداري تهران براي مقابله با زلزله

 مقابله : خود امدادي ( پيشرفته)
 مقابله: دگرامدادي (پيشرفته)

 آمادگي : خودامدادي (پيشرفته)
 آمادگي: دگرامدادي ( اساس و پايه)

 پيشگيري: خودامدادي
 پيشگيري: دگرامدادي

 خودامداديبازيابي ( بازتواني) : 
 ازيابي ( بازتواني) : دگرامدادي

 بازسازي: خودامدادي
 
 

 گروه بزرگساالن الف

 خطر (پيشرفته)
  پايه) 0مديريت بحران 

  آمادگي: خودامدادي (پيشرفته)
 مقابله:  دگرامدادي ( پيشرفته )
 آمادگي: خودامدادي (پيشرفته)
 آمادگي: دگرامدادي (پيشرفته)

 پيشگيري:  خودامدادي
 پيشگيري:  دگرامدادي

 بازيابي:  خودامدادي
 بازيابي: دگرامدادي

 بازيابي: امداد عمومي
 بازسازي:  خودامدادي
 بازسازي: دگرامدادي

 

 يادگيري آماده شدن و  مقابله: خودامدادي
 يادگيري مقابله: دگرامدادي

 يادگيري مقابله: خودامدادي (پيشرفته)
 يادگيري مقابله: دگرامدادي (پيشرفته)

 يادگيري آماده شدن: خودامدادي(پيشرفته)
 يادگيري آماده شدن: دگرامدادي(پايه)

 يادگيري پيشگيري: خودامدادي
 يادگيري پيشگيري: دگرامدادي

 يادگيري بازيابي : خودامدادي
 يادگيري بازيابي : دگرامدادي

 يادگيري بازسازي: خودامدادي
 اقدامات پيشگيري : خودامدادي

 دگر امدادياقدامات پيشگيري: 
 اقدامات آماده شدن : خودامدادي
 اقدامات آماده شدن : دگرامدادي

 وقوع زلزله در تهران 
 خسارات به ساختمانها در سطح فردي 

 خسارات فيزيكي در تهران
 خسارات فيزيكي در سطح فردي  

 ظرفيت فردي براي مقابله با زلزله 
 ظرفيت جامعه براي مقابله با زلزله

  تهران براي مقابله با زلزلهظرفيت شهرداري 

 مقابله : خود امدادي ( پيشرفته)
 مقابله: دگرامدادي (پيشرفته)

 آمادگي : خودامدادي (پيشرفته)
 آمادگي: دگرامدادي ( اساس و پايه)

 پيشگيري: خودامدادي
 پيشگيري: دگرامدادي

 بازيابي ( بازتواني) : خودامدادي
 ازيابي ( بازتواني) : دگرامدادي

 بازسازي: خودامدادي
 

 گروه بزرگساالن ب

 عالوه بر گروه بزرگساالن ب شبيه بزرگساالن گروه ب
  ظرفيت سازي  

امامان جماعت ( پيشوايان  شبيه بزرگساالن گروه ب شبيه بزرگساالن گروه ب
 ديني)

 عالوه بر گروه بزرگساالن ب شبيه بزرگساالن گروه الف
  ظرفيت سازي اعضاي خانواده  

بزرگساالن گروه الفشبيه   خانمهاي خانه دار شبيه بزرگساالن گروه الف 

 عالوه بر گروه بزرگساالن ب متودولوژي آموزش
  ظرفيت سازي در زمينه  انگيزه پيدا كردن 

 معلم ها شبيه بزرگساالن گروه ب شبيه بزرگساالن گروه ب

 عالوه بر گروه بزرگساالن الف 
  ظرفيت سازي 

الفشبيه بزرگساالن گروه   رانندگان تاكسي شبيه بزرگساالن گروه الف 

  عالوه بر گروه بزرگساالن ب
 مقابله: امداد عمومي

 

 عالوه بر گروه بزرگساالن ب
 يادگيري مقابله: امداد عمومي

 يادگيري بازيابي: امداد عمومي
 يادگيري بازسازي: امداد عمومي

  ظرفيت سازي

  بزرگساالن بعالوه بر گروه  شبيه بزرگساالن گروه ب
  مقابله: امداد عمومي

 

 نيروهاي بسيج

  عالوه بر گروه بزرگساالن ب
 مقابله: امداد عمومي

 
 

 عالوه بر گروه بزرگساالن ب
 يادگيري مقابله: امداد عمومي

 يادگيري بازيابي: امداد عمومي
 يادگيري بازسازي: امداد عمومي

  ظرفيت سازي

  بزرگساالن بعالوه بر گروه  شبيه بزرگساالن گروه ب
  مقابله: امداد عمومي

 

 مديران محله

  عالوه بر گروه بزرگساالن ب
  پبشگيري: امداد عمومي
  بازسازي: امداد عمومي

 عالوه بر گروه بزرگساالن ب
 يادگيري پيشگيري: خودامدادي
  يادگيري بازسازي: امداد عمومي

  عالوه بر گروه بزرگساالن ب شبيه بزرگساالن گروه ب
  دگرامداديبازسازي: 

 متخصصان ساخت و ساز

 عالوه بر گروه بزرگساالن ب شبيه بزرگساالن گروه ب
  ظرفيت سازي

 رسانه ها شبيه بزرگساالن گروه ب شبيه بزرگساالن گروه ب

  عالوه بر گروه بزرگساالن ب
 مقابله: امداد عمومي

 

 عالوه بر گروه بزرگساالن ب
 يادگيري مقابله: امداد عمومي

 بازيابي: امداد عمومييادگيري 
 يادگيري بازسازي: امداد عمومي

  ظرفيت سازي در زمينه  انگيزه پيدا كردن

  عالوه بر گروه بزرگساالن ب شبيه بزرگساالن گروه ب
  مقابله: امداد عمومي

 

 داوطلبان محله
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در مرحله نهايي زير فصلهاي آموزش كاهش خطر بحران فهرست شدند و براي هر گروه هدف و گروه كليدي محتواي اصلي 

فهرست را براي گروه بزرگساالن الف آموزشي تعيين شد و سبك دريافت آموزش نيز مشخص شد. جدول زير نمونه اي از اين 

  نشان ميدهد. 

 زير فصلها و سبك دريافت آموزش براي گروه بزرگساالن الف3.2.7 جدول 

موضوعات اصلي دستاورد

ها (شامل نكات در نظر گرفته  شده  زير فصل

توسط سازمان پيشگيري و مديريت بحران 

شهر تهران) 

 سازمان مسئول 
روشهاي  آموزشي 

 ممكن 
تهيه كننده 

محتوي 

موجود بودن 

اطالعات 

خطر
شناسايي نقاط امن و نا امن 

ساختمان محل زندگي و كار

مكانيسم وقوع زلزله

سازمان پيشگيري و 

مديريت بحران  تهران

نمايش وتاتر , 

كتاب ,بازي , 

فيلم ,آزمايش 

سازمان 

پيشگيري و 

مديريت بحران  

تهران

موجود است

تعريف زلزله

تعريف گسل و انواع آن

اي تكنونيك صفحه

مشخصات زلزله

بيني نبودن زلزله بيان واقعيت قابل پيش

خطر

مخاطرات محتمل و ساير 

تهديد كننده شهر 

تهران(مانند روانگرايي، 

سوزي) سيل، آتش

انواع مخاطرات

سازمان پيشگيري و 

مديريت بحران  تهران

نمايش وتاتر , 

كتاب ,بازي , فيلم 

سازمان 

پيشگيري و 

مديريت بحران  

تهران

موجود است

انواع مخاطرات طبيعي

ساز انواع مخاطرات انسان

ترين مخاطرات تهديد كننده شهر  آشنايي با مهم 

تهران 

خطر
ايي نقاط امن و نا امن شناس

ساختمان محل زندگي و كار

شناختي شهر  خيزي شهر تهران(شرايط زمين  لرزه

سازمان پيشگيري و تهران)

مديريت بحران  تهران

بروشور , كتاب , 

سخنراني  , فيلم 

سازمان 

پيشگيري و 

مديريت بحران  

تهران

موجود است
و نقشه آنهاهاي مهم شهر تهران  گسل

خسارتتخمين 

هاي ثانويه بحران خطر

لغزش زمين

سازمان پيشگيري و 

مديريت بحران  تهران

بروشور , كتاب , 

سخنراني  , 

آزمايش , فيلم 

سازمان 

پيشگيري و 

مديريت بحران  

تهران

موجود است
حريق

روانگرايي

محيط زيست تهران خطر

وضعيت تهران از نظر سيل خيز بودن

سازمان پيشگيري و 

مديريت بحران  تهران

بروشور , كتاب , 

سخنراني  , 

آزمايش , فيلم

سازمان 

پيشگيري و 

مديريت بحران  

تهران

موجود است

وضعيت تهران از نظر بارش برف

وضعيت تهران از نظر وزش باد و رعد و برق

فشان دماوند نزديكي به آتش

تغييرات جوي

باال بودن سطح آبهاي زير زميني

مديريت بحران
اصول و مباني مديريت 

بحران

پذيري تعريف آسيب

سازمان پيشگيري و 

تهرانمديريت بحران  

بروشور , كتاب , 

سخنراني   , فيلم

سازمان 

پيشگيري و 

مديريت بحران  

تهران

موجود است

تعريف بحران

تعريف مديريت بحران

چرخه جامع مديريت بحران ( پيشگيري , آمادگي , 

مقابله , بازتواني )

داليل نياز به مديريت بحران

بحران به چه چيزي نيازمنديم؟ براي مديريت بهينه

اقدامات دولتي براي مديريت بحران

لزوم مشاركت همه مردم در مديريت بحران

مديريت بحران

ساختار مديريت بحران و 

ها و نهادهاي  سازمان

مسئول در شهر تهران

معرفي سازمان مديريت بحران

سازمان پيشگيري و 

مديريت بحران  تهران

بروشور , كتاب , 

سخنراني   , فيلم

سازمان 

پيشگيري و 

مديريت بحران  

تهران

موجود است
معرفي ستادهاي مديريت بحران

هاي مسئول هاي تخصصي و سازمان معرفي كميته

هاي مديريت بحران معرفي پايگاه

مديريت بحران
ضرورت انجام اقدامات 

مردمي

لزوم خود امدادي

سازمان پيشگيري و 

مديريت بحران  تهران

دعوت بازماندگان , 

ازمايش , فيلم , 

بروشور , سخنراني

سازمان 

پيشگيري و 

مديريت بحران  

تهران

موجود است

اقدامات فردي(شامل اقدامات براي آمادگي فردي و 

خانوادگي)

لزوم دگر امدادي

ساعت طاليي 72اهميت 

نقش دگر امدادي بحرانمديريت 

هاي دوام و نقش آنها گروه

سازمان پيشگيري و 

مديريت بحران  تهران

-بروشور-فيلم

تاتر -سخنراني

سازمان 

پيشگيري و 

مديريت بحران  

تهران

موجود است
هاي مديريت بحران اماكن و نقش آنها گروه



 پروژه ظرفيت سازی برای
 کاهش خطر زلزله و مديريت بحران در تهران

132 

 موضوعات اصلي دستاورد
ها (شامل نكات در نظر گرفته  شده  زير فصل

توسط سازمان پيشگيري و مديريت بحران 

 شهر تهران) 
 سازمان مسئول 

روشهاي  آموزشي 

 ممكن 
تهيه كننده 

 محتوي 
موجود بودن 

 اطالعات 

 هاي گذشته بحران
هاي تاريخي  مروري بر زلزله

ايران(مقابله، بازتواني و 

 بازسازي)

سال با بزرگاي 50هاي تاريخي ايران (كمتر از  زلزله

 ريشتر)5/5باالتر از 

سازمان پيشگيري و 

 مديريت بحران  تهران

اظهار داشتن تجربه 

-ها( شاهدان 

- فيلم-بازماندگان) 

 سخنراني-بروشور

سازمان 

پيشگيري و 

مديريت بحران  

 تهران

 بايد تهيه شود

منطقه تحت تأثير و خسارت ايجاد شده در هر 

 زلزله

 ها مصدومان هر يك از زلزله

 رودبار)-بازتواني (زلزله منجيل -بازسازي -مقابله

 بازتواني (زلزله بم) -بازسازي -مقابله

 بازتواني (زلزله ورزقان) -بازسازي -مقابله

 هاي گذشته بحران
هاي گذشته  زلزلهتجارب 

 (تأمين معيشت)
هاي گذشته (تأمين معيشت) (رودبار  تجربيات زلزله

 منجيل، بم، ورزقان)

سازمان پيشگيري و 

 مديريت بحران  تهران

اظهار داشتن تجربه 

-ها( شاهدان 

- فيلم-بازماندگان) 

 سخنراني-بروشور

سازمان 

پيشگيري و 

مديريت بحران  

 تهران

 بايد تهيه شود

 گذشته هاي بحران
هاي گذشته  تجارب زلزله

هاي  (خسارات شريان

 حياتي)

هاي  هاي گذشته (آسيب به شريان تجربيات زلزله

 حياتي) (رودبار منجيل، بم، ورزقان)

 هاي گذشته بحران
هاي گذشته  تجارب زلزله

 هاي مسئول) (سازمان
هاي مسئول)  هاي گذشته (سازمان تجربيات زلزله

 ورزقان)(رودبار منجيل، بم، 

 هاي گذشته بحران
هاي گذشته  تجارب زلزله

 (صنايع)
هاي گذشته (آسيب صنايع) (رودبار  تجربيات زلزله

 منجيل، بم، ورزقان)

پيشگيري (خود 

 امدادي)
پيشگيري در مبحث عناصر 

 هاي  غيرسازه

 پذيري لزوم كاهش آسيب

سازمان پيشگيري و 

 مديريت بحران  تهران

-تمرين -فيلم-بازي

-بروشور-كتاب

 سخنراني

سازمان 

پيشگيري و 

مديريت بحران  

 تهران

 موجود است

اي  پذيري عناصر غيرسازه اهميت كاهش آسيب

 ها ساختمان

 ها اي ساختمان تعريف عناصر غيرسازه

 ها اي ساختمان هاي تثبيت عناصر غيرسازه روش

 منزلنحوه صحيح چيدمان وسايل و مبلمان 

چك كردن تأسيسات برق و گاز سرمايش و 

 گرمايشي و ساماندهي آن 

پيشگيري (خود 

 امدادي)

ها و  ن پذيري ساختما آسيب

پيشگيري در مبحث عناصر 

 اي سازه

هاي معمول شهر تهران و تعريف  ن انواع ساختما

 اي  اي و غيرسازه عناصر سازه

سازمان پيشگيري و 

 تهرانمديريت بحران  
-بروشور-فيلم

 كتاب-سخنراني

سازمان 

پيشگيري و 

مديريت بحران  

 تهران

 موجود است

ارائه راهكارهايي در هنگام خريد يا اجاره خانه 

 (براي بازسازي يا تغييرات ساختاري در ساختمان)

سازي  تبيين ضرورت بهسازي لرزه اي يا مقاوم

 ساختمان (اگر مالك آن هستيم)

سازي نسبي  لرزه اي و مقاوم  آشنايي با بهسازي

 ساختمان

 كيف نجات آمادگي (خود امدادي)

 لزوم تهيه و ذخيره اقالم اضطراري
سازمان پيشگيري و 

 مديريت بحران  تهران

-كتاب-نمايش

-فيلم-تاتر-بازي

 تمرين

سازمان 

پيشگيري و 

مديريت بحران  

 تهران

 موجود است
 مورد نياز كوله نجاتتجهيزات و اقالم 

 آمادگي (خود امدادي)
شناسايي نقاط امن و نا امن 

 ساختمان محل زندگي و كار

 هاي امن و خطرزا شناسايي مكان

سازمان پيشگيري و 

 مديريت بحران  تهران
-تاتر-كار در سايت

 فيلم-بازي-كتاب

سازمان 

پيشگيري و 

مديريت بحران  

 تهران

 موجود است
چيدمان وسايل و مبلمان در خانه، نحوه صحيح 

 اداره و مدرسه

 تعيين مسيرهاي اضطراري خروج

 آمادگي (خود امدادي)
تهيه برنامه مديريت بحران 

 خانواده

 لزوم تهيه برنامه مديريت بحران خانواده
سازمان پيشگيري و 

 مديريت بحران  تهران

-فيلم-كتاب

-سخنراني-بروشور

 -بحث و گفتگو

 سازمان

پيشگيري و 

مديريت بحران  

 تهران

 موجود است

 برنامه مديريت بحران خانواده و ميزگرد خانوادگي 
-بازي-كتاب-تاتر

 فيلم-تمرين

 مقابله (خود امدادي)
رفتار مناسب هنگام وقوع 

 زلزله

ها،  آشنايي با شرايط وقوع زلزله (زمان كوتاه لرزش

 درها)صدمات هنگام فرار، عدم هجوم به سمت 

سازمان پيشگيري و 

 مديريت بحران  تهران

-بازي-كتاب-تاتر

 فيلم-تمرين
سازمان 

پيشگيري و 

مديريت بحران  

 تهران

 موجود است
نحوه پناهگيري و لزوم محافظت از خود در هنگام 

 زلزله
-بازي-كتاب-تاتر

 فيلم-تمرين

ثانيه پس از زلزله بايد انجام  3تبيين اقداماتي كه 

 داد 
-تاتر-تمرين

 فيلم-بازي-بروشور
دقيقه پس از زلزله بايد انجام  3تبيين اقداماتي كه 
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 موضوعات اصلي دستاورد
ها (شامل نكات در نظر گرفته  شده  زير فصل

توسط سازمان پيشگيري و مديريت بحران 

 شهر تهران) 
 سازمان مسئول 

روشهاي  آموزشي 

 ممكن 
تهيه كننده 

 محتوي 
موجود بودن 

 اطالعات 

 داد 

 اصول استفاده از وسايل ارتباطي (تلفن و ...)

ساعت پس از زلزله بايد انجام  3تبيين اقداماتي كه 

 داد 

 مقابله (خود امدادي)
رفتار مناسب در سه روز 

 زلزلهاول پس از 

روز پس از زلزله بايد انجام  3تبيين اقداماتي كه 

سازمان پيشگيري و  داد 

 مديريت بحران  تهران
-تاتر-تمرين

 فيلم-بازي-بروشور

سازمان 

پيشگيري و 

مديريت بحران  

 تهران

 موجود است
هاي اسكان  آموزش رفتارهاي فردي صحيح در محل

 موقت

 بررسي سالمت  مقابله (خود امدادي)

 بررسي سالمت خود و خانواده
سازمان پيشگيري و 

 مديريت بحران  تهران
-بروشور-تمرين

 فيلم-بازي

سازمان 

پيشگيري و 

مديريت بحران  

 تهران

 موجود است
 بررسي برنامه سالمت خود و خانواده

 مقابله (خود امدادي)
رفتار مناسب در هنگام 

 سوزي وقوع آتش

 گريز از آتش و حركت در دودآموزش نحوه 
سازمان پيشگيري و 

مديريت بحران  تهران 

 + سازمان آتشنشاني 

فيلم -بازي -تمرين

 كار در سايت -

سازمانمديريت 

بحران  تهران + 

سازمان 

 آتشنشاني 

 بايد تهيه شود
 هاي جلوگيري از سرايت و گسترش آتش روش

 اطفاء حريق مقابله (خود امدادي)

 گانه آتش هاي شش با گروهآشنايي 

سازمان پيشگيري و 

مديريت بحران  تهران 

 + سازمان آتشنشاني 

فيلم -بازي -تمرين

 -كار در سايت -

 بروشور

سازمان 

پيشگيري و 

مديريت بحران  

تهران + 

سازمان 

 آتشنشاني 

 بايد تهيه شود

 هاي دستي كننده آشنايي با انواع خاموش

ها،  استفاده از شيرها و شلنگآشنايي با نحوه 

 ها ها و قرقره جعبه

 هاي قابل مهار سوزي آموزش نحوه اطفاء آتش

 آواربرداري مقابله (خود امدادي)

 تعريف انواع آوار
سازمان پيشگيري و 

 مديريت بحران  تهران

فيلم -بازي -تمرين

 -كار در سايت -

 بروشور

سازمان 

پيشگيري و 

مديريت بحران  

 تهران

آشنايي با رفتار صحيح پس از وقوع زلزله در  موجود است

 برخورد با آوار

 تخليه اضطراري مقابله (خود امدادي)

 نحوه تخليه اضطراري

سازمان پيشگيري و 

 مديريت بحران  تهران

-بازي-تاتر-تمرين

 -كار در سايت-فيلم

نظارت و شناختن 

 محله

سازمان 

پيشگيري و 

مديريت بحران  

 تهران

 موجود است

 اقالم مورد نياز در تخليه اضطراري

 لزوم تخليه امن اضطراري

 هاي تخليه امن اضطراري مراكز، مسيرها و نقشه

كارهايي كه در مكان تخليه امن اضطراري بايد 

 انجام داد

 آشنايي با چادرزني

 مقابله (خود امدادي)
محدوديتهاي استفاده و 

 سيستم هشدار سريع زلزله

         استفاده و محدوديتهاي سيستم هشدار سريع زلزله

 اقدامات الزم در زمان هشدار
سازمان پيشگيري و 

 مديريت بحران  تهران
-فيلم-تمرين

 سخنراني-بروشور

سازمان 

مديريت بحران  

 تهران
 موجود است

 بازتواني (خود امدادي)
مراكز اصول بهداشتي در 

 اسكان اضطراري

 هاي دفع زباله و فضوالت آشنايي با روش

سازمان پيشگيري و 

 مديريت بحران  تهران
-بازي-تاتر-تمرين

 بروشور-فيلم

سازمان 

پيشگيري و 

مديريت بحران  

 تهران

 موجود است

 هاي كنترل حشرات و فضوالت آشنايي با روش

 نحوه تأمين آب آشاميدني سالم

نحوه -ضرورت رعايت بهداشت در پخت و پز

 ضدعفوني كردن ميوه و سبزيجات

سوزي در مراكز اسكان  نحوه پيشگيري از آتش

 موقت

 هاي بهداشتي نحوه رعايت بهداشت، سرويس

پيشگيري و آمادگي 

 (دگر امدادي)
مشاركت در دوام و 

 هاي مديريت بحران گروه

 دوام آشنايي با اقدامات گروه

سازمان پيشگيري و 

 مديريت بحران  تهران
-فيلم-كتاب

 بروشور-سخنراني

سازمان 

پيشگيري و 

مديريت بحران  

 تهران

 موجود است

 نحوه عضويت در گروه دوام

 هاي مديريت بحران آشنايي با اقدامات ساير گروه

هاي ساير  نحوه مشاركت و همكاري در فعاليت

 گروهها

 هاي داوطلبانه تشويق به فعاليت

 پيشگيري(دگرامدادي)
پيشگيري در مبحث عناصر 

 هاي  غيرسازه

 پذيري لزوم كاهش آسيب
سازمان پيشگيري و 

 مديريت بحران  تهران

-بازي-تاتر-تمرين

-بروشور-فيلم

 سخنراني

سازمان 

پيشگيري و 

مديريت بحران  

اي  عناصر غيرسازهپذيري  اهميت كاهش آسيب موجود است

 ها ساختمان
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 موضوعات اصلي دستاورد
ها (شامل نكات در نظر گرفته  شده  زير فصل

توسط سازمان پيشگيري و مديريت بحران 

 شهر تهران) 
 سازمان مسئول 

روشهاي  آموزشي 

 ممكن 
تهيه كننده 

 محتوي 
موجود بودن 

 اطالعات 

 تهران ها اي ساختمان تعريف عناصر غيرسازه

 ها اي ساختمان هاي تثبيت عناصر غيرسازه روش

 پيشگيري(دگرامدادي)
ها و  ن پذيري ساختما آسيب

پيشگيري در مبحث عناصر 

 اي سازه

هاي معمول شهر تهران و تعريف  ن انواع ساختما

 اي  اي و غيرسازه عناصر سازه

سازمان پيشگيري و 

 مديريت بحران  تهران
-بروشور-فيلم

 سخنراني

سازمان 

پيشگيري و 

مديريت بحران  

 تهران

 موجود است
هاي فرسوده و غير  بيان خطرات ناشي از ساختمان

 اصولي در سطح محله

هاي غير اصولي و گودهاي  خطرات گودبرداريبيان 

 خطرناك

 آمادگي(دگرامدادي)
تهيه برنامه مديريت بحران 

محله و افراد كليدي و 

 پذير آسيب

زدا، افراد كليدي  آشنايي با عوامل  بحران زا، بحران

سازمان پيشگيري و  پذير در سطح محله و آسيب

 مديريت بحران  تهران

 -كار در سايت

شناسايي  نظارت و

 محله

سازمان 

پيشگيري و 

مديريت بحران  

 تهران

 موجود است
 روش تهيه نقشه مديريت بحران

 آشنايي با نقاط قوت و ضعف محله 

 آمادگي(دگرامدادي)
تهيه نقشه ايمني و 

 شناسايي محله

هاي مهم  آشنايي با منابع مديريت بحران و كاربري

پيشگيري و سازمان  در مديريت بحران

 مديريت بحران  تهران

 -كار در سايت

نظارت و شناسايي 

 محله

سازمان 

پيشگيري و 

مديريت بحران  

 تهران

 موجود است
 روش تهيه نقشه ايمني و شناسايي محله

 مقابله (دگرامدادي)
هاي اوليه، امداد و  كمك

 نجات

 آموزش روش برخورد با مصدوم

سازمان پيشگيري و 

تهران   مديريت بحران

 + جمعيت هالل احمر

-فيلم-بازي-تمرين

 سخنراني-بروشور

سازمان 

پيشگيري و 

مديريت بحران  

تهران + 

جمعيت هالل 

 احمر

 موجود است

 آموزش برخورد با خونريزي (بند آوردن خونريزي)

 آموزش برخورد با شكستگي استخوان (آتل بندي)

 آموزش نحوه حمل مصدوم

كمكهاي اوليه بعد از بحران (براي بعضي از 

   گروههاي كليدي)

مقابله , بازتواني , 

 بازسازي (دگر امدادي)
مشاركت در دوام و 

 هاي مديريت بحران گروه

 آشنايي با اقدامات گروه دوام

سازمان پيشگيري و 

 مديريت بحران  تهران
-بروشور-فيلم-تاتر

 سخنراني

سازمان 

پيشگيري و 

بحران  مديريت 

 تهران

 موجود است
 هاي مديريت بحران آشنايي با اقدامات ساير گروه

هاي ساير  نحوه مشاركت و همكاري در فعاليت

 گروهها

مقابله، بازتواني، 

 بازسازي(دگرامدادي)
روانشناسي و مالحظات 

 اخالقي پس از بحران

 هاي رواني مورد نياز است هايي كه حمايت زمان
پيشگيري و سازمان 

 مديريت بحران  تهران

- سخنراني-فيلم

دعوت از -بروشور

شاهدان نجات 

 دهنده

سازمان 

پيشگيري و 

مديريت بحران  

 تهران

 مشخصات و عاليم (شوك وغيره) موجود است

 ديدگان حمايت و روش برخورد با آسيب

 مقابله(دگرامدادي)
نقش داوطلبان(فعاليت براي 

 جامعه خود)

 داوطلبان در نجات و ترياژ مصدومان نقش

سازمان پيشگيري و 

 مديريت بحران  تهران

-بروشور-سخنراني

دعوت از شاهدان 

NGO 

سازمان 

پيشگيري و 

مديريت بحران  

 تهران

 موجود است
 نقش داوطلبان  در بهداشت و درمان

 نقش داوطلبان در مراكز تخليه اضطراري

رساني به نيروهاي رسمي  اطالعنقش داوطلبان در 

 امداد

مقابله، بازتواني، 

 بازسازي(دگرامدادي)
پذير و افراد  افراد آسيب

 كليدي

 هاي خاص آنها  پذير و نيازمندي تعريف افراد آسيب
سازمان پيشگيري و 

 مديريت بحران  تهران
- سخنراني-فيلم

 بروشور

سازمان 

پيشگيري و 

مديريت بحران  

 تهران

 موجود است
 هاي خاص آنها  تعريف افراد كليدي و توانمندي

 بازتواني(دگرامدادي) 
اصول بهداشتي در مراكز 

 اسكان اضطراري

 بهداشت فردي درمراكز اسكان اضطراري

سازمان پيشگيري و 

 مديريت بحران  تهران
-فيلم-تمرين

 بروشور-سخنراني

سازمان 

پيشگيري و 

مديريت بحران  

 تهران

 موجود است
 بهداشت آب و غذا در مراكز اسكان اضطراري

 روش صحيح دفع زباله در مراكز اسكان اضطراري

 بهداشت گروهي در مراكز اسكان اضطراري

بازتواني،  

 بازسازي(دگرامدادي)
نقش داوطلبان(فعاليت براي 

 جامعه خود)

 نقش داوطلبان در برقراري معيشت مردم

سازمان پيشگيري و 

 مديريت بحران  تهران

-سخنراني-تمرين

دعوت از  -بروشور

 NGOشاهدان 

سازمان 

پيشگيري و 

مديريت بحران  

 تهران

 موجود است
 نقش داوطلبان در مراكز اسكان اضطراري

پذير و  نقش داوطلبان در شناسايي افراد آسيب

 ديده  آسيب

 بازتواني(دگرامدادي) 
تأمين معيشت در محل 

 اسكان اضطراري

هاي مورد نياز در محل  شناسايي مجموعه فعاليت

 اسكان اضطراري 
سازمان پيشگيري و 

 مديريت بحران  تهران

-سخنراني-تمرين

بروشور 

 فيلم-(دستورالعمل)

سازمان 

پيشگيري و 

مديريت بحران  

 تهران

هاي كاري در خصوص تغذيه،  تشكيل گروه موجود است

 حمايت روانيبهداشت، ايمني، امنيت و 

 روش تقسيم امكانات
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 موضوعات اصلي دستاورد
ها (شامل نكات در نظر گرفته  شده  زير فصل

توسط سازمان پيشگيري و مديريت بحران 

 شهر تهران) 
 سازمان مسئول 

روشهاي  آموزشي 

 ممكن 
تهيه كننده 

 محتوي 
موجود بودن 

 اطالعات 

 بازسازي(دگرامدادي) 
تأمين معيشت در محل 

 اسكان اضطراري

هاي مورد نياز در محل  شناسايي مجموعه فعاليت

سازمان پيشگيري و  اسكان اضطراري 

 مديريت بحران  تهران

-سخنراني-تمرين

بروشور 

 فيلم-(دستورالعمل)

سازمان 

پيشگيري و 

بحران  مديريت 

 تهران

 موجود است
هاي كاري در خصوص تغذيه، بهداشت  تشكيل گروه

 ، ايمني، امنيت

 هاي مسئول نقش سازمان پيشگيري (امداد محلي)

هاي مسول در تدوين  تبيين نقش سازمان

 ها و ضوابط پيشگيري و كاهش اثرات دستورالعمل

سازمان پيشگيري و 

 مديريت بحران  تهران
-بروشور -سخنراني

 فيلم

سازمان 

پيشگيري و 

مديريت بحران  

 تهران

 موجود است

هاي مسول درنوسازي و  تبيين نقش سازمان

 هاي فرسوده بهسازي بافت

هاي  هاي مسول درتهيه نقشه تبيين نقش سازمان

 پهنه بندي خطر

هاي  هاي مسول درتهيه نقشه تبيين نقش سازمان

 مديريت بحران

هاي مسول درگنجاندن مفاد  تبيين نقش سازمان

 ها آموزشي در برنامه درسي مدارس و دانشگاه

هاي مسول در ايجاد و طراحي  تبيين نقش سازمان

 سيستم هشدار سريع

هاي مسول دربهسازي و  تبيين نقش سازمان

 هاي حياتي ها و شريان سازي زيرساخت مقاوم

 هاي مسئول نقش سازمان (امداد محلي)آمادگي 

هاي مسول در آموزش و بروز  تبيين نقش سازمان

 رساني دانش و مهارت كاركنان

سازمان پيشگيري و 

 مديريت بحران  تهران
-بروشور-سخنراني

 فيلم

سازمان 

پيشگيري و 

مديريت بحران  

 تهران

 موجود است

هاي مسول در آموزش و  تبيين نقش سازمان

 رساني اطالع

هاي مسول در تهيه و  تبيين نقش سازمان

 بروزرساني تجهيزات و امكانات

هاي مسول در شناسايي و  تبيين نقش سازمان

 تجهيز مراكز تخليه و اسكان اضطراري

هاي مسول در ايجاد هماهنگي  تبيين نقش سازمان

 و برگزاري مانور

 هاي مسئول نقش سازمان مقابله (امداد محلي)

هاي رسمي در پاسخگويي اوليه  تبيين نقش سازمان

و سريع(جستجو و نجات، تخليه اضطراري، امداد و 

 هاي اوليه و ...) كمك
سازمان پيشگيري و 

 مديريت بحران  تهران
-بروشور-سخنراني

 فيلم

سازمان 

پيشگيري و 

مديريت بحران  

 تهران

 موجود است
هاي رسمي در پاسخگويي  سازمانتبيين نقش 

 ثانويه(آوار برداري، مديريت سالمت و...)

 سامانه هشدار سريع زلزله مقابله (امداد محلي)

 رساني و اعالم خطر به مردم نحوه اطالع
سازمان پيشگيري و 

 مديريت بحران  تهران

-بروشور-سخنراني

 تمرين-فيلم
سازمان 

پيشگيري و 

مديريت بحران  

 تهران

 نحوه تخليه اضطراري  موجود است

   هشدار درمورد زيرساختهاي حياتي

 مقابله (امداد محلي)
هاي  نقش داوطلبان(سازمان

 مردم نهاد، ...)

همكاري و مشاركت با نيروهاي رسمي در 

پاسخگويي اوليه (جستجو و نجات، تخليه 

پيشگيري و سازمان  هاي اوليه و ...) اضطراري، امداد و كمك

 مديريت بحران  تهران
-بروشور-سخنراني

 فيلم

سازمان 

پيشگيري و 

مديريت بحران  

 تهران

 موجود است
همكاري و مشاركت با نيروهاي رسمي در 

پاسخگويي ثانويه (آوار برداري، مديريت سالمت 

 و...)

 هاي مسئول نقش سازمان بازتواني (امداد محلي)

مسول  در اسكان هاي  مشخص شدن نقش سازمان

 موقت

    

    

 هاي مسول در احياي مشاغل تبيين نقش سازمان 
   

 هاي مسول در حمايت رواني  تبيين نقش سازمان 
   

هاي مسول در مديريت  تبيين نقش سازمان 

     سالمت و بهداشت

 بازتواني (امداد محلي)
هاي  نقش داوطلبان(سازمان

 مردم نهاد، ...)

همكاري و مشاركت با نيروهاي رسمي در اسكان 

 موقت
سازمان پيشگيري و 

 مديريت بحران  تهران
-بروشور-سخنراني

 فيلم

سازمان 

پيشگيري و 

مديريت بحران  

 تهران

همكاري و مشاركت با نيروهاي رسمي در تبيين  موجود است

 هاي مسول در احياي مشاغل نقش سازمان

همكاري و مشاركت با نيروهاي رسمي در تبيين 
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 موضوعات اصلي دستاورد
ها (شامل نكات در نظر گرفته  شده  زير فصل

توسط سازمان پيشگيري و مديريت بحران 

 شهر تهران) 
 سازمان مسئول 

روشهاي  آموزشي 

 ممكن 
تهيه كننده 

 محتوي 
موجود بودن 

 اطالعات 

 هاي مسول در حمايت رواني  نقش سازمان

همكاري و مشاركت با نيروهاي رسمي در تبيين 

هاي مسول در مديريت سالمت و  نقش سازمان

 بهداشت

 هاي مسئول نقش سازمان بازسازي (امداد محلي)

بازسازي هاي مسول در تعمير و  تبيين نقش سازمان

 زيرساختهاي آسيب ديده و شريانهاي حياتي

    

    

هاي مسول در نوسازي و  تبيين نقش سازمان

     تجديد اسكان شهروندان و پشتيباني مالي از آنها

هاي مسول در احياي  تبيين نقش سازمان

     فعاليتهاي اقتصادي

هاي مسول در پشتيباني رواني  تبيين نقش سازمان

     احياي مردم صدمه ديده و

پيشگيري(امداد 

 خارجي)
هاي  نقش داوطلبان(سازمان

 مردم نهاد، ...)

هاي تحقيقاتي و پژوهشي  مشاركت در انجام فعاليت

سازمان پيشگيري و  پذيري و خطرپذيري با موضوع كاهش آسيب

 مديريت بحران  تهران
-بروشور-سخنراني

 فيلم

سازمان 

پيشگيري و 

بحران  مديريت 

 تهران

 موجود است
مشاركت در آموزش همگاني با موضوع كاهش 

 اثرات

پيشگيري و امادگي 

 (امداد خارجي)

هاي مسئول و  نقش سازمان

شركتهاي متولي شريانهاي 

 حياتي

هاي رسمي مسئول , در  تبيين نقش سازمان

 شناختن منابع و نهادهاي غير رسمي و غير دولتي 

    

    

هاي رسمي مسئول , در تشويق  نقش سازمانتبيين 

كردن منابع و نهادهاي غير رسمي و غير دولتي 

 براي شركت در فعاليتهاي پيشگيري و آمادگي
    

 مقابله (امداد خارجي)
هاي مسئول و  نقش سازمان

شركتهاي متولي شريانهاي 

 حياتي

هاي رسمي مسئول , در  تبيين نقش سازمان

مديريت ارتباط برقرار كردن بين  منابع و نهادهاي 

 مرتبط با بحران NGOغير رسمي و غير دولتي و 

    

    

هاي رسمي مسئول , در  تبيين نقش سازمان

مديريت هماهنگي برقرار كردن بين  منابع و 

مرتبط  NGOنهادهاي غير رسمي و غير دولتي و 

 با بحران

    

 نقش داوطلبان مقابله (امداد خارجي)

هاي غير دولتي و مديريت  آوري كمك نحوه جمع

سازمان پيشگيري و  توزيع

 مديريت بحران  تهران
-بروشور-سخنراني

 فيلم

سازمان 

پيشگيري و 

مديريت بحران  

 تهران

 موجود است
 هاي مشاركت در برآورد و اعالم نيازها به سازمان

 غير رسمي

بازسازي و بازتواني 

 (امداد خارجي)
 نقش داوطلبان

مشاركت و همكاري با نيروهاي رسمي در برآورد 

سازمان پيشگيري و  نيازها و اعالم به نهادهاي غيردولتي و غير رسمي

 مديريت بحران  تهران
-بروشور-سخنراني

 فيلم

سازمان 

پيشگيري و 

مديريت بحران  

 تهران

 موجود است
مشاركت و همكاري با نيروهاي رسمي در مديريت 

 تخصيص منابع غير دولتي و غير رسمي

 بازتواني (امداد خارجي)
هاي مسئول و  نقش سازمان

شركتهاي متولي شريانهاي 

 حياتي

هاي  مسئول در ارزيابي نيازها  تبيين نقش سازمان

و اطالع رساني به منابع و نهادهاي غير رسمي و 

 مرتبط با بحران NGOغير دولتي و 
    

    

هاي  مسئول در مديريت  تبيين نقش سازمان

تخصيص نهادهاي غير رسمي و غير دولتي و 

NGO مرتبط با بحران 
    

 بازسازي (امداد خارجي)
هاي مسئول و  نقش سازمان

شركتهاي متولي شريانهاي 

 حياتي

هاي  مسئول در استفاده از  تبيين نقش سازمان

منابع و توانايي هاي نهادهاي غير رسمي و غير 

مرتبط با بحران براي احياي  NGOدولتي و 

 ساختمانها و مجتمعهاي خسارت ديده

    

    

هاي  مسئول در احيا و  تبيين نقش سازمان

     بازسازي شريانهاي حياتي و زيرساحتها

هاي  مسئول در پشتيباني از  تبيين نقش سازمان

     مصدومين و احياي انها

هاي  مسئول در مديريت  تبيين نقش سازمان

     پشتيباني اقتصادي شركتهاي خصوصي بيمه 

هاي  مسئول در بازگرداندن  تبيين نقش سازمان

     فعاليتهاي اقتصادي به حالت نرمال 
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طبقات، فضاهاي مورد نياز طبقات، طرح پالن اي، طرح نمايش، سناريوي نمايش وگردش ، طرح و سازي مفاهيم پايه آماده】14【 5.3.2

  )5- 2هاي موزه مديريت بحران (فعاليت هركدام از بخش پالنو طراحي و داخل موزه تجهيزات براي هركدام از فضاهاي 

در ابتداي شروع پروژه با وجود اينكه سازمان پيشگيري و مديريت بحران شهر تهران مايل بود براي ساختن ساختمان موزه شتاب 

  تدوين شد. كند  , رسالت و اهداف , عملكرد و دستاوردهاي موزه به عنوان زمينه و پايه طراحي موزه مديريت بحران

ضرورت مبرم ايجاد موزه مديريت بحران توسط شهرداري تهران تشخيص داده شد. از سازمان پيشگيري و مديريت بحران شهر 

تهران انتظار ميرفت كه مسوول اقدامات طراحي همه جانبه موزه و در مقياس كامل براي اجرا باشد. اما از انجاييكه سازمان 

تهران به اندازه كافي كارمند براي كار طراحي اين پروژه را ندارد, سازمان پيشگيري و مديريت پيشگيري و مديريت بحران شهر 

بحران شهر تهران تصميم گرفت يك مشاور براي كار طراحي ساختمان و نمايش استخدام كند و گروه كارشناسان جايكا در تهيه 

نين سازمان پيشگيري و مديريت بحران شهر تهران يك شرايط و ضوابط مرجع براي مشاور سازمان را پشتيباني كردند. همچ

ساله شهرداري  5مهندس معمار به منظور نظارت بر كار طراحي مشاور استخدام كرد. ساخت موزه مديريت بحران در طرح توسعه 

  تهران ليست شده است و بودجه آن نيز تهيه شده است. 

ايه نمايش بر اساس مطالعات زير تدوين شد: بازديد از موزه هاي مشابه و رسالت و اهداف , عملكرد و دستاوردهاي موزه و مفهوم پ

مراكز مديريت بحران ژاپن در مدتي كه همكاران ايراني در ژاپن دوره آموزشي ميگذراندند  , بازديد ازموزه هاي مشابه در ساير 

نجام مطالعه و تحقيق در مورد ساير موزه ها كشورها ( توسط سازمان پيشگيري و مديريت بحران شهر تهران ترتيب داده شد)  و ا

  در جهان.  بر اين اساس چهارچوب نمايش هاي موزه  و محتواي آنها تهيه شد. 

) گشايش يافت 2012( 1391همچنين در مطالعات ذكر شده , موزه دفاع مقدس كه زير نظر شهرداري تهران است  و در سال 

ور اطالع يافتن از كارهاي مقدماتي ,آماده سازي , به راه انداري و مديريت موزه دفاع مورد بازديد قرا گرفت. .اين بازديد به منظ

  مقدس در تهران صورت گرفت . 

 رسالت و اهداف موزه مديريت بحران )1(

موزه مديريت بحران زير قلمرو قانوني شهرداري تهران , تنها موزه درخصوص مديريت بحران در ايران محسوب ميشود.  تهران 

زيادي براي زلزله هاي بزرگ دارد ولي بيشتر از يك قرن است كه تحت تاثير بحران بزرگي واقع نشده است. در چنين  پتانسيل

  شرايطي چهارچوب موزه مديريت بحران شهر تهران  به شرح زير تدوين شده است: 

   



 پروژه ظرفيت سازی برای
 کاهش خطر زلزله و مديريت بحران در تهران

138 

 )2014دسامبر  -  1393بحران شهر تهران   ( پيشنويس در تاريخ آذر چهارچوب موزه مديريت 3.2.8 جدول 
رسالت موزه مديريت 

  بحران

  اهميت پيشگيري از بحران و مديريت بحران را به مردم ايران انتقال ميدهد

اهداف موزه مديريت 

  بحران

 باال بردن حساسيت شهروندان درمورد بحرانهاي طبيعي به ويژه زلزله ∙
آشنا سازي شهروندان با مبحث زلزله به عنوان يك عامل تهديد كننده دائمي و  ∙

 تاثيرگذاري اقدامات پيشگيري و آمادگي در مقابل زلزله 
 باال بردن دانش گروههاي هدف مديريت بحران درمورد مشكالت بعد از زلزله  ∙
ايجاد موقعيتهايي براي بازديد كنندگان براي كسب تجربه و احساس واقعي  ∙

 درمورد بحرانهاي طبيعي به ويژه زلزله 
درس گرفتن از بحرانهاي گذشته و ارائه دانش و اطالعات براي تصميم گيري هر  ∙

  چه بهتر مديران بحران

دستاوردهاي موزه 

  مديريت بحران

باال بردن آگاهي مردم در مورد مديريت بحران از طريق ارائه اطالعات در مورد  ∙

 لمي مربوطه بحرانهاي گذشته و اطالعات ع
ارائه آخرين و جديدترين اطالعات در زمينه مديريت بحران  و دستاوردهاي  ∙

 حوضه پيشگيري , و ترويج و تشويش مردم براي اتخاذ عمل 
ارائه آموزش عمومي در زمينه مديريت بحران در ايران (گروههاي دوام مدرسه ها,  ∙

 نهادهاي دولتي و غيره) 
و جنبه هاي مختلف مديريت بحران  و پيشگيري ارائه آموزش عملي در زمينه ها  ∙

به عموم از طريق برگزاري كارگاه ها , نمايشگاه , و شبيه ساز  كه بدين وسيله 

 مردم ميتوانند بحران را عمال تجربه كنند. 
ياسيستم پايگاه داده ها ي مديريت  DATABASEايجاد , توسعه و به روز سازي  ∙

وري اطالعات و مدارك بحرانهاي تهران و بحران  و ايجاد مركزي براي جمع  آ

  ايران . 

  بحرانهاي طيبعي در ايران  بحرانهاي هدف 

  مردم ايران و بازديدكنندگان خارجي   بازديدكنندگان هدف
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 عملكرد موزه مديريت بحران تهران  )2(

عملكرد موزه مديريت بحران تهران بر اساس عملكرد مراكز مديريت بحران و موزه هاي ژاپن و ساير كشورها مورد بررسي و مطالعه 

 قرار گرفت. 

 "و  "نمايش و تبليغات "نمايش داده شده است.   5.3.2عملكرد پايه خواهد داشت كه در شكل  4موزه مديريت بحران تهران , 

عملكردهاي مركزي خواهند بود. عملكرد به عنوان پايگاه مديريت بحران در ابتدا در نظر گرفته شده بود  "يآموزش و اطالع رسان

  اما بعدا از آن صرف نظر شد.

بر اساس فعاليتهاي تحقيقاتي كنوني سازمان پيشگيري و مديريت بحران شهر تهران  "تحقيقات و مطالعه "عملكرد پايه اي 

ت اين فعاليت از طريق هماهنگي با موسسه بين المللي زلزله شناسي و مهندسي زلزله و دانشگاههايي توسعه خواهد يافت . جزئيا

  در زمينه بحرانهاي طبيعي و مديريت بحران در ايران ميباشند , انجام خواهد شد. "تحقيق و تفحص "كه نهادها و ارگانهاي اصلي 

جمع "در حال حاضر تاسيسات يا سازماني براي جمع آوري اطالعات و اشيائ مربوط به بحرانها وجود ندارد. براي عملكرد پايه اي  

, سازمان پيشگيري و مديريت بحران شهر تهران برنامه دارد كه چنين اطالعات و اشيايي را از مناطقي كه  "آوري و حفظ كردن 

 اند جمع آوري كند.بحرانهاي طبيعي بزرگي داشته 

OC & OYO

تحقيق و بررسي 

جمع آوري و  

محافظت داده هاي  

مربوط  به زلزله 

نمايش و اطالع  

 رساني عمومي

آموزش و نشر و  

ترويج

جمع آوري اطالعات و داده هاي حوادث طبيعي  

و زلزله ها در ايران يا تهران

مرتب سازي و آناليز اطالعات و داده  

هاي جمع آوري شده

تجربه هاي حوادث طبيعي  

گذشته

اطالعات علمي درباره حوادث  

طبيعي

اشيائحفظ 

ايجاد پايگاه داده ها

فراهم ساختن برنامه آموزشي

اقدامات مديريتي بحران
كتابخانه/ آرشيو

آموزش/ تجربه 

 

  چهارچوب عملكرد و فعاليتهاي موزه مديريت بحران تهران 3.2.5 شكل 
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 تهيه نمايشهاي موزه مديريت بحران تهران  )3(

 ساختار نمايش )1

بر اساس رسالت و دستاوردهاي مورد نظر موزه كه در باال به آن اشاره شد , محتوي و سناريوي نمايش ها با در نظر گرفتن 

  مراجعه كنيد). 6.3.2گروههاي بازديد كنندگان هدف تهيه شدند ( لطفا به بخش 

نجاييكه شهر تهران بيش از يك قرن است محور خواهد داشت. از آ 3همانطور كه در جدول زير نشان داده شده است نمايش موزه 

كه بحران طبيعي بزرگي را تجربه نكرده است , اولين محور نمايش بر جلب توجه مردم و آگاه كردن آنها به خطرهاي بحرانهاي 

  طبيعي تمركز دارد. 

  

  

  

  

 بخش  به شرح زير تشكيل خواهد شد :  4محور فوق ,  نمايشهاي موزه مديريت بحران تهران از  3با در نظر گرفتن 

 ساختار نمايشها ( لرستان) 3.2.9 جدول 
  مالحظات  غرفه  بخش

بحرانهاي طبيعي در ايران :   -  1

آموختن از تجربيات بحرانهاي طبيعي 

  گذشته

    تاريخ بحرانهاي طبيعي  -  1

  بحرانهاي طبيعي اصلي و جدي درگذشته  -  2

 زلزله بم (كرمان) ∙
 ورزقان ( آذربايجان شرقي)زلزله  ∙
 سيالخور (لرستان)  ∙
 رودبار و منجيل ( گيالن) ∙
 زلزله بوئين زهرا  ∙
 زلزله گلستان  ∙
  زلزله قم   ∙

    بحرانهاي طبيعي در دنيا  -  3

    غرفه ژاپن – 4

اطالعات علمي در مورد بحرانهاي   -2

طبيعي : آموختن مكانيزم و چگونگي 

  بحرانهاي طبيعي

 مكانيسم وقوع زلزله  ∙  زلزله  – 1
 روشهاي ثبت و اندازه گيري زلزله  ∙
 محل و مكانيزم حركت  گسلها ∙
  روان گرايي ∙

 سيل ∙  ساير بحرانها -2
 زمين لغزش ∙
 بهمن ∙
 طوفان شن ∙
 آتشفشان ∙
ساير موارد ( باد هاي شديد , آتش در  ∙

  جنگل و غيره) 

اقدامات مديريت بحران : آموختن  -  3

  اقدامات مديريت بحران

 بحرانهاي طبيعي در تهران  -1
  

  

   تخمين خسارت در تهران  -2

1افزايش حساسيت شهروندان 

بحرانهاي طيبعي از  نسبت به

تجربه  گذاردن مشاركتبه طريق 

با آنها هاي بحرانهاي گذشته  

2ارائه اطالعات علمي و دانش 

اقدامات  پيشگيري از در زمينه 

 بحران

3ارائه آموزش پيشگيري و مديريت 

 بحران 
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  مالحظات  غرفه  بخش

  

 آمادگي شخصي ∙  اقدامات مديريت بحران   -3
 مقاومسازي ساختمانها  ∙
 سيستم اطالعات بحران ∙
 مسيرهاي تخليه ∙
خدمات مقابله اضطراري ( امبوالنس ,  ∙

 آتشنشاني و غيره)  
 تجهيزات امداد و نجات ∙
 پناهگاه تخليه  ∙
اقالم ذخيره براي شرايط بحران  ∙

 ( عمومي) 
پايگاههاي مديريت بحران و فعاليتهاي  ∙

  گروه هاي دوام 

  كارگاههاي آزمايشي  -4

غرفه آزمايشي بحرانهاي طبيعي و مديريت 

  بحران 

 شبيه سازي زلزله ∙
 آتشنشاني و اطفاي آتش  ∙
 تخليه اضطراري در آتش و دود  ∙
 كمكهاي اوليه و امداد و نجات  ∙
  هاي اضطراري تلفن  ∙

سازه هاي ضد لرزه و ساختن مدل  ∙  كارگاهها 

 (ماكت)
 اقدامات مقاوم سازي ∙
چگونگي استفاده از ابزار مديريت   ∙

 بحران 
اقدامات ضد لزره كردن موارد غير سازه  ∙

 اي  
  تمرين مقابله و پاسخ اضطراري  ∙

 

 محتواي هر بخش نمايشي  )2

سناريوي محتواي هر بخش نمايشي در منوي نمايش تهيه و خالصه شده است. گروههاي بازديد كننده هدف نيز بر حسب بخش 

  و موضوع تعريف شده اند. 

  

 نمونه منوي نمايش ( براي ديدن منوي كامل لطفا به پيوست مربوطه مراجعه كنيد) 3.2.6 شكل 

  

Facilities

تاسيسات
Screen Panel Model Display Smulator Remarks

پرده  مدل  مالحظات 

1

1.1

1.1.1 Panel of Chronological Table    Panel / Screen
پانل جدول ترتيب زمانی پانل/ پرده نمايش

1.1.2 Maps    Photo Gallery How many sites/cases to be displayed?
نقشه ها گالری عکس چند محوطه يا مورد بايد به نمايش در آيد؟

1.1.3 Map or Dioramas    TV corner

1.1.4    Photo Gallery
گالری عکس

1.1.5 Data of disasters
داده های حوادث

1.1.6 Data of disasters
داده های حوادث

1.1.7 News Papers/TV News
 / روزنامه ها

1.2 Past Natural Disasters in IRAN

1.2.1 Exhibit ion hall for Earthquake in IRAN
سالن نمايش زلزله های ايران

1.2.1(1) Bam Earthquake (Kerman) Which cased to be exhibit?
چه مواردی بايد مورد نمايش قرار بگيرند؟

1.2.1(2) Varzeghan Earthquake (East Azarbayjan) 

1.2.1(3) Roodbar & Manjil Earthquake (Gilan)

1.2.1(4) Silakhor Earthquake (Lorestan) 

1.2.1(5) Sistan And Balochestan Drought

1.2.1(6) Golestan Flood
سيل استان گلستان

* Photos / Images Photos / Videos
  Theatre (with Large Screen for main, small screen 

for others)

م ها عکسها و فيل سالن نمايش( با پرده نمايش بزرگ برای موارد اصلی و پرده های نمايش 
کوچک برای موارد ديگر) 

* Left Items / found from the damaged area showcases of items find from the 
area   Space for desplay

نمايش اشياء يافت شده از منطقه فضای نمايش
* Reproduction of the damaged area 1:1 scale model?  Smaller scale for 

all city?
  Walking through Reproducted Damaged Area?  Ordinary times: Panel and Screen

مقياس مدل؟ مقياس کوچکتر برای تمام شهر؟ قدم زدن در منطقه آسيب ديده نمايشی Special times: Invite Surviors 
* Recital of survivors Live? Videl? Panel ?   Stage/screen and space to listedn the story

بصورت زنده٬ فيلم يا پانل؟ سن يا پرده نمايش و فضايی برای گوش سپردن به روايت ها
* Detailed information

In order to reproduce the damaged area acurately, photos/ 
images shows  the situation in details.

قع و مناسبت های خاص از افراد نجات يافته دعوت می شود و در غير  در موا
اينصورت از نمايش فيلم يا پانل استفاده می شود.

برای بازنمايی دقيق منطقه آسيب ديده عکسها و تصاوير وضعيت را با جزئيات 
بهتری نشان ميدهند.

نمايشگاهها

Kea Groups Data sources/ organization to 
be contacted Notes.

Natural Disasters in IRAN : Learn from the experience of past 
disaster

General Groups

Location, and area

زلزله های گذشته در ايران

No. of Death, Serious Injured Persons

No. of Destroyed Houses

حوادث طبيعی شديد و مهم گذشته

Area Affected

Photographs

Chronological Table of Disaster

( گيالن)   زلزله رودبار و منجيل 

( لرستان)  زلزله دشت سيالخور 

( کرمان)   زلزله بم 

اطالعات مفصل

قی مانده يا يافت شده از منطقه آسيب ديده اشياء با

News Articles 

شمار تلفات و افراد با جراحت جدی

شمار خانه های ويران شده

مقاله های خبری

سالن نمايش حوادث طبيعی در ايران

موارد

Items Exhibitions

6-12 years old4-6 years old

منطقه تحت تاثير

منطقه و محل

Major Serious Natural Disasters in the Past

حوادث طبيعی در ايران: درس گرفتن از تجارب گذشته

عکسها

زلزله ورزقان ( آذربايجان شرقی) 

بازنمايی منطقه آسيب ديده

خسارات ناشی از بحران
Damages by the Natural Disasters

روايت های نجات يافتگان 

IIEES,Provinces, Iranian 
Seismological Center

Ministry of Interior
UNDP/UNOCHA/UNESCO

Red Crescent, Fire Fighting Dept.
NGOs

Journalism (TV, Radio, News Papers)

Adult B (18 years old or 
older with an educational 

level of high school 
graduate or higher ) 

Adult A (18 years old or 
older with an educational 
level of junior high school 

graduate or lower)

Youth (12-18 
years old)

Construction Specialist 
(Such as, Plumbers, 
Welders, Engeneers, 

Builders)

Others

تماس گرفته شود يادداشتها

ديو  بين المللی زلزله٬ دانشگاه٬ رسانه ها ( را
 (

و/UNESCO/UNDP/UNOCHA و هالل 
احمر و اداره آتش نشانی٬   NGOها٬ مطبوعات 

) ٬ مركز   )
لرزهنگاري كشور٬ پژوهشگاه بين المللی زلزله
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محتواي نمايشي , اقالمي كه نمايش داده ميشوند , تعبير و تفسير نمايشها , روشهاي نمايش ترجيح داده شده ,  و پيامهايي كه 

معاونت آموزش و مشاركتهاي عمومي , معاونت  3 در هر بخش انتقال داده خواهد شد بين همكاران ايراني پروژه ( كه شامل

پيشگيري و كاهش خطر , و معاونت فني عمراني كه هم اكنون با معاونت پيشگيري و كاهش خطر ادغام شده است) مورد بحث و 

داده شده  خالصه شده است  و نمونه اي از آن در زير نشان "صفحه موارد  نمايشي"گفتگو قرار گرفتند.  نتايج اين گفتگوها در 

  است  .

روشهاي عملي نمايشي ( روشي كه در آن بازديد كننده با انجام و كسب تجربه عملي موردي را مياموزد )  توصيه ميشود به ويژه 

. به اين ترتيب در مقايسه با نوع عادي نمايش اشيا  و تابلوها , "مديريت بحران"و  "اطالعات علمي"براي بخش هاي  

حاصله   "احساس خستگي و مالل "را بيشتر و موثر تر خواهند فهميد و يادشان خواهد ماند. همچنين از  بازديدكنندگان محتوي

  از ديدن پي در پي اشيا و خواندن توضيحات آنها به اين ترتيب جلوگيري خواهد شد. 
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 نمايشي , تصاوير , روشها و پيامهاي قابل انتقال نمايشي) صفحه موارد  نمايشي ( محتواي 3.2.7 شكل 
    

N0.

N0.

Booin Zahrah Earthquake(5)    Important story from religious points of view      

Memo

*  به خاطر داشتن اينكه هدف ما آموزش دادن و اطالع رساني به مردم است نه اينكه در آنها احساس ترس ايجاد 

كنيم  .

*  امكان بازگويي از زبان بازماندگان؟    

*  فراخوان عمومي خاطرات بحران براي جمع آوري روايت هاي بازماندگان حادثه

*  چگونگي تأثير گذاري بحران بر كسب و كار مردم با توجه به نوع معاش مردم در نواحي مختلف ايران.  شايد در 

صورت بهبود وضعيت كسب و كار، مردم زودتر بتوانند به زندگي خود باز گردند.

*  دكتر عرب (متخصص سيل و خشكسالي)  مي توانند در موارد (6)  (7)  و خشكسالي سيستان كمك كنند.

Remembering our aim is to educate people and inform them not*          ,  

make them feel threaten   .

Public call for diaster memories could be announced to collect*           

episodes by people who servived from the disaster       .

Summarise the importance special features of each disater*   /     .

Education Group proposed to exhibit new building which was*          

damaged collupsed in the earthquake to show why it was colupsed/          .*            

faults fault site will be a part of museum branch through.  (           

city urban one(  ).

Need to collect episodes of survivors and rescue team by making*            

interviews to servivors or relevant authorities red crecent     (  )

Possibility of recital of servivors?*     

How people's businesses have been influenced by the disaster*          

based on people's distinctive livelihood in different areas of Iran          

perhaps if the buisiness recover they could come back to real life            

* Dr.Arab (specialist for flood and drought    ) may help to prepare    (6) 

(7) and Sistan 's drought .

* Sistan and Bolochestan Drought will be exhibit in        1.1. *  خشكسالي سيستان و بلوچستان در ۱.۱.  نمايش داده خواهد شد.

منبع  (از كجا و چگونه بپرسيم؟)

Source

the alarm of local leaders led to less injuries        

the renovation and reconstruction after earthquake      

should consider ppl 's culture    

Before and after earthquake and after reconstruction   ,   

Importance effectiveness of taking quick action/     , 

learned from the past flood    .

Imporatnce of lessons from experience of Bam      .

*  خالصه نمودن اهميت/  مشخصات خاص هر يك از بحران ها

Item title： Photos Images / 

*  گروه آموزش پيشنهاد نمايش ساختمان هاي جديد كه بر اثر زلزله آسيب ديده/  فرو ريخته بودند را براي نشان 

دادن علت فروريختن مطرح نمود.

*  گروه پيشگيري پيشنهاد كرد كه بازديدكنندگان به محل واقعي گسل ارجاع داده شوند (محل گسل از طريق موزة 

شهري (Urban Museum)  شاخه اي از موزه خواهد بود.

*  نياز به جمع آوري روايت هاي بازماندگان و تيم امداد از طريق انجام مصاحبه با بازماندگان و مسئولين مربوط 

(هالل احمر)

Message Contents of the Item/     

(3) Roodbar & Majil Earthquake 

(6) Golestan Flood 

(7) Ghome Flood 

(2) Varzeghan (East Azerbayjan ) Earthquake

Photos Models/

Screens/

(1) Bam (Kerman) Eearthquake

(4) Silakhaor (Lorestan) Earthquake

زلزله بم (كرمان  )

زلزله بوئين زهرا

مردم بدليل اعتقاد به غصبي بودن و   ... وارد منازل ساخته شده نگرديدند   

Several attempt for prrevention less result Know to lead to     .     

flood regulation Human casuality& destruction of Golestan .        

Natural Park caused this flood    . 

عنوان مورد ： 2.۱-زلزله ها و حوادث شاخص گذشته در ايران

۱.2.۱-  خسارات ناشي از بحران

1.2.1-1.2.3

Past Natural Disasters in IRAN1.2-     

1.2.1-1.2.3

What you want to show or tell     (  )

منظور  (پيام  )  اين مورد

Exhibitions  

نمايشگاهها   مي خواهيد چه چيزي را نشان دهيد (يا بگوييد )

سيل گلستان
تكرار حادثه /  خسارات و ....

سيل قم (قمرود)
اهميت سرعت عمل در تخليه مردم/....

قبل و بعد زلزله و بازسازي

زلزله منجيل و رودبار

نكات ژئوتكنيكي حادثه  /  تجديد نظر بر روي مقررات طرح لرزه اي بعد از 

اين حادثه و بحث مقاومسازي ساختمان ها  /  بدليل همزماني حادثه با جام 

جهاني فوتبال بسياري از جوانان بيدار بوده و نجات يافتند

زلزله ورزقان(آذربايجان شرقي )

عكس/مدل /صفحه نمايش

Earthquake last month Many animal victims  .     . 

Non structual hospital Varzeghanhospital was destroyed       

because of the unproper structure    .

زلزله سال 9۱ ورزقان/  تخريب و خسارت اجزاي غير سازه اي در سازه هاي 

جديد عامل اصلي خسارت(اهميت مقاومسازي اجزاي غير سازه اي 

ساختمان   )/از سرويس خارج شدن بيمارستان ورزقان /كشته شدن دام ها 

و....

Geotechnical points reviewing the earthquake regulation for /      

strengthningthe building Known for the revision of seismic .       

regulation Because of the Soccer Wold Cup many young.      ,   

peopole were awakeand servived    . 

زلزله سيالخور(لرستان  ) اهميت درس هاي آموخته شده از حادثه بم

اعالم احتمال زلزله توسط شهردار يا فرماندار باعث كاهش كشته ها شد  

اهميت توجه به فرهنگ و اعتقادات مذهبي مردم منطقه در بازسازي و نوسازي    
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 جمع آوري اطالعات , داده ها , و اشيا براي نمايش )3

به عنوان يكي از بخشهاي موزه در برنامه قرار گرفته است.  اما اطالعات , داده ها   "آموختن از بحرانهاي طبيعي گذشته در ايران  "

  ي گذشته در ايران بتوان آنها را در موزه نمايش داد هنوز جمع آوري نشده است. و اشياي مربوط به بحرانهاي طبيع

ضرورت جمع آوري اطالعات , داده ها  و اشيا از اول اين پروژه توضيح داده شده است. در اين زمينه تيم همكاران ايراني پروژه با 

به كرده بودند تماس گرفتند. اغلب مديران در خواست مديران بحران شهرها و استانهاي بزرگ كه بحرانهايي را در گذشنه تجر

همكاري با سازمان پيشگيري و مديريت بحران شهر تهران را براي آماده سازي موزه پذيرفتند با اين وجود اطالعات , داده ها  و 

  اشيا  بايد شناسايي , جمع آوري و نهايتا گرد آوري شود. 

 

 مراحل جمع آوري اطالعات و اشيا 3.2.8 شكل   

 

 محل موزه مديريت بحران تهران  )4

  الف. محل قبلي پروژه

تهران بنا  17سازمان پيشگيري و مديريت بحران شهر تهران در ابتدا برنامه داشت كه موزه را در محل پارك واليت در منطقه  

كند ( در محلي كه قبال فرودگاه ارتش بود) . اين سايت در محدوده موزه پارك فوق واقع شده بود كه شامل حدود يك هكتار 

اليت پاركينگ عمومي براي بازديدكنندگان  وجود داشت و ارتفاع ساختمانها محدود به زمين مسطح بود. در قستمي از پارك و

متر تغيير پيدا كرد). طراحي پايه و اوليه موزه براي بنا در سايت و محل فوق در  14متر بود ( اين محدوديت ارتفاع بعدا به  20

 سال اول اين پروژه تهيه شد.  

 بازبيني ليست موارد 

دسترسپذير و تهيه ليستي از آنها و بررسي اوليه اطالعات/ اشيا : بررسي سازمانها و افراد موجود   

تماس گرفتن و فرستادن نامه درخواست و پرسشنامه 

 نه بله 

بررسي منبع 

ديگراطالعات 

مالقات با گروهها/افراد/سازمانهاي مورد نظر +ارزيابي اطالعات و اشياي آنها 

اطالعات و اشياي با ارزش

قابل خريد قابل اهدا قابل اجاره

طرح اجراي جمع آوري اطالعات /داده ها

نسخه برداري ←رض گرفتنق اخذ خريد

اشياثبت  ←ارزيابي جامع

آرشيو و بايگاني←پايگاه داده ها  مرمت

 طرح/برنامه نمايش

 توليد

 طرح نمايش

 فاقد ارزش

 در دسترس نيست
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 محل اوليه موزه مديريت بحران در پارك واليت 3.2.9 شكل 
  ب. محل جديد  پروژه

)   سازمان پيشگيري و مديريت بحران شهر تهران تصميم گرفت كه محل موزه را به مكاني در 1391( دي  2013در ژانويه 

هكتار مساحت دارد . سايت  3تهران تغيير دهد كه محل تازه سازي است . سايت جديد شيب دار است ولي حدود  22منطقه 

ستاره  و مراكز خريد متعددي  5مي باشدكه شامل پارك تفريحي , هتل   "هزار و يك شهر "جديد مجاور مجموعه بزرگ تجاري 

است. اين مجموعه با اين هدف ساخته شده بود كه به يك مقصد مسافرتي در شهر تهران تبديل شود و شامل يك پارك و يك 

رايط محل اوليه انتخاب شده درياچه در قسمت جنوبي و يك آبشار در غرب پارك است. از آنجاييكه شرايط سايت فوق كامال با ش

برابر شده است , زمين شيب دار است , و محدوديتي براي ارتفاع ساختمان وجود ندارد ) ضرورت  3متفاوت ميباشد ( مساحت 

 داشت كه طرح (پالن) جديدي براي موزه تهيه شود. 

 

 

 

 22محل جديد موزه مديريت بحران تهران در منطقه  3.2.10 شكل 

 

) متوجه شدند كه امكان كمي وجود دارد كه سايت فوق تحت تاثير زمين لغزش كوه 1393( ارديبهشت   2014در تاريخ مه 

پشت خود قرار گيرد. به منظور حصول اطمينان از ايمني ساختمان موزه كه سمبل و نمونه ايمني نيز ميباشد , يك كميته زمين 

پيمايش و مطالعه ( يك مطالعه زمين شناسي , يك  3طبق توصيه هاي آنان  شناسي توسط پروفسورهاي دانشگاه تشكيل شد.

( مهر  2014)  در حال انجام است و كار طراحي ساختمان موزه در تاريخ اكتبر  RQDمطالعه ژئو تكنيكي  و يك  مطالعه 

 ) متوقف شد. 1393

    

 پارك واليت

سايت و محل موزه مديريت 

تهرانبحران   

New Site 

Original Site 
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 طرح ساختمان موزه   )5

  Design Conceptالف. طرح موضوعي/مفهومي ساختمان 

ساختمان و طرح نمايش موزه به شرح  Conceptبر اساس رسالت و دستاوردهاي مورد نظر موزه مديريت بحران تهران , موضوع 

  زير خالصه شده است:

  

بر اساس طرح سناريوي نمايش و محتواي نمايش موارد زير مورد مطالعه قرار گرفتند:  طرح طبقات (به صورت منطقه بندي شده) 

  و طرح گردش و همچنين مساحت الزم زمين . سپس طرح موضوعي طبقات براي موزه تهيه شد. 

  ب. ساختار محل نمايش 

  -4 "و  "اقدامات مديريت بحران -3 "نشان داده شده است. محتواي بخش  11.3.2 شكلي بين بخشهاي نمايش در ارتباطها

به هم خيلي مربوط ميباشند. بنابراين روابط عملكردي بخشهاي نمايشي براي جانمايي و طرح گردش بايد  "كارگاههاي آزمايشي

  در نظر گرفته شوند. 

OC & OYO

راهنمايي

نمايش براي تجربه و آموزش بحرانها و 

اقدامات پيشگيري

اقدامات مديريت بحران

آموزش/ تجربه

اطالعات علمي درباره حوادث طبيعي 

حوادث طبيعي در ايران

آموختن از حوادث گذشته

كارگاه ها

شبيه سازي دود

شبيه سازي  

زلزله

آموزش كمك  

هاي اوليه 

تماس اضطراري

آتش نشاني

ساخت ماكت

نقاشي آموزش استفاده  

از ابزار

  

 ساختار نمايش ها 3.2.11 شكل 
    

 بحرانهاي طبيعيسمبل و نشانه سازگاري و وفق با  ∙

داراي  –بازديدكنندگان(ضد زلزله) با دسترسي و امكانات راحت و مناسببراي  ان مقاوم در برابر زلزلهمساختداراي  ∙

 ساختمانو نمايش از جهت طراحي جهاني

 روزوجديدترين تكنولوژي و فناوري  مديريت بحران database يههادمركزپايگاه دا–موزش مديريت بحران آمركز  ∙

 با انجام و كسب تجربه عملي مياموزد ) نمايش تعاملي و متقابل ( روشي كه در آن بازديد كنندهروش  ∙

 زمايش و تجربهآفرصتهايي براي  -كسب اطالعات عملي و كاربردي ∙

 به اين معني كه نوع طراحي سازگار با محيط زيست ميباشد و به محيط ضرر نميرساند)ساختمان  "سبز"طراحي  ∙
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ساير امكانات از جمله اتاق كنفرانس و گرد هم آيي , اتاقهاي برگزاري جلسات , كتابخانه , و دفتر اداري نيز الزم هستند و 

 دسترسي مستقيم از خارج ساختمان  به اين امكانات بايد فراهم باشد. 

  

  ج. مسير گردش

نوع گردش براي  بازديدكنندگان در اين موزه مديريت بحران مورد مطالعه و گفتگو قرار گرفت:  يك مسير ثابت با منوي كامل ,  2

و يك مسير قابل تغيير.  مسير ثابت با منوي كامل توصيه نميشود و بهتر است كه براي مسير مقداري انعطاف طبق انتخاب و 

  م براي ديدن و آموختن در نظر گرفته شود. تمايل مردم به منظور  تشويق مرد

  

  

 مطالعه مسير گردش بازديدكنندگان 3.2.12 شكل 

 

 Conceptual planد. طرح موضوعي  

بر اساس موضوع ساختمان كه در باال نشان داده شده  و چهارچوب نمايش , چندين پالن موضوعي ممكن براي طبقات براي 

 تهيه شد.    22سايت و محل اوليه (قبلي) و محل جديد در منطقه 

Full Menu Course

Natural Disastersin IRAN

Disaster Management

History of
Disasters
in IranGuidance

Earthquake

LibraryConference Hall

Trial / Experiences

Workshop /
Seminor Room

Entrance Hall

Children’s
Fun CornerInformation Booth

Disasters
in theWorld

Bam

Verzeghan
Roodbar
&Majil

Silakhaor

QomBooin
Zahrah Japan Corner

Golestan

Sand StormFlood LandslidesAvalanche

Damage
Estimation

Personal
preparation

Evacuation
Route

Information
System

Search &
Rescue

DAVAM
& Base

Earthquake Smoke

Fire
FightingEmergency

Call

First Aid
Workshops

Simulation
GamesShops/Cafe

Amenities
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  پالن موضوعي براي موزه  براي سايت اوليه 3.2.13 شكل 

  

 

 

 پالن موضوعي براي موزه  براي سايت جديد 3.2.14 شكل 

 

  ج. طرح بخشهاي اصلي

 سالن ورودي  

در هنگام ورود براي تاثير گذاري قوي بر بازديدكنندگان, توصيه ميكنيم كه در سالن ورودي تصاوير و فيلمهاي بحرانهاي مختلف 

( زلزله , آتش , سيل , زمين لغزش ) ( توضيح كوتاهي درباره بحرانهاي طبيعي ايران ) و نقشه ايران بروي كف سالن نمايش داده 

 شوند. 

  

 پالن نمايش طبقاتي  نقشه منطقه بندي

 بالكن كارگاه
سالن كنفرانس

 بالكن

تجربه/آزمايش  

 بالكن
بحرانهاي 

طبيعي ايران

 انبار

 نمايش موقت اداري

اطالعات  مديريتبحران

 علمي
آزمايش

 كارگاه
 حيات

بحرانهاي 

طبيعي ايران
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  بعدي 4سالن ورودي و سينماي  3.2.15 شكل 

 بحرانهاي طبيعي در ايران 

بعدي در مورد بحرانهاي طبيعي عمده شامل اطالعات تاريخي درمورد بحرانهاي طبيعي ايران , گزارش و  4اين بخش با سينماي 

  مصاحبه با بازماندگان بحرانها  و بحرانهاي طبيعي جهان آغاز ميشود. 

ر نصب شده اند ميباشد كه تاريخچه اين بخش تاريخي به شكل يك راهرو با چندين تابلو , صفحه و پرده نمايشي كه در طول مسي

  بحران اصلي  در گذشته ايران معرفي خواهد شد.  20بحرانهاي اصلي در ايران را نشان ميدهد. حدود 

بعد از مشاهده كلي روند بحرانهاي طبيعي در ايران , نمايش به روي بحرانهاي اصلي تمركز ميابد مانند زلزله بم , ورزفان , 

, رودبار و منجيل و سيل قم و گلستان. پيامي كه بايد در مورد هر بحران فوق به بيننده انتقال يابد براي هر  سيالخور , بوئين زهرا

 بحران تعريف شده است. 

  2F)  محدوده يا زون بحرانهاي طبيعي در ايران (

 

  

  نكات: 
در حال نمايش تصاوير   LEDصفحه

  بحران از سقف آويزان شده است.
بازديد كنندگان تصاوير فوق را در هنگام 

ورور به موزه و همچنين از روي پل مشاهده 
  ميكنند. 
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   "تاريخچه بحرانهاي طبيعي در ايران "مايش براي تصوير ن "بحرانهاي طبيعي جدي و اصلي در گذشته"تصوير نمايش براي 

 

 تصوير مدل بم                                                                   مدل خانه هاي آسيب ديده   

  تصوير نمايش براي بحرانهاي طبيعي در ايران 3.2.16 شكل 

 

براي هر بحران پخش ميشود. در اين بخش  "واقعيت"در اين مرحله خاطرات بازماندگان بحران از طريق صفحه ها/پرده هاي 

  مدل يك ساختمان ويران شده در مقياس واقعي و مدل فيزيكي قبل و بعد از زلرله  بم نمايش داده ميشود.  1-1مطابق شكل الف 

  ازديدكنندگان قادر خواهند بود كه بروي نيمكتها يا مبل بنشينند و فيلمها را تماشا كنند. در بخش مصاحبه با بازملندگان بحران  ب

  در غرفه بحرانهاي طبيعي جهان , نقشه هايي نشان داده ميشود كه شامل بحرانهاي اتفاق افتاده در سراسر جهان است. 

 بخش اطالعات علمي 

ر را ارائه ميدهد: .مكانيزم زلزله , حركات و مكانهاي گسلها , سيستم اندازه سالن اطالعات علمي , اطالعات علمي درباره موارد زي

گيري زلزله , روان گرايي , سيل , بهمن, آتشفشان , طوفات شن  و همچنين مكانيزم  و روابط بين بحرانهاي طبيعي ( مانند 

  سونامي و زلزله ) . 

ي در زمينه روان گرايي و ساير بحرانها در يك ازمايشگاه كوچك در اين قسمت بازديدكنندگان فرصتي براي انجام آزمايشهاي 

 خواهند داشت.

 

  زون/بخش بحرانهاي طبيعي ايران  - 1

  غرفه بحرانهاي جدي و اصلي در گذشته  2- 1

 ارائه خسارات و شريط بحران بر اساس جدول زماني وقوع بحران 
 تصاوير روزنامه ها و خبرگزاريها به عنوان مطالب مرجع استفاده ميشود.   

  زون/بخش بحرانهاي طبيعي ايران  - 1

  طبيعي گذشته در ايران غرفه بحرانهاي  1- 1
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  تصوير نمايش براي بحرانهاي بخش اطالعات علمي 3.2.17 شكل 

  

 مديريت بحران  

غرفه مديريت بحران با بحرانهايي كه مربوط به شهر تهران ميشود و تخمين خسارات پيشبيني مربوطه آغاز ميگردد و به دنبال آن 

بخش آموختن اقدامات مديريت بحران است كه شامل: آمادگي فردي , مقاومسازي ساختمانها و ضد لرزه كردن سازه ها , سيسيتم 

, خدمات پاسخ اضطراري ( آمبوالنس , آتشنشاني و غيره ) , امداد و نجات , پناهگاههاي اطالعات بحران , مسيرهاي تخليه 

  تخليه , موارد ذخيره اضطراري عمومي  , پايگاههاي مديريت بحران , نقش گروههاي دوام , و اسكان موقت. 

ا نشان خواهد داد : محل پاركها , از شهر تهران جانمايي شهر ر diorama modelيك مدل تصاوير متغير ( شبيه شهر فرنگ) يا 

  پايگاههاي مديريت بحران , مكانهاي اسكان اضطراري , فضاهاي باز و مسيرهاي تخليه اضطراري. 

 غرفه آزمايش و تجربه  

بخش آزمايش و تجربه نزديك به بخش مديريت بحران جانمايي ميشود. اين قسمت شامل شبيه سازهاي زلزله , دود , آتش , 

  ي و يك اتاق براي تمرين كمكهاي اوليه است. تماس اضطرار

  نوع (مكان) خواهد بود:  2شبيه سازي زلزله 

 يك گوشه از خانه ( مثال آشپزخانه ) براي تمرين مقاومسازي غير سازه اي , تخليه اضطراري و غيره.  -

احاطه شده است. براي شبيه ساز يك دستگاه شبيه ساز كه توسط صفحات/پرده هاي نمايش دهنده شرايط مختلف وقوع زلزله  -

جهت باشد و امكان تنظيم شدت زلزله را بر حسب  2ضروري است كه قادر به استفاده از ثبت هاي واقعي زلزله حداقل در 

 بازديدكنندگان بدهد. ( بچه ها , بزرگساالن , سالخوردگان و غيره).

ر نظر گرفته شود. مواردي از تمام قسمتهاي موزه كه همچنين مهم است كه يك غرفه براي سرگرمي كودكان در اين قسمت د

مخصوص و مناسب كودكان ميباشد در اين غرفه ارائه خواهد شد. ترجيحا اين بخش بايد نزديك فضاي باز باشد و در طبقه همكف 

  واقع شود تا اعضاي خانواده بتوانند همديگر را در اين قسمت مالقات كنند. 
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 طرح پايه  )6

از آنجايي كه پروژه موزه مديريت بحران براي سازمان پيشگيري و مديريت بحران تهران اولويت دار شد  و بودجه براي اين امر نيز 

تخصيص يافته بود , سازمان پيشگيري و مديريت بحران تهران تصميم به استخدام مشاور براي طراحي ساختمان و طراحي نمايش 

كار مشاور تهيه شد و چهارچوب نمايش , طرح موضوعي طبقات  و طرح گردش, و تصاوير شرايط و ضوابط مرجع براي شد. 

  نمايشها به عنوان پيش شرايط كار ضميمه شدند. 

مشاوران طراحي ساختمان از طريق مناقصه  و از ميان فهرست مشاوران كانديد شده كه در طراحي موزه تجربه داشتند انتخاب 

مرحله بود: مرحله اول شامل جمع آوري  2انتخاب شدند . كار طراحي شامل  "نقش جهان پارس "ن شدند. از ميان آنان,  مشاورا

)  1391( دي  2013اطالعات و كار طراحي پايه و مرحله دوم شامل طراحي جامع و  با جزئيات كامل بود. مرحله اول در ژوئن 

  ) تمام شود. 1393( خرداد  2014ژوئن   آغاز شد و در واقع برنامه اين بود كه تمام كارهاي طراحي تا آخر

 5), كار طراحي براي  1392( آبان  2013اما بعد از تهيه طرحهاي موضوعي متفاوت ديگري در فاز اول مرحله اول كار در نوامبر  

و  انپيشگيري و مديريت بحران تهرماه متوقف شد . علت اين توقف اين بود كه  انتخاب طرح موضوعي دلخواه توسط سازمان 

  ) دوباره آغاز شد. 1393( فروردين  2014سپس تاييد آن توسط شهردار تهران  به طول انجاميد . كار طراحي پايه در آوريل  

  به همراه تصوير گسل نشان داده شده است.  18.3.2 شكلطرح موضوعي تاييد شده فوق در  

 

  طرح موضوعي تاييد شده توسط شهردار تهران 3.2.18 شكل 

 

 6اما به علت لزوم انجام تحقيقات زمين شناسي و ژئوتكنيكي كه پشتر در اين گزارش شرح داده شد , كار طراحي دوباره به مدت 

گزارش شود , در  دوباره آغاز شد. نتايج تحقيقات زمين شناسي  كه انتظار ميرود در ماه دسامبر 2014ماه متوقف شد  و در اكتبر 

   طراحي سازه و ساختمان موزه استفاده خواهد شد.

 DATABASEپايگاه اطالعات /داده ها  )7

اين موزه برنامه دارد كه پايگاه داده ها و آرشيو اطالعات مربوط به پيشگيري بحران و مديريت بحران را ايجاد كند. پيش نويس 

تهيه شد  كه شامل روشهاي جمع آوري اطالعات , اطالعاتي كه بايد ثبت  چهارچوب  طراحي اين پايگاه اطالعات در اين پروژه

  شوند , طبقه بندي براي ثبت , و سيستم مرتب كردن داده ها است ميباشد.

 برنامه اجرا )8

ماه براي زمان ساخت و ساز طبق  26تهيه شد. در تهيه اين برنامه  10-3- 2برنامه موقت اجراي اين موزه به شرح زير در جدول 

برنامه پيشنهاد شده توسط مشاور طراحي فرض شده است. اما اين برنامه اجرا و زمان الزم براي ساخت و ساز دوباره بر اساس 

طرح ساختمان بازبيني خواهد شد , به ويژه بعد از بازبيني طرح سازه /ساختمان مطابق نتايج  به دست آمده از تحقيقات زمين 

 خواهد بود.  2018كار طراحي كه  در باال ذكر شد  , بازگشايي موزه  انشا اهللا در پايان سال  شناسي و ژئوتكنيكي. به علت تاخير
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 برنامه پيشنهادي اجراي موزه مديريت بحران 3.2.10 جدول 

 

همچنين در برنامه است كه مشاوري نيز براي كار نمايش به موازات كار طراحي ساختمان  استخدام شود البته بعد از اينكه مسايل 

  شرايط و ضوابط مرجع براي كار نمايش تهيه شده است.مربوط به سايت و محل موزه حل شد. 

مدلها و ماكتهاي فيزيكي , صفحات و پرده هاي تصويري و  كار نمايش شامل چندين نوع كار توليدي است مانند فيلم و تصوير ,

گرافيكي , نمايش اشيا و شبيه سازها , كه طراحي و مراحل نوليد ( اطالعات الزم , زمان الزم براي استخدام شركتهاي توليد) براي 

ارد نمايشي بر اساس روش هر كدام از آنها متفاوت است . مراحل طراحي و توليد براي هر روش نمايش خالصه شده است و مو

  نمايش مربوطه طبقه بندي شده اند.

 
 غرفه ژاپن )9

ايده ايجاد غرفه ژاپن در موزه توسط سازمان پيشگيري و مديريت شهر تهران پيشنهاد شد  و محتواي اين غرفه به شرح زير آماده 

باشد   "آموخته شده از بحرانهاي گذشته درسهاي - 1 "در بخش   "بحرانها در جهان "شد. غرفه ژاپن قرار است بخشي از  قسمت 

مشاركت درسهاي آموخته شده از تجارب بحرانهاي طبيعي بزرگ در ژاپن ( ژاپن مانند ايران  -بخش تشكيل ميشود:  2و از 

 پشتيباني هاي ژاپن در زمينه مديريت بحران از ايران.  -كشوري است زلزله خيز)  
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 محتواي غرفه ژاپن 3.2.11 جدول 

 روشهاي نمايش موارد دستاوردها 
تجارب بحرانهاي  -1

 طبيعي بزرگ در ژاپن
مشاركت درسهاي آموخته شده از تجارب 

  بحرانهاي طبيعي بزرگ در ژاپن

شرح چگونگي ايجاد و توسعه سيستم  ∙

هاي مديريت بحران در ژاپن ( وضع 

قوانين , سازمانهاي دولتي, سازمانهاي 

عمومي محلي, سازمانهاي اجتماعي , 

 و غيره ) 
مرحله بازسازي مناطق تحت تاثير  ∙

 بحران 
پيشگيري و مديريت بحران و آمادگي  ∙

 توسط دولت و اجتماعات 
 

تاريخچه بحرانهاي طبيعي و ايجاد و  )1(

 توسعه سيستم هاي مديريت بحران 
 جداول زماني 

صفحات و پرده 

هاي تصويري و 

 گرافيكي 
 

درسهاي آموخته شده از بحرانهاي  )2(

طبيعي بزرگ گذشته  ( زلزله بزرگ 

هانشين آواجي , زلزله بزرگ شرق 

 ژاپن , شامل معرفي مراحل بازسازي  

پرده و صفحه , 

صفحات و پرده 

هاي تصويري و 

  گرافيكي

 صفحات لمسي 
تالشهاي اخير در زمينه پيشگيري و  )3(

 مديريت بحران 
صفحات و پرده 

هاي تصويري و 

 گرافيكي 
پشتيباني هاي ژاپن -2

در زمينه مديريت بحران 

 از ايران

معرفي پروژه ها و تاريخچه پشتيباني ژاپن  

از تهران و ايران در زمينه  پيشگيري و 

 مديريت بحران 
 

پشتيباني از چندين فعاليت پروژه  )1(

پيشگيري و مديريت هاي مربوط به 

 بحران در ايران

صفحات و پرده 

هاي تصويري و 

 گرافيكي 
پروژه  انجام شده توسط گروه  4 )2(

جايكا در زمينه مديريت بحران در 

  شهرداري تهران: 

 ريز پهنه بندي -1
 طرح جامع -2
 ساعت 72 -3
 كاهش خطر بحران -4

صفحات و پرده 

هاي تصويري و 

 گرافيكي 

  

 

  طرح موضوعي تاييد شده توسط شهردار تهران 3.2.19 شكل 

 

مربوط به غرفه  "سرفصلهاي"سال ديگر گشايش ميابد , توافق به عمل آمد كه فقط  4از آنجاييكه موزه مديريت بحران حدود 

ژاپن در اين پروژه تهيه شود  و در آينده هنگام نزديك شدن به  تاريخ گشايش موزه , جزئيات موبوطه تهيه و بازبيني گردد. در 
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امضا شد  موافقت شد  2014هايي جايكا  و سازمان پيشگيري و مديريت تهران كه در اول اكتبر گزارش جلسه بين گروه ارزيابي ن

  كه تبادل اطالعات درمورد پيشرفت  موزه مديريت بحران تهران ادامه يابد تا در مورد پشتيباني بيشتر بتوان تصميم گرفته شود. 

به منظور جمع آوري اطالعات براي موزه اده خواهد شد. جزئيات محتوي مربوطه بر طبق پيشرفت كار ساخت وساز موزه آم

موزه  از اين سازمانها براي وانتخاب شوند كه اطالعات و مطالب قابل نمايشي را دارا باشند ضروري است كه سازمانهاي مناسبي 

ني در نظر گرفته پروفسورها و محققا همچنين ضروري و واجب است كه .درخواست اطالعات و مطلب شود مديريت بحران تهران

 تا ناظران دانشگاهي محتواي آن باشند. در خواست شود و از آنها شوند 

فيلم ها و ويديوهاي نشان داده شده در مراكز مديريت بحران و موزه هاي بازديد شده ژاپن توسط همكاران ايراني پروژه كه در 

اكيد توصيه ميشود فيلم هاي مشابه اي در غرفه ژاپن نشان دوره آموزشي در ژاپن حضور يافته بودند به خوبي دريافت شد . به ت

داده شود. فيلمها نه تنها بايد وضعيت جدي بحرانها را نمايش دهند , بلكه مكانيزم بحرانها , شرايط قبل و بعد از بحران , مرحله 

يتوري و صفحه اي , حق نمايش بازسازي , درسهاي آموخته شده را هم بايد شامل شوند. هماهنگيهاي الزم براي حق نمايش مان

  عكس ها ,   و هزينه نمايش بايد براي فيلمها و ويديوهاي ژاپني تعيين شود. 

  اطالعات درباره سيستم هاي ژاپن, تكنولوژي و تجارب مربوط به مديريت بحران در كنار هر موضوع نيز ارائه خواهد شد. 

  

  )6- 2موزه مديريت بحران (فعاليت  تهيه يك طرح و برنامه آموزش عمومي براي اجرا در】15【 6.3.2

 اهداف  )1(

اهداف آموزش شهروندان در موزه در زمينه كاهش خطر بحران به شرح زير تعيين شد و همان طور كه نشان  داده شده است 

و  "ايجاد انگيزه براي اقدامات پيشگيري ",  "درك اهميت اقدامات پيشگيري"درك خطر ,  ",  "كسب دانش بحران  "شامل  

  ميباشد:  "را  و انجام اقدامات پيشگيري كاهش خطر بحراناج"

 ايجاد حساسيت در شهروندان در زمينه بحرانهاي طبيعي به ويژه زلزله  ∙

آشناسازي شهروندان با مبحث زلزله و تاثير پيشگيري و آمادگي در برابر زلزله به عنوان تهديدي دائمي و باال بردن دانش  ∙

 شكالت بعد از وقوع زلزله گروههاي هدف براي مقابله با م

 ارائه تجربه و احساسهاي واقعي مرتبط با بحرانهاي طبيعي به ويژه  زلزله براي بازديدكنندگان  ∙

 آموختن درسهايي از بحرانهاي گذشته و در اختيار گذاردن مكاني براي ارتقاي تصميم گيري مديران  ∙
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 موضوع طرح آموزش كاهش خطر بحران شهروندان 3.2.20 شكل 

 

 تهيه طرح و برنامه آموزش كاهش خطر بحران شهروندان )2(

  برنامه آموزش كاهش خطر بحران شهروندان بر حسب گروههاي هدف  و بر اساس اجزاي اصلي زير تهيه شده است: 

 تجربه هاي بحران و درسهاي آموخته شده در زلزله هاي گذشته در ايران ( شامل نمونه هاي كشورهاي ديگر )  ∙
 )حركتهاي زمين و نقشه مخاطراتاي، نظير مكانيسم زلزله،انتشار امواج لرزه( دانش درزمينه زلزله ∙
 ارزيابي خطر , آمادگي براي بحران , اقدامات پيشگيري  ∙
 هاي اوليه وغيره)اقدامات مناسب در هنگام وقوع بحرانها و اقدامات الزم مقابله اضطراري (امداد و نجات , اطفاي آتش , كمك ∙

  

تقسيم شده اند. گروههاي هدف عمومي نيز  "اي كليديگروهه "و  "گروههاي هدف عمومي  "گروه  2بازديدكنندگان موزه به 

سال و بزرگساالن. گروه بزرگساالن بر  18-12سال ,  12-6سال ,  6-4براساس سن به دسته هاي زير  تقسيم بندي شده است:  

شده است. تقسيم  اساس ميزان تحصيالت به گروههاي الف ( تحصيالت زير ديپلم و پايين تر)  و ب (ديپلم و باالي ديپلم)  تقسيم

سايرگروهها . در واقع گروه هاي كليدي كارشناسان  -2كارشناسان كاهش خطر بحران  -1هاي كليدي عبارت است از:  گروهبندي 

كاهش خطر بحران هستند كه شامل گروههاي دوام , مقامات عمومي كاهش خطر بحران , متخصصان ساخت و ساز , و آموزش 

ساير گروهها را در اين زمينه آموزش ميدهند ميباشند. برنامه آموزشي ويژه اي بر اساس نيازهاي كه  دهندگان كاهش خطر بحران

  گروههاي كليدي طراحي خواهد شد. 

درمورد طرح آموزش براي كودكان , برنامه بر اساس مراحل رشد آنان طراحي شده است : هر چه سن پايين تر باشد  تمركز بر 

با كسب دانش پديده بحران كه نياز به سطح درك باالتري دارد )  بيشتر خواهد بود.  اهداف بر حسب اقدامات مقابله ( در مقايسه 

  گروههاي هدف در جدول زير خالصه شده است كه با طرح جامع آموزش كاهش خطر بحران شهروندان منطبق ميباشد.  

 
 

 

 

 

 

 

  

 

سطح فردی   

آگاهی  سطح خانواده   

  سطح اجتماع  

 

 

 

 

 انتقال دانش
 

 درک خطرها

 درک اهميت اقدامات پيشگيری

 

 انجام اقدامات پيشگيری
 

ايجاد انگيزه برای کاهش خطرپذيری بحران
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  اهداف بر حسب گروههاي هدف 3.2.12 جدول 

 اهداف گروه هدف

 آنها قادر به انجام اقداماتي جهت حفظ جان خود در هنگام وقوع زلزله و بعد از زلزله خواهند شد. سال 4-6

  آنها قادر به انجام اقداماتي جهت حفظ جان خود در هنگام وقوع زلزله خواهند شد. ∙ سال 6-12

 آنها قادربه ايجاد انگيزه در اعضاي خانواده خود براي آماده شدن و انجام اقدامات آمادگي خواهند شد.   ∙
آنها اطالعات پايه درمورد بحران و مديريت بحران به دست مي آورند و ميتوانند خودامدادي و  ∙ سال 18- 12

  دگرامدادي را انجام دهند 

 آنها قادر به اقدامات امادگي انجام شدني خواهند شد  ∙
 18گروه بزرگساالن الف ( 

سال دارند و تحصيالت زير 

 ديپلم يا پايين تر دارند) 

آنها اطالعات پايه درمورد بحران و مديريت بحران به دست مي آورند و ميتوانند خودامدادي و  ∙

 دگرامدادي را انجام دهند 
 امادگي انجام شدني خواهند شدآنها قادر به اقدامات  ∙
 آنها در فعاليتهاي اجتماعي كه گروههاي دوام ترتيب ميدهند شركت خواهند كرد. ∙

سال  18گروه بزرگساالن ب ( 

دارند و تحصيالت در حد 

 ديپلم يا باال تر دارند)

آنها اطالعات كافي درمورد بحران و مديريت بحران به دست مي آورند و ميتوانند خودامدادي و  ∙

 دگرامدادي را انجام دهند 
 آنها قادر به اقدامات امادگي انجام شدني خواهند شد ∙
 آنها در فعاليتهاي اجتماعي كه گروههاي دوام ترتيب ميدهند شركت خواهند كرد. ∙
آنها توانايي , آگاهي و دانشي را كسب ميكنند كه قادر ميشوند نقش مركزي و اساسي در جامعه بازي  ∙

 كنند 
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 اجزاي آموزشي بر حسب گروههاي هدف 3.2.13 جدول 

 

1

1.1

1.1.1

1.1.2

1.1.3

1.1.4

1.1.5

1.1.6

1.1.7

1.2 Past Natural Disasters in IRAN

1.2.1

1.2.1(1) Bam Earthquake (Kerman)

1.2.1(2) Varzeghan Earthquake (East Azarbayjan) 

1.2.1(3) Roodbar & Manjil Earthquake (Gilan)

1.2.1(4) Silakhor Earthquake (Lorestan) 

1.2.1(5) Sistan And Balochestan Drought

1.2.1(6) Golestan Flood
سيل استان گلستان

* Photos / Images

* Left Items / found from the damaged area

* Reproduction of the damaged area

* Recital of survivors

* Detailed information

1.2.2 Experience of rescue/relief activities
تجربه فعاليتهای امداد و نجات
1.2.2(1) Bam Earthquake (Kerman)

1.2.2(2) Varzeghan Earthquake (East Azarbayjan) 

1.2.2(3) Roodbar & Manjil Earthquake (Gilan)

1.2.2(4) Silakhor Earthquake (Lorestan) 

1.2.2(5) Sistan And Balochestan Drought

1.2.2(6) Golestan Flood
سيل استان گلستان

* Person who worked for relief/rescue

* Machines/equipment/instruments used for resque

* Episode of rescue team / relief activities

* Relief activities

1.2.3 Road to recovery from the earthquake

1.3

* Chronological Table of Disaster

* Outline of natural disasters

* Location/Area affected

* Japanese Corner

2 Scientific Information on Natural Disasters

2.1 Earthquake

2.1.1 * Mechanism : how the earthquake occur

2.1.2 * Muasuring system of the earthquake

2.1.3 * Fault  : mechanism, location

2.1.4 * Ground liquefaction

2.2 Other Natural Disasters

2.2.1 Flood 
سيل

2.2.2
رانش زمين

2.2.3
بهمن 

2.2.4 Volcano
آتش فشان

2.2.5 Strong Wind

Mechanism
مکانيزم

موارد

Natural Disasters in IRAN : Learn from the experience of 
past disaster

: درس گرفتن از تجارب گذشته
Major Serious Natural Disasters in the Past

Youth (12-18 
years old)

Adult A (18 years old or 
older with an 

educational level of 
junior high school 
graduate or lower)

Adult B (18 years old or 
older with an 

educational level of 
high school graduate or 

higher )

Construction Specialist 
(Such as, Plumbers, 
Welders, Engeneers, 

Builders)

Others

Items 
General Groups Kea Groups

4-6 years old 6-12 years old

حوادث طبيعی شديد و مهم گذشته
Chronological Table of Disaster

جدول ترتيب زمانی وقوع حوادث
Location, and area

منطقه تحت تاثير
Photographs

منطقه و محل
Area Affected

عکسها
No. of Death, Serious Injured Persons

شمار تلفات و افراد با جراحت جدی
No. of Destroyed Houses

شمار خانه های ويران شده
News Articles

مقاله های خبری

زلزله های گذشته در ايران
Damages by the Natural Disasters

خسارات ناشی از بحران

زلزله بم (کرمان) 

زلزله رودبار و منجيل (گيالن) 

زلزله ورزقان (آذربايجان شرقی)

خشکسالی استان سيستان و بلوچستان

زلزله دشت سيالخور (لرستان)

عکسها و تصاوير

بازنمايی منطقه آسيب ديده

اشياء باقی مانده يا يافت شده از منطقه آسيب ديده

اطالعات مفصل

روايت های نجات يافتگان 

زلزله بم (کرمان) 

زلزله ورزقان (آذربايجان شرقی)

زلزله رودبار و منجيل (گيالن) 

خشکسالی استان سيستان و بلوچستان

زلزله دشت سيالخور (لرستان)

افرادی که در زمينه امداد و نجات کار کرده اند

بخشی از فعاليتهای گروه امداد و نجات

ماشينها و تجهيزاتی که برای امداد و نجات استفاده شده.

مسير بهبودی پس از زلزله

Natural Disasters in the other countries

فعاليتهای امداد

حوادث طبيعی در ديگر کشورها

جدول ترتيب زمانی وقوع حوادث 

محل و منطقه تحت تاثير

طرح کلی حوادث

تجربه ژاپنی ها در زمينه نمايشگاه 

سيستم اندازه گيری بزرگی زلزله

مکانيزم: زلزله چگونه رخ ميدهد.

روان گرايی خاک

گسل: مکانيزم و محل

حوادث طبيعی ديگر

Landslide

Avalanche

تند باد
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درمرحله ابتداي پروژه مشروحا توسط تيم و مطالب مربوط به بحرانهاي گذشته جمع آوري اطالعات و اهميت درمورد ضرورت 

كارشناسان جايكا و اعضاي كميته مشورتي از طريق معرفي انسيتوي كاهش بحران و بازسازي انساني يادبود زلزله بزرگ هانشين 

گذشته كه شامل مطالبي است كه نمايانگر  و مطالب مربوط به بحرانهايآواجي دركوبه ژاپن توضيح و تاكيد شده است.  اطالعات 

خسارات و آسيبها و گزارش يا صداي واقعي بازماندگان باشد , در شناخت بحرانها و آموختن چگونگي آماده شدن و مقابله با آنها 

  موثر واقع خواهد شد و نمايش آنها  در موزه تاثيرگذاري زيادي دارد. 

ان ارتباط و نزديكي بيشتري حس ميكنند تا يك كشور خارجي , محتوي و منابع موزه به دليل اينكه مردم با مسايل كشور خودش

مديريت بحران كه منشا ايراني داشته  باشد  تاثيرات بسيار قوي خواهد داشت و ميتواند توجه مردم را بيشتر به خود جلب كند. 

ا مي آفريند.   بنابر اين الزم است كه اين فرهنگ تامل بروي چنين دانسته هايي به نوبه خود فرهنگ كاهش خطر بحران ر

اطالعات در ايران جمع آوري شود. چنين محتوايي جذاب ترين اجزاي آموزشي در موزه  خواهد بود. نمومه مواردي كه بايد جمع 

ن ايراني پروژه آوري شوند بر اساس سنت و فرهنگ , شرايط بحران , تجارب واقعي مقابله, مواد تصويري , درسها و غيره, به همكارا

معرفي شده است. در زمينه سنت و فرهنگ , موارد شامل بحرانهاي بومي, دانش و راه كارهاي محلي و بومي موجود براي كاهش 

خطر بحران , نكات تجربي براي همكاري و كمك متقابل ,  و درسهاي آمووخته شده است. در زمينه شرايط و موقعيت بحران 

3 Disaster Management

3.1 Earthquake / Natural Disaster in Tehran

3.1.1 Earthquake / Natural Disaster in Tehran

3.2 Seismic Damage Estimation in Tehran

3.2.1 Seismic Damage Estimation in Tehran
اگر حادثه رخ بدهد

3.3 Disaster Prevention/Mitigation in Tehran

Before Disaster

قبل از وقوع بحران

3.3.1 Personal preparation

آمادگی فردی

3.3.2 Building reinforcement / retrofitting

تقويت و مقاوم سازی ساختمان

If disaster will happen
اگر حادثه رخ بدهد

3.3.3 Information System
سيستم اطالعات

3.3.4 Evacuation Route
مسير خروج

3.3.5 Emergency response services (Ambulance, Fire Fighting, etc.)
خدمات واکنش اضطراری (آمبوالنس٬ آتش نشانی و ..)

3.3.6 Search and Rescue Equipment
تجهيزات جستجو و نجات

3.3.7 Shelter for Evacuation
پناهگاه تخليه

3.3.8 Center(Base for Disaster Management 
مرکز (پايگاه) مديريت بحران

3.3.9 Stock for emergency case ( public )
ذخيره برای مواقع اضطراری (عمومی و فردی)

3.3.10 Temporary houses
خانه های موقت

JICA  Project

4 Trial / Experiences

4.1 Earthquake

* Earthquake Simulation 
شبيه سازی زلزله

4.2 Fire
آتش

* Smoke simulation
شبيه سازی دود
* Training of fire fighting 

* How to use the public fire distinguissure

4.3

* How to make a emergency call 

4.4 First Aid Training
 آموزش

First Aid Training

4.5 Workshop

Disaster Management

Maquette making

ماکت سازی

Emergency evacuation and sheltering

تخليه اضطراری و اسکان

Utilization of Search and rescue

بهره برداری از تجهيزات جستجو و نجات

Painting/drawing

نقاشی

Structural retrofitting

مقاوم سازی سازه ای

Non-structural reinforcement

مقاوم سازی غير سازه ای

مديريت بحران

زلزله و حوادث طبيعی در تهران

تجربه وآموزش

پروژه جايکا

زلزله 

آموزش آتش نشانی

چگونه از آتش خاموش کن های عمومی استفاده شود
Emergency Call / Announcement

چگونگی برقراری تماس اضطراری

تماس اضطراری و اطالع رسانی

کارگاه

مديريت بحران          
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انند گاز , آب , فاضالب , جاده , پلها , قطار و هواپيما ميباشد. در زمينه پاسخ واقعي در عمل موارد موارد شامل زيرساختهايي م

شامل بازكردن محلهاي تخليه ,چگونگي كمك رساني در محلهاي تخليه ,  مسائل و مشكالتي كه مردم با آن روبرو شدند و 

به موارد شامل چيزهاي الزم براي آمادگي قبل و بعد از بحران  و فعاليتها و وقايع تحت تاثير قرار دهنده است. در زمينه تجر

چيزهايي كه بعد از تجربه كردن واقعي بحران ارتقا داده شده است  , در اين زمينه چه چيزهايي بايد به ديگران گفته شود ( كسي 

تم ايده ال و كارايي كه بايد به وجود چيزي براي مشاركت دارد ) , دانسته ها و نكته هايي كه عمال مفيد واقع شده اند و سيس

 بيايد. 
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  )7- 2تهيه طرح به راه اندازي و نگهداري موزه مديريت بحران ( فعاليت 】16【 7.3.2

ميباشد. در اين پروژه تنها چهارچوب اوليه طرح راه  2018گشايش موزه ( اگر همه كارها بر طبق برنامه پيش برود) در اواخر سال 

اندازي و نگهداريموزهمديريتبحران مورد مطالعه قرار گرفته است. موارد الزم كاري و برنامه در مرحله آماده شدن تهيه شد. 

  وزه ها در تهران به عنوان مرجعي براي اين امر صورت گرفت. نظرسنجي و مصاحبه از ساير م

 تدوين رسالت , اهداف , دستاوردها و عملكرد موزه مديريت بحران تهران  )1(

تدوين واضح رسالت و دستاوردها كه پايه كار تهيه و به راه اندازي و نگهداريموزهمديريتبحران در اينده خواهدبود, مهم ترين 

  اندازي و نگهداريموزه در اين مرحله است.وظيفه در طراحي راه 

همانطور كه در نمودار موضوعي زير نشان داده شده است عملكرد موزه , محدوده فعاليتها و عمليات , و طرح مديريت , بر اساس 

اهداف و دستاوردهاي تعيين شده تدوين خواهد شد. سپس طرح ساختمان و نمايش بر اساس آن تهيه خواهد شد. ( به فصل 

  مراجعه شود).  5.3.2

  

 نمودار موضوعي طراحي موزه 3.2.21 شكل 

 

 تشكيل كميته مشاور و دفتر آماده سازي موزه مديريت بحران  )2(

كارهاي مختلف بسياري براي آماده سازي ايجاد موزه مديريت بحران الزم است مانند تهيه طرح عملكرد و فعاليت ها , طرح 

نمايش , محتواي نمايش, طرح و برنامه عملياتي موزه , طراحي ساختمان و نظارت بر كار ساخت , استخدام كاركنان و آموزش 

ده بر آمدن انجام اين امور پيچيده, الزم است كه دفتر آماده سازي موزه در مرحله آمادگي آنان , تبليغات و غيره. به منظور از عه

تشكيل شود. اگرچه همكاران ايراني مسوول كار موزه فقط از كاركنان بخش فني مهندسي عمران ( كه اكنون بخشي از قسمت 

بخش ديگر نيز شد و به دنبال آن  2ل كاركنان پيشگيري و كاهش خطر شده است) بودند اما اين بخش گسترش پيدا كرد و شام

بخش  قبلي سازمان پيشگيري و  3تيم آماده كردن موزه مديريت بحران بعد از چند ماه دوباره تشكيل شد. اين تيم از كاركنان 
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 مديريت بحران شهر تهران تشكيل شد ه است:  بخش فني و مهندسي عمران , بخش پيشگيري و كاهش خطر , بخش آموزش و

بخش وجود دارد: بخش پيشگيري و كاهش خطر , بخش آموزش و مشاركتهاي مردمي).   2مشاركتهاي مردمي. ( در حال حاضر 

  ميسر شد.  "ميان بخشي"به اين ترتيب امكان تهيه چهارچوب نمايش به صورت 

تشكيل شده و اعضاي   "ت بحرانآماده سازي موزه مديري"براي هموار كردن آماده سازي موزه , توصيه ميشود كه  دفتري براي 

اين دفتر به صورت رسمي استخدام شوند. تيم كنوني آماده سازي موزه (همكاران ايراني پروژه در سازمان مديريت بحران تهران) 

اعضاي اصلي و كليدي اين دفتر محسوب خواهند شد و افراد ديگري نيز از بخشهاي ديگر سازمان مديريت بحران تهران شامل 

  , و غيره نيز الزم است كه عضو اين دفتر باشند.  ITودجه و حسابداري , روابط عمومي , دفتر ب

) كميته علمي 1كميته مشاور زير به منظور پشتيباني از آماده سازي محتواي موزه تشكيل شوند:  2به عالوه , پيشنهاد ميشود 

كه در مورد محتواي نمايش مشاوره ميدهند و نظارت دانشگاهي: شامل پروفسور ها و محققان دانشگاهي و موسسات تحقيقاتي 

) كميته متخصصان مديريت بحران: سازمانهاي مربوط به فعاليتهاي مديريت بحران مانند سازمان 2ويرايشي بر محتوي دارند 

در بخش   آتشنشاني , جمعيت هالل احمر و غيره. اين كميته در مورد قسمتهاي نمايشي مرتبط با فعاليت تخصصي خود و عمدتا

  مشاوره ميدهند.  "اقدامات پيشگيري مديريت بحران "و   "بحرانهاي طبيعي در گذشته "نمايشي 

  توصيه ميشود دفتر و كميته هاي ذكر شده فوق هر چه زودتر تشكيل شوند. 

  

  

 يساختار پيشنهادي براي مرحله اماده ساز 3.2.22 شكل 
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 سازماندهي موزه مديريت بحران تهران  )3(

بر اساس تصميم شهرداري تهران موزه مديريت بحران تهران مستقيما زير نظر رياست سازمان پيشگيري و مديريت بحران شهر 

تهران خواهد بود . تصوير زير سازماندهي پيشنهادي موزه مديريت بحران تهران را نشان ميدهد. ( پيشنويس). موزه توسط 

ان شهر تهران, كاركنان سازمان پيشگيري و مديريت بحران شهر تهران كه بخشهاي مختلف سازمان پيشگيري و مديريت بحر

جايگاههاي ديگري نيز در موزه دارند و كارمندان استخدام شده مخصوص موزه پشتيباني خواهد شد. مطلوب است كه اعضاي ذكر 

  بخش بمانند. شده ي دفتر آماده سازي موزه ,  به طور مستمر و دائمي ( نه موقت و دوره اي) مسوول هر 

 

 سازماندهي پيشنهادي موزه مديريت بحران تهران( پيشنويس). 3.2.23 شكل 
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پيشنويس شرح مشاغل ذكر شده در باال نيز تهيه شده است. پيشنويس هاي فوق بر اساس  تغييرات آتي سازماني توسعه بيشتري  

مثال , هنگامي كه جزئيات طرح بهره برداري و طرح نمايش تهيه شد , بخشها و گروههاي مرتبط با هر زون يا  برايخواهند يافت. 

محدوده نمايشي بايد در دپارتمان توسعه و تحقيق و جمع آوري  و ايجاد محتوي , ايجاد شوند و نقش و مسووليتهاي هر بخش و 

  گروه به تناسب بر اساس آن تعريف شود.

  

 بع انساتني طراحي من )4(

اگر چه سازماندهي پيشنهادي موزه مديريت بحران تهران و تعداد كارمندان پيشنهاد شده هنوز به طور رسمي تاييد نشده است 

  برنامه منابع انساني تا تاريخ گشايش موزه به شرح زير تهيه شده است

 

 بع انسانيبرنامه منا 3.2.24 شكل 

 

حصول اطمينان از اينكه موزه توسط كارمندان توانا كه به انداره كافي از قبل آموزش ديده اند گردانده و اداره ميشود ضروري 

  است. همچنين مهم است كه آموزشهاي مربوطه در موزه قبل از  تاريخ گشايش موزه برگزار شود. 

برنامه آموزش كارمندان موزه بر حسب موضوع و نوع كارمندان تهيه شده است. همچنين برنامه درخواست پشتيباني آموزشي از  

  سازمانهاي مربوطه مانند سازمان ميراث فرهنگي , آتشنشاني و غيره در نظر گرفته شده است. 
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 ضرورت آموزش بر حسب كارمندان و موضوع 3.2.14 جدول 

 مطلب گروه
 مدير و رئيس

 معاونت
سرپرست 

 بخش
پرسنلبخش (بر 

 حسب بخش)

 مديريت

 ○ ○ ◎ اصول مديريتي موزه مديريت بحران
عملكرد و رسالت اجتماعي موزه مديريت بحران سياست  ◎ ○ ○ 

 ○ ◎ ◎ سياست ها و فعاليت هاي سازمان پيشگيري و مديريت بحران

عمومي روابط  

 ○ ◎ ◎ استراتژي براي تبليغ و روابط عمومي
 △ ◎ ◎ ارتباط با رسانه ها

 ○ ○ ○ اشياي موزه و اشياي مربوط به كاهش خطر بحران

برنامه آموزش 

كاهش خطر 

 بحران

 △ ○ ◎ اصول آموزش كاهش خطر بحران
 ○ ◎ △ طراحي نمايشگاه ها و رويدادها

نمايشگاه و مديريت رويداد  هدايت  △ ◎ ◎ 

ارتباطات/ 

 پذيرايي

 ○ ○ △ ارتباط موثر شامل درك مردم از مقوله كاهش خطر بحران
 ◎ △ △ زبانهاي خارجي

قانوني و مقرراتي جنبه هاي مذهبي،  ◎ ◎ ○ 
 ○ ◎ ◎ كنترل كيفيت خدمات بازديدكنندگان

 ◎ ◎ ○ سيستم اطالعات/ سمعي بصري در موزه
خدمات رفاهي مديريت  △ ◎ ○ 

كنترل اسناد/ 

 اشيا
داده ها/ اشيا در موزه مديريت بحران جمع آوري، ثبت و ذخيره  ○ ◎ ○ 

ديجيتالي كردن مطالب (دو بعدي و سه بعدي) تكنولوژي  △ ○ ◎ 

     

◎ 1 اهميت درجه , ○ 2 اهميت درجه  انتخابي△,

 
 طرح همكاري و مشاركت با ساير سازمانهاي مربوطه  )5(

براي آماده سازي نمايش و عملكرد موزه , سازمان پيشگيري و مديريت بحران شهر تهران از ساير سازمانهاي مربوط با مديريت 

 بحران مانند سازمان آتشنشاني , هالل احمر ,  و غيره درخواست پشتيباني خواهد كرد. اين سازمانها به شرح زير ميباشند: 

 سازمانهايي كه از آنها براي پشتيباني از موزه مديريت بحران تهران درخواست خواهد شد 3.2.15 جدول 
 مرحله عمل مرحله آموزش مرحله آماده سازي 

قسمتهاي نمايشي مربوط به فعاليتهاي  سازمان آتشنشاني
 سازمان آتشنشاني در هنگام بحران

استفاده روشهاي آموزش چگونگي 
 از خاموش كننده آتش

كارمندان بازنشسته براي آموزش 
 اطفاي آتش

پليس راهنمايي 
 رانندگي

قسمتهاي نمايشي مربوط به فعاليتهاي پليس 
در هنگام بحران راهنمايي رانندگي  

- - 

هالل قسمتهاي نمايشي مربوط به فعاليتهاي  هالل احمر
 احمر در هنگام بحران

اوليهروشهاي آموزش كمكهاي  كارمندان بازنشسته براي آموزش  
 كمكهاي اوليه

خدمات پزشكي 
 اورژانس

قسمتهاي نمايشي مربوط به فعاليتهاي 
هنگام بحران خدمات پزشكي اورژانس  

كارمندان بازنشسته براي آموزش  روشهاي آموزش كمكهاي اوليه
 كمكهاي اوليه

سازمان ميراث 
 فرهنگي

 تصدي كتابخانه و موزه ثبت اطالعات
 ثبت اطالعات

- 

سازمانهاي پيشگيري 
و مديريت بحران 

( مناطق تحت تاثير 
 بحران)

قسمتهاي نمايشي مربوط به بحرانهاي 
 گذشته در ايران

- - 
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 طرح مالي  )6(

بودجه براي موزه توسط شهرداري تهران تامين ميشود.  با توجه به ساير موزه ها در ايران و كشورهاي ديگر به منظورنشان دادن 

اهميت موزه  مقدار كمي مبلغ ورودي براي بازديدكنندگان در نظر گرفته شده است. در عين حال استثنا هايي هم در نظر گرفته 

سال و دانش موزان مدارس. (نصف قيمت براي  70سال , شهروندان سالخورده باالي  7كان زير شده است : مبلغ ويژه براي كود

  دانش آموزان و كارمندان دولت). 

از موزه , منابع درآمد مستقل براي موزه از طريق كافه و  پايدارمستمر و ايجاد درآمد براي بهره برداري همچنين به منظور 

  زاري مراسم ويژه و غيره در نظر گرفته شده است. رستوران , مغازه , و محلهاي برگ

 مديريت بازديدكنندگان  )7(

 - بازديدكنندگان  به همراه راهنما     –بازديدكنندگان گروهي   -نوع مديريت براي بازديدكنندگان در نظر گرفته شده:  

ور داشته باشند يا بازديد آزاد داشته باشند. بازديدكنندگان آزاد.  بازديدكنندگان انفرادي ميتوانند انتخاب كنند كه با راهنما ت

بازديدكنندگان اصلي در طول روزهاي هفته  بازديدكنندگان گروهي خواهند بود مانند دانش آموزان مدرسه ها , كارمندان دولت , 

ازديدكنندگان شركتهاي خصوصي  , گروههاي دوام و اين گروهها بر حسب روز هفته برنامه ريزي خواهند شد. رزرو بليط براي ب

 گروهي الزامي است. 

عالوه بر موارد ذكر شده در باال , موضوعات و مسائل ديگري نيز مانند طرح انتشارات (نشر) , طرح خدمات رفاهي و طرح 

  نگهداري ,  در طرح بهره برداري و نگهداري موزه در نظر گرفته شد.

ير زير آماده شده است. امور زير به موازات ساخت وساز ساختمان در اين مرحله  برنامه كلي مرحله آماده سازي موزه طبق تصو

  موزه و نمايش بايد تهيه شوند  و طرحهاي موبوطه با هم در هماهنگي قرار گيرند. 
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  كلي اجرابرنامه  3.2.16 جدول 

 
  ماخذ: گروه كارشناسان جايكا 

   تهيه شد.  2015دسامبر  درپيشنويش برنامه توجه: 
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  )8- 2برگزاري كارگاههاي مديريت بحران جامعه محور ( فعاليت 】17【 8.3.2

 رئوس مطالب  )1(

كارگاهها و آموزشها در مورد موضوعهاي زير در طول جلسات منظم با همكاران ايراني پروژ  و همچنين هنگام سمينارها , برگزاري 

  مناسبتهاي خاص .

  】سمينار【

كه از طريق مصاحبه  مطالعه و بررسي موردي موزه مديريت بحران و اهميت منابع و ماخذ دست اول و درجه يك ∙

شناسايي محلي مناطق آسيب ديده جمع آوري شده اند همانند اسناد و موارد ضبط شده بحران ,  هاي شخصي و 

 وضعيت آسيب , تجربه هاي بازماندگان و شهروندان 

  ن تهران در زمينه بحرانتحليل آگاهي شهروندا ∙

∙  
  】كارگاه【

 بازبيني بررسي هاي موردي طرح هاي جامع مختلف آموزش كاهش خطر بحران ژاپني  ∙
 در نظر گرفتن بررسي هاي موردي برنامه آموزشي كاهش خطر بحران و سياستها در بازبيني موضوعات و برنامه اموزشي  ∙
 در نظر گرفتن نوع ارائه آموزش  كاهش خطر بحران ∙
 معرفي ابزارهاي آموزشي يادگيري فعاالنه  ∙
 در نظر گرفتن سناريو براي برنامه هاي تلويزيوني  ∙
 دستور العمل براي تهيه سناريو , برگزاري مانور و تمرين , و روش ارزيابي  ∙
 جمع اوري اطالعات , درسهاي اموخته شده و مصاحبه با بازماندگان بحرانهاي گذشته زلزله در ايران  ∙
 ر مورد كاهش خطر بحران در ژاپن  و پيشنهاداتي براي استفاده از نتايج آنهانظرسنجي د ∙
 نقش رسانه ها  ∙
  】آموزشها【

 متودولوژي و روش استفاده از ابزار آموزشي يادگيري فعاالنه كه در اين پروژه تهيه شده است  ∙
 بازيهاي كارتي ژاپني ∙
 موضوعات آموزش بحران براي موزه مديريت بحران  ∙
 طرح بهره برداري و نگهداري  ∙

نتايج نظرسنجي آگاهي شهروندان در زمينه بحران با كارمندان سازمان پيشگيري و مديريت بحران تهران  , ساير  در سمينار,

  مشاركت شده است.ها  NGOبخشهاي مربوطه در شهرداري , دانشگاهها , انسيتوهاي مرتبط , و 

 برگزاري سمينار و  كارگاهها  )2(

در اين پروژه همكاران ايراني خودشان فعاليتها را رهبري كردند و مسوول امور  بودند . كارشناسان ژاپني تنها اطالعات مربوطه و 

تجربياتشان را در اين زمينه در اختيار آنان قرار دادند. مطابق اين اطالعات , همكاران ايراني فعاليتهاي مربوطه را خودشان به 

ات منظم به صورت كارگاه و بحث و گفتگو در مورد موضوعات مختلف برگزار مي شد. همكاران ايراني در مورد  انجام رساندند. جلس

مباحث خاصي درخواست اطالعات ميكردند براي مثال در مورد نقش رسانه ها و نظرسنجي در مورد آگاهي بحران در ژاپن , كه 

ف ايشان بود .آنها بسيار سريع ياد ميگيرند و تالش بسيار بزرگي براي انجام نشانگر عالقه  آنها و ارتباط اين مباحث با ساير وظاي

وظايفشان در اين پروژه كردند. آنان انچه را از اين جلسات كارگاه و گفتگو بر گرفته بودند درك و تحليل كرده و سپس مطابق  و 

در نهايت كيفيت خروجي بسيار باالتر از حد انتظار بر اساس تجارب خودشان و با در نظر گرفتن شرايط تهران به كار مي بستند..

  اوليه بوده است. 

سمينار در مورد نظرسنجي اجتماعي برگزار شد و نتايج مفيد متغيرهاي مربوطه كه منجربه اقدام براي مديريت بحران ميشود نشان داده 
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بخش برنامه , خدمات اجتماعي , آتشنشاني , مديران  شدند. شركت كنندگان نمايندگان دپارتمانها و بخشهاي مختلف شهرداريها از جمله

گانه , مراكز دانشگاهي و  پژوهشگاه بين المللي مهندسي زلزله و لرزه شناسي و نهادهاي مردمي غير دولتي با تمركز بر  23بحران مناطق 

ررسي قرار گرفت و نظرهاي مختلفي كاهش خطر بحران و سازمانهاي بشر دوستانه بودند. در سمينار روش آموزش بحران مورد بحث و ب

تبادل شد. موارد و مطالب آموزش فعال معرفي شد و شركت كنندگان به اين موضوع عالقه نشان دادند و بحث و تبادل در اين زمينه بين 

 . كساني كه تجربه آموزش شهروندان را داشتند ترغيب شد
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 رئوس مطالب سمينارها , كارگاهها و آموزشها 3.2.17 جدول 
 تاريخ عنوان نوع 

   سمينار

  نمايش ها و مسائل مربوط به نگهداري موزه مديريت بحران سمينار در مورد

3.2.2013 

 4.12.2013 سمينار در مورد نتايج نظرسنجي اجتماعي
بازبيني طرح جامع و مطالعات موردي طرحهاي جامع  مختلف در زمينه  كارگاه

 آموزش كاهش خطر بحران در ژاپن  
20.11.2012 

در نظر گرفتن برنامه آموزشي  و مطالعات موردي آموزش كاهش خطر 

  بحران

 سياستهاي بازبيني موضوعات و برنامه آموزشي  

30.10.2012 
4.11.2012 
7.11.2012 
11.11.2012 
12.11.2012 
14.11.2012 
27.01.2013 
30.01.2013 
6.2.2013 
16.2.2013 

 4.2.2013 در نظر گرفتن نوع و روش ارائه آموزش كاهش خطر بحران 
1.9.2013 

 1.9.2013 ابزار آموختن فعاالنه 
23.11.2013 
21.1.2014 

 2.12.2013 در نظر گرفتن سناريو براي تهيه برنامه هاي تلويزيوني 
9.12.2013 

در نظر گرفتن دستور العمل براي تهيه سناريو براي تمرين ها و مانور ها , 

 رهبري كردن تمرين ها و مانور ها  و روش ارزيابي آنها 
26.11.2013 
27.1.2014 

جمع آوري اطالعات , درسهاي آموخته شده , مصاحبه و تجارب بازماندگان 

 بحران هاي زلزله هاي گذشته در ايران  
12.2.2013 
18.2.2013 

موارد نظر سنجي ژاپني در زمينه كاهش خطر بحران و پيشنهاد براي 

 استفاده از نتايج آنها   
3.12．2013 

 2.9.2013 نقش رسانه ها
بر اساس درسهاي آموخته شده از بحرانهاي  Cross Roadتهيه بازيهاي 

 گذشته 
2.2.2015 
8.2.2015 

آموزش در مورد متودولوژي و روش استفاده از ابزار آموختن فعال كه در  آموزشها

 اين پروژه تهيه شده است 
22.11.2014 
25.11.2014 

 15.12.2014 خطر بحرانكاهش معرفي بازيهاي كارتي ژاپني در زمينه آموزش 
 17.2.2015 آموزش در زمينه موضوعات آموزشي ژاپني براي موزه مديريت بحران 

 طرح بهره برداري و نگهداري 
 

17.2.2015 
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 چهار چوب مديريت بحران جامعه محور 3.2.25 شكل 

 

تا اول  1393مهر  26(  2014اكتبر  23 -18در برج ميالد تهران از تاريخ   "شهر آماده : سالم به تهران آماده"اولين فستيوال 

نفر از معلمان مدرسه ها , دانش آموزان , گروههاي دوام ,  و مردم در اين فستيوال  1000) برگزار شد. حدود   1393آبان 

از اين فستيوال , همكاران ايراني پروژه با استفاده از ابزار آموزشي كه جديدا در اين پروژه تهيه  شركت كردند و حضور يافتند. قبل

شده بود, آموزشهايي براي معلمان مدرسه ها , دانش آموزان , گروههاي دوام, مربيان كاهش خطر بحران , كارشناسان منطقه اي 

  كاهش خطر بحران و غيره برگزار كرده بودند. 

    

ناريتهيه برنامه سم  
 اجراي سمينار اجراي سمينار

 

 ارزيابي

تهيه سمينار براي  

سمينارارتقاي  شركا  

 ارزيابي از طريق پرسشنامه هاي ساده و مصاحبه 

تعليم و ارتقاي سخنرانها و آموزش 
 دهندگان

 باال بردن آگاهي 



 پروژه ظرفيت سازی برای
 کاهش خطر زلزله و مديريت بحران در تهران

172 

 

  

 "ير تهرانانعطاف پذآماده و شهرسالم به  "جشنواره اولين  3.2.26 شكل 
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 )9 - 2اجراي مانور و تمرين تخليه اضطراري محله هاي مشخص شده (فعاليتهاي 】18【 9.3.2

  نماي كلي )1(

ها به اشتراگ گذارده NGOرئوس مطالب بدست آمده  بايد بينسازمان مديريت بحران شهر تهران، محله ، ناحيه ، قسمت و   

  شود.

 )1تصميم گيري بر روي محله مورد نظر يعني جايي كه تمرين تخليه اضطراري قرار است انجام شود ( محله ازگل منطقه  

 ليه و نقشه عملياتي آن تاييد مسيرهاي تخليه و همچنين مكانهاي تخ 

تعيين و تائيد شرح وظايف هر يك از شهروندان طرح دوام ، سازمانهاي محلي ، مقامات دولتي و تك تك مردان و زنان جامعه  

 و نقش هر يك از آنها 

 تعيين و جايگزيني تجهيزات و امكانات مورد نياز در جامعه انساني هدف  

الذكر تمرينهاي تخليه به اجرا گذاشته شده و مطابق با دستاوردهاي آن گزارشهايي  با توجه به شرح وظايف و فعاليتهاي فوق 

 نيز تهيه شده است

پس از انجام تمرينها كيفيت و كميت ارائه شده مورد ارزيابي قرار گرفته و براساس اين ارزيابي پرسشنامه ها و ارزشيابي نامه  

 عكاس آن در دستورالعملهايمربوطه تهيه و اجرا شده استها و پرسشنامه هاي مربوطه براي تهيه بازخورد و ان

 ) به اجرا گذاشته شد.9در نهايت بر مبناي بازبيني ها و بازخوردهاي تهيه شده دومين تمرين آموزشي در منطقه( 

 

  تمرين و اجراي مانور )2(

طرحها و نقشه هاي گريز خروج اضطراري بر اساس طرح و نقشه سازمان مديريت بحران شهر تهران حاوي چندين نوع از 

اضطراري عملياتي مي باشد كه هر يك به فراخور گروه خاصي از شهروندان را مورد پوشش قرار دادهاست . مثال مديران درگير در 

امر پيشگيري از بحران و ديگر طرح ها براي شهروندان عمومي و كلي و همچنين طرحهاي ديگري براي كارمندان قسمت اجرايي 

زير مجموعه آن . آن دسته از تمرينهاي خروج اضطراري كه براي شهروندان طراحي و اجرا شده است بر اساس مدلي و شهروندان 

از تمرينهاي مقابله با آتش طراحي گرديد و در مقياس محله ها و بعنوان يكي از پروژه ها توسط گروه مشاور جايكا عملياتي و اجرا 

ملياتي ديگري نيز با سازمانهاي ذيربط و مرتبط به اجرا گذاشته شده مانند شد. همچنين و در همين راستا تمرينهاي ع

ايستگاههاي آتش نشاني ،جمعيتهاي هالل احمر، پليس ترافيك تهران، پليس انتظامي ، مدارس منطقه و نظايرهم. در مجموع و از 

ته اجرا و انجام اين تمرينهابه نوبه خود محله تهران به اجرا گذارده شده است الب 5تا كنون چنين تمرينهايي در  2008سال 

نيازمند تالش و آماده سازي بسيار فراوان و بودجه باال مي باشد چرا كه هر يك صدها هزار نفر از شهروندان را در هرتمرين درگير 

  د.كرده و اين خود به معني هماهنگي باال با پليس ترافيك ،كنترل ترافيك شهر و همچنين نيروي انتظامي مي باش

اگرچه و همواره اجراي چنين تمرينهاي آماده سازي بالشك بسيار الزم و ضروري مي نمايد اما از سوي ديگر بررسي ها و 

آزمونهاي آگاهي سازي چنين بر مي آيد كه بسياري از شهروندان عمال در هنگام بروز فاجعه فاقد آگاهي و دانش الزم براي اقدام 

ملياتي چندين تمرين و نحوه اجراي آن  بايد به شهروندان داده شود تاآنها بتوانند با فراگيري مناسب مي باشند. بنابراين طرح ع

اقدامات مورد لزوم و چگونگي اقدام در شرايط عادي و نيزچگونگي اقدام در صورت رخداد فاجعه و بحران و نيز اقدامات قابل اجرا 

ه را با نظم و ترتيب منطقيو زمانمند به اجرا گذارند. همچنين الزم پس از آن و همچنين چندين ساعت پس از بروز بحران و غير

است تا شهروندان بدانند و آگاه باشند كه مكانهاي تخليه اضطراري محلي آنها كجاست و چه دسته اقداماتي را الزم است تا انجام 

وه ايفاي نقش آنها در محل بحران و رخداد دهند و يا بايد كه انجام دهند و نقش هر يك از افراد در گروه تعريف شده و نيز نح

حادثه تعريف و تعيين گردد .چنين تمرينهايي بايد دوباره و دوباره تكرار شوند تا شهروندانبا آنها مانوس شده و آشنايي بيشتري 

يزي و سامان يابد تا پيدا كنند .چنين تمرينها و اقدامات آموزشي مثال در سطح محله ها و توسط محله هابايد آغاز شود و برنامه ر

چنين تمرينهاي محلي با آساني بيشتر و آسودگي و البته تكرار در تمرين به وقوع بپيوندد تا شهروندان در سطوح مختلفي از كار 

تيمي در  محله مانند خيابانها به وظايف خودآگاه و تمرينها را انجام دهند. در چنين سامانه اي از تمرينها شركت كنندگان مي 

ها و سازمانهاي  NGOند از خانه هاي محله و ديگر مكانها براي فعاليتهايشان استفاده كردهو نيز از آن سو دفاتر محله ، توان

 محلي نقش حامي و راهبر را پيدا خواهند كرد.
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 محلهسطح در ي تمرين هاي آماده سازي ساز يادهساختار پ 3.2.27 شكل 

 

در دو مرحله كامال متفاوت و با بافت پايلوت  اورژانس را بصورت يندو تمر يددر سامانه جد يدجد يستمس ينمثال در ا يبرا

آن  يامدكه در پ يمو مشخص نموده ا يفاورژانس را تعر ينهايو سامانه تمر يممتفاوت به اجرا گذارده ا يطمتفاوت و شرا ياجتماع

موفق ارائه شده است تا به واسطه آن به كمك آن شهروندان بتوانند  ينتمر يكآماده و جهت اجرا  يكل  يها يخطوط و خط مش

 شهروند مدار بوده و به كمك  ينهاتمر ينكننده ا يزيسامانه برنامه ر يانم ينو اجرا كنند. در ا يرا خود سامانده ينهاييتمر ينچن

NGOيفيو ارتقاء ك يابيكه ارزش ييگذارده خواهد شد. از آنجا جراو عمده به ا ياصل يفوظا يو منطقه ا يبوم يها و سازمانها 

ها همواره مشغول گرفتن  يابدر خور و مدنظر آماده  شده و ارز يستهايباشد چك ل يم ينهاتمر ينا يهمواره مدنظر اصل ينهاتمر

قابل توسعه و بهبود را  يرد و حوزه هاهستند و موا ينهاانجام تمر يفيتو ك يبازخورد و پاسخ به پرسشها در خصوص محتو

  .كند يمشخص م

 يباال يشاخص ها يكه برا ي) به اجرا گذارده شد منطقه ا1در منطقه ( يدها در سامانه جد ينتمر يننوع از ا ينبار و اول يناول

آموزش دهنده دوام  NGO يككه  يرانبا كمك خانه نجات ا ينتمر ينباشد ا يم يتآن همواره حائز اهم يو اقتصاد ياجتماع

از داده ها اقدام كردند كه سازه ها و ساختمانها و خانه  يگاهپا ياقدام آنها به جمع آور ينو اجرا شد. در ا يزيباشد برنامه ر يم

تنگاتنگ با دفاتر  يو با همكار يهو دفتر ناحسازمان مديريت بحران شهر تهران  نقشه مشخص و با كمك ي يكرا رو يمحل يها

در ان منطقه با  يمو شهروندان مق امچند گروه با كمك هم به مساعدت دو ين. ايدو اجرا گرد يزيو محله ها برنامه ر يهحمناطق نا

 يو آگاه يهامناسب اقدام نمودند و آمادگ يويسنار يهو تعامل با مقامات مربوطه به ته يتهادر فعال يارتباط و هماهنگ يجادا

داده ها  ينا يتنها پس از جمع آور.و مرور آن پرداختند ينمحقق ساختند و به تكرار تمر ينتمر ينانجام ا   يالزم را برا يهايساز

مشاوره متخصصان  يزانجام شده و ن يها ينبحران تهران  با آموختن از تمر يريتسازمان مد ينانجام شد . همچن ينبود كه تمر

يه اقدام به تهپيشرفت , و آنچه بايد در راهنما گنجانده شود , از جمله مسائل و معضالت فعلي , رويكرد آينده براي  حوزه ينا

ها از  ييافتهتمام يشمجدد و پاال يبررس يباها را به انجام رساند . در اقدام بعد ينتمر ياتها و نحوه عمل ياز خط مش يسينو يشپ

 يينها ينهاتمر ياجرا يستنتاج و براا يينها يها يخط مش ياها  guide lineينهاتمر ياجرا يانچه كه اجرا شده بود و چگونگ

ها   ينتمر ينا يفيجهت توسعه و بهبود ك يشنهادخود به ارائه چند پ ينهاتمر يبرخواسته از اجرا يآموزش يجنتا ينشد . اول

  .شد يمنته  يدكن يمشاهده م يرهمانطور كه در ز
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  پيش طرح توسعه و بهبود كيفي تمرين ها 

 ها با موضوعات ويژه نظير اين كه: تمرينتصحيح ديدگاهها و رويكرد ها نسبت به  ∙

 تمرين اقداميست براي اندازه گيري و محك زدن توانائيها و تشخيص نقاط قوت و ضعف  -

ديگر اينكه ايده آل گرايي هدف نهايي نيست و همواره نقاط ضعف و كاستي ها براي كاملتر و بهتر شدن بايد مد نظر  -

  تشخيص قرار بگيرد .و 

گروه هاي دوام با توجه به رول اصلي كه ايفا ميكنند بايد آموزشهاي تخصصي بيشتري را ببينند و ميزان دانش و سطح  ∙

 آگاهي خود را نسبت به فجايع طبيعي باالتر ببرند 

ر مورد چگونگي ضرورت آموزش و توانمندسازي مديران و كاركنان شهرداري ها در سطوح مختلف و سمت هاي مختلف د ∙

به تمام سطوح مديريتي شهرداري و نيز تجهيز آنها براي  ICSبرخورد با بحران هاي طبيعي ضرورت اختصاص سامانه 

 رسيدن به هدف غايي آماده سازي و هماهنگي نهايي 

عد از بروز فجايع  ارائه و تعيين تعريف دقيق تر از شرح وظايف و انتظاراتي كه از اعضاي طرح دوام در قبل ، در خالل  و ب ∙

 طبيعي مي رود آن هم با توجه به مهارتها و دانشي كه كسب كرده اند و چگونگي تعامل آنها با اعضاي گروه محله ها

بكارگيري ، پياده سازي و اجراي فعاليتهاي اصلي در هر تمرين توسط اعضاي گروه دوام و بنا كردن حس اعتماد به نفس  ∙

 ز اين محله ها براي اعضاي داوطلب در هر يك ا

 ايجاد و تمرين ارتباطات بهتر و آشنايي با ديگر اعضاي دوام و محله هاي ديگر  ∙

 تقويت ساختار و حمايت بهتر و توانمند سازي اعضاي دوام كه در تمرين شركت كرده اند  ∙

 ز پيش تعيين شده كمك به كسب تجربه اي درخور  و راهنمايي اعضاي طرح دوام براي رسيدن و نزديك تر شدن به اهداف ا ∙

كمك به تشريك مساعي و شركت در فعاليتها و نيز كسب تجربه در ايجاد هماهنگي ، برقراري ارتباط ، تصميم گيري و  ∙

 مديريت بحران توسط تك تك شركت كنندگان در تمرين

 محلهآگاهي رساني هاي جمعي ،كلي و گروهي و خلق روحيه مشاركت جوئي و همكاري در سرتاسر محله ها و هر  ∙

  تحريك و برانگيختن حس ضرورت براي بهتر شدن و ارتقاء كيفيت فعاليتهاي تمرين در محله هاي ديگر  ∙

  نتايج حاصل از آموزش تمرين دوم پيشنهادات و ارزيابي هاي طرح شده در ليست زير را بهمراه آورد ∙

حل شدن به پيش كشيده مي شود و ان جالب اينكه طي نتايج بدست آمده از هر دو تمرين آموزشي يك مسئله مشترك براي 

ميزان مناسب و درخور از وظايف براي اختصاص دادن به هر يك از اعضاء دوام بوده است با توجه به درسهاي فراگرفته شده از اين 

شان داده تمرينها چنين به نظر ميرسد كه اعضاء دوام بايد هر چه بهتر و توانمدتر به موقعيتهاي محلي و رخدادهاي بومي واكنش ن

  و در ماههاي آتي عكس العمل مناسب از خود نشان دهند.

  پيشنهاد براي ارتقاء و بهبود در اين زمينه : 

 اختصاص وقت بيشتر و درخور براي آماده سازي در انجام تمرين ها   ∙

نياز در صورت  آگاهي بخشي بيشتر و آماده سازي شهروندان نسبت به وظايفشان ، ماموريتهاي اجتماعي و فعاليتهاي مورد ∙

 بحران

 صرف زمان بيشتر و درخور براي طراحي و نقاشي جراحت هاي ساختگي در تمرين  ∙

 تعريف مجدد و ايجاد توازن بين شرح وظايف، فعاليتها و ماموريتهاي قابل انجام در بين اعضاء گروه دوام  ∙

  نقاط قوت  

 نفر از شهروندان و سكنه محله  600شركت بيش از  ∙

 ياري و مديران  محلهشركت اعضاء شورا ∙

انجام تمامي موارد برنامه ريزي و هماهنگي هاي الزم بصورت بومي توسط محله، خانه دوام وشوراي عالي به انجام رسيد به  ∙

 صورت مستقل 

 
تهيه و ارائه محتوا آموزشي جالب و ارائه دوره هاي آموزشي براي اعضاي جوامع محلي عالوه بر اين خط مشي هاي تمرينها طبق 
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 نمودار زير تهيه و ارائه شدند . 

 
 و تمرينهاي مديريت بحران  يآموزش برنامه  روند يو اجرا يزيبرنامه ر 3.2.28 شكل 

 

نشان داده شده اند در حين آماده سازي  18.3.2همانطوري كه مالحظه مي كنيد دستورالعملهاي اجرائي تمرين در جدول 

گفتگو بين همكاران مشاور ايراني در پروژه در اثنائ آماده سازي گفتگو و تعامل با همكاران مشاور ايراني در پروژه و متخصصين 

و هر تيم بر روي محتوي انجام شد و پس از كسب  توافق نهائي روي جدول فعاليت اين جدول قسمت به قسمت نوشته شده 

توسط همكاران مشاور ايراني در پروژه نهائي شد. در روند واقعي و حقيقي پياده سازي اين طرح در حين برنامه ريزي  و ارزيابي 

اين تمرين دستورالعملهاي تهيه شده براي ذينفعان محلي وهمچنين بازخورد فعاليت كاربران در نتايج نهايي انعكاس داده شد و 

  رد بهتري از آن حاصل آيد. دخيل گرديد تا درك و عملك

  ها دستورالعملعملياتي ساختار  3.2.18 جدول 

 مطالب عنوان فصل

  مفهوم اول

 يمعرف
 برنامه

 يشناس واژه
 ها هدف دستورالعمل

يزيبرنامه ر دوم  

 مانورها و تمرين ها ييوسنار
 يص وظايفو تخصزينفعان 

 ي دواماعضا يبرا يآموزش يها برنامه
 اطالعات در سطح محله و اشتراك انتشار

 ي ضروريها يتفعاليري روي گ تصميم
 يص وظايفكار جدول تخص يساز آماده

 سوم
اجراي تمرين 
 هاي آموزشي

 ياضطرار يهمراحل تخل
 منيا ياضطرار يهتخل فرآيند

 ات مانورمسابق و اجراي ها يبازانجام تمرين بصورت 
 يابيارز يندفرا ارزيابي چهارم

  ضميمه

 يوي مانورهاسنار نمونه 
 يف زينفعانظانمونه شرح 

 افراد تخليه شونده ثبت نام  فرم
 يقبه مشاركت در تمرين تخليه اضطراري تشو يبرا يغاتيتبلتهيه محتواي 

 يمناسب در طول اضطرار اقدامات
 ياضطرارتخليه كار در طول  يصتخص جدول

 مسابقهي كاهش خسارات و مديريت بحران در شكل ها يبازتشريح 
 يابي تمرين تخليه اضطراريارز فرم

    

Preparation of 

the drill plan 

Information-
sharing with 

SHs 

Prep of manual 

for the plan Implementation Implementation 
Improvement of the 

manual 

Evaluation based on simple questionnaires & interviews 

Process of Capacity Development in the Drill 
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 3خروجي  4.2

طراحي و آماده سازي طرح ارتقائ سيستم هشدار زودهنگام از جمله با بكارگيري سامانه تخمين خسارات و تلفات زلزله 【19】 1.4.2

 )3-1(فعاليتهاي 

 طرح كلي )1(

و   ه استايستگاه لرزه اي در تهران نصب كرد 10براي مشاهده لرزه هاي قوي سازمان پيشگيري و مديريت بحران تهران 

شبكه مشاهده لرزه هاي  "ساعت اول بعد از زلزله  72طرح پاسخ اضطراري براي  "همچنين در طول پروژه قبلي با جايكا به نام 

خسارت و تلفات وارده بر ساختمانها و كه  QD&LE systemقوي زلزله را ايجاد كرد.  سامانه تخمين سريع خسارات و تلفات 

شهروندان را در چند دقيقه اول بعد از زلزله  تخمين ميزند  نيز ساخته و تهيه  شده است. فعاليت تعريف شده باال يك طرح كلي 

خمين براي هدفهاي زير ايجاد ميكند: ارتقاي سيسيتم هشدار سريع  , انعكاس دستاوردهاي ساير خروجيها به سامانه كنوني ت

  سريع خسارات و تلفات, و تامين داده ها و اطالعات ورودي اين سيستم كه شبكه مشاهده لرزه هاي قوي زلزله ميباشد. 

اين فعاليت بوجود آورنده يك طرح كلي جهت توسعه سيستم پيش هشدار مي باشد كه در عين حال انعكاس دهنده خروجي هاي 

انه يا سيستم پيش هشدار در اين بخش چنين تعريف ميشود كه بصورتي تعريف شده بدست آمده از ديگر فعاليتها نيز است .سام

است كه هم با سيستم هشدار اضطراري زلزله به روش ژاپني  تطابق دارد و همچنين با هرگونه سامانه اطالع رساني فجايع طبيعي 

  ز بكار مي رود.و بحران هاي طبيعي ديگر براي اطالع رساني در مراحل ابتدائي رخداد زلزله ني

ابتدا به ساكن تعريف دقيقي از پيش هشدار بايد مشخص شود . مطابق با 

يا همان راهبرد بين المللي  براي كاهش بحران هاي طبيعي  ISDRاستاندارد

تهيه و ارائه اطالعات موثر و بموقع  "پيش هشدار چنين تعريف مي شود كه 

جتماع در معرض خطر اطالع توسط موسسات تعريف شده بصورتي كه به افراد ا

و آگاهي داده مي شود تا با انجام اقدامات الزم ريسك ، خطرپذيري از خطرهاي 

پيش رو را اجتناب كرده يا آنها را كاهش دهند و خود را براي عكس العمل و 

آنها همچنين بر اين عقيده هستند كه يك سيستم  "پاسخ مناسب مهيا كند.

)فاكتور  4) جزء مرتبط دروني يا (4و موثر(  پيش اخطار يا پيش هشدار كامل

) وجود سرويس 2) آگاهي نسبت به خطر 1مرتبط دروني  را دارا مي باشد. 

) توانايي در پاسخ. در پروژه 4اطالعات ) ارتباط و انتشار 3هشدار و مانيتورينگ 

)  در ارتباط مستقيم هستند با 3-6) (3-5) ( 3-3)( 3-2مدنظر فعاليتهاي(

) 3-1) قسمتي از فعاليتهاي (  3)و ( 38-) ( 3-7) (3-4) (2شماره (فعاليت 

 ) .4) و (1) مرتبط هستند با فعاليتهاي (3-8و( 

به منظور عملياتي كردن سيستم پيش هشدار اطالعات بدست آمده از سيستم 

) آماده سازي 1زير بايد محيا گردد:  در ابتدا بايد توسط سازمان ها به افراد زيربط تعريف شده دريافت شوند و از پي آن سه مورد

) برقراري ارتباطات و 3) زمانبندي و تعريف نقاط مقصد براي ارسال و در نهايت دريافت اطالعات. 2اطالعات سيستم پيش هشدار. 

حفظ نجولوژي ارتباطي بين اين نقاط.

راي جمع آوري و ارسال داده بSIQISو از سوي ديگرسيستمEEWSيك طرح سيستم پيش آگهي زلزله به صورت آزمايشي 

) . ماتريس رياضي داده هاي 1هاي زمين شناختي زلزله و شدت زلزله كمك كردند تا طرح عملياتي تهيه و بنا نهاده شود مانند (

بط فجايع طبيعي يا بحرانهاي طبيعي به نوبه خود ويژگيها و مختصات زمانبندي براي ارتباط با هر يك از افراد و يا سازمانهاي زير

) ليست شده است . و در نهايت و از پي آن يك طرح تكميل كننده و نيز بهبود 2را مشخص ميكند  همانطوريكه در شماره( 

دهنده براي تقويت شبكه ارتباطي  موجود با كمك از بكارگيري سيستمهاي قوي و قابل اعتمادي در سيستمهاي ارتباطي براي 

 ).3زلزله تهيه و ارائه شده است (
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 يح فعاليتها توض )2(

 همكاران ايراني طرح و نهايي شده است. توسططرح كلي سيستم هشدار سريع همانطوري كه  )1

 )A -D(بسته  يرانانجام شده در ا يو ارتباط آن با پروژه ها 3 يدر خروج يتهافعال 4.2.1 شكل 

در اينجا طرح كالن سيستم هشدار سريعي كه توسط سازمان مديريت بحران تهران پيش بيني شده است ارائه شده سازمان 

 به عهده داشته است. 1.4.2الف تا د را در نمايه   Packageمديريت بحران تهران طراحي بسته يا 

ارتباطي با ردياب هاي زمين لرزه در نظر گرفته شده و همچنين  Aالف يا   Packageهمانطوري كه مشاهده مي فرماييد در

بيشتر وكاملتري است ازشبكه لرزه نگاري حركتهاي قوي يا ارتعاشهاي قوي كه اين مهم به طريق نصب لرزه شامل پوشش 

شي و يا ارتعاشي نگارهاي بيشتر نسبت به تعدادي كه در پروژه قبلي نصب شده بودو همچنين بر پايه سيستم هشدار سريع لرز

شامل زير   Bيا بسته  Packageدر اين خصوص است 21و  20مي باشد همانطوري كه در نقشه مشاهده مي فرماييد فعاليتهاي

از  25و  22ساختهاي ارتباطي و از جمله افزايش مقاومت ارتعاشي يا لرزشي سيستمهاي ارتباطي در مقابل زلزله است . فعاليتهاي 

همان آناليز داده هاست كه شامل سيستم  سريع تخمين خسارت و  Package Cين قسمت است . سيستم اقدامات مربوط به ا

و  23تلفات است و از اضافه شدن به سيستم هشدار سريع شدت زلزله و ارتقاء آن بدست آمده است فعاليتهاي اين بخش شماره 

بحران است كه خود شامل جمع آوري و استفاده از مديريت اطالعات  Package Dدر طرح را شامل مي شود ودر نهايت  24

اطالعات پس از بروز زلزله و شامل سامانه اي براي پيش بيني ، رديابي و هشدار بحران هاي ثانويه است . در اين خصوص 

  در طرح به اين مورد اختصاص دارند. 26و  25فعاليتهاي 

ره دستورات و عملكردها ، نقش ها و مسئوليتهاي سازمان هاي زيربط ) اين مورد خود از جمله موارد روند قانون گذاري ، زنجي2

براي اقدام سريع و پاسخ اورژانس در بحران و نيز جريان كاري پايه و روشها و متدهاي جمع آوري، پردازش و به اشتراك گذاشتن 

  اطالعات و سياست گذاري و اتخاذ تصميمات كليدي مي باشد.

مضمون ثبت و راه اندازي [تهران در مواجه با بحرانهاي طبيعي در تهران به وضوح در بيانيه  نقش سازمان مديريت بحران شهر

اجرائي  11/8/2004) ذكر شده است كه در تاريخ 16055710163سيستم مديريت بحران تحت قانون تحريم براي شهر تهران (

ابتكار عمل را براي هرگونه اقدام مديريتي در بحران  شد . و اين به اين معني است كه سازمان مديريت بحران شهر تهران هرگونه

در داخل بدنه سازمان  TDMHهاي به وجود آمده طبيعي اتخاذ خواهد نمود.در اين راستا دفتر مركزي مديريت بحران تهران 

واسطه و پس از  مديريت بحران  شهر تهران تشكيل و بر پا خواهد شد و از تمامي سازمانهاي مرتبط بهره خواهد گرفت .به همين

آن .پس از برپايي دفتر مركزي ستاد بحران تهران اطالعات مربوط به بحران ها توسط اين دفتر مركزي جمع آوري و بين 

سازمانهاي مربوط توزيع خواهد شد . پس از تشكيل اين دفتر مركزي تمامي اطالعات و جزئيات مربوط به فجايع و بحران هاي 

و بالفاصله به اشتراك گذارده خواهد شد.سيستم هشدار سريع نيزالزم است تا با اطمينان كامل و با طبيعي جمع آوري و مستقيما 

ثبات اطالعات مورد نياز را مخابره كرده و به صورت موجز و مفيد اين اطالعات را با سازمانهاي ذيربط به اشتراك گذارد به 

فتر مركزي بحران تهران يا اتاق بحران تهران اطالعات بدست الزم است تا پس از برپايي د TDMHخصوص دفتر مركزي بحران 

آمده از فجايع طبيعي جمع آوري و به پايگاه هاي حمايت كننده در مناطق و محالت توسط دفتر مركزي بحران يا اتاق مركزي 

Package A: Sensing 【20】【21】 
>Improvement of seismograph network 
>Development of earthquake early warning system 

Package B: Communica on Infrastructure 【22】【25】 
>Improvement of seismograph network 
>Development of earthquake early warning system 

Package C: Analysis 【23】【24】 
>QD&LE ( ming/contents) 
>adding es ma on items and 
>seismic intensity aler ng func on  

Package D: Informa on Management  【25】【26】 
>Collec on and u liza on of real damage informa on 
>Predic on, detec on and warning system for secondary disaster event.  

TDMMO 【19】 
>Overall plan 

Other 
organiza ons, 

Commi ee 

Disaster-preven on Facility 
in each district 

Other 
organiza ons, 

Commi ee 

Other 
organiza ons, 

Commi ee 
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بحران ارسال گردد .

تامين حفاظت و  TDMH) اجراي طرح عملياتي ابتدائي تحت شرايط اضطراري ( مثال بر پايي اتاق مركزي مديريت بحران 3

امنيت اعضاء و كاركنان دفاتر مركزي و نيز جمع آوري و پردازش و توزيع اطالعات و داده هاي بحران و همچنين بر پايي سيستم 

  اهنگي و ارتباط بين سازمانها و ارگانهاي زيربط).پاسخ سريع و فعاليتهاي مورد نياز با هم

بسيار ضروري مي نمايد تا همكاري و هماهنگي بين آتشنشانها ، نيروي انتظامي ، پليس و ارتش ، بيمارستانها ، جامعه صليب 

ا وجود اين سرخ و ديگر نهادهاي مربوطه  و همكاران همگي برقرار شده و به صورتي هماهنگ و همگام و منسجم عمل كنند ب

همكاري بين دفتر سازمان مديريت بحران  شهر  تهران و ديگر سازمانها در فازهاي ديگرقبلي همين پروژه با شكاالتي مواجه بود 

مواجه بود اما با وجود اين شرايط حال حاضر پروژه با رويكردي واقع بينانه همت خود را بر روي برقراري بيشتر ارتباط با هماهنگي 

ديگر سازمانها و ارگانهاي مربوط به رخداد بحرانهاي طبيعي در تهران با اين رويكرد انجام مي شود و در اين روش واقع  و تعامل با

بينانه  بهبود رابطه بين ارگانهاي دولتي  و غير دولتي و و سازمانهاي زيربط وجهه همت قرار گرفته است .همانطوري كه قبال 

ان دچار حادثه و بحران طبيعي شود سازمان مركزي سازمان مديريت بحران شهر تهران سخن آن به ميان رفت هنگامي كه تهر

و با همكاري ديگر ارگانهاي مربوط پاسخ و واكنشي اضطراري و سريع را مهيا  TDMHبايد با برپايي دفتر مركزي مديريت بحران 

ديدگاههاي ديگر سازمانها را براي هر چه موثرتر بودن كند سيستم هشدار سريع بايد طوري بهبود يابد تا نقطه نظرات بازخوردها و 

پذيرا باشد چرا كه همواره ديدگاهها و كنشهاي ارزشمند هرگز از روي يك تصور قوي پشت ميز كار بر نمي آيد  و توصيه بر آن 

ائ و بهبود داده شوند تا است تا در هنگام اجراي عمليات واقعي حتي اگر سامانه ها ناقص و ناكارآمد نيز باشند بايد طوري ارتق

تمامي كليه نقطه نظرات و فيدبكها و پس خورهاي موجود را به صورت مستمر  وبا اتكاء به ارتباطي قوي بين سازمانها و ارگانهاي 

  زيربط و سازمان مديريت بحران شهر تهران پردازش و اكتساب نمايد.

رزه نگاري موجود در داخل و اطراف تهران با رويكرد  و عنايت به آماده سازي و مهيا نمودن طرح ارتقاء و توسعه شبكه ل【20】 2.4.2

 ) 2-3اقدامات آتي در بهبود سيستم هشدار سريع زلزله (فعاليت 

نماي كلي  )1(

لرزه نگار نصب شده در پروژه قبلي با مديريت مناسب و در شرايط خوب كنترل و نگهداري مي شوند و انتقال  10در حاليكه 

تكنولوژي جهت انجام اين پروژه در لرزه نگاري با موفقيت انجام شده سازمان مديريت بحران شهر تهران در ابتدا و از ابتدا چنين 

با كمك گرفتن از بودجه خود مشاهده لرزه هاي قوي موجود براي  ايستگاه 10به ايستگاه جديد  15قصد داشت تا با اضافه كردن 

  براي چگالي زلزله به طرز قابل توجهي پايين بود . موجود سازمان اين مهم را محقق سازد چرا كه پراكندگي نقاط رصدي

ي هشدار سريع زلزله بر اساس سيستم جمع بوده است سازمان مديريت بحران شهر تهران همواره و با عالقه پيگير نصب سيستمها

بنابراين سازمان مديريت بحران شهر تهران از مشاور ژاپني خود جايكا خواست تا سيستم لرزه نگارها را براي ايفاي نقش مهم 

 طابق شكل زيرم سيستم هشدار سريع زلزله برگسل ها و نواحي گسلي تهران كه احتمال باالي وقوع زلزله هاي مخرب در تهران

  داشت را نصب كند.
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   (http://atlas.tehran.ir/Default.aspx?tabid=240a) گسلهاي نزديك شهر تهران 4.2.2 شكل 

  

به واسطه ان بتوان  جا نمايي و مكان بالقوه براي ايستگاههاي لرزه نگاري مشخص و تعيين محل شدند تا 15در اين فاز پروژه 

شبكه لرزه نگاري موجود در تهران را قويتر و پوياتر نمود و به واسطه آن بتوانيم از طريق شهرداري سامانه هاي سيستم هشدار 

سريع زلزله ونيز  سيستم سريع تخمين خسارات و تلفات را بهبود بخشيم از پي آن سازمان مديريت بحران شهر تهران با بودجه 

گاه و امكانات مربوط به آن را ساخته و بر پا نمود و لرزه نگارهاي موجود را براي ثبت لرزه نگاري در شبكه به آن ايست 4خود 

  اضافه نمود .

لرزه نگار  30نقشه شبكه لرزه نگاري بالغ بر  2014ساله كاهش حوادث بحران شهر تهران در سال 5عالوه بر اين زير طرح 

ايستگاه لرزه نگاري كه از قبل در سيستم  15ايستگاه موجود و  10يش بيني شده است كه شامل ايستگاه لرزه نگاري در تهران پ

ايستگاه كامال جديد در نظر گرفته شده و طراحي شده است در اين طرح همچنين نصب و 5طراحي و پيش بيني شده است و 

ي مانند مركز تحقيقات ساختمان و سازه ايران نيز مي اضافه كردن شبكه هاي لرزه نگاري كه توسط ديگر سازمانها و همكاران ايران

ايستگاه لرزه نگاري ديگر را نيز براي  20باشد پيش بيني شده است اين شبكه طوري طراحي شده است كه ظرفيت اضافه كردن 

  بهبود سيستم هشدار سريع زلزله در خود مهيا دارد .

يزي شبكه لرزه نگاري به همكاران ايراني انتقال پيدا كرد آن هم در خالل البته دانش و مهارتهاي مهندسي براي طراحي و برنامه ر

توليد و ارائه نقشه كارآمد و واقع بينانه براي شبكه لرزه نگاري كه اين مهم به توسط همكاري و مشاركت با تيم هاي متخصص و 

  همكاران ايراني به وقوع پيوست .

حران تهران و همچنين پروپوزال ها و پيش طرحهاي ارائه شده توسط تيم در پاسخ نيازها و درخواستهاي فني از سازمان مديريت ب

)به صورت خالصه  1.4.2به نيازهاي موجودو همچنين خروجي هاي هر يك از فعاليتها همانطوري كه مشاهده مي شوددر جدول (

  آورده شده است. 

  محتوي فعاليتها از قرار زير مي باشد 

  نقطه رصد ارتعاش مي باشد  15برنامه ريزي و ساماندهي شبكه لرزه نگاري ابتدائي و طرح اين شبكه كه شامل  -1

 ايستگاه لرزه نگاري جديددر طول طرح 4نصب  -2
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 2014ساله تهران  در سال  5به روز رساني طرح بر اساس طرح  -3

  از تهران تهيه پيش طرح سيستم هشدار سريع زلزله و شبكه لرزه نگاري در بيرون  -4

  ل تشريح شده است :يجزيات اين فعاليتها درجدول  ذ

 هاشبكه لرزه نگار يها يتاز فعال يخالصه ا 4.2.1 جدول 

 موارد

 زمانبندي برنامه

 يمشمسي: تقويرز يم ميالدي ،باال: تقو

 2012 يلآور

 2013مارس 

 2013يلآور

 2014مارس 

 2014يلآور

 2015مارس 

1391سال  1392سال   1393سال    

 ازها درخواست

سازمان مديريت 

 بحران

 15طرح شبكه لرزه نگار متشكل از 

 نقطه

لرزه نگار كه در  يستگاها 4انتخاب 

نصب  يتپروژه آن سا يندر طول ا

 خواهد شد يها

 5طرح شبكه لرزه نگار بر اساس طرح 

  2015ه سال

 )50 ها(تعداد كل لرزه نگار

و  يشنهاداتپ

 يماز ت يبانيپشت

 يستگاهاينصب براهاي كانديد مكان

يابيو ارزپشتيبانياز  - لرزه نگار يها

يستدر ز يطمح يزنومقدار آزمون 

 مكان انتخاب شده 15

نصب و راه  يبرا يتسا 4انتخاب 

  ي انداز

 اصل طراح ياتجزئپشتيبانياز 

لرزه نگار  يستگاها 30يطرح برابرنامه 

لرزه نگار  يستگاها 20تهران و  داخل

خارج از ي سيستم هشدار سريع برا

 حدوده شهري م

 يهاخروج

 يصدا ميزان نويز وانجام تست 

ارسال طرح شبكه لرزه  -يطي مح

نقطه  15نگار متشكل از 

 كنندهرصد

 4يمبه نصب و راه اندازي تصم

نقشه فني لرزه نگار و طرح  يستگاها

  يستگاه هاا يبرا ياتجزئبا 

 يستگاها 4نصب ساخت و آغاز به 

لرزه  يستگاها 4ساخت و ساز كامل در 

شبكه لرزه نگار  يبرنامه ها ينگارحاو

 2015ساله  5 بر اساس طرح

 

  جزئيات فعاليتهاي صورت گرفته )2(

  ) طراحي شبكه لرزه نگاري1

مشاهده و رصد ارتعاش به شبكه لرزه ايستگاه  15در ابتدا پروژه  سازمان مديريت بحران تهران در طرح خود با اضافه كردن 

 از نظر فنيجديد پشتيباني در جانمايي ايستگاههاي كارشناسان جايكا با  تيم .نگارهاي  موجود و با اتكاء به بودجه خود اقدام نمود

يا حداكثر شتاب زمين به عنوان  PGAنقش اصلي شبكه لرزه نگاري فراهم آوردن و عرضه كردن توضيع . به كمك طرح آمد

اطالعات اصلي و اساسي براي پاسخ اضطراري بالفاصله بعد از وقوع زلزله اي مخرب ميباشد براي مثال مناطقي كه به شدت در 

ندگي تهران آسيب ديده اند و نياز به تمركز منابع در آنجا مبرم است. بنابراين توضيع ايستگاهها در تهران بايد به طور همگن پراك

داشته باشد  . از طرف ديگر , در مناطقي كه در آنجا خسارات سنگين تخمين زده ميشود ايستگاهها بايد به طور متراكم جانمايي 

 در امانشوند.  منطقي است كه ايستگاههاي لرزه نگاري, از نظر جانمايي بايد از پارازيت لرزه اي و الكتريكي تا آنجا كه امكان دارد 

اييكه سازه ها و ساختمانهاي بلند و بزرگ ممكن است بروي داده ها و اطالعات مشاهده شده ي زلزله تاثير بگذارند باشند. از آنج

ايستگاهها نبايد در مجاورت يا نزديكي چنين سازه هايي جانمايي شوند.  به عالوه , بايد در نظر گرفته شود كه اطالعات مشاهده 

ي را براي تنظيم جزئيات و ارتقاي سامانه تخمين سريع خسارات و تلفات و سيسيتم هشدار شده واقعي زلزله ميتواند اطالعات مهم

سريع زلزله موجود عرضه كند. براي مثال به منظور ارزيابي و ارتقاي توضيع ضريب تقويت زمين كه در سامانه تخمين سريع 

جانمايي شوند . با در نظر گرفتن مقرون به صرفه خسارات و تلفات استفاده ميشود ,  بعضي از ايستگاهها بايد در سنگ بستر 

بودن , ساير ايستگاههاي موجود كه توسط سازمانهاي ديگري اداره ميشوند بايد در آينده به اين شبكه ملحق و با آن يكپارچه 

  شوند. محل امن يكي از شرايط اوليه و اساسي براي ايستگاهها است. 
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 طبق سياستهاي ذيل جانمايي و تعيين مكان گرديدند:ايستگاههاي لرزه نگاري بنابر اين , 

 طراحي و تشكيل و ساختاربندي ايستگاههاي لرزه نگاري همسان و منسجم در تهران و يكپارچه در تهران  )1

اولويت بندي كردن مناطق مختلف بر اساس ميزان خسارت و ضرر و زيان وارده از زياد تا كم مثال مناطق پر جمعيت و يا  )2

ساختمانهاي آسيب پذير و بافت متراكم  مناطقي با

ايستگاه در نزديك گسل هاي عمده تهران براي توسعه سيستمهاي هشدار سريع زلزله در آينده  5يا  4ساختاربندي  )3

ايستگاه روي سنگ بستر براي مطالعه و تحقيق بر روي ويژگي ها و خصوصيات هاي  تقويت  ارتعاش  2يا  1ساختار بندي  )4

 كردن مناطق بر اساس تقويت زمين ها با تقويت ارتعاش باالاولويت بندي  )5

لحاظ كردن چگونگي ساختاربندي و ساماندهي شبكه لرزه نگارهايي كه توسط ديگر سازمان ها و ارگانهاي همكار نظير مركز  )6

مل  در آينده تحقيق ساختمان و خانه طراحي و اداره مي شوند براي باالتر بردن ميزان مشاركت و  تاثير موثر اين تعا

از سوي ديگر شرايط و موارد زير از ديدگاه عمليات ارزيابي كمي وكيفي سايتهاي لرزه نگاري مد نظر قرار گرفته اند: 

از آن مكان بايد به طور پيوسته ومدام براي سالهاي طوالني استفاده شده باشد  مثالمركز حمايت از بحران در هر محله يا  )1

شهرداري تهران كنترل و نظارت مي شود امكانات ديگري كه توسط 

نويز ارتعاشي زمين هاي اطراف بايد در سطح قابل قبولي پايين باشد  )2

و تامين الكتريسيته بايد كافي و در جريان باشد  اطالعاتي خطوط ارتباطي )3

 ريسك خطر زلزله بايد پايين باشد ( دوري از ديوارهاي بي ثبات ، ساختمانها و نقاط شيب دار ) )4

  مين امنيت  در برابر دزدي و تخريب در سطح قابل قبولي باشد تا )5

عدم همجواري  و يا عدم استفاده از هرگونه سازه اي كه مثال باعث ايجاد ارتعاشهاي غير طبيعي شود مانند ساختمانهاي چند  )6

  طبقه ،برج ها ويا زيرساخت هاي عميق بايد از آنها دور باشد 

ژنراتورهاي توليد برق  و نويز الكتريسيته ناشي از آن در خطوط انتقال  ولتاژ قوي و يا حتي عدم همجواري و يا مجاورت با  )7

 ايستگاههاي الكتريسيته زيرزميني

) انتخاب و برگذيده  2.4.2سايت طبق ليست جدول( 23پس از بحث و گفتگو با همكاران ايراني وبا در نظر گرفتن شرايط باال 

ه دو روش  و از دو نقطه نظر  فني مورد ارزيابي قرار گرفتند  هم اندازه گيري ميزان نويز و يا بررسي شدند آنگاه هريك از سايتها  ب

محيط پيراموني آن و انجام محاسبات و تحقيقات آكادميك براي اندازه گيري  ميزان ظرفيت و استعداد هر يك از سايتها براي 

سايت انتخاب شدند همانطوريكه در جدول با دواير  15. و در نهايت صحت ميزان لرزه نگاري  با اتكاء به داده هاي موجود 

  ) نشان داده شده اند 2.4.2رنگهاي زرد ، قرمز ويا زرد در جدول (

 روش عملكرد و متادولوژي ارزيابي و سنجش ميزان نويز شبيه پروزه قبلي انتخاب و رفتار شد.

و  2000فاكتور تقويتي ارتعاشي زمين مطابق با فاكتور موجود در گزارش تيم مشاور در جايكا در پروژه پيكربندي تهران در سال 

  است. 2011نيز گزارش انتشار يافته توسط سازمان لرزه نگاري كشوري ايران مستقر در تهران درسال 

و سازه هاي پيراموني، توپگرافي منطقه ، ميزان امنيت ، مالكين و  در اين طرح خطوط الكتريسيته  انتقال قدرت خطوط ارتباطي

ديگر فاكتورهاي دخيل بر اساس  نقشه هاي شهري موجود و نتايج  بدست آمده از مطالعات ميداني جمع بندي و ارائه شده است . 
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Fig. 1  List of Stations Relateed to Improvement of the Seismograph NetworkTable 1    Check Sheet of Stations for Additinal Se ismograph Network 06 Mar 2013 (18. 12. 1391)

name latitiude longitude district basecode basetype Category alter_for owner
ambient
noise

(Z comp)
open_space electricit telephone security

underground_facilities

near by

ground
anormally

Fill/Cut
based on DEM

bitween
IY1343 &
IY1374

SoilAmplif_
JICA

SoilAmFa
ct_IIEES

evaluation
issues to be

attention

Ozgol 35.790192 51.496457 1 01-09-02-1 dedicated proposed ---- TDMMO 0.011 available ready ready ready ok naural/fill 0 1.0 1.6 ok

Shahrdari 2 35.776797 51.366117 2 02-01-01-0 multi purpose proposed ---- TDMMO 0.023 l im ited ready ready ready ok natural/cut 0.17004- 1.0 1.5 small space

Mellat Park 35.777944 51.406794 3 ----

out of

service/return to

DMS in several nominated ---- Tehran M ??? available ready Tunne l??? natural Tunne l route
Shariati Water

Museum
35.772900 51.441700 3 ---- ---- alternative Mellat Park Tehran M ???? available ready ???? ???? ok natural 0.1676- 1.5 1.6 re-open or shatdown

Saghdoosh Street 35.759753 51.467609 4 04-03-01-0 multi purpose proposed ---- TDMMO 0.055 available ready ready ready
Metro Line ≒

150m(UnderConst.)
Fill but

excavated
2 1.0 1.5

construction yards
relaated to Metro 3

Babai Highway 35.737855 51.628287 4 04-00-01-2 state proposed ---- TDMMO 0.07 available ready ready ready ok natural No Data No Data No Data high voltage elec

Sazman Barnameh 35.723979 51.300522 5 05-04-01-0 multi purpose omitted ---- TDMMO 0.11 available ready ready ready natural 0 1.0 1.5 ????

Bulvar Laleh 35.747506 51.297754 5 05-07-02-0 multi purpose proposed ---- TDMMO 0.055 available ready ready ready ok natural/fill 1 1.0 1.5 ok

Shahin 35.763917 51.316718 5 05-07-01-0 multi purpose omitted ---- TDMMO 0.023 available ready ready ready Metro Line>150m cut?? 2- 1.0 1.5 ---

Parvaz Park 35.788886 51.357587 5 ---- ---- omitted ---- TDMMO ???? available --- --- ???? ok Fill 1m 1 1.0 1.5 Fill

Azad Islamic
University

35.795840 51.315425 5 ---- ---- nominated ---- private ???? ???? --- --- ???? ????
depend on

exact location
61 No Data No Data Permission

Kuhsar Park 35.782987 51.283245 5 ---- ---- alternative
Azad Islamic
University

???? 0.03 available no no ???? ok
depend on

exact location
55 1.0 1.0 no facilities

Laleh Park 35.709626 51.391284 6 06-02-01-1 dedicated proposed ---- TDMMO 0.023 available ready ready ready Metro Line>150m natural 0.4281- 1.0 1.6 ok

Bagheri Highway 35.727712 51.509454 8 08-01-01-0 multi purpose omitted ---- TDMMO 0.03 l im ited ready ready ready cut?? 1.20508- 1.0 1.5 not suitable

Fath Square 35.678715 51.337144 9 09-02-01-0 multi purpose omitted ---- TDMMO 0.09 available ready ready ready cut?? 1.4342- 1.0 1.6 ---

Beryanak 35.670588 51.375718 10 10-01-01-0 multi purpose proposed ---- TDMMO 0.055 available ready ready ready ok natural/cut 0 1.2 1.5 ok

Vahdat Park 35.704804 51.483294 13 13-02-02-1 dedicated proposed ---- TDMMO ???? l im ited ready ready ready
basement floor ≒

20m
natural 0.74585- 1.0 1.6

acceptable ,  no
al tanat ive

Zeytoon Park 35.662221 51.463414 14 14-05-01-0 multi purpose proposed ---- TDMMO ???? available ready ready ready Metro Line>150m natural 0.28455- 1.2 1.8 ok

Khavar Shahr 35.556071 51.560691 15 15-00-02-0 multi purpose omitted ---- TDMMO 0.03 available ready ready ready natural No Data No Data No Data ok

Qiam Dasht 35.522192 51.643260 15 15-00-01-0 multi purpose proposed ---- TDMMO 0.023 available ready ready ready ok natural/fill No Data No Data No Data ok

Shahrak Sharifi 35.616068 51.343545 19 19-00-01-0 multi purpose proposed ---- TDMMO 0.055 available ready ready ready ok natural/fill 2 1.0 0.0 ok

Tehransar 35.702781 51.265141 21 21-01-01-1 dedicated proposed ---- TDMMO 0.03 available ready ready ready ok natural/fill 0.34375- 1.0 1.8 ok

Vardavard 35.733395 51.131115 21 21-03-01-2 state proposed ---- TDMMO 0.055 available ready ready ready ok natural No Data 1.0 1.8 ok
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 هاها با توجه به شبكه لرزه نگار يستگاها يعتوزنقشه 4.2.3 شكل 
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ايستگاه جديد لرزه نگاري  4نصب  -)2

الف.انتخاب سايت 

دستگاه لرزه نگار را در ابتداي پروژه مد نظر  15سازمان مديريت بحران شهر تهران با اختصاص از رديف بودجه خود خريد و نصب 

  . عدد تقليل يافت آن هم بخاطر افت  شديد ارزش پول ايران15عدد از  4به هر حال تعداد اين لرزه نگارها به  .داشت 

هران به عنوان سايتهاي  ايستگاههاي لرزه نگاري انتخاب شدند تاثيرات ونتايج ناشي از سايت در حاشيه منطقه شهر ت 4الجرم  

 سايت لرزه نگاري از اين قرار است. 4اين نصب 

الف) سطح ميزان پوشش شبكه لرزه نگاري و دستگاه لرزه نگار (سيستم تخمين خسارات و تلفات ) ميتواند در تمام  سطح تهران 

  توسعه يابد 

قيامدشت و ايستگاه دانشگاه آزاد نزديك گسل هاي فعال تهران هستند. همچنين گسل پاكچين و گسل شمال تهران ،  ب)ايستگاه

  اين مكانها  و اين ايستگاهها  مي توانند سهم بسزايي  در سيستم هشدار سريع زلزله  ايفا كنند .

ايستگاه دانشگاه  آزاد قابل بررسي و ارزيابي است . چرا ج) فاكتور تقويت  سطحي زمين  با استفاده از اطالعات  بدست آمده  از 

كه اين  ايستگاه در  بستر سنگي زمين و بدون تقويت ارتعاش بنا شده است . ارزيابي و بررسي  فاكتور ميزان تقويت در ارتباط 

هران با استفاده از متر شبكه در سراسر ت 250يا حداكثر شتاب زمين در هر  PGAمحاسبه مستقيم با بهينه تر كردن دقت 

  اطالعات محدود مشاهده شده در ايستگاهها.    

كماكان سازمان مديريت بحران شهر تهران مسئوليت و مديريت طرح توسعه شبكه لرزه نگارها را پذيرفته و تصميم دارد تا با نصب 

  ايستگاه  لرزه نگاري در اين پروژه اين شبكه را تقويت كند . 4

 ت ايستگاههاب) طرح و جزئيات ساخ

تهيه طراحي نقشه فني  با جزئيات آن براي ايستگاههاي لرزه نگاري و ساخت سازه ايستگاه  همگي توسط  پرسنل سازمان 

  مديريت  بحران شهر تهران  و با همكاري تيم  مشاور  به انجام رسيد  و مدل اصلي آن  منطبق با پروژه قبلي بود .

به خاطر داشتن مشكالت در  خطوط برق كه ناشي از مجاورت  با رطوبت  يا تماس با آب  البته  چند تا از ايستگاههاي  فعلي

  ناشي  شده بود  دچار مشگل شدند ، بنابراين اقدامات جبراني  ذيل اتخاذ شد:

 در پوش و سطح رويي چاه سنسور لرزه نگار حتما بايد يك شيب ماليم  ويا كانال انتقال آب داشته باشد تا همواره محيط 

 )4.4.2فعاليت سنسور لرزه نگار در شرايط خشك باشد (شكل

 نصب لوله تخليه آب در چاه لرزه نگار كه در صورت بارشهاي شديد و سنگين قابليت تخليه دستي را داشته باشند. 

 اشد .حتما روي چاه و مقر نصب  دستگاه لرزه نگار بايد سقفي تعويه شود تا شرايط كار سنسور همواره خشك و ايده آل ب 

لوله كابل گذاري و طراحي آن بايد بسيار ساده باشد و از تعويه هر گونه خم ،پيچش و يا  شكست در اين لوله و در مسير كابل  

 جلوگيري شود.
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 ير زمينزي سازه در طراح 4.2.4 شكل 

 

معرفي و ارائه شد تا بعنوان جايگزيني براي تامين الكتريسيته در زمان قطعي طوالني در اين پروژه سيستم تامين برق خورشيدي 

  برق و شبكه برق سراسري ايفا نقش كند.

از آنجايي كه ايستگاه جديد لرزه نگاري دانشگاه آزاد هنوز سازه و ساختمان و شبكه برق ندارد، از سه ايستگاه موجود ديگر  با 

  شد :ويژگيهاي فني زير استفاده 

متر ) يك مقر براي حس گر ايجاد شد و نيز تجهيزات ديگري مانند  5/5متر در  5/5در يك مكان  به خصوص و كم حجم ( 

 صد و آنتن مخابراتي و برج مربوطه و سيستم تامين برق خورشيدي نصب گرديد . rackراك 

 براي تامين امنيت  بيشتر اين محل توسط حفاظ توري محصور شد. 

برق اين ايستگاه  از يك   سوييچ برد در فاصله يك كيلومتري در محل دانشگاه به اين مقر كابل كشي انجام براي تامين  

 شد .

 مجهز شد .   Back upسيستم تامين برق خورشيدي به سيستم پشتيباني  

ه شد .البته سيستم اتاق رصد كوچكي نيز با استفاده از مواد عايق گرما كه به عنوان ساندويچ پناه شناخته مي شوند ساخت 

 تهويه هوا هنوز نصب نشده است .

 تعويه يك سوراخ دستي براي تهويه بهتر ، ضد آب كردن و همچنين زه كشي كل سازه .

اين طرح اساسي براي ايستگاه دانشگاه آزاد همان طرحيست كه براي ديگر ايستگاههاي لرزه نگاري در سيستم هشدار سريع زلزله 

  است.در اين طرح اجرا شده 

  ) نشان داده شده است.5.4.2عكسهاي اين سازه در شكل (

  به اتمام رسيد. 2014ايستگاه رصدي جديد تا جوالي  4كارهاي ساختماني براي 
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 رصد دانشگاه آزادي مقر ايستگاه برا  ساخت و سازعمليات  4.2.5 شكل 

  

Azad University New Station 
18m height antenna tower 

Concrete base and its concrete case 
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  س) نصب لرزه نگارها

به سازمان مديريت بحران تهران تحويل شد، اين لرزه نگارهاي جديد در حال آماده  2014دستگاه لرزه نگار تا پايان نوامبر  4

  .  ريزي براي نصب در جايگاههاي جديد و اضافه شده به سيستم  شبكه لرزه نگاري مي باشدسازي و برنامه 

لرزه نگارهايي كه توسط سازمان مديريت بحران شهر تهران خريداري شده اند ، از همان توليد كننده و كارخانه سازنده اي تهيه 

ي به صورتيكه به راحتي به شبكه موجود قابل اضافه شدن شده اند كه موارد قبلي تهيه شده بود ، يعني با همان خصوصيات فن

  باشند و در ثاني سيستم تخمين خسارات و تلفات را به خوبي تقويت كنند .

  دهد. ينشان مسازمان مديريت بحران را  شده توسط يهتههاي مجموعه از لرزه نگار 4 فني . مشخصات3.4.2 جدول.

 يدلرزه نگار جد يستگاها 4 يمشخصات لرزه نگار برا 4.2.3 جدول 

مدل شمارهنام و  موارد  مشخصات 

Sensor 
CMG-5TC 
5TC-
MAA101000025L 

Strong motion feedback accelerometer 
Three components  
Full-scale sensitivity from 0.1 to 4.0g 
Peak output±10V differential 
Weight 1.3kg 

Digitizer 
CMG-DM24S3 
DM-24035P0U00511 

3 channel broadband digitizer 
24bit ADC 
Input voltage range:±10V differential 
Absolute accuracy: 0.5% 
DSP sampling rate: 32kHz 

Acquisition 
module 

CMG-EAM 
EAMU-
03SP0UE0124 

EmbeddedAcquisition Module 
OS: Linux 
HDD: 40GB 
Communication: Ethernet Serial, Wi-Fi  
Seismic protocol: SEED, MiniSEED, CD1.1, GCF, 
GDI, SCREAM 

  

  اين لرزه نگارها به روش زير و با طي مراحل زير نصب خواهند شد :

 CMG-EAMبررسي جزئيات فني و تجهيزات  همراه لرزه نگار ، تنظيم ابتدائي ماژول ديجيتايزر و آكوزيشن  )1

 انجام تست و بازبيني و ميزان بازدهي ايستگاههاي لرزه نگاري موجود  )2

 ثبت لرزه نگارها در سيستم تخمين خسارت و تلفات  )3

 لرزه نگار در ايستگاه جديد  4برپايي و نصب  )4

 ييد ثبت اطالعات و نيز انتقال داده ها تنظيم و تا )5

 تست و آزمون دراز مدت ايستگاههاي لرزه نگاري  )6

از مراحل فوق ميباشد. مراحل ذكر شده در باال  6درحال حاضر مرحله كنوني و در حال انجام , شماره  2015مطابق تاريخ اكتبر 

 توسط پرسنل كارشناسان سازمان مديريت بحران شهر تهران و با همكاري و پشتيباني تيم مشاور به انجام رسيده است.
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  ساله :  5طبق طرح  2014)  به روز رساني طرح  شبكه لرزه نگاري براي شهر تهران در سال 3

ساله طي مراحل زير به انجام  5طبق طرح  2014تهران در سال  موجود در  شهركه لرزه نگاري در طرحي فراگير توسعه شب

  خواهد رسيد . 

 به اجرا خواهد رسيد ،  1397الي  1393ساله طبق تقويم شمسي از سال  5اين طرح  -

  سايت. 50طرح توسعه كه عبارتست از ، افزايش كمي ايستگاههاي رصد تا مجموع  -

  سازمان مديريت بحران شهر تهران سياستگذاري زير را جهت توسعه اين ايستگاهها مد نظر خواهد داشت : بر  اساس اين طرح

ايستگاه لرزه نگاري  10لرزه نگار در شهر تهران براي تقويت سيستم سريع تخمين خسارت و تلفات .  30اختصاص مجموع  

تا از  4تهران در ابتداي پروژه در نظر گرفته شده بود (  ايستگاهي كه توسط سازمان پيشگيري و مديريت بحران 15و  كنوني 

  عدد هستند.  30در طي پروژه نصب شده اند ) جزو اين است و جديد االحداث ايستگاه 15

 
 

ايستگاه آن به  4ايستگاه لرزه نگاري در خارج از شهر تهران براي تقويت سيستم  هشدار سريع زلزله كه  20اختصاص بيش از  

 ايستگاه لرزه نگاري خواهد بود . 20اين پروژه انجام شد و اين منهاي تعداد  3/3آزمايشي يا پايلوت در فعاليت صورت 

  

ايستگاه لرزه نگار را براي شرايط  30سازمان مديريت بحران شهر تهران از تيم مشاور درخواست كرد تا نقشه ساختاربندي شده 

ايستگاه  4لرزه نگار موجود ،  10ايستگاه لرزه نگار شامل  30دي و سيستماتيك براي تهران تهيه و آماده كند اين طرح ساختاربن

ايستگاه اضافي خواهد بود ، كه در بحث و گفتگو با تيم مشاور، همكاران ايراني و سازمان مديريت بحران شهر  16جديد الحداث و

  تهران نهايي شد. 

سايت  4ديريت بحران شهر تهران  با انجام تحقيقات و مشاهدات ميداني در اين خصوص تيم مشاور و همكاران ايراني سازمان م

 مدنظري را كه قبال مطالعه نشده بودند را مورد بازرسي قرار دادند .

كه قبال طرح  شده بود يك مجتمع مسكوني اورژانس و مركز  22در نتيجه اين تحقيقات ميداني به جاي آزاد شهر در منطقه 

  جايگزين شد ،چراكه مكان قبلي از كمبود ميزان زمين كافي وشيب موجود در رنج بود. 22هساعته منطق 24بهداشت 

  خالصه و ارائه شده است . 4.4.2نتايج بدست آمده از اين تحقيقات ميداني در جدول 

مي دهد كه  ) نشان 5.4.2) نشان داده شده است جدول  (6.4.2ايستگاه پيشنهادي  براي نصب  لرزه نگارها در نقشه شكل ( 30

ايستگاه موجود براي سيستم سريع تخمين خسارت و تلفات چگونه تعويه شده اند.  10تايي از ايستگاهها البته بجز 20اين ليست 

شده است تا سايتهاي نصب لرزه نگارها  موجود و  دواير استفاده) مطابق با رنگها ي  5.4.2رنگي در جدول(   البته از كدهاي

  ) به نمايش گذارد .  6.4.2مطابق شكل(
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  ي كانديد و جايگزينها يتسايابي ديگر و ارز يطشرا 4.2.4 جدول 

Name Number Coordinate Site conditions with subjective evaluation Site 
Evaluatio
n 

Space Structure 
& Soil 

Noise 
level 

Security 

Sardaran 
Park 

05-02-
01-0 

35.758035°N 
51.285214°E 

ok ok ok ok Suitable 

Khalij 18-00-
01-0 

35.657960°N 
51.270429°E 

ok ok ok ok Suitable 

Abdol Abad 19-02-
01-1 

35.634563°N 
51.362783°E 

ok ok ok ok Suitable 

Azad Shahr 22-05-
01-0 

35.733649°N 
51.191062°E 

Not 
enough 

Steep slope ok Uneasy Un-
suitable 

Chitgar 
Park 

22-04-
08-1 

35.74220°N 
51.19068°E 

ok ok ok ok Suitable 

 

 ساله 5مكانهاي رصد كانديد شده در طرح  فهرست 4.2.5 جدول 

 
  



 
ش 

گزار
نهايی پروژه

 

191 

 

 
 

 

 هسال 5بر اساس طرح سيستم تخمين خسارات 30 يلرزه نگار برا يها يستگاها يعتوز 4.2.6 شكل 
Numbers indicated with yellow color in the circles correspond to the numbers in the left side column in Table2.4.5 
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  ) آماده سازي طرح ابتدايي شبكه لرزه نگاري براي سيستم تخمين خسارات و تلفات : 4

ايستگاه لرزه نگاري براي سيستم تخمين خسارات و تلفات پيش بيني و طراحي شدند تا  20،  2014ساله سال 5بر طبق طرح 

  خارج از تهران نصب گردند.

ر حال بررسي گسل هاي فعال و ارتعاشي داخل و اطراف تهران مي باشد . شهرداري تهران در مشاوره با يك سازمان تحقيقاتي د

شهرداري همچنين در حال كسب مشاوره فني جهت آماده كردن طرحي با جزئيات دقيق ،براي شبكه لرزه نگاري و تعميم 

  سيستم تخمين خسارات و تلفات است . 

و تلفات تيم  مشاور و همكاران ايراني سازمان مديريت بحران البته و با توجه به روندهاي آتي توسعه سيستم تخمين خسارات 

شهر تهران،  روشها و امكانات موجود براي طراحي و تهيه يك پيش طرح براي بهينه سازي شبكه لرزه نگاري در سيستم تخمين 

  خسارات و تلفات را مورد بحث قرار دادند. 

  لرزه نگاري طبق  موارد زير تعيين شد: در نهايت سياستهاي كالن ساختاربندي ايستگاهها و شبكه

 لرزه نگار  20تعيين و اختصاص مجموعا  

در ساند   ساختاربندي و برنامه ريزي ايستگاههاي شبكه لرزه نگارها به صورتي كه تمامي گسل هاي عمده تهران را به صورت 

 بر بگيرد.

ثانيه از رصد موج پـيتوسط لرزه نگار تا  10نحوي كه تا  كيلومتري از مركز تهران براي هر ايستگاه به 30رعايت فاصله حداكثر  

 بروز لرزه در شهر تهران قابل محاسبه و پيش بيني باشد. 

ايستگاه لرزه نگاري نصب شده بصورت پايلوت و نمونه آزمايشي در طرح سيستم تخمين  4در نظر گرفتن و لحاظ كردن  

 شت بعنوان قسمتي از شبكه لرزه نگاري تخمين خسارات و تلفات.ايستگاه جديد التاسيس در قيامد 1خسارات و تلفات و 

 لحاظ كردن مكانهاي ديگر ايستگاههاي لرزه نگاري متعلق به ديگر سازمانها مانند موسسه ژئوفيزيك دانشگاه تهران 
 

)در سيستم تخمين خسارت و تلفات ارائه شده است مختصات اعم از طول و 7.4.2شبكه پيشنهادي براي لرزه نگارها در شكل (

  عرض جغرافيايي نيز داده شده اند. 

به ياد داشته باشيد كه طرح ارائه شده تنها يك نسخه ابتدائي است و مطالعات و تحقيقات آتي به تكميل آن كمك ميكند  و 

 تلفات را بهينه مي سازد .  ارزيابي نهايي از طرح آزمايشي سيستم تخمين خسارات و

 
 
  



 
ش 
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 زلزله يعسامانه هشدار سر يبرا يلرزه نگار يستگاههاي) اConfiguration( يكربنديطرح پ پيشنويس 4.2.7 شكل 
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  انتقال فن آوري و تكنولوژي )3(

خصوص پروژه قبلي عمدتا بر روي چگونگي انتخاب سايت هاي لرزه  در خصوص شبكه لرزه نگاري ، چگونگي انتقال فن آوري در

نگاري ، چگونگي نصب لرزه نگارها ، كيفيت نگهداري لرزه نگارها و نيز كنترل كيفي  عملكرد آنها بوده است . در اين پروزه تيم 

ار مي آمد .تيم مشاور همچنين به كمك مشاورآن تكنولوژي هايي را انتقال داد كه عمدتا براي طراحي خود شبكه لرزه نگارها به ك

  دانش تكنيكي سازمان مديريت بحران شهر تهران آمد كه عمدتا توسط متخصصين مشاور جايكا در پروژه قبلي ارائه شده بود .

بحران در اين فاز از پروژه انتقال فن آوري مربوط به ساختاربندي شبكه لرزه نگارها عمدتا كامل شده، بنابراين سازمان مديريت 

  ساله را به خودي خود دارا مي باشد .  5شهر تهران دانش كافي و تكنولوژي مورد نياز براي حصول به اهداف طرح 

سطح دانش و مهارتهاي تعداد كمي از مهندسان كادر سازمان مديريت بحران شهر تهران به طرز قابل توجهي در خالل پروژه 

دانش تكنولوژيك به صورت سيستمي در نزد سازمان مديريت بحران شهر تهران هنوز  افزايش پيدا كرده. اما توالي و انتقال اين

به علت اينكه اساسا سازمان پيشگيري و مديريت بحران تهران يك سازمان دولتي براي انجام وظايف توسعه پيدا نكرده است . 

  مربوطه است نه يك انسيتوي تحقيقاتي در زمينه مطالعه و توسعه. 

شاورين در تالش بودند تا با حمايت و ارائه جزوات مورد نياز فني به مهندسين سازمان مديريت بحران تهران كمك اگرچه گروه م

كنند، اين كماكان از  وظايف سازمان مديريت بحران مي باشد كه با ايجاد محيطي مناسب دانش انتقال پيدا كرده و مهارتهاي 

سازمان پيشگيري و  سيار موارد فني و منابع انساني ميتواند راهكاري برايشناخت ارزش بكسب شده را حفظ و انتقال دهد . 

  مديريت بحران تهران باشد.

  فعاليتها و ماموريتهاي آتي )4(

  موارد زير اهداف سازمان مديريت بحران شهر تهران براي پيكربندي بهتر شبكه لرزه نگاري مي باشد:

ساله  5در طرح به منظور ايجاد تراكم كافي ايستگاهها مرحله به مرحله تداوم در توسعه و گسترش شبكه لرزه نگاري به صورت  

  2014سال 

حفظ ، نگهداري و تداوم عملكرد بهينه تجهيزات و ابزارآالت سيستم به طوريكه ايستگاههاي لرزه نگاري كماكان به فعاليت  

الزامي است سامانه تخمين سريع خسارات و تلفات به طور دوره اي از نظر ساختمان  وجمعيت به روز شود.  خود ادامه دهند .

روش تخمين ميتواند ارتقا يابد. در واقع سيستمهاي ساخته شده حاضر ازجمله سامانه تخمين سريع خسارات و تلفات و 

 تنها يك پروتوتيپ يا پيش الگو هستند. SIQISسيستم 

نگهداري  دوره اي و مداوم سيستم و رفع  اشكاالت احتمالي در مراحل ابتدائي و تامين نياز و رفع مشكالت قبل از تعمير و   

بروز حوادث جدي . نگهداري ، بهينه سازي و رفع اشكال  از نرم افزارهاي سيستم هشدار سريع زلزله ، سيستم سريع تخمين 

  SIQISخسارت و تلفات  و نرم افزار 

اوم با ديگر سازمانها و نهادهاي در خور مانند مركز تحقيقات ساختمان و زمين شناسي دانشگاه تهران براي همكاري مد 

 گسترش و بهينه سازي شبكه لرزه نگاري از طريق به اشتراك گذاشتن داده هاي لرزشي و زمين شناختي 

در صورت بروز فجايعي مثل زلزله .همكاري و به تهيه طرحهاي عملياتي با اتكاء به اطالعات بدست آمده از شبكه لرزه نگاري  

اشتراك گذاشتن اطالعات بدست آمده از مراكز و موسسات تحقيقاتي مانند زمين شناسي دانشگاه تهران، ايستگاههاي پليس ، 

ي كنترل ايستگاه آتش نشاني ، شركتهاي حمل و نقل ريلي،  كنترل ترافيك  ، بيمارستانها  و ديگر سازمانهاي مربوط ،كه برا

 ،كاهش و به حداقل رساندن خسارات و تلفات بسيار ضروريست .

بحث و گفتگو و اشتراك با زمين شناسي دانشگاه تهران براي انتشار اخبار و دسترسي به شهروندان عادي به صورتيكه اطالعات  

 فاده قرار داد. بدست آمده از شبكه لرزه نگار را بتوان براي پيشگيري از فجايع طبيعي و عمومي مورد است
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توسعه طرح آزمايشي پيلوت در سيستم هشدار سريع زلزله و آماده سازي طرح عملياتي براي توسعه  هاي اقدامات آتي در 【21】 3.4.2

 اين سيستم از جمله اتخاذ اقدامات الزم ، توسط سازمانها و ارگانها ي زيربط مانند سازمان آب ، برق ، گاز ، سوخت رساني ، آتش نشاني ،

  ) 3-3ريلي (فعاليت  ايمني و امنيت و حمل ونقل

  ) نماي كلي  1(

چگونگي كاهش و تقليد ميزان خسارات و تلفات ناشي از اصابت زلزله بعدي به تهران تنها هدف عمده و مهم پيش رويه سازمان 

در اين  مديريت بحران شهر تهران مي باشد  . اين سازمان در تالش بوده است تا با اتخاذ بسياري از اقدامات جبراني و پيشگيرانه

پروزه تلفات و خسارات احتمالي را به حداقل برساند. اقداماتي از جمله تقويت ساختار ساختمانها ،توسعه و بهبود كيفي مناطق 

مسكوني پر جمعيت و ارائه و اجراي طرح هاي شهري قابل اتكاء و پايدار در مناطق شهري. عليرغم اين چون بازدهي اين طرح و 

ساله به طول خواهد انجاميد سازمان مديريت بحران  تهران در تالش بوده است تا با عملياتي  40ازده اجرايي شدن آن در يك ب

كاربرهاي پيشبيني شده همانند ژاپن  سال، اين خسارات را به حداقل برساند 40كردن سيستم هشدار سريع زلزله و پيش از 

) شهروندان. سازمانهاي مديريت بحران, سيستم 3ختي/ عمومي ) سازمانهاي زيرسا2) سازمانهاي مديريت بحران 1هستند مانند 

هشدار سريع زلزله را به منظور پاسخ اضطراري استفاده ميكنند و سازمانهاي عمومي براي مثال به منظور سيستم قطع اتوماتيك 

  ميكنند.   خودكار يا سيستم كنترل اتوماتيك و شهروندان به منظور خودامدادي در هنگام بحران از آن استفاده

از آنجاييكه تنها يك سيستم شناخته شده در تمام جهان رسما بعنوان يك زير ساخت عمل مي كند . سازمان مديريت بحران  

قويا در تالش است تا سامانه هشدار سريع زلزله را  كه توسط آژانس هواشناسي ژاپنارائه شده در شهر تهران پياده سازي كند. به 

ار سريع زلزله و طرح آژانس هواشناسي ژاپنيكي از پيشرفته ترين طرحهاي مهندسي عملياتي و كاربردي عبارت ديگر سيستم هشد

سال توسعه از طرح ابتدائي مي باشد . عالوه بر اين از آنجاييكه هدف طرح پيش بيني سريع  40براي پيش بيني زلزله  پس از 

بسيار بزرگ و فراگيرتر از مرزهاي صفحه تكتونيكي تهران در منطقه عمدتا  سيستم هشدار سريع زلزله  و آژانس هواشناسي ژاپن

به منظور كاربرد در شهر تهران الزم است الگوريتم و محاسبه ها مطابق با شرايط و موقعيت شهر تهران تغيير  و فرو رانش آن است

 .    گيرد صورت يافته و

بي سيم و پايدار و با زير ساختي پايدار و همچنين تعويه  عالوه بر اين ، بكارگيري خطوط ارتباطي با باند عريض بصورت

ايستگاههاي مشاهداتي و رصدي بسيار فراوان بسيار ضروري مي نمايد تا كاركرد صحيح سيستم را تضمين كند. همچنين از 

ودن و قابل اتكاء بودن آنجاييكه پارامترهاي استفاده شده در سيستم از داده هاي لرزه نگاري ژاپن سود ميبرد ، ميزان كاربردي ب

اين داده ها در سيستمهاي نصب شده در ايران بايد مورد ارزيابي قرار گيرد تا تفاوتهاي زمين شناختي و جغرافيايي و اقليمي 

  برطرف گردد .

د. انتقال بنابراين يك طرح آزمايشي پيلوت از سيستم هشدار سريع زلزله با مقياسي كوچك و تعداد محدودي از لرزه نگارها برپا ش

دانش فني براي توسعه اين سيستم  به اجرا گذاشته شد و با حمايت روندها ، ارائه درك بهتر از زلزله آژانس هواشناسي ژاپندر 

به طور همزمان ,اقدام براي تهيه يك الگوريتم كه مطابق با  سيستم هشدار سريع زلزله در جزئيات مورد بررسي قرار گرفت .

پس از آن و برهمين اساس يك طرح عملياتي و ابتدائي تهيه و ارائه شد كه در هران باشد صورت گرفت. شرايط و موقعيت شهر ت

  آن اقدامات ضروري حائز اهميت و قابل اجرا در سطح عملياتي براي سيستم هشدار سريع در شهر تهران تهيه و ارائه شد .

 فعاليت زير اجرا شد :  14به طور مشخص 

 رها و كارگاههاي درك اصول تئوريك زلزله و مباني عملي سيستم هشدار سريع زلزله اجرا و برگزاري سمينا 

 برگزاري سمينارها و كارگاههاي هفتگي براي درك بهتر از جزئيات الگوريتم روند اطالعات و پردازش اطالعات در ايستگاهها  

 بررسي ، مطالعه و طراحي پيكربندي ايستگاهها ي مناسب براي رصد ارتعاش  

ليد و طراحي ويژگي لرزه نگارها ، ثبت كننده ها ، كنترل كننده ها و تجهيزات مخابراتي ، طراحي و بدست آوردن ويژگيهاي تو 

 فني و مختصات ايستگاه نرم افزارهاي آن و نرم افزارهاي جانبي 

 سفارش و خريد لرزه نگارها ثبت كننده ها و كنترل كننده ها  

 ي جانبي و مخابراتي و تجهيزات مورد نياز سفارش و خريد تجهيزات سخت افزار 



Yr
Activities Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2
(1) Seminars/workshops for understanding principle and
 theory of EEWS
(2) Weekly seminar to understand detailed algorithm for
 processing at station/center
(3) Configuration of location of observation stations
(4) Specification of seismograph, recorder/controller, and
 communication equipment
(5) Specification of station side software and server side
 software
(6) Procurement of seismographs and recorder/controllers
(7) Supporting to purchase peripherals and communication
 equipment
(8) Supervising software development
(9) Supporting construction of observation station
(10) Supporting inspection and installation of seismograph
 and necessary items
(11) Supporting inspection/evaluation of software
(12) Conducting field communication test between all
 stations and TDMMO
(13) System evaluation of pilot system operation
(14) Development of an action plan

1st yr 2nd yr 3rd yr Extension
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 كمك به توسعه نرم افزار مناسب  

 كمك و نظارت بر ساخت ايستگاه هاي رصد 

 كمك و حمايت و نظارت بر ساخت ايستگاه و نصب لرزه نگار و اقالم مورد نياز  

 نظارت و ارزيابي  نرم افزار هاي مورد نياز  

اجراي بررسي هاي ميداني و عملياتي كردن ارتباطات مخابرات بين تمامي ايستگاهها  و دفتر مركزي سازمان مديريت بحران  

 ارزيابي سيستم و سامانه در نمونه الگو و عمليات طرح آزمايشي پيلوت  

طراحي و نتيجه گيري در ارائه يك طرح عملياتي           

 ثبت شده اند 6.4.2رخدادها مطابق با صورت وضعيت در جدول 

طرح پايلوت سامانه هشدار سريع زلزله  4.2.6 جدول 

 نسبت به سازمان مديريت بحرانها  يستگاهاژئومتري و استقرار  4.2.8 شكل 

60km 

TDMMO 

EEWS-2 

EEWS-1 

EEWS-3 

EEWS-4
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 دهد. ينشان م را ساختار نرم افزار 10.4.2 شكل دهد، ينشان ميكربنديطرح پايلوت سامانه هشدار سريع زلزله  را پ 9.4.2 شكل

. نشان داده شده است 12.4.2و    11.4.2 شكلو نرم افزار سمت سرور در  يجانب ينرم افزار ها يستگاهايان كار در جر نمودار

ر ها كنترلهاي اهدا شده و نيز نگار  ديده مي شوند. لرزه 17.4.2شكل تا  13.4.2 شكليستگاهدر او تجهيزات از امكانات تصاوير 

يستمدر س ي و مخابراتي ساختار ارتباط 20.4.2 قابل رويت است. شكل 19.4.2 شكلدر يها عكس بازرسو  ،18.4.2 شكلدر 

  نشان داده شده است. .21.4.2 شكلدر  يارتباط يزاتدهد. عكس تجه يم يرتصوشبكه را 

 سيستم هشدار سريع زلزله و ريپيترها نسبت به سازمان مديريت بحران 4يكربندي و ساختار پ 4.2.9 شكل 

 يساختار نرم افزار 4.2.10 شكل 

D
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  نرم افزار يستگاه سمت ا در فلوچارت 4.2.11 شكل 

 
  

 

  افزار سرور نرم در سوي  نمودار فلوچارت 4.2.12 شكل 
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  سد الردر ورودي  EEW-1  يستگاه و تجهيزاتا 4.2.13 شكل 

  

 

 پلور  يمسكوندر منطقه  REP-1  يت ريپيتورهاسا 4.2.14 شكل 
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 امام زاده كوهدر  EEW-2  يستگاه و تجهيزاتا 4.2.15 شكل 

TVبرجو ماوند در منطقه د EEW-3 :امكاناتيستگاه و ا 4.2.16 شكل 
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 مامدگي رودهن پارك EEW-4 يستگاها يسات درتاس 4.2.17 شكل 

 

 

  لرزه ينزمجهت ثبت  يزات اهداييتجه 4.2.18 شكل 

 ها : كنترليين، پاGPS :سمت چپ باال: سنسور، باال سمت راست
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نگار لرزه يزاتتجه ي و بازبينيبازرس 4.2.19 شكل 

و مخابراتي داده شبكه ارتباطات يستمساختار س  4.2.20 شكل 
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  يارتباطات يزاتتجه 4.2.21 شكل 

  )ياگي)، راست: آنتن ER45e( يو(سمت چپ باال: جدا كانال، مركز: راد

  

  جزئيات فعاليتهاي انجام شده

  ) درك بهتر سامانه هشدار سريع زلزله از آژانس هواشناسي ژاپن و ارائه يك الگوريتم2(

زمينه فني و تكنيكي ، اقدامات اجرائي و سابقه عمليات در اينجا با استفاده از اجراي يك سخنراني جامع تاريخچه توسعه ، -)1

انجام شده در يك الگوريتم فراگير تحت عنوان سيستم هشدار سريع  زلزله و روش شناسي آن و نگاه كلي به چگونگي آناليز 

اين زمينه ارائه منتشر شده بود به اجرا گذاشته شد و مقاالتي در 2008اطالعات فني كه توسط آژانس هواشناسي ژاپن در سال 

توسط سازمان مديريت بحران با دعوت از  24/9/2012شد . عالوه بر اين كارگاهي از اصول و مباني هشدار سريع زلزله در تاريخ 

كه هر كدام به ارائه توضيحاتي  JICAن ارگانها و سازمانهاي زيربط به عمل آمد. از جمله سازمانهاي دولتي و همچنين متخصصي

  هاي يكپارچه هشدار سريع براي زلزله پرداختند.در خصوص سيستم

بار در هر هفته الگوريتم جامع و كاملي از رويكرد آژانس هواشناسي ژاپن و سامانه 4در اين خصوص و در طي سمينارهاي هفتگي 

ل به ارائه و هشدار سريع زلزله از مباني تئوريك تا عملياتي و اجرائي و نيز پروژه هاي شبيه سازي شده روي فايل هاي اكس

  اشتراك گذاشته شد .

  لرزه نگار و كنترلر (كنترل كننده ). 4سخت افزار: سفارش و خريد  -)2

لرزه نگارهايي كه براي سيستم هشدار سريع زلزله به كار برده ميشوند , بايد ازمحدوده تحرك كافي برخوردار باشند و كارايي  

زمان كوچكترين عالمت و پيام را دريافت كنند, زيرا سيستم هشدار سريع زلزله از پايدار و ثابتي داشته باشند تا بتوانند در هر 

به منظور تخمين بزرگي و محل مركز زلزله استفاده ميكند. به خصوص در اين  Pاولين موجهاي رسيده ي  بسيار كوچك موج 

, فاكتورها و  به كار برده ميشود در خارج از ژاپن آژانس هواشناسي ژاپن پروژه به علت اينكه اولين بار است كه در دنيا الگوريتم 

عوامل ناشناخته مربوط به سخت افزار بايد در حد امكان كاهش يابد. بنابراين , انتخاب لرزه نگارها براي سيستم آزمايشي هشدار 

قبلي استفاده شده بود, به دليل  سريع زلزله بايد با دقت تمام انجام شود. در ابتداي شروع پروژه مدلي از لرزه نگارها كه در پروژه

ريم ها آن بخاطر فشار بيشتر اقتصادي ناشي از تح . امااينكه كارايي آن قبال ارزيابي و در عمل به اثبات رسيده بود انتخاب شد

ي  دسته از تجهيزاتي كه در ابتداي پروژه طراحي شده بود تا خريداري و نصب شود ،عمال غير قابل استفاده مي نمود.تيم فن

JICA   به ناچار به دنبال ديگر منابع تهيه سخت افزار و نيز اجراي عمليات تست عملكردي اين تجهيزات در محل نمود كه، در

در ايران   JICAدر سوئيس انتخاب شد. در نهايت دفتر  GEOSIGتوليد شده توسط كمپاني  +JMSنهايت سخت افزار 

ماه  4ني و تيم فني خود پرداخت . خريد و واردات  اين اقالم با  تاخيري حدود (تهران) اقدام به خريد تجهيزات و حمايتهاي ف

  تحويل شدند . 2014مواجه شد كه از برنامه از پيش تعيين شده به تاخير افتاد و بنابراين تجهيزات سرانجام در ماه پنجم 

  رور و نرم افزارهاي في مابيننرم افزار: تهيه و آماده سازي مشخصات فني براي سمت ايستگاه و نيز سمت س -)3

در اين خصوص دو نوع نرم افزار ضروريست تا از يك سو آژانس هواشناسي ژاپن و از سوي ديگر سامانه  هشدار سريع زلزله به 
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همچنين خوبي فعاليت كنند كه، دو نرم افزار مستقر يكي مستقر در ايستگاه  لرزه نگار و ديگري مستقر در محل سرور مي باشد . 

SRS مورد نياز نرم افزاري) تهيه و توليد شدند .سازمان مديريت بحران با سفارش يك توسعه دهنده نرم افزار براي  (مشخصات

اقدام نمود . نرم افزار  سمت ايستگاه زلزله نگار در ماه دهم  SRSبهبود كيفي سامانه هشدار سريع زلزله و نرم افزار آن بر اساس 

  نهايي و عملياتي شد . 2015ط به سمت سرور در ماه اول و نرم افزار  مربو 2014سال 

كمك به تاسيس سامانه شبكه مخابراتي و ارتباطي  -)4

از آنجاييكه نمونه سايت آزمايشي پايلوت نصب شده در منطقه كوهستاني از زيرساختهاي مخابراتي و ارتباطي بسيار ضعيفي 

مگا هرتز براي سيستم مخابراتي  400ار داشت به ناگزير، از فركانس راديويي كيلومتري از تهران قر 60برخوردار بود و در فاصله 

استفاده شد  يعني همان رديف فركانسي كه موسسه ژئوفيزيك دانشگاه  تهران به صورت سراسري در كل كشور در شبكه لرزه 

اين فركانس در پهناي باند ذكر شده ،  نگاري در ايران از آن استفاده مي كند .در همين راستا كسب مجوزهاي الزم استفاده از

چگونگي خريد و تهيه تجهيزات مخابرا تي و طراحي ايستگاه و نصب ريپيتر ها در جلساتي به صورت شبيه سازي ارائه و توضيح 

  داده شد.

شهر تهران برقرار و سازمان مديريت بحران  2در نهايت خطوط مخابراتي و ارتباطي بين سيستم اقتصادي زلزله در ايستگاه شماره 

  عملياتي شد .  16/12/2014و مورد تاييد قرار گرفت و با  يك تست ساده مورخ 

توسط تبادل اطالعات  2015البته عملكرد واقعي سيستم شبكه مخابراتي و ارتباطي در روزهاي دوم تا چهارم ماه هشتم سال 

ان افت پكت هاي ارسالي صفر در صد در بهترين حالت ( بين پياپي و طوالني مورد تاييد قرار گرفت . در اين تست بود كه ميز

درصد  در بدترين حالت بين سازمان و سيستم هشدار 462/0و  2سازمان مديريت بحران شهر تهران و سيستم هشدار سريع 

  بود ). 1سريع شماره 

ايستگاه .اختصاص ايستگاهها و تشكيل كمك به مكان يابي ايستگاه لرزه نگاري و نيز ساخت سازه و تجهيزات مورد لزوم در  -)5

  سازه ها در ايستگاه از سياستهاي زير تبعيت كرد.

سيستم هشدار سريع كيلومتري شهر تهران واقع شده ( به علت اينكه  10هدف پيرامون گسل مشا است كه در فاصله محدوده  

يلي نزديك باشد نميتواند در اينجا كاربرد داشته را استفاده ميكند ,اگر مركز زلزله خ Sو موج  Pزلزله تفاوت بين رسيدن موج 

 استفاده شده بود.  2000باشد ) و بزرگترين سناريوي زلزله است كه در ريزپهنه بندي سال 

هم پوشاني و تطابق با گسل هدف ( مشا) به منظور ارزيابي اين موضوع كه جهت محاسبه شده ي مركز زلزله درست است يا  

  خير. 

 به منظور استفاده از تفاوت زمان طي مسير به طور موثركيلومتر از همديگر  10فاصله حدود  

توانايي ديده شدن از مركز  سازمان مديريت بحران شهر تهران به عنوان ريپيتر اصلي اين قابليت كه سايت يا مقر ريپيتر بايد  

 تمامي ايستگاهها و ريپيتر هاي ديگر را به راحتي ببيند .

 ت تجهيزات در تمامي ايستگاهها بايد حفظ شود و تداوم يابد حفاظ 

 ريپيترو  يستگاهمحل ا 4.2.7 جدول 

ر

آماده شد .اين طراحي طراحي ايستگاهها و امكانات و تجهيزات ريپيتر ها توسط خود سازمان مديريت بحران شهر تهران طراحي و 

 بر اساس مفهوم اوليه اي بود كه توسط متخصصين تيم مشاور ارائه و طي بحث هاي في مابين  نهايي و اجرايي شد .
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آزمون عملكرد و ارزيابي سيستم  -)6

ي و سيستم آزمايشي و پايلوت بصورت ازمايشي مورد آزمون قرار گرفت. خوشبختانه شكل هاي واقع 2015در ماه مي سال 

كيلومتري از ايستگاه ها دريافت و ثبت شده  100بار رخداد زلزله در  5اطالعات مربوط به امواج لرزه اي واقعي ناشي از بيش از  

است .متخصصين تيم مشاور در جايكا نيز عملياتي بودن و كاركرد سيستم پايلوت يا آزمايشي را مورد تاييد قرار دادند . عالوه بر 

ديگري براي چگونگي كاربردي كردن ارتباط بين سيستم هشدار سريع زلزله و آژانس هواشناسي ژاپن به اين اطالعات مهم 

  همكاران ايراني در تهران ارائه و انتقال پيدا كرده است .

توسعه و ارتقاء طرح عملياتي  -)7

 22.4.2شكل ح و تكميل گرديد. جهت تكميل آتي نسخه عملياتي سيستم هشدار سزيع زلزله  براي تهران ، نقشه عملياتي طر

از آنجاييكه سيستم هشدار سريع زلزله كه در اين پروژه ساخته شده  .دهد ينشان م كالن طرحتوسعه  يبرا يشينقشه راه آزما

است , با ارزيابي اين سيستم بايد قسمتها و مواردي كه كارآيي الزم را ندارند به منظور  (پايلوت) است فقط سيستمي آزمايشي

ارتقاي سيستم هشدار سريع زلزله كاربردي در تهران مشخص شده و اصالح شوند. بنابراين راهكار مناسب از طريق تحليل موارد 

شد و هر كاربر مطابق آن برنامه عمل خواهد كرد.  همزمان , پيدا خواهد شد و بر طبق آن, برنامه عملكرد هر كاربر تهيه خواهد 

يك سيستم هشدار سريع زلزله كاربردي ساخته و آزمايش و ارزيابي خواهد شد. سيستم هشدار سريع زلزله كاربردي بازبيني 

ينه مواردي همچون: خواهد شد و به صورت سيستم نهايي عملياتي در خواهد آمد.  به طور همزمان آموزش به عموم مردم در زم

سيستم هشدار سريع زلزله چيست و چگونه بايد به هشدار آن پاسخ داد , داده خواهد شد.  به عالوه قوانين و مقررات مربوطه براي 

سيستم هشدار سريع زلزله به منظور عملكرد آن در مقياس تمام و كمال تهيه خواهد شد. عمليات تست و آزمايش به منظور پيدا 

سال انجام خواهد شد و مشكالت فوق اصالح خواهند شد.   مراحل ذكر 3ت مخرب و حياتي سيستم براي حدود كردن مشكال

شده فوق بر اساس مراحل الزم براي معرفي و به راه اندازي سيستم هشدار سريع زلزله در ژاپن براي صدور هشدار عمومي به مردم 

 در نظر گرفته شده است. 

 كالن طرح سيستم هشدار سريعتوسعه  يراه برااوليه نقشه  4.2.22 شكل 

Action Plan for Practical App licat ion of EEW S

--continued

continued
Earthquake Early W arning  System  (EEW S)

I.  To develop p ilot system  and its evaluat ion

1 .  To develop a p ilot system

2 .  To evaluate the pilot system

II.  To prepare developm ent of pract ical EEW S

3 .  To create the specif icat ion of practical EEW S

4 .  To identify required item s/tasks for each

g roup related EEW S

5 .  To m ake an action plan for each g roup

III.  To develop practical EEW S/ Act for response

6 .  To act along  the plan for pract ical EEW S by

each g roup

IV.  To test and evaluate pract ical EEW S operat ion

7 .  To test practical EEW S

8 .  To evaluate the pract ical EEW S

V. To prepare social input of practical EEW S

9 .  To m odify/ad just/tune the practical EEW S

1 0 . To be approved by Iranian/Tehran

g overnm ent

VI.  To act ivate and operate pract ical EEW S

2012 2013 2014 2015

1391 1392 1393 1394 1395 1396 1397 1398

2016 2017 2018 2019 2020 2026

1404 1405

2021

1399 1400

2022 2023 2024

1401 1402 1403

2025



 پروژه ظرفيت سازی برای
 کاهش خطر زلزله و مديريت بحران در تهران

206 

  )  انتقال فن آوري و تكنولوژي  3(

انجام فرايند انتقال فن آوري روندي آسان نبود چرا كه، سيستم هشدار سريع  زلزله  يكي از پيشرفته ترين و پيچيده ترين 

تكنولوژيها  در جهان امروز است .البته مشاورين سازمان مديريت بحران شهر تهران به خوبي  مباني تئوري و كاربردي و نقاط 

ردند ولي با كاربردهاي عملي آن و از طرفي  ويژگيهاي نرم افزاري اين پديده آشنايي علمي اين پديده را به خوبي درك  ك

فن آوري اطالعات در سازمان مديريت بحران شهر تهران به خوبي از نيازمنديها و جزئيات اين نرم  ITنداشتند .همچنين بخش 

مت و سوي ژئوفيزيكي و تئوريهاي لرزه نگاري آن با س اما SRSافزار آگاهي بود. در قسمت ويژگيهاي مورد نياز نرم افزاري 

  آشنايي نداشت و از چگونگي كاربرد آنها در مديريت بحران اطالعي نداشت . 

البته و كماكان تيم فني موجود در سازمان مديريت بحران شهر تهران كه به عنوان همكاران  ايراني در پروژه تعريف شده اند 

و فن آوري   ITهشدار سريع زلزله را بخوبي درك كردند اما ، هنوز درك جنبه هاي علمي و  تصوير كلي و عملكرد نهايي سيستم

  اطالعات و جزئيات  مربوط به آن در سطح ايده آلي نيست .

 4 .مشخصا و كماكان سازمان مديريت بحران شهر تهران بيشتر و بيشتر در حال مطالعه و به روز كردن اطالعات خود مي باشد

شرايط بسيار بهتري  , سازمان را در Excelفته  , دهها جلسه فني و محاسبات دستي با استفاده از صفحات اكسل سمينار در ه

داده نسبت به شروع پروژه چه از لحاظ انتقال فن آوري و چه از لحاظ درك علمي در حال پيشرفت و در موقعيت بهتري قرار 

ين همكاري ها با متخصصين در هر زمينه و در زمينه هاي مختلف اين امكان . از نظر متخصصين تيم مشاور در جايكا ادامه ا است

با پشتيباني همكاران را براي سازمان به وجود مي اورد تا صورتهاي عملياتي تر بيشتر و بهتري را براي شبكه هشدار سريع زلزله 

  به اجرا گذارد .ژاپني در زمان مناسب 

  ) فعاليت ها و ماموريتهاي آتي 4(

م هشدار سريع زلزله كه در اين پروژه طراحي و عملياتي شد تنها يك سامانه پايلوت است .اين سيستم بايد همواره مورد سيست

ارزيابي قرار گرفته و مشكالت آن مشخص و راه حل ها و روند ها ي عملياتي در حل آنها ارائه و توسعه داده شود تا نسخه فراگيرتر  

شدار زلزله اجرا شود . در همين راستا و براي عملياتي تركردن اين نسخه سيستم هشدار سريع و عملياتي تر از سيستم سريع ه

  : سال آينده پيدا و ارائه شود 2تا  1در طي موارد زير راهكارهايي بايد براي زلزله 

 )bug) و اصالح هر گونه خطا (serverادامه دادن تحليل نرم افزار ايستگاه/سرور ( .1

 برقراري و نگهداري سيستم و ارزيابي دوره اي آن بوسيله اطالعات ثبت شده  .2

 . 400MHzو راديوي موجود  5.8GHzراه دور  wifiموازي كردن خطوط ارتباطي شبكه با استفاده از  وايفاي  .3

هاي بزرگتر ( بيشتر از  مربوط به زلزلهبا استفاده از اطالعات و داده هاي ايراني  -Bدلتا -ارزيابي قابليت اجراي روش بتا .4

M5 و كفايت كردن مقادير/ پارامترهاي بسياري كه در سيستم مطابق شرايط ايران استفاده شده اند ( 

 server ادامه ارتقاي نرم افزار ايستگاه/ .5

يامك مطالعه و برنامه ريزي براي ايجاد زيرساختهاي ارتباطي مناسب به منظور هشدار , از انجاييكه در حال حاضر تنها پ .6

SMS  .و اينترنت در دسترس هست كه از لحاظ فوريت كارايي الزم را دارا نيستند 

  

  براي تهيه سيستم هشدار سريع زلزله كاربردي موارد زير بايد در نظر گرفته شوند: 

 بهينه سازي تخصيص ايستگاه ها  .1

   رون به صرفه بودنعملي ايستگاهها نه تنها از نظر فني بلكه از لحاظ مق configurationپيكربندي 

 زمان بندي هشدار, مقصد و پاسخ هشدار  .2

  چه اطالعاتي بايد به چه كساني در چه زماني و چگونه ( به چه وسيله اي) صادر شود

 بهترين سيستم ارتباطي  .3

  serverو براي صدور هشدار از سرور  serverسيستم ارتباطي مناسب براي انتقال اطالعات از ايستگاهها به سرور 
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 قوانين و مقررات براي عملكرد سيستم در مقياس تمام و كمال .4

  پايه حقوقي براي صدور هشدار به عموم

 محدوده زماني و محتواي عمليات تست و آزمايش براي سيستم هشدار سريع زلزله كاربردي .5

  محدوده زماني و روش تست با در نظر گرفتن فعاليت لرزه اي بسيار كمتر از ژاپن 

 آموزش و روابط عمومي  .6

  اطالع رساني در مورد معرفي سيستم هشدار سريع زلزله به عموم و چگونگي پاسخ به هشدار 

 ساخت/تهيه تجهيزات گيرنده  .7

  دستگاههاي گيرنده براي دريافت هشدار در محل كاربرها 

 تهيه زيرساختهاي مورد استفاده ي سيستم هشدار سريع زلزله .8

 زيرساختها  و كاركنان  ,serverخت افزار از جمله كامپيوتر سرور سيستم و خطوط ارتباطي, س

  

بهبود و تقويت سيستم ارتباطي ديتا در سامانه تخمين ميزان خسارت و تلفات بر اساس مطالعه و تحقيق در سيستم هاي 【22】 4.4.2

  )  4تا  3تيبان ( فعاليت مخابراتي ارتباطي موجود ، توصيه به استفاده از سيستم هاي بهينه و در نهايت توسعه خطوط پش

  نماي كلي ) 1(

نيازمنديها و شرايط الزم براي سيستم ارتباطي مورد استفاده سامانه تخمين سريع خسارات و تلفات ,  شامل كارايي و ثبات و اجرا 

ميشود.  است كه براي تكنولوژي و فن آوري جديد و مدرن كم محسوب 64kbpsدر زمان واقعي است. ميزان اطالعات كمتر از 

اما اجرا در زمان واقعي كه انتقال اطالعات را در هر ثانيه تضمين مينمايد و ثبات و حفظ ارتباط را حتي در زلزله هاي مخرب 

  تضمين مينمايد , براي سيستم الزم االجرا و واجب است. 

ي باشد . سازمان مديريت تهران نصب خطوط ارتباطي مخابراتي پشتيبان و يا جايگزين يكي از مهمترين موضوعات پاسخ سريع م

سريع ميزان خسارات و تلفات استفاده شده است آگاه  كنوني كه براي سيستم هشدار MPLSبخوبي آسيب پذير بودن خطوط 

تر آن را جبران كند . در اين پروژه ابتدا به ساكن يك  ميباشد و در تالش است تا با توسعه شبكه جديد و خطوط ارتباطي قوي

خطوط ارتباطي و مخابراتي نصب و مورد استفاده قرار گرفت . سيستم پيشنهادي براي ايجاد ارتباط بين دفتر سازمان مديريت 

  بحران شهر تهران و دو ايستگاه لرزه نگاري موجود مورد استفاده قرار گرفت و بهره برداري شد.

  زئيات فعاليتها ج) 2( 

  بررسي سيستم ارتباطي مخابراتي موجود ) 1

  : سيستمهاي مخابراتي ارتباطي در شهر تهران موجود ميباشند نوع از  7هم اكنون 

  مخابرات بي سيم با استفاده از فركانس هاي اختصاصي 1.

   از فركانسهايعموميمخابرات بي سيم يا رتباط بي سيم با استفاده 2.

  شبكه فيبر نوري كه در حال حاضر تحت تملك شركت سازمان ترافيك مي باشد.استفاده از 3.

  G3شبكه ديتاي موبايل4.

  براي كاربران عمومي  MPLSوADSLاستفاده از 5.

  استفاده از شبكه وايمكس براي كاربران عمومي 6.

  مودم هاي ماهواره اي 7.

حذف كردند:  در اين مطالعه را به داليل زير  (e), f), gكا موارد سازمان پيشگيري و مديريت بحران تهران و گروه كارشناسان جاي

آسيب پذيرترين سيستم شناخته شده است و به دليل اينكه سيمها ساختمان به ساخنتمان و ديوار به  e)  MPLSدر مورد  
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دريافت  (gدر تهران ناپايدار است . در مورد  WiMAXشبكه  (fديوار كشيده شده اند در زلزله به راحتي قطع ميشود. در مورد 

اجازه براي سيستم ارتباطي ماهواره اي از سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي مشكل ميباشد. از نظر مقرون به صرفه 

جهيزات نسبتا باال هزينه اي براي استفاده كردن پرداخت نميشود اما هزينه اوليه براي ساخت آنتن و ت (b و  (aبودن ,  در موارد 

رايگان است زيرا مالك آن شهرداري  (cاست و هزينه بهره برداري شامل برق و نگهداري و تعميرات/سرويس دوره اي است. مورد 

به علت خدمات توسط شركتهاي خصوصي بايد براي مقدار اطالعات هزينه پرداخت شود اما هزينه اوليه  (dتهران است. در مورد 

  .متحرك و سيم كارتها كم است routerهاي  نسبتا براي روتر

  سيستم تبادل اطالعات و ديتاي بي سيم با استفاده از فركانسهاي اختصاصي  1.

د لرزه نگاري ايران كه توسط موسسه ژئو فيزيك دانشگاه تهران اداره و كنترل مي شود از سيستم مخابراتي بي صسيستم شبكه ر

ازآنجا كه مقامات مخابراتي و ارگان ،ستم اولين كانديد براي استفاده در پروژه بود اماهمين سي.  استفادهميكند MHZ 400سيم 

وكاربر جديدي را به آن نميتواننداضافه كنند،  در تهران قبال اشباع شده  MHZ 400مجوز دهنده ذكر كردند كه فركانس 

ن فركانس خارج از تهران هنوز موجود بوده و قابل از ليست كانديداها خط خورد . بهرحال و از آنجايي كه ي MHZ 400 بنابراين

  براي بيرون از تهران مورد استفاده قرار گرفت  pilotبصورت استفاده است در ين طرح سيستم هشدار سريع زلزله 

  استفاده از سيستم مخابراتي وايرلس يا بي سيم براي كاربران عمومي  2.

 8/5تا  4/2طبق مشاهدات سيستم ارتباطي و مخابراتي بي سيم با استفاده از فركانس باند هاي آزاد و بدون مجوز در رديف 

MHZ  4/2در تهران بصورت عمومي استفاده مي شود . اگر چه باند GHZ  8/5پر و اشباع شده است اما هنوز باند GHZ  از

ه در امورمربوط به زلزله مناسب است . از همين رديف فركانسي نيز براي ويدئو ظرفيت بيشتري برخوردار بوده و براي استفاد

كنفرانس و تلفنهاي تصويري نيز استفاده مي شود . تجهيزات و سخت افزار مورد نياز اين رديف باندي به آساني در دسترس بوده و 

يز در تهران وجود دارند . امكان سخت افزاري شركت هايي كه دانش فني و تخصص عملياتي كردن اين پروژه را داشته باشند ن

كيلومتر را قابل پوشش دارند و اين فاصله همان فاصله  100آنتن هاي اين رديف فركانسي نشان مي دهد كه فاصله اي تا 

تعاش كافيست براي اينكه سيستم شبكه ارتباطي ديتا در تهران را پوشش دهد . دقت داشته باشيد كه در صورت بروز زلزله و ار

  هستند . و محدود ريك اپهناي باند و پرتوهاي انتقال ديتا بسيار بسيار ب

   ل ترافيكشبكه فيبر نوري تحت تملك كنتر 3.

 600مركز كنترل ترافيك تهران مركزيست كه شرايط ترافيك نسبت به شهر را در خيابانها مقاطع عبوري با بيش از مجموع 

خطوط فيبر نوري درزير زمين تعبيه شده  استفاده از خطوط فيبر نوري كنترل مي كند .  دوربين ديجيتال در يك شبكه فراگير با

نگهداري مي كند بسيار قوي است . بنابراين ، اين شبكه بسيار توانمند و پايدار بوده و در شرايط بروز زلزله  و سازهاي كه از سرور

عمليات روي آن توسط سازمان ديگري غير از سازمان مديريت بحران ماندگاري بااليي دارد . اما از آنجايي كه تملك اين شبكه و 

انجام مي شود ، تغيير سامانه اي ، پيكربندي و رفع اشكاالت و ايرادات ممكن توسط سازمان بحران شبكه تهران قابل انجام نمي 

  باشد . 

  G3شبكه ي ديتاي موبايل يا 4.

 8.4.2ح شهر تهران در حال توسعه بوده و همچنين سرويس رايتل . جدول در سط G3ازسرويسديتايموبايلبصورت اخيرا استفاده 

بيشتر مساحت شهر تهران تحت   2014را نشان مي دهد . در سال  2014و  2013در زير شرايط خدمات وايرلس رايتل در سال 

اين امكان وجود دارد تا شبكه هاي پرسرعتي با سرمايه گذاري اندك براي ارائه خدمات .  پوشش اين سرويس قرار داشته است

3G به دليل اينكه مشابه سرويس و خدمات تلفن همراه عادي است. اما در صورت وقوع بحران , حجم نصب و عملياتي شود ,

. به عالوه به دليل اين كه هزينه بر اساس ميزان بسيار زياد ارتباطها باعث ترافيك ارتباطي خواهد شد ( اشباع ظرفيت ارتباطي) 

 انتقال اطالعات محاسبه ميشود , براي عملكرد مقرون به صرفه ميزان ترافيك بايد تا حد امكان كم باشد. 
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 شبكه رايتل منطقه خدماتي هاي بررس يجه. نت4.2.8 جدول 

dBm ASU dBm ASU

1 TDMMO 35.73 51.34 2013/5/8 -85 15
2 D1 35.72 51.33 2014/4/27 -71 21 hsdpa+*42.2mbps data connected
3 Jamshidieyh Park 35.82 51.46 2014/5/3 -87 13 gprs*55kbps disconnected
4 D2 35.76 51.37 2014/5/3 -61 26 hsdpa*7.2mbps data connected
5 D3 35.77 51.4 2014/5/3 -65 24 hsdpa*7.2mbps data connected
6 D4 35.72 51.33 2014/4/27 -99 7 umts*384kbps data connected
7 Babai Highway 35.64 51.41 2013/5/8 -107 3 2014/5/20 -103 5 umts*384kbps data connected
8 D5 35.73 51.31 2014/5/11 -91 11 hsdpa*7.2mbps data connected
9 D5.Azad Univ. 35.8 51.32
10 D6 35.72 51.33 2014/4/23 -83 15 hsdpa*7.2mbps disconnected
11 D7 2014/4/23 -87 13 hsdpa*7.2mbps disconnected
12 D8 2014/4/23 -91 11 hsdpa*7.2mbps disconnected
13 D9 2014/4/26 -85 14 hsdpa*7.2mbps data connected
14 D10 2014/4/26 -101 6 hsdpa*7.2mbps data connected
15 D11 2014/4/26 -103 5 hsdpa*7.2mbps data connected
16 D12 2014/4/26 -97 8 hsdpa*7.2mbps disconnected
17 D13 35.7 51.48 2014/5/6 -87 13 hsdpa+*42.2mbps data connected
18 D14 35.67 51.47 2014/5/6 -95 9 umts*384kbps data connected
19 D15 35.62 51.47 2014/5/6 -83 15 hsdpa*7.2mbps data connected
20 Golshan Park 35.62 51.49 2013/5/8 -83 17 2014/5/10 -63 25 hsdpa*7.2mbps data connected
21 Qiam Dasht 35.52 51.64 2013/5/8 2014/5/10 -77 18 hsdpa+*42.2mbps data connected
22 D16 35.64 51.41 2014/5/19 -87 13 hsdpa*7.2mbps data connected
23 D17 35.65 51.37 2014/5/19 -75 19 hsdpa*7.2mbps data connected
24 D18 35.65 51.34 2014/5/7 -73 20 hsdpa*7.2mbps data connected
25 Park Ghaeem 35.65 51.32 2014/5/7 -85 14 hsdpa*7.2mbps data connected
26 D19 35.63 51.36 2014/5/7 -51 31 hsdpa*7.2mbps data connected
27 D20 35.75 51.3 2014/5/21 -95 10 hsdpa*7.2mbps data connected
28 D21 35.7 51.27 2014/5/14 -79 17 hsdpa*7.2mbps data connected
29 Vardavard 35.7 51.15 2013/5/7 -65 24 2014/5/14 -57 28 hsdpa*7.2mbps data connected
30 D22 35.74 51.25 2014/5/14 -69 22 hsdpa*7.2mbps data connected
31 Shahid Bagheri 35.75 51.2 2013/5/8 -93 10 2014/5/14 -93 10 hsdpa*7.2mbps data connected
32 Kuhsar Park 35.8 51.3 2013/5/7 -85 14
33 Parvaz Park 35.8 51.4 2013/5/7 -77 18

No. Signal Strength
Location

Name Latitude Longitude
Survey
Date

out of service

2014
Signal Strength

Net Type Data State
Survey
Date

2013

  

  طرح توسعه) 2 

بواسطه دهها مباحثه و گفتگوي فني با همكاران ايراني و همكاري در تست و آزمايش ميداني در زمينه ارتباطات,   نيازمندي هاي 

در ر نتيجه , سيستم ارتباطي ,  مشخصات فني و هزينه اوليه بهره برداري با همكاران ايراني به وضوح در ميان گذارده شد. د

گزينه هايي هستند كه در مقابل  G3گيگاهرتزي و شبكه ديتاي موبايلي  8/5نهايت استفاده از شبكه فيبر نوري ، شبكه بي سيم 

زلزله مقاوم بوده و امكان استفاده از آنها در شهر تهران موجود مي باشند بنابراين در اين طرح لحاظ شده اند طرح كلي به اين 

  صورت است :

A( از  تغييرMPLS به سيستم شبكه فيبر نوري  

به شبكه فيبر نوري انتقال و تغيير داد كه اين مهم توسط سازمان كنترل  MPLSبايد مد نظر داشت تا شبكه اصلي را از حالت 

سطح اولويت  باالتريناين سازمان محترم بايد توافق كند تا بواسطه ضرورت و فوريت باالي بحران . ترافيك تهران قابل اجرا ميباشد

  طراري و به سازمان مديريت بحران تهران تفويض نمايد ضبرات ديتا را به موقعيت اابندي خود در مخ

B(  استفاده از شبكهLAN  گيگاهرتز 8/5 استفاده از فركانسبا بيسيم در فواصل طوالني  

مناطقي كه داراي خطوط شبكه فيبر نوري هستند و استفاده از اين فركانس دوربرد بعنوان خطوط جايگزين و پشتيبانيست براي 

نيز بعنوان شبكه اصلي پشتيبان براي مكان هاييست كه حاوي فيبر نوري نمي باشند . نصب آنتن مخابراتي در اين طرح 

مي ضروريست و از آنجايي كه مديريت و كنترل و نظارت بر كليه اجزاي اين سيستم توسط سازمان مديريت بحران تهران انجام 

شود مانند ساختمان ، خريداري و نصب تجهيزات ، نگهداري و كنترل ، نصب و راه اندازي اين سيستم شبكه اي بايد در اولويت 

 هاي كاري قرار بگيرد 
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C( استفاده از خطوط جايگزين و پشتيباني شبكه موبايل  G3  

قلمداد مي شوند و يا هرگاه اين خطوط از كار بي  گيگاهرتزي بعنوان خطوط اصلي 8/5هرگاه استفاده از خطوط شبكه بي سيم 

است . در اينجا شركت خدمات موبايل بايد توافق كند تا همواره باالترين  G3 افتند راه حل جايگزين استفاده از شبكه موبايلي 

  د .اولويت مخابراتي خود را در زمان بروز رخداد به اين خطوط و به سازمان مديريت بحران تهران اختصاص ده

  فعاليت هاي مد نظر جهت توسعه و بهبود اين طرح ) 3

  ست كه به بهبود و توسعه اين طرح كمك مي كند ا اقدامات زير از آن دسته فعاليت هايي

A (  گيگاهرتز از طريق شبيه سازي  8/5مطالعه و بررسي امكان استفاده از خطوط بي سيم با فواصل بعيد  

امواج راديويي در تمام ايستگاهها و مبادي  گيگاهرتزي قوت  8/5بي سيم براي فواصل بعيد و فركانس  LANبا استفاده از شبكه 

اين شبيهسازي .  نسبت به مكان جغرافيايي سازمان مديريت بحران شهر تهران مورد سنجش،مطالعه و شبيهسازي قرارگرفت

هاي فركانس ، قدرت ارسال سيگنال ، شاخصه هاي آنتن ، فاصله  با استفاده از اين پارامتر Radio Link توسط نرم افزاري به نام

استفاده  SRTM3آنتن و حضور موانع طبيعي و غير طبيعي مورد بررسي قرار گرفت . براي آناليز اطالعات توپوگرافيك نيز از 

  اين پارامتر ها را نشان مي دهد. )9.4.2(شد.جدول

  يساز يهشب يمورد استفاده برا يپارامترها 4.2.9 جدول 

  

هچنين .  نشان داده شده اند  )10.4.2(نمونه اي از خروجي و داده هاي به دست آمده از اين نرم افزار و شبيه سازي در جدول

شريعتي ، ساقدوش ، قيام دشت ، ازگل ،  نتايج اين شبيه سازي را نشان مي دهد . كماكان مناطق وردآورد ، ) 23.4.2 ( جدول

  وحدت به ريپيتر احتياج دارند بخاطر اينكه دسترسي مستقيمي با مقر جغرافيايي سازمان مديريت بحران تهران ندارند. 
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  ي شدهساز يهشب يمثال از خروج يك 4.2.23 شكل 

 

  5.8GHz يمس يبLANي شده شبكه ساز يهشب يجنتا 4.2.10 جدول 

Latitude Longitude
Distance

(km)
Rx level
(dBm)

Rx level
(uV)

Rx level
(dBm)

Rx level
(uV)

1 TDMMO 35.725 51.33981
2 Jamshidieyh Park 35.82508 51.46441 15.81 -56.2 347.03 -49.8 727.03 Good
3 D04 (Police Park) 35.76043 51.54176 18.64 -54.0 447.92 -58.5 265.54 Good
4 D07 (Parsa Street) 35.72673 51.43172 8.29 -49.9 718.36 -51.4 600.09 Good
5 D12 (Imam Khomeini Square) 35.68514 51.42328 8.74 -50.8 644.68 -44.2 1377.63 Good
6 D15(Golshan Park) 35.62025 51.495 18.21 -52.8 513.57 -49.9 718.02 Good
7 D16 (Shahid Rajayi Park) 35.63042 51.41154 12.34 -49.2 772.45 -48.0 895.23 Good
8 D18(Qaem Park) 35.65108 51.32858 8.28 -51.0 629.03 -43.6 1477.62 Good
9 D20 (Shahrdari) 35.5881 51.42448 17.02 -51.0 628.30 -51.0 630.91 Good
10 D22(Shahid Bagheri) 35.75937 51.20175 13.03 -52.7 517.55 -57.4 300.31 Good
1 Vardavard 35.73339 51.13111 18.85 -95.7 3.65 -99.9 2.27 Bad
2 Shahrdari 2 35.77681 51.36611 6.23 -66.0 112.06 -67.3 96.67 Good
3 Shariati Water Museum 35.7729 51.4417 10.62 -110.1 0.70 -112.7 0.52 Bad
4 Saghdoosh Street 35.75975 51.46761 12.16 -100.6 2.08 -104.2 1.38 Bad
5 Babai Highway 35.73785 51.62829 26.06 -65.4 119.60 -110.6 0.66 Good/Bad
6 Bulvar Laleh 35.74751 51.29775 4.54 -43.7 1465.89 -43.7 1462.18 Good
7 Azad Islamic University 35.79584 51.31543 8.17 -48.7 825.73 -48.6 834.78 Good
8 Beryanak 35.67059 51.37572 6.86 -41.5 1884.12 -42.3 1709.93 Good
9 Zeytoon Park 35.66222 51.46341 13.15 -51.3 611.92 -50.3 682.76 Good
10 Qiam Dasht 35.52219 51.64326 35.46 -116.2 0.34 -119.8 0.23 Bad
11 Shahrak Sharifi 35.61607 51.34354 12.11 -46.5 1054.90 -62.9 160.60 Good
12 D01 (Ozgol) 35.79019 51.49646 12.11 -92.5 5.34 -95.4 3.80 Bad
13 D06 (Laleh Park) 35.70963 51.39128 4.95 -45.5 1191.90 -44.1 1389.93 Good
14 D13 (Vahdat Park) 35.75975 51.46761 12.16 -100.6 2.08 -104.2 1.38 Bad
15 D21 (Tehransar) 35.70278 51.26514 7.17 -46.7 1032.80 -45.4 1204.53 Good

E
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Antenna Height 6mAntenna Height 20mLocation
Site NameNo. Result

 

 يشنهادي جهتپ يتدهد. سا ينشان مرا 5.8GHz يبراي مخابراتي ارتباط يساختار شبكه هايش طرح پ 24.4.2شكل 

 نشان داده شده است. .11.4.2در جدول ريپيترها 
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 5.8GHz يبراي مخابراتي ارتباط يساختار شبكه هايش طرح پ 4.2.24 شكل 

  

   سايت پيشنهادي جهت ريپيترها 4.2.11 جدول 

 است.

متر مورد ارزيابي قرار گرفت .در نهايت تاثير ساختمانهاي  6متر و  20طول مختلف  2مورد از آنتن با  2در اين شبيه سازي 

متر باشد تا تاثير  40تا  30همجوار در نظر گرفته نشد . طبق نتايج به دست آمده طول انتن براي استفاده عملياتي بايد بين 

  نامطلوب  سازه هاي اطراف را حذف كند .

B  رت وايرلس براي فواصل بعيد : در اين آزمون ميداني از اين رديف فركانسي براي گيگا هرتز به صو 8/5) آزمون ميداني فركانس

استفاده شد ، در نتيجه سيگنال كافي و با كيفيت مناسب اتخاذ شد  22ارتباط بين سازمان مديريت بحران شهر تهران و منطقه 

ت سيگنال و زاويه تمايل از جهت واقعي مورد در حالتي كه هيچ مانعي مد نظر نبود . تست ديگري براي ايجاد ارتباط بين قدر

درجه ارتباط قطع مي شود . ولي هيچگونه انفصال و قطعي بين زواياي منفي  8صورت زاويه ارزيابي قرار گرفت و نشان داد كه در 

سيگنال  و دسيبل پايين تر از جهت واقعي  20دسيبل باقي ماند كه البته  10اتفاق نيافتاد و قدرت سيگنال روي  4و مثبت 

تقليل پيدا كرد بنابراين حتي در صورت بروز زلزله و ارتعاش ، (كيلوبيت در هر ثانيه) K/ps 100پهناي باند است و در نتيجه به 

  ارتباط وجود داشته و شبكه مخابراتي فعال خواهد بود .

C ) و دانشگاه آزاد 22گيگاهرتزي) بين منطقه  8/5) نصب و عملياتي كردن شبكه بي سيم .  

نمود .  22گيگاهرتزي ) براي ايستگاه  8/5اقدام به نصب شبكه بي سيم(  2014سازمان مديريت بحران شهر تهران در ماه مي 

گيگاهرتزي ) بدون هيچ  8/5در شبكه(  22كماكان و از آن تاريخ اطالعات لرزه نگاري و ديتاهاي زمين شناختي از ايستگاه 

Repeater site Stations necessary to use repeater

D22(Shahid  Bagheri) Vardavard

D20(Shahrdari) Qiam Dasht

D12(Imam Khomeini Square) D13(Vahdat Park)

D13(Parsa Street Saghdoosh Street

Jamshidieyh Park Shariati Water Museum、D01(Ozgol)
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ند . سازمان مديريت بحران شهر تهران همچنين در دانشگاه آزاد ايستگاه ديگري را نصب مشكل عمده اي ارسال و دريافت شده ا

  بوده و ارتباطات راديويي آن برقرار شد.  2014نمود كه يكي از ايستگاههاي در حال توسعه در ماه سپتامبر 

 

  D22 يكنزدت مخابراتي سايت ارتباطاتست  4.2.25 شكل 

  

D) گيگاهرتزي) درصورت بروز طوفانهاي شن و خاك. 8/5) پردازش و آناليز وضعيت مخابراتي و ارتباطي باند  

كشته و  4كيلومتر بر ساعت بود كه  100طوفان شن شديدي تهران را در برگرفت ، سرعت اين طوفان بالغ بر  2014در ژوئن 

گيگاهرتزي ) در فواصل بعيد  بين سازمان مديريت بحران  8/5ثير آب و هواي شديد برفركانس  ( مجروح به جاي گذاشت .تا 30

)نتايج به دست آمده بر تعداد پكت هاي بدل شده در هر دقيقه را  4/4/2مورد ارزيابي و آناليز قرار گرفت شكل(  22و ايستگاه 

آنتن  2ن هم در بحراني ترين لحظات طوفان ، چرا كه ديد بين درصد كاهش پيدا كرد .آ 3/0نشان مي دهد . تعداد پكت ها به 

توسط پرده اي از غبار ، خاك ، شن و آب پوشيده شده بود. بنابراين الزم است تا يك خطوط مخابراتي ارتباطي پشتيباني كننده 

  نيز براي شرايط غيرنرمال و غيرطبيعي تعويه و لحاظ گردد. 
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  17:30- 17:10 ينطوفان شن سنگطي در ي ديتابسته ها يافتدرميزان 4.2.26 شكل 
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Eآزمون مخابراتي براي شبكه موبايل (G3: 

يعني يكي از ايستگاههاي موجود و مرتبط  15استفاده شد . در اين آزمون از شبكه ايستگاه  G3در اين آزمون شبكه رايتل مودم 

براي انتقال و تست داده به سازمان مديريت بحران استفاده شد ، البته در اين آزمون ميداني انتقال ديتا انجام شد اما  G3با مودم 

  قابل استفاده نبود. IPآدرس 

نقطه  1نقطه به  2اط نقطه به نقطه و نقطه به چند نقطه مورد ارزيابي قرار گرفت كه در نهايت ارتباط در اثناي اين آزمايش ارتب

  تاييد شد . 

در شبكه هشدار سريع زلزله مورد ارزيابي و آزمون قرار  2014در ايستگاه رودهن در نوامبر  G3ارتباط ديتا با استفاده از مودم 

ميلي ثانيه در  90ي مشاهده نشد .البته زمان پاسخ بين ايستگاه رودهن و سازمان مركزي گرفت ،ارتباط ديتا برقرار شد و افت

  ميلي ثانيه ) بود . 100كوتاهترين مدت و گاهي( 

 )  انتقال فن آوري3( 

هاي سازمان پيشگيري و مديريت بحران تهران به اندازه كافي در مورد مشخصات فني سيستم  در شروع پروژه , همكاران ايراني در

ارتباطي مختلف اطالع نداشتند و همه در اين زمينه به عرضه كننده ها اتكا ميكردند.  پرسش از عرضه كننده ها به علت عدم 

همكاران ايراني و همكاري  كارشناسان جايكا وبواسطه دهها مباحثه و گفتگوي فني گروه درك كافي در اين زمينه مقتضي نبود. 

موارد زير در اين انتقال فن آوري ودانش و مهارت مينه ارتباطات,  انتقال فني به پايان رسيد ودر تست و آزمايش ميداني در ز

  محقق شد :

چگونگي به دست آوردن ويژگيها و مختصات فني و درك محتوي تكنولوژي كه شامل كسب و به دست آوردن مختصات فني و  )1

مگاهرتز ) شامل ساخت ،  400فواصل دور و نيز ارتباط راديويي (گيگاهرتزي )  8/5( ويژگيهاي تجهيزات براي شبكه بي سيم 

 نصب و تجهيزات اين انتقال اطالعات بوده است .

يا نرم افزار شبيه سازي براي طراحي و پيكر بندي مخخابرات و  Radio linkشبيه سازي سيستم ارتباط راديويي  با بكارگيري  )2

رزيابي قرار گرفت ، آموزش هاي الزم براي اين شبيه سازي داده شد و درك و سيستم ارتباطي راديويي شرايط گوناگون مورد ا

ارزيابي از نتايج بدست آمده قرار گرفت .

كنترل و چكاب و بازرسي از تجهيزات ارتباطات راديويي كه در اين خصوص اقالمي كه بايد مورد بازبيني ،بازرسي و كنترل فني  )3

يويي ،توسط صاحب قرارداد آموزش داده شد و دانش آن اتقال پيدا كرد.قرار بگيرند در اين سيستم انتقال راد

اقدامات آتي  )4(

طبق توصيه انجام شده به سازمان مديريت بحران تهران الزم است تا بودجه مورد نياز فراهم و توسعه طرح مورد نظر قرار 

رافيك و نيز شركت مخابراتي رايتل ناگزير مي بگيرد .عقر قراردادتفاهم و همكاري بين سازمان مديريت بحران ، كنترل ت

نمايد .البته طرح تكنولوژي شبكه موجود كافي به نظر نمي آيد و كارايي سيستم و تجهيزات آن را محدود مي كند .بنابراين براي 

ست ، بنابراين براي داشتن يك شبكه با ثبات و براي توسعه آسان و كاربران و نتهاي بيشتر تغيير و بهينه سازي اين شبكه الزم ا

به منظور ارتقاي شبكه ,  داشتن شبكه قوي ، قابل اعتماد ، قابل انعطاف و كارآمد در آينده اين تغييرات الزم مي نمايد .

كارشناسان بسيار حاذق شبكه بايد سازمان پيشگيري و مديريت بحران تهران را پشتيباني كنند. در صورت فقدان چنين منابع 

 به علت تحريم هاي دراز مدت بين المللي , ژاپني ها بايد در اين زمينه پشتيباني بيشتري كنند. انساني در ايران
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  ) 5تا3افزايش موارد كيفي در سيستم تخمين خسارات و تلفات عالوه بر ساختمانها و مجروحين (فعاليت  【23】 5.4.2

  ) نماي كلي 1(

دخيل در سيستم تخمين خسارات و تلفات را از ابتداي پروژه كماكان از سازمان مديريت بحران خواسته شده است تا موارد 

سالها زمان الزم داشت تا متادولوژي محاسبه ميزان با تخمين  افزايش دهد، اگرچه در پروژه قبلي سزمان مديريت بحران تهران

ني ابنيه و تلفات انساني به تخمين خسارات ساختما GPAمورد يعني الحاق  3خسارت ونيز مهندسي نرم افزار را به اتمام برساند .

سازمان مديريت بحران در صدد اضافه كردن مواردي در اين پروژه قبلي  2012كار گرفته شدند . كماكان و از ابتداي آوريل سال 

  ي رود. بوده است اما كماكان با همان شرايط شروع پروژه نرم افزار به پيش م

براي مالكهاي ورودي ديتا در نرم افزار سيستم تخمين خسارت و تلفات از از ميان ديگر درخواستهاي سازمان مديريت بحران 

جمله دردسترس بودن ديتا ، تخمين خسارت ، متد آن و نيز اهميت آناليز ديتا پس از اولين شوك زلزله  سه عنوان از اين عناوين 

ني ، تخمين خسارت پل ها  و تخمين به سيستم تخمين خسارات و تلفات اضافه شد كه از آن جمله تخمين خسارات بيمارستا

  حجم آوار انتخاب و به نرم افزار اضافه شد .

عالوه بر اين و در اين مدت مدل نرم افزاري سامانه تخمين خسارت و تلفات مورد بازبيني و تجديد نظر قرارگرفت . دليل عمده 

موارد تخميني در نرم افزار به دست بياورد اين بود كه  ايي كه چرا سازمان مديريت بحران نتوانسته بود تا كنون توفيقي در افزايش

تمام سيستم طوري طراحي شده بود كه تا فقط به يك مشكل بزرگ و عمده بپردازد  كه الجرم زمان بيشتري را براي توسعه و 

نتر شده است چرا كه ازمون احتياج داشت . اما در اين پروژه افزايش موارد قابل  تخمين در سامانه تخمين خسارت و تلفات آسا

مواد افزودني به سامانه طوري طراحي شده اند كه هر كدام در  موتورهاي قابل بررسي جداگانه و مستقل در نرم افزار به انجام 

  .برسند

انتقال دانش فني و نيز تكنولوژي براي افزايش بهره وري موارد لحاظ شده در سامانه تخريب خسارت و تلفات توسط همكاران و 

OJT   به انجام رسيد و در اين ميان مواردي كه به سامانه اضافه شد شامل متادولوژي تخمين ميزان خسارت ، تعريف اين

  متادولوژي  و چگونگي جمع آوري ديتا و كدگذاري و كدينگ آنهاست .

  )  فعاليتها  2(

به جايكا ارائه  2011تخريب خسارات و تلفات  را در سال  ) كماكان سازمان مديريت بحران ليستي از موارد مطلوب براي اضافه شدن به سامانه1

  مورد طبق موارد زير اعالم مي شود : 14با  2012نمود . ليست به روز شده آن در آوريل 

  برآورد ميزان آوار پس از زلزله .1

  برآورد خسارت بيمارستان ها  .2

  برآورد خسارت پل ها  .3

  نياز پس از زلزله تخمين منايع اورژانس و اضطراري مورد .4

  تغيير ، بهينه سازي و به روز كردن متدهاي شبيه سازي زلزله  .5

تخمين خطرات زمين شناختي پس از زلزله مانند جاري شدن آب ف فشردگي ناهمگون تكونيك سطح زمين ،كه باعث  .6

  شكستگي و پارگي لوله هاي زيرزميني ، بروز خسارتهاي ساختماني ، رانش زمين ، شكست گسل و غيره مي شود.

  برآورد تخمين از خسارت وارده به سيستم حمل ونقل  .7

  ات به سيستم ابرساني و فاضالب تخمين خسار .8

  تخمين خسارت به سيستم گاز و گاز طبيعي ، گاز رساني  .9
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  تخمين خسارت وارده به سيستم برق و شبكه قدرت .10

  تخمين خسارات ناشي از آتش پس از  بروز زلزله  .11

  تعريف خروجي هاي قابل استفاده براي سرور  .12

  از زلزله  تخمين خسارت نشر مواد خطرناك پس .13

تخمين خسارات مستقيم و غير مستقيم  اقتصادي  ناشي از بحران  .14

منابع در دسترس براي تيم  در اين پروژه قابل دسترس نبود كه بتواند تمامي اين موارد را به صورت موازي توسعه داد . بنابراين  

سارات و تلفات را يك به يك  و به نوبت به ان اضافه كند . تيم اين پروژه تصميم گرفت تا موارد قابل افزودن به سامانه تخمين خ

به منظور تعيين اولين  پارامتر قابل افزودن افراد و اعضاء تيم مالكهاي قابل مقايسه بسيار  زيادي را با هم  مقايسه و به بحث 

م دادند . گذاشتند و در نهايت و با مقايسه با ليست  موارد مطلوب سازمان انتخاب  و اقدام را انجا

) نهايي شدند . در نهايي كردن موارد ليست مطلوب سازمان  12.4.2مالكهاي قابل مقايسه :و موارد قابل  افزودن در جدول  (

مقايسه اولويتها و نيز پاسخ سريع همواره مدنظر قرار گرفته شده و ميزان امكان تحقق پذيري ان در برنامه اين پروژه نيز مد نظر 

  بوده است . 

) امتياز و اولويت ليست مطلوب است . اعضاي پروژه باالترين و كاربردي ترين موارد را انتخاب كردند كه شامل  13.4.2ول (جد

  مشاهده مي شود . 5تا 3بيمارستان  ، تخمين خسارت پل ها بود ، كه اين فعاليتها در پارامتر 

در خصوص  تخمين حجم آوار متفاوت بود .متخصصين  تيم  البته ديدگاههاي  مشاوره ژاپني جايكا و سازمان مديريت بحران

مشاور ژاپني جايكا پيشنهاد كردند كه تخمين حجم آوار بايد بر اساس بررسي دقيق و واقع بينانه و به هنگام ميزان خسارات به 

سنده نكرد ، چرا كه عمل آيد و صرفا به تخمين ميزان خسارتهاي ساختماني خروجي نرم افزار سيستم تخمين خسارت و تلفات ب

از ديدگاه تيم ژاپني ابتدا عمليات كمك و نجات بايد انجام و به اتمام برسد و پس از آن محاسبه دقيق ميزان حجم اوار و خسارات 

مديريت بحران توصيه  براي به عالوه , به منظور برنامه ريزيمالحظه خواهد شد .  بر اساس بررسي خسارات واقعي ساختماني

, به اين علت كه سامانه تخمين سريع نيمبسنده نكت به سامانه تخمين سريع خسارات و تلفات اتخمين خسار براي ميشود

خسارات و تلفات نيازمند محاسبات با ثبات و اتوماتيك و خودكار درست بعد از وقوع زلزله است در حاليكه تخمين خسارت براي 

  شبيه سازي داده ها و پارامترها تغيير ميكنند.   در آن است كه متعدد مورد چندين برنامه ريزي نيازمند

خسارات و تلفات بخاطر درخواست  قبلي سازمان  نيماما در هر صورت تخمين حجم آوار به عنوان يكي از پارامترها در سامانه تخ

ور واضح توضيح ندادند چرا سازمان پيشگيري و مديريت بحران تهران به طاگرچه  مديريت بحران تهران لحاظ و در نظر گرفته شد.

به تاكيد خواستار تخمين حجم آوار ميباشد , بعضي از كارشناسان سازمان ميخواستند كه از سامانه تخمين سريع خسارات و 

  تلفات در راستاي هدف برنامه ريزي مديريت بحران استفاده كنند.
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 در سامانه پيشبيني خسارات و تلفات بالقوهيت وضع يسهمقا يارهايمع 4.2.12 جدول 

يارهامع يتوضع  يازامت   

.A فعاليت تعريف شده درPDM 
 

 3 5-3فعاليت 

 2 5-3فعاليت هاي ديگر از 

 1 تعريف نشده

.Bسازمان مديريت  در دسترس بودن داده در

 بحران 

 2 به روز رساني داده آماده است

 1 آماده است داده هاي قديمي

 0 آماده نيست

.Cتوسط اجازه دسترسي به داده هاو  امكان 

 JICA ان كارشناس
 

 2 اجازه آماده است

 1 استسازمان مديريت بحران اجازه آماده نيست، و منبع داده 

 0 استسازمان مديريت بحران اجازه آماده نيست، و منبع داده هاي ديگر از 

.Dمدل محاسبه بودن در دسترس 
 

 2 آماده بودن

 1 مدل هاي قديمي آماده است

 0 آماده نيست

.E سريع از آسيب احتماليتخمين استفاده از 
 

 3 مفيد براي پاسخ سريع، حتي اطالعات احتماالتي

 2 اطالعات مفيد براي پاسخ سريع، اما احتماالتي كه واكنش هاي اضطراري گمراه

 1 كاهش خطر ابتال در تهران

 0 براي پاسخ سريع

.F سازمان اولويت هاي درخواست شده توسط

  2012، آوريل 14در مديريت بحران 
*)1( 

 اولويت باالتر

3 

 2 اولويت ميانه

 1 اولويت هاي پايين تر

 به هنگام گفتگو درباره برنامه كاري 2012، آوريل 14در سازمان مديريت بحران اولويت درخواست شده توسط * 
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  يازهاامتو دلخواه يست موارد ل 4.2.13 جدول 

ID Item Activity 
ID 

A B C D E F Total 

 12 1 2 1 2 1 3 5-3 اطالعيه ها باقي مانده پس از زلزله 1
 36 3 2 1 2 ?1 3 5-3 برآورد خسارت از بيمارستان 2

 72 3 2 2 1 2 3 5-3 برآورد خسارت پل 3

 0 3 2 0 0 0 3 5-3 برآورد منابع اضطراري بعد از وقوع زلزله 4
 0 1 3 0 0 0 1 - اصالح و به روز رساني روش هاي شبيه سازي زلزله 5

با استفاده از مدل تقويت خاك از  TEDESبه روز رساني  5.1

 پژوهشگاه
- 1 2 1 2 3 1 12 

 TEDESبه روز رساني با استفاده از منحني هاي شكنندگي  5.2

 از پژوهشگاه
- 1 2 1 2 3 1 12 

با استفاده از داده هاي ساختمان از  TEDESبه روز رساني  5.3

 پژوهشگاه
- 1 2 1 2 3 1 12 

استفاده از اطالعات جمعيتي از  TEDESبه روز رساني  5.4

 پژوهشگاه
- 1 2 1 2 3 1 12 

-با استفاده از مدل مركز گسل بزرگي TEDESبه روز رساني  5.5

 ميرايي
- 1 2 2 0 3 1 0 

اطالعيه ها پس از زلزله خطر ژئوتكنيك (مايع، فشرده سازي  6

سازمان ملل متحد معادل زمين كه در زير زمين لوله و / يا 

 آسيب ساختمان، زمين لغزش، پارگي گسل و ...)

3-8 2 0 0 0 3 1 0 

 0 3 3 0 0 0 2 8-3 اطالعيه ها پس از زلزله زمين لغزش 6.1
 0 3 2 0 2 1 3 5-3 برآورد خسارت سيستم حمل و نقل 7

 36 3 2 1 2 1 3 5-3 برآورد خسارت از سيستم هاي آب و فاضالب 8

 36 3 2 1 2 1 3 5-3 برآورد خسارت از سيستم هاي آب 8.1
 36 3 2 1 2 1 3 5-3 برآورد خسارت سيستم هاي گاز طبيعي 9

 36 3 2 1 2 1 3 5-3 برآورد خسارت سيستم هاي قدرت الكتريكي 10

 12 1 2 1 2 1 3 5-3 برآورد خسارت آتش زير زلزله 11
 WEBGIS( 3-7 2 1 2 2 3 3 72خروجي تعريف كالينت سرور (خروجي  12

 12 3 1 1 2 1 2 8-3 برآورد خسارت پس از زلزله انتشار مواد خطرناك 13

 0 1 0 0 0 0 1 - برآورد خسارات مستقيم و غير مستقيم اقتصادي 14

 

  ) طراحي نرم افزار  2

 الف) روشهاي مودوالسيون 

سامانه تخمين خسارات و تلفات كه در پروژه قبلي توسعه داده شد تمامي نرم افزار به صورت يكپارچه و يكجا فعاليت ميكرد به 

صورتيكه تمامي ماژول ها مانند ماژول دريافت اطالعات زمين شناختي زلزله ، ماژول تخمين خسارات ، ماژول نقشه هاي 

ار همه به صورت يكپارچه و درهم تنيده شده بود و به دليل همين طراحي بود كه جغرافيايي و ماژول ارسال سيستمهاي هشد

اضافه كردن و يا كم كردن ماژول ها به سيستم يكپارچه را كاري بسيار سخت و مشكل و زمانبرمي نمود . در اين پروژه بر طبق 

ت مستقل عمل كرده و بنابراين اضافه كردن و گفتگوهاي انجام شده نرم افزار جديد طوري طراحي شده است كه ماژول ها به صور

  ان بسيار آسانتر انجام ميپذيرد يا جايگزين كردن ماژول ها در 

نشان داده شده اند, شامل  27.4.2كه در شكل  "نرم افزارهاي جديد اضافه شده به سامانه تخمين سريع خسارات و تلفات "

  ماژول هاي تخمين خسارت و يك مدير ماژول است.  
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در سامانه تخمين سريع خسارات و تلفات شناسايي ميكند. وقتي زلزله  SQL serverاين مدير ماژول زلزله را از طريق سرور  

  شناسايي شد, ماژولهاي تخمين جديد را برمي انگيزد و راه مي اندازد.  

ر بود كه، تمامي ماژول هاي تخمين به واسطه همين نگرش و طراحي جديد در نرم افزابه عنوان مرحله اول نرم افزار جديد , 

خسارت از برآورد خسارت  پل ويا خسارت بيمارستانها و نيز آوار قابل توسعه بوده اند وبه عنوان فايل هاي قابل اجرا و مستقل به 

ائت كنند و قر SQLserverنرم افزار اضافه شدند و اين قابليت را دارا هستند كه ، ديتاي ورودي و ديتاي خروجي را مستقيما با 

تطبيق دهند . براي مديريت هرچه بهتر اين فايل هاي قابل اجرا و مستقل يك واحد كنترل كننده يا مديريتي ماژول طراحي و 

و چه از طريق سيستم تخمين خسارات و تلفات    SQLتعويه شد.اين ماژول مديريت كننده ، زمين لرزه ها را چه از طريق سرور

  افت اين اطالعات سامانه و ماژول تخمين خسارات و تلفات را فعال مي كنند .دريافت كرده و پس از دري

  ب) . پيش نيازهاي سيستم

چنين به نظر مي رسد كه نيازمندي ها و پيش نيازهاي سامانه تخمين خسارات و تلفات بعدي يا اضافي درست به همان  مقدار 

فات مي باشد . چراكه موارد اضافي تخمين ها و برآوردها نياز به يك نيازمندي ها و ملزومات سيستم ابتدائي تخمين خسارات و تل

  موتور نرم افزاري معادل مورد اول دارد.

  .پ) روش هاي تخمين خسارات

براي كسب نتيجه بهتر در ايران و تهران بهتر است از مدل تخمين خسارت بر مبناي ويژگيهاي ساختمان و خسارت وارده به سازه 

العات و بررسي هاي ميداني استفاده كرد . عليرغم اين ، خروجي هاي داده بررسي خسارات وارده به ها و خروجي هاي مط

ساختمان ها و ابنيه در ايران همگي عمدتا فارغ و بدون لحاظ كردن ديتاي مشاهده حركت زمين و رانش زمين انجام مي شود . 

ان مديريت بحران شهر تهران بود كه، در اين پروژه تصميم در پاسخ به درخواست قوي و پيشنهاد موكد متخصصين مشاور سازم

تحده آمريكا است استفاده شود تا در اياالت م  FEMAنداردهاي در رديف استا كه HAZUSMR 5شد تا از متد گرفته 

  اطالعاتي دقيق و بهتر از بررسي ميزان خسارات در هنگام زلزله به دست آيد . 

ن است كه اين روش به طور مستمر توسط دانشمندان امريكايي ارتقا يافته و توسط امريكا اي HAZUS MR5مزاياي روش 

FEMA  در امريكا تاييد شده است. عيب استفاده از اين روش اين است كه مقادير و پارامترهاي آن براي سازه هاي عادي

امريكايي در نظر گرفته شده اند و خصوصيات ساختمانها و سازه هاي تهران ممكن است از آنها متفاوت باشد زيرا طراحي و كنترل 

ا.  بنابراين انتظار ميرود پارامترهاي خسارت مناسب سازه هاي تهران در مقايسه با كيفيت ساخت در تهران متفاوت است از امريك

  پارامترهاي فوق كه مناسب امريكا هستند متفاوت باشند

  د) . خروجي ماژولهاي اضافه  شده به سامانه تخمين خسارات و تلفات

رگان ها ي پاسخ سريع از جمله مراكز مديريت بحران هر بر اين قرار شد تا خروجي اين افزونه هاي اضافي با تمامي سازمان ها و ا

محله به اشتراك گذارده شود .از سويي ديگر، سازمان مديريت بحران شهر تهران در نظر دارد تا سامانه اي اينترانتي را براي 

فزونه ها قرار شد تا ، برپا كنند.لذا براي دسترسي و ارائه بهتر خروجي داده هاي اين اWebgisمديريت بحران به صورت پرتال 

سيستم نرم افزاري سامانه تخمين خسارت و تلفات طوري طراحي شود تا اطالعات به دست آمده به صورت بي نقص و بي كم 

به اشتراك و نمايش گذاشته شوند .در حال حاضر و به صورت موقتي براي به اشتراك گذاردن SQLوكاست در سرور ديتا بيس

ر موقتي نوشته و طراحي شده است تا خروجي هاي سامانه تخمين خسارات و تلفات را قرائت و آن رابا اين اطالعات يك نرم افزا

DataBase  SQL  . به اشتراك و نمايش گذارد  
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  .پروژه توسعه داده شد ينا 5-3 يتدر فعال يمضخ يننقطه چبصورت شده است. توابع  يهته يقبل يدر پروژه ها يتوابع به رنگ خاكستر

  QDLE سيستم دياگرام در كلي اجزاي 4.2.27 شكل 

User action Systems

PC, other devices 
in TDMH

Automated Systems

PC for TDES HOT and STANDBY

Original QDLE named as TEDES
by KNT University

Seismograph Network
by Guralp + Padyab Company

Seismograph Network Server = NAM

TDES Software, including
- PGA Interporatation
- Building Damage  
Estimation using 
Microzoning 1378 method
- Population Loss 
Estimation

Data Server(s)
(i.e. Microsoft SQL Server)
- not only for QDLE,
- but also for PEIWS, SIWS, 
EEWS, etc.

Additional QD&LE Softwares

Portal Software

Modules (as Console application)

PC & other devices 
in bases

New Output Controller

10 Seismographs until this year
14 seismographs from this year

Postgres SQL Server

Bridge Damage 
Estimation

Debris Estimation based on Building Damage 
Estimation by HAZUS MR4 adjusted for 
Tehran

Hospital Damage 
Estimation

Ready Development In Future

Module Manager
- to detect  Earthquake Trigger & to trigger 
modules
- as Windows Service 

Any other modules in future ( for examples, 
population loss estimation module which will 
use updated databases & updated fragility 

Report Generator

Output 
Engine

Emergency Response People

PC & other devices in 
other organizations

PC & other devices 
outside
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ايجاد و توسعه نرم افزار و آزمايش آن - )3

سازمان مديريت بحران شهر تهران و مهندسي سيستم آغاز گرديد كه ،   ITدر ابتدا پايه گذاري و توسعه نرم افزار توسط گروه 

توسط يكي از شركاي همكار از سازمان مديريت بحران مديريت مي شد . در خالل پروژه ناظر اصلي از سازمان جدا شد ،به واسطه 

روه مهندسي وارد قرارداد شد تا خدمت نظام وظيفه و شركت همكار، قبول مسئوليت نمود.به ناچار سازمان مديريت بحران با گ

  نظارت و كنترل نرم افزار به پيش رود .

آنگاه نرم افزار تحت شرايط زير مورد آزمون قرار گرفت و بازبيني نهايي انجام شد تا مورد قبول قرار گرفت : 

 روز متوالي  30آزمون آمادگي براي كار به مدت انتظار  )1

 آزمون فعال شدن براي بروز زلزله )2

آزمون شبيه سازي خسارت توسط محاسبه تمامي خسارات و تلفات ناشي از طريق روش هاي جايگزين  انجام )3

به صورت  مربع هاي  27.4.2 شكلاين پروژه بايد ساخته شود ,شامل ماژول هايي است كه در  5- 3نرم افزار اضافه شده جديد كه در فعاليت  )4

اين امر كه تمام نرم افزارهاي ساخته شده در پروژه قبلي آماده اند و به طور با ثباتي عمل  نقطه دار نشان داده شده اند , با در نظر گرفتن

ميكنند. 

كه يكي از اجزاي اصلي و نقش آفرين در سامانه تخمين خسارات و تلفات بود به ناگاه متوقف شد  NAMسيستم  2014در ژوئن 

ال پر شده بود و سيستم توانايي كار را از دست داده بود . حدس بر اين و از كار افتاد. مطابق نظر شركاء هارد ديسك مربوطه كام

بار بيشتر  20آورده بود تا  به وجود NAMبود كه به واسطه تغييراتي كه سازمان مديريت بحران در پيكر بندي ، برنامه ريزي 

ود.آنگاه مهندسين تعميرات از شركت توزيع اطالعات را در هرثانيه ذخيره كند در طرح آغازين و پايلوت اين رخداد صورت گرفته ب

كننده با نصب آخرين ورژن و نسخه نرم افزار و به روزرساني آن برنامه ريزي نرم افزار فوق الذكر را براي سازمان مديريت بحران به 

 روز و بهينه كردند و به رفع اشكال پرداختند.

ات دوباره از كار افتاد، چراكه يكي از ماژول هاي اين سامانه در اما همانطوريكه انتظار مي رفت سامانه تخمين خسارت و تلف

خطا داشت و پيام هاي خطا مدام مخابره مي شد . بر اساس تحليل و پردازشي كه روي  NAMدريافت اطالعات و ديتا از سيستم 

 NAMاز قسمت ماژول  PostgreSQLكدهاي مبنا و نيز نوع پيام هاي خطاي داده شده صورت گرفت، جدول طرح كلي 

را دريافت  NAMاصالح گرديد و بنابراين سامانه تخمين خسارت و تلفات تصحيح و به درستي كاركرد و داده ها از سوي سيستم 

  نمود.

در ادامه متوجه شديم كه سامانه تخمين خسارت و تلفات با دقت و با صحت كار نمي كند چراكه ماژول اين سامانه حداقل و 

) نشان داده شده است ، بر طبق تحليلي كه روي  28.4.2اطالعات را نيز دريافت نمي كند. همانطوريكه در شكل ( 3/1تقريبا 

 !Screamبه كامپيوتر  CMG-DM24انتقال اطالعات از  در نرم افزار تخمين خسارات و تلفات انجام شد، NAMماژول 

اغلب با شكست مواجه ميشود. در اين مسير  databaseاه داده ها به پايگ gdi-base پيوسته و مداوم است و انتقال اطالعات از

براي   gdi2dbi source codeكد منبع به علت اينكه .ميرودهر چند دقيقه از بين  gdi2dbiكه  مشاهده شد,  انتقال اطالعات

اين مشكل هنوز د.  مهندسين شركت توليد كننده و توزيع كننده مشغول بررسي و رفع اين خطا مي باشن ,عموم باز نيست

 ) حل نشده است.2015(دسامبر 
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  )Guralpشركت  MAN-BSP-001داده ها (منبع:  يانجر 4.2.28 شكل 

ديجيتايزر(رقمي كننده) است كه داده ها/اطالعات آنالوگ لرزه نگار را تبدبل به اطالعات/داده هاي عددي ميكند.  CMG-DM24توجه:  .

CMG-EAM براي دخيره اطالعات عددي كه اين اطالعات را توسط پروتوكل اينترنت دستگاه ديجيتالي است Internet Protocol  به

دستگاه ديجيتالي است براي دريافت و  CMG-NAMدستگاههاي ديگر ميفرستد. اين تجهيزات در هر ايستگاه لرزه نگاري نصب شده اند.  

  مديريت اطالعات عددي از ايستگاهها. 

BRP＝Block Recovery Protocol, GCF = Güralp Compressed Format, GDI = Güralp Data Interconnect 

protocol, GSTM = Güralp Secure TCP Multiplexor, rx = receiver, TCP/IP = Transmission Control 

Protocol/Internet Protocol, tx = transmitter 

  انتقال فن آوري - )3(

يك نرم  در پروژه قبلي سازمان مديريت بحران به گروه مهندسي نرم افزار سفارش داد تا تمام سيستم و نيازمندي هاي آن را در

افزار يكپارچه طراحي و ساماندهي كنند .سازمان مديريت بحران انتظار داشت تا با توسعه نسخه جديدي از اين نرم افزار يكپارچه 

  تمامي موارد و آيتم هاي مورد نياز اضافي در سيستم تخمين خسارات و تلفات نيز لحاظ و الحاق شود .

ي شد.به اين ترتيب كه نيازمنديها و كاربري هاي جديد در هر مورد براي نرم ا فزار اما در اين پروژه روش مدوالرازيسيون معرف

تخمين خسارات و تلفات در ابتدا انتخاب ، تعريف و بعد به كار گرفته مي شد .به نحوي كه يك به يك  به سيستم قبلي اضافه مي 

، مورد نياز در سيستم تخمين خسارات و تلفات را بايد شود . از اين پس والجرم سازمان مديريت بحران تهران آيتم هاي جديد  

  يك به يك به آن اضافه كند.

عالوه بر اين انتقال دانش وفن آوري مورد نيازدر دو حوزه ذكر شده در ذيل كه مورد نيازمندي سازمان مديريت بحران بود و در 

  پيش بيني نشده بود با موفقيت به انجام رسيد.PDMقسمت

سازمان پيشگيري و  كارشناسي درا به تعدادي كارشناس در پروژه هاي قبلي در اين زمينه آموزش داده بود ,اما اگرچه گروه جايك

مديريت بحران تهران نمانده بود كه بتواند شبيه سازي خسارات را محاسبه كند در نتيجه سازمان پيشگيري و مديريت بحران 

و تلفات نه تنها براي پاسخ سريع بلكه به منظور تخمين خسارات براي تهران ميل داشت كه از سامانه تخمين سريع خسارات 

برنامه ريزي سازمان استفاده كند.  در نتيجه سامانه تخمين سريع خسارات و تلفات به منظور افزايش موارد فوق بسيار پيچيده 

موجود در نرم فزار تخمين خسارت و  به منظور صحت عملكرد موتور كمكيشد. در اين پروژه براي آزمايش موارد افزوده شده ,  

تلفات همكاران و مشاورين سازمان مديريت بحران تهران بارها و بارها محاسبات شبيه سازي شده ميزان خسارت را به صورت 

ن سازمادستي و با كمك اكسل انجام دادند. انجام اين محاسبات به صورت دستي و خارج از نرم افزار به يك روال تبديل شده بود. 

اين  پيشگيري و مديريت بحران تهران سامانه تخمين سريع خسارات و تلفات را به منظور و هدف برنامه ريزي نياز نخواهد داشت. 

امر محاسبه و شبيه سازي ميزان خسارت توسط سازمان مديريت بحران شهر تهران  را بسيار سهل الوصول تر مي نمايد . اين خود 

مين خسارت و تلفات را در آينده آسانتر و ممكن تر مي نمايد، چراكه شبيه سازي ميزان خسارت به موارد افزودني به سامانه تخ
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  در سامانه ضرورتي نخواهد داشت. ي آنصورت آنالين و  اجرا

ود همكاران و مشاورين در سازمان مديريت بحران ، در تالش بوده اند تا كامپوننتهاي اصلي سامانه تخمين خسارات و تلفات را بهب

   .ببخشند .اين تالش به باالتر رفتن توان مهندسي و مهارتهاي تعمير و نگهداري آنها كمك به سزايي كرده است

  مشكالت به قوت خود باقيست . اين مشكالت و چالشها در حال حاضر در سيستم تخمين خسارات و تلفات از اين قرار مي باشد: - )4( 

هفته نرم افزار تخمين خسارت و تلفات انجام شد، در صورت بروز زمين لرزه آنها بايد  بر طبق گفتگويي كه با اپراتورهاي پايان 

منتظر روساي قسمت خود و حضور آنها و دستور عملكرد آنها  باشند.از آنجايي كه سيستم تخمين  خسارت و تلفات سامانه اي 

يت بحران طرح ابتدايي كاري خود در اين قسمت را است كه پاسخ  سريع به زلزله را ايجاب مي كند، بهتر است تا سازمان مدير

طوري طراحي كنند كه بي نياز از حضور و يا دستور روساي قسمت باشد. نحوه عملكرد ابتدائي و چگونگي تمرين آن در اين 

 قسمت بسيار حائز اهميت است.

ات درست مطابق سامانه و برنامه ريزي هم اكنون برخي از پيكربندي ها و برنامه ريزي هاي سامانه اصلي تخمين خسارت و تلف 

براي مثال , انترپوالسيون يا سازنده به صورت اورجينال مي باشد و با نتايج (شرايط) به دست امده از پروژه قبلي تفاوت دارد . 

) ميشود اگرچه در سطح لرزه اي سنگ بستر configure(حداكثر شتاب زمين) در سطح زمين پيكربندي(  PGAميان يابي 

 بهتر است و توصيه مي شود تا تنظيمات و پيكربندي اين سامانه به صورت ادواري كنترل و تصحيح گردد. راحي شده بود. ط

و سخت افزار آماده به كار سامانه NAMسامانهسازمان مديريت بحران بسيار  آسيب پذير مي نمايد . به عنوان مثال ماژول  

نمي باشند . بنابراين توصيه مي شود تا سخت افزار هاي جانبي و كمكي و ديگر تخمين خسارت و تلفات كماكان آماده به كار 

 قسمتهاي كمكي و كليدي تهيه و آماده شوند .

تطبيق داشته MPLSدر شبكه  IPسامانه تخمين خسارات و تلفات طوري توليد و توسعه داده شد تا با چهارچوب آدرس دهي  

كه نوري تهران در شهرداري قابل تطبيق نيست . به منظور انتقال و ارتباط اطالعات  باشد . كه اين ساختار با چهارچوب كاري شب

در چهارچوب موجود بايد از  IPمورد نياز از سامانه تخمين خسارت و تلفات به كميته ها و مديريت هاي بحران شهر تهران سيستم

MPLS انتقال و قابل انطباق گردد.  شود تا با سيستم شبكه فيبر نوري شهرداري تهران قابل تغيير داده 

به   FIMAدر استاندارد   FIMAاز آنجاييكه اطالعات ميزان خسارت زلزله در ايران كافي نبود ، به ناچار مدل تخمين خسارت  

كار برده شد و به آن افزوده شد . توصيه مي شود تا به منظور توسعه و بهبود ميزان دقت شبيه سازي اين خسارات، همواره مي 

بايستي رابطه موجود بين حركت زمين از يك سو و خسارات سازه ها و ساختمان ها در ايران از سوي ديگر مورد برررسي و مطالعه 

 سازي خسارت در سامانه پيش بيني خسارت و تلفات را بهينه و به روز گردد. قرار گرفته و مدل هاي شبيه

خرابيهاي سخت افزاري به رفع و رجوع و تعمير آن نسبتا طوالني است و داليل هر يك نيز متفاوت زمان متوسط نقائص و  

افتادند.و مشخص كه سيستم  هر دو با هم از كار )Hddو  (Raidاست .به عنوان نمونه وقتي كه هارد ديسك پر شد هر دو 

Back up  .به منظور براي ارزيابي اطالعات آنها وجود نداشته و از طرفي شخصي كه سيستم را مي شناسد نيز بازنشسته شده بود

نگهداري و  از طريق ارتقاي به طور كلي بهبود سطح نگهداري) off-serviceدهي ( توقف سرويس به حداقل رساندن زمان

  مشاركت دانشهاي مربوط به چگونگي انجام امور مربوطه , و تسريع تاييد امور تعمير و جايگزيني اهميت دارد. مديريت ,
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 ) 6- 3نصب سيستم هشدار سريع شدت امواج زلزله براي پاسخ سريع و اطالع رساني عمومي (فعاليت 【24】 6.4.2

  ) نماي كلي1(

مربوط به رخداد و نيز شدت امواج زلزله را پس از زلزله از طريق  در كشور ژاپن شهروندان اين امكان را دارند تا اطالعات

نمايشگرهاو روش هاي ارتباطي به دست آورند .اين خروجي ها با سامانه هاي گروهي و روابط جمعي مانند تلويزيون، راديو ، شبكه 

طالع رساني دولتي محلي و غيره امكان هاي كابلي ، سيستم هاي مخابراتي راديويي ضد بحران يا مقابله با بحران و سيستمهاي ا

پذير مي باشد . از سوي ديگر و مهمتر اينكه افراديكه در دواير دولتي محلي يا سازمانهاي مركزي ونيز شركتهاي تامين كننده اب 

ت امواج و برق وگاز آموزشي و غيره مشغول به كار هستند .دانش كافي براي تخمين ميزان سطح فاجعه از اطالعات مربوط به شد

براي زلزله را دارا هستند. عالوه بر اين و در صورت رخداد (فاجعه)زلزله اين افراد قادر هستند تا مطابق با نقشه هاي عملياتي و 

تمرين هاي پاسخ سريع كه از قبل براي آنها تهيه شده پاسخ سريع و اضطراري مناسب و در خور را در زمان بروز از خود نشان 

  دهد.

ودر بافت كشور ايران بسيار مشكل است تا انتظار داشت هر يك از افراد مسئول در صورت دريافت اخبار مربوط به  از سوي ديگر

زلزله و شدت امواج آن رفتار سيستماتيك مناسب و در خور را به صورت مستقل از خود نشان دهد. به خاطر اينكه هيچ اطالعاتي 

  ندارد. در مورد شدت زلزله و آگاهي نسبت به آن وجود

بنابراين و با هدف تشكيل دادن سامانه پاسخ سريع و اضطراري به زلزله و نيز باال بردن آگاهي عمومي، تيم مشاورين سازمان 

يا همان سامانه اخطار سريع شدت امواج زلزله نمودند كه، مطابق و منطبق بود با  SIWSمديريت بحران اقدام به توسعه ماژول 

و با اتكاء به لرزه نگارها يي كه از قبل وجود داشت فعاليت نمود.تيم همكار با توسعه سامانه  اخطار چهارچوب شهرداري تهران 

  سريع شدت زلزله آن را به عنوان يك ماژول به سامانه تخمين خسارات و تلفات اضافه نمود .

ص ميزان و شدت لرزش هاي زلزله در موسسه ژئوفيزيك دانشگاه تهران تنها سازمان رسمي براي ارسال اخبار و اطالعات در خصو

كشور ايران است . به هر حال و در اين خصوص الزم نبود تا با اين سازمان مذاكراتي انجام شود به خاطر اينكه سيستم هشدار 

  سيستمي بسته و مستقل در سازمان مديريت بحران شهر تهران است. SIWSسريع ميزان شدت لرزش زلزله يا 

  : ) جزئيات فعاليتها2(

  ) گفتگو و توسعه: 1

با همكاران ايراني، مفاهيم و نكات زير مورد توافق طرفين SIWSدر خالل گفتگو هاي انجام شده ، در پيرامون ضرورت نرم افزار 

  قرارگرفت :

در صورت امكان ارزيابي بالفاصله و سريع مقياس شدت ارتعاشي امواج در زمان رخداد زلزله اين امكان وجود دارد تا ،  

تخمين خسارات و تلفات بر اساس مقياس هاي شدت امواج ، تعيين گردد. آنهم بر اساس ميزان خسارات به ساختمانها و 

اوج شتاب زمين  يا  سيستم  PGAآنچه كه ز زلزله . اين تخمين با تاثيرات فيزيكي و رواني اعمال شده به مردم پس ا

 معرفي مي كند متفاوت است .

و نيز پاسخ سريع در صورت بروز رخداد زلزله امريست متمايز و  اقدام به ابتكار عمل و انجام اقدامات ابتدائي و مورد نياز 

 متفاوت و مستقل از دريافت تخمين ميزان مقياس شدت امواج زلزله.

تعريف شده مقدار و اندازه ايست كه مبتني بر سخت افزار و ابزار   JMASIمقياس شدت ارتعاشي امواج  زلزله كه توسط  

يما با مشاهده اشكال امواج تشديد شده در زمين محاسبه و استيصال نمود .بنابراين اين كار بوده و ميتوان آن را مستق

 ميتوان با دقت به صورت خودكار، سريع و واقع بينانه وارد عمل شود .  JMASIسامانه 

دگي بايد به سا JMASIيا شدت تعديل شده مركالي در واحد بسيار رايج در ايران است به  MMIتغيير و تبديل به هنگام  

 انجام شود.
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امواج ارتعاشي در ايستگاههاي محلي بايد به صورت محلي محاسبه و اندازه گيري شود و آنگاه مقدارها و مقياس شدت  

مقياسهاي اندازه گيري شده در ايستگاههاي محلي نمايان و نشان داده شوند و سپس شدت هاي لرزه اي مربوط به هر 

ران تهران جمع آوري شود.   به اين دليل كه پاسخ اضطراري در برابر بحران زلزله ستاد مديريت بحايستگاه محلي بايد در 

  حتي در صورت  از دست دادن شبكه و فقدان دريافت اطالعات از ستاد مديريت بحران تهران بايد فعال شود.

در آن شدت زلزله با ابزار بر طبق گفتگوها و توافقات فوق تيم همكار به طراحي سيستم هشدارسريع امواج زلزله پرداخت كه 

مناسب اندازه گيري شده و در هر ايستگاه لرزه نگاري تهيه و سپس مقياس امواج زلزله هم در ايستگاه محلي و هم در سازمان 

  مديريت بحران به اشتراك و نمايش گذاشته ميشود.

تيم همكار طراحي و ارائه شده است مطابق زير جريان اطالعات و داده ها از نرم افزار هشدار سريع شدت ارتعاشي امواج كه توسط 

  مي باشد:

SIWS ياگرام د يك وشماتطرح  4.2.29 شكل 
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  SIWSمبناي  با توجه به و داده ها اطالعات يانجر 4.2.30 شكل 

  
ارتعاشي با سرعتي بيشتر از حد و سطح آستانه مشاهده شوند با بكارگيري عملكرد در صورت بروز زلزله اگر امواج  

Trigger يا تابعه آغازين درEAM  يا همان ماژول اكتساب زمينه(EmbeddedAcquisition Module),   ،

ارتعاشي محاسبه شده توسط ابزار در  محاسبه و پردازش مي شود.آنگاه شدت ميزان ISIشدت ارتعاشي ابزاري يا 

EAM  روي يك كامپيوتر تبلت ذخيره و آنگاه در ارتباط باEAM  . قرار ميگيرد 
 

 گرفته شد: يمتصم يربه شرح ز يمو ت C/Pشده توسط  ياز عملكرد راه انداز يهاول يمتنظ

Type of triggering: Level trigger 
Threshold: 4gal at both two horizontal components 

Filter: Band pass filter from 0.1Hz ～10Hz 
Length of pre-trigger: 30s 

Length of post-trigger: 60s 
Max record length (excluding length of re-trigger): 120s 

Vote Weight/ Vote threshold: 1000/10001000  
 

تغيير و تبديل مي كند. در اين جدول روابط بين  IJMAبه   MMIاحد) و 14.4.2با استفاده از جدول تناسبي( 

IJMA وIMMI ) نشان داده شده اند. 31.4.2طبق شكل ( 

 MMI  در صفحه نمايش تبلت كامپيوتر ارائه مي شود و آنگاه سيستم به رنگ قرمز روي مانيتور هشدار مي دهد

 باشد. 7بيشتر از MMIاگرواحد مقياس 

آنگاه و توسط اس ام اس يا ايميل به ليست افرادي كه از قبل ثبت و MMIاطالعات به دست آمده در مقياس  

 معرفي شده اند پيشاپيش ارسال مي شود.

 بحران قابل اجرا مي باشد.هم توسط ايستگاه محلي و هم توسط مركز سازمان مديريت  4تا  1عمليات فوق از شماره  

و تبلت   EAMابل ارائه است در روي صفحه كامپيوتر اگر انتقال داده بين سيستم در ضمن سيستم اخطار نيز ق 

 مستقر در محل و ايستگاه قطع شده و اين قطع طوالني باشد.
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  SIJMA to MMI يلجدول تبد 4.2.14 جدول 

Instrumental
sI (SIcal.) 

< 
0.5 

< 
1.0 

< 
1.5 

< 
2.5 

< 
3.5 

< 
4.5 

< 
5.0 

< 
5.5 

< 
6.0 

< 
6.5 

>= 
6.5 

SIJMA 0 1 1 2 3 4 5- 5+ 6- 6+ 7 

MMI Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ Ⅵ Ⅶ Ⅷ Ⅸ Ⅹ Ⅺ 

 

 

 

 

 

 

  MMI و JMASI ينب يسهمقاجدول  4.2.31 شكل 

 

) نشان داده شده، به يك مقاله تبديل علمي اشاره شده ( آقاي تريفانك و 31.4.2در شكل ( IMMIوIJMAرابطه رياضي بين 

اشاره شده است . اين ارتباط و تناسب MMIو  JMASI).اگرچه در منابع زيادي به رابطه بين نسخه قديمي 1975بردي سال

 MMI وJMASIموجود بين كماكان در مقاالت بسيار زياد ديگري مورد مراجعه قرار گرفته .كه به تحليل و بررسي رابطه 

  )  به عنوان اولين جدول تبديل اين دو واحد معرفي شدند. 31.4.2ميپردازد.بنابراين شكل (

  

  توسعه و ارتقاء نرم افزار هشدار سريع براي شدت ارتعاش امواج زلزله.  )2

سريع شدت امواج زلزله ، آن را به گونه  تيم مشاور ابتدا به ساكن در نظر داشت تا باطراحي و توسعه نرم افزاري براي اعالم هشدار

با رويت و قرائت لرزه نگارها قابل محاسبه باشد و نتيجه به دست آمده ومحاسبه شده  از   JMASIاي طراحي كند كه مقدار 

JMASI  آنگاه به واحدMMI   تبديل شود.البته يك نسخه بتا از نرم افزاري كه با قرائت لرزه نگارها مقدار عدديJMASI  را

(نرم  EAMبه نام  Guralpتوسعه داده شده بود.از سوي ديگر مشخص شد كه سيستم عامل اخير  "محاسبه و اعالم ميكرد قبال

افزاري كه  سريال ده هزار و جديد تر آن است ) خود حائز تابع يا ابزاريست كه مقدار شدت لرزه اي روي لرزه نگار را محاسبه و 

بردن دقت و كمتر كردن زمان توسعه نرم افزار تصميم گرفته شد تا بكارگيري اين تابع و امكان ثبت مي كند. به منظور باالتر 

) ارتقاء 13672) به آخرين ورژن آن يعني عدد (3016توسط به روز كردن سيستم عامل از سري ساخت( IJMAمقدار عددي 

  پيدا كند .          

تيم مشاور و همكاران ايراني سازمان مديريت بحران شهر تهران نرم افزاري را تهيه و توسعه دادند كه به راحتي مقدار عددي 

IJMA  رابه واحدMMI   تبديل و نتايج را در روي صفحه نمايش روي رايانه نشان مي داد . اين نرم افزار به راحتي با  سيستم

  قابل اتصال مي باشد. EAMعامل ويندوز قابل بهره برداري بوده و به همان شبكه از طريق 

)  نشان داده شده و نماي 15.4.2در جدول(SIWSنماي كلي از نرم افزار توسعه داده شده جهت تخمين شدت امواج زلزله و 

  ) ارائه شده است . 32.4.2كلي از مانيتور خروجي اين نرم افزار نيز در شكل (

    

Takashi Kunugi, 2000, Relationship between 
Japan Meteorological Agency Instrumental 
Intensity and Instrumental Modified Mercali 
Intensity Obtained from K-NET Strong-
motion Data, Jishin, Vol53 No.2, P89-93 
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 SIWSاز نرم افزار  يكل ينما  4.2.15 جدول 

يمشخصات فن موارد يپتاسكر يها يلفا   

 نرم افزار سيستم عامل،

OS: Windows7 
Development environment: XAMPP 1.8.3-
5 
           Appach, Mercury 
Development language: PHP script 

 

 زبان توسعه

“fetchIntensity.bat” controlled by 
“Windows Task Scheduler” is running 
every minute to watch IJMA in EAM. 
Using RSS , IJMA files can be extracted 
from EAM and copied to the PC if any 
new files are created. 

fetchIntensity.php 
fetchIntensity.bat 

 ورودي

Conversion from IJMA to MMI. 
Up-date MMI every minute. 
Watching connection between EAM and 
the local PC. 

Index.php 

 پردازش

Displaying MMI (together with PGA and 
IJMA). 
Warning is issued if connection between 
EAM and the local PC is failed. 

 

 

نصب و در حال كار است و در ايستگاه لرزه  8.1نرم افزار تهيه و توسعه داده شده هم اكنون روي يك كامپيوتر  تبلت با ويندوز

  ) . 33.4.2مراحل تست و آزمون خود را سپري مي كند شكل (نگاري به كار گرفته شده است و 

  

 

 SIWS يشنماصفحه از  يبه عنوان مثال  4.2.32 شكل 

  

MMI 
Ⅰ～Ⅳ：Green 
Ⅴ～Ⅵ：Yellow 
Ⅶ～Ⅷ：Red Orange 
Ⅸ  ：Red 
Ⅹ～Ⅺ：Dark Red 
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 D04 لرزه نگاريستگاههاي ا يكي ازدر  SIWS ينصب و راه انداز  4.2.33 شكل 

  

  IJMA) صحت و دقت عملكرد 3

مي نمايد .به  IJMAتابع و ابزاري وجود دارد كه آن را مجهز به محاسبه مقدار عددي  EAMگروالپ  Guralpزلزله  در ورژن 

تعيين و از طريق  IJMAبراي نرم افزار هشدار سريع شدت ارتعاش زلزله  دقت ميزان عددي   IJMAمنظور استفاده و كاربرد از 

  روابط زير نهايي شد:. 

شناسي ژاپن محاسبه و اعالم مي شود وديگري شدت هاي ارتعاشي زمين كه رسما توسط سازمان هوا  JMASIيكي رابطه بين  

 ) اشاره ميشود.  JMASIJETلرزه كه توسط نرم افزار و تيم مشاور كدگذاري مي شود ( از اين به بعد به آن به عنوان(

 :    IJMAو  JMASIJETرابطه بين  

چنين نتيجه گرفته شدكه  اندازه IJMAزان دقت واحد در نهايت براساس ارزشيابي ها و نتايج به دست آمده در خصوص مي

  بكار برد. JMASIو مقادير عددي آنها را مي توان با همان دقت و مشابه با  IJMAعددي 

در سواحل اقيانوس آرام و زلزله توپوكو  را ثبت كردند استفاده شد تا مقدار  2011لرزه نگاري كه زلزله سال  52اول اينكه از 

را محاسبه كنند.نتايج به دست آمده از اين سو با ديگر مقاديرو نتايج  به دست آمده و مشاهدات ثبت شده از  JMASIJETصحيح 

 JMASIمعادل   JMASIJETمقايسه شد و چنين نتيجه گرفته شد كه مقادير  JMASIديگر مقامات رسمي 

 ) . 34.4.2هستندشكل(

رد مطالعه قرار گرفت و به جاي امواج واقعي زلزله امواج توسط قرار مو  JMASIJETو  IJMAدوم اينكه مقدار رابطه عددي بين 

به دست  IJMAدادن دستگاه لرزه نگار روي يك ميز و اعمال تنش و ارتعاش توسط دست مورد آزمون قرار گرفت. مقدارمقادير  

محاسبه   JMASIJETددي توليد و كنترل مي شد به سنسور مرتبط گرديد و معادل مقادير عEAMآمده كه توسط نرم افزار 

  هستند.  JMASIJETمعادل   IJMA) ميبينيد تاييد شد كه مقادير 35.4.2شد .همانطوريكه در شكل (

) نشان داده شده 14.4.2جدول مشترك در شكل(   MMIبه روش استاندار  IJMAدر خصوص روش تبديل مقادير عددي 

هر حال اين روش تبديل به مرور زمان و با جمع شدن اطالعات  است و روش هاي فعلي براي اين تبديل ذكر گرديده است به

  وتحقيقات بيشتر در خصوص اطالعات داده هاي ارتعاشي امواج و شدت امواج قابل اصالح وپيشرفت و تعديل مي باشد.  
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ارائه  كه توسط نرم افزارJMASIJETآرام از زلزله توهوكو و  وسياندر سواحل اق 2011 در سالي ثبت شده رسمو مقدار JMASI بين رابطه 4.2.34 شكل 

  محاسبه شدشده 

 

 

  شدهمحاسبه  EAMتوسط كه  JMASIو  يمتابداعي توسط نرم افزار كه  JMASIJETرابطه   4.2.35 شكل 
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اطالعات شدت ارتعاش امواج ارتعاش زلزله تكميلي ،جهت كاربرد در نرم افزار تخمين خسارات و تلفات : اين سامانه طوري ) 4

به ليست از پيش تعيين شده مخاطبين و گيرنده ها به  MMIطراحي شده است  تا گزارش شدت امواج زلزله در واحد  مقياس 

  ) ارسال شود .36.4.2صورت اس ام اس و يا ايميل مطابق شكل(

در اينجا نرم افزار سيستم هشدار شدت امواج زلزله به گونه اي توسط امكانات بيشتر بهينه خواهد شد كه، اطالعات در خصوص 

شدت  امواج زلزله دريافت و پردازش آن را مي توان به سيستم تخمين خسارت و تلفات زلزله به نحوه اي افزود كه اين دست از 

قرار گيرد و طبق تمهيدات انديشه شده  PGAمع بندي ، بايگاني و به صورت پايگاهي از داده ها  در ارتباط با اطالعات در انجاج

در سامانه اطالعات مربوط به مواقع اضطراري و هشدارهاي زلزله در صورت بروز توسط اس ام اس يا ايميل به مخاطبين زيربط 

  اعالم مي گردد.

 

  ي ارسالي از سازمان مديريت بحراناطالعات شدت لرزه ا يميلامحتواي از يك نمونه  4.2.36 شكل 

  

  انتقال فن آوري  (3) 

در اينجا تيم مشاور با توجه به استاندارد هاي مطرح در سامانه هشدار شدت امواج زلزله اطالعات پايه و نرم افزار مورد نظر را به 

ايراني سازمان مديريت بحران انتقال داد.  عالوه بر اين و به واسطه همكاري في ما بين مقدار اهميت و شاخص بودن همكاران 

) IT(تيم فناوري اطالعات  سامانه هشدار شدت امواج زلزله توسط افراد مربوط در سازمان مديريت بحران درك و استنباط گرديد .

:  معني اطالعات , چگونه اطالعات را از سيستم موجود دريافت فهميدندموارد زير را سازمان پيشگيري و مديريت بحران تهران 

, چگونه اطالعات را از طريق شبكه اينترنت نمايش دهند ,  و چگونه اطالعات را  JMAكنند , روش محاسبه شدت لرزه اي 

  . را با نظارت كارشناس ساخت شدت لرزه اي تيم فناوري اطالعات يك سيسيتم تحويل اينترنتيانتقال دهند. سپس 

بنابراين چنين ارزيابي مي شود كه دانش فني و تكنولوژي مورد نياز  جهت درك شدت امواج زلزله به سازمان مديريت بحران و  

  انتقال پيدا كرده است. "همكاران ايراني  به صورت كامل قبال

  چالش ها  )4(

نرم افزار هشدار شدت امواج زلزله در صورت بروز  پروتوتيپ يا نمونه اوليه هتربه منظور عملكرد موثرتر و عملياتي تر و هر چه ب

بحران در هر دو سو، هم تيم مشاور و هم سازمان مديريت بحران اتفاق نظر وجود داشت تا موارد و موضوعات زير مورد بررسي قرار 

  گيرد.

بر اساس مطالعات بيشتر و روابط موجود بين مقياس  MMIبه مقياس  IJMAتوسعه و بهبود مداوم روش تبديل ارزش  

MMI  .و خسارت و تلفات اطالعات بدست آمده پس از زلزله 

استفاده ميشود تنها موردي است در دنيا كه ميتواند به صورت رياضي با  IJMA اگرچه مقياس شدت لرزه اي ابزاري كه توسط

مقداري است به دست آمده از ارزيابي خسارت توسط قضاوت انساني. از طرفي  MMIاستفاده از امواج زلزله محاسبه شود , 

 MMIبه طور معمول در دنيا استفاده ميشود و سازمان پيشگيري و مديريت بحران تهران در آموزش بحران از  MMIديگر 
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تبديل ميكند.  MMIربي آن را به را محاسبه ميكند و با استفاده از توابع عملي/تج  IJMA ,استفاده مينمايد. بنابراين سيستم

در آينده بايد  MMIبه  IJMAاز آنجاييكه  توابع عملي/تجربي به شرايط محلي بستگي دارند , تابع مناسي براي تبديل 

  انتخاب يا پيدا شود.

 
صورت التين و  اضافه كردن قابليت نگارش فارسي به نرم افزار هشدار شدت امواج زلزله به واسطه اينكه هم اكنون اطالعات به 

 انگليسي روي صفحه نقش مي بندد.

 از آنجاييكه كاربران احتمالي ايراني خواهند بود نسخه فارسي بايد ساخته شود. 

 به هنگام و كارآمدتر كردن پارامترهايي مانند تريگر يا آغاز كننده بر اساس نتايج به دست آمده و عمليات و آزمونهاي پيش رو. 

 شروع محاسبات و نشان دادن بزرگي زلزله تشخيص داده شده بايد تنظيم شود.  (configuration)پيكربندي 

 گسترش و بهبود نرم افزار براي عملكرد باثبات و پايدار نرم افزار هشدار شدت امواج زلزله . 

نمونه مواردي كه بايد   اجراي نرم افزار شبكه اي بايد از لحاظ ثبات و عملكرد در طول بهره برداري مستمر ارزيابي و ارتقا يابد.

ارتقا داده شوند عبارتند از : زمان بندي انتقال اطالعات يا شدت لرزه اي , كاهش ترافيك غير ضروري شبكه , چگونگي اقدام 

 مجدد در صورت وقوع خطا در شبكه , بازبيني براي كوتاهتر و بهتر كردن كد تحليل.

امنيت آن در خصوص تبادل و مخابرات ارتباطي ، ابزار مورد نياز و نيز ارسال افزايش ، ارتقاء  و پايداركردن كارايي سيستم و  

 اس ام اس و ايميل.

  پيشگيري و جلوگيري از حمله به سيستم به منظور انتقال پيام غلط يا تخريب سيستم. امنيت سيستم بايد ارتقا يابد .

خوراك دادن به سامانه هشدار تخمين ميزان خسارات و  افزودن سامانه اي به سيستم پردازش اطالعات شدت امواج زلزله براي 

 تلفات.

سامانه تخمين سريع خسارات و تلفات و سيستم شدت لرزه اي به طور جداگانه كار ميكنند. اگرچه اين دو سيستم از اطالعات 

حداكثر  PGAمختلفي استفاده ميكنند اما اطالعات فوق از ايستگاههاي لرزه نگاري مشتركي به آنها ارسال ميشود.  اساسا 

ات و تلفات, و  شدت لرزه اي توسط سيستم بايد به موازات هم نمايش داده شتاب زمين توسط سامانه تخمين سريع خسار

شوند و يكپارچه شوند. از آنجاييكه شدت لرزه اي به خسارت بيشتر مربوط ميشود تا به حداكثر شتاب زمين, در آينده تخمين 

اين سيستم شدت لرزه اي بايد به سريع خسارات و تلفات بايد بر اساس شدت لرزه اي باشد و نه حداكثر شتاب زمين. بنابر

  سيستم تخمين سريع خسارات و تلفات ملحق و با آن ادغام شود. 

  

يا  swisو سرانجام اينكه موافقت شد تا اقدامات اداري و تشريفاتي زير كه بسيار الزم نيز مي باشند براي عملكرد موثرتر نرم افزار 

  سيستم هشدار شدت امواج زلزله به كار بسته شود:

 فزايش و ارتقاء طرحهاي پاسخ سريع و پاسخ اضطراري بر مبناي مقياس شدت امواج در صورت بروز فاجعه زلزله .ا 

افزايش آگاهي عمومي در مورد رابطه بين مقياس شدت امواج زلزله و سطح فاجعه در صورت بروز كه همگي به باالتر بردن  

 شايان توجهي ميكنند.  كيفيت خروجي نرم افزار هشدار شدت امواج زلزله كمك به
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 ارتقاء و بهبود سامانه  هشدار چند اليه و چند منظوره فعلي براي محقق شدن اقدامات واكنش سريع و موثرتر و كارآمدتر.【25】 7.4.2

 ) 3-7(فعاليت 

  ) نماي كلي1(

پاسخ موثرتر و كارآمدتر لحاظ قابل توجه اينكه در پروژه قبلي موارد هشدار زير  در سامانه تخمين ميزان خسارت و تلفات براي 

 شده بود.

 از بيش زلزله شدت كه هنگامي اتوماتيك صورت به (بحران مديريت دفتر در صوتي هشدار سيستم يهبتع .1

  ) باشد آستانه حد

چاپ و خروجي پرينت از تخمين ميزان خسارات توسط سخت افزار پرينتر و پالتر موجود در دفتر مديريت بحران ( به  .2

  اتوماتيك هرگاه كه ميزان شدت زلزله از حد آستانه بيشتر باشد.)صورت 

و متني ، اس ام اس و ايميل از تخمين خسارات به صورت شبكه اي ( به صورت  اتوماتيك هرگاه كه  textارسال پيامهاي  .3

  ميزان شدت زلزله از حد آستانه بيشتر باشد.)

وب سايت و درگاه (پرتال) دفتر مديريت بحران ( به صورت  انتشار و اشتراك پيش بيني و برآورد ميزان خسارت در .4

  اتوماتيك هرگاه كه ميزان شدت زلزله از حد آستانه بيشتر باشد.)  

در ابتدا اين پروژه چنين به نظر مي رسيد كه مشكل اصلي اين بود كه بيشتر سامانه هاي عملياتي اعالم  هشدار در سيسستم 

لياتي نشده بودند، اگرچه تمامي اين اخطارها در بطن سيستم  وجود داشته بود و سيستم تخمين خسارت و تلفات تنظيم و عم

يك طرح عملياتي را توسعه داد تا روش ارسال اين اخطارها  7تا  3هنوز آنالين بود . به عنوان گام اول تيم مشاور پروژه در فعاليت 

به آن نام ماتريس  "د مورد تحقيق و بررسي قرار گرفت . بعداو اينكه چه باشد و كي باشد و چگونه و براي چه كسي ارسال شو

اطالعاتي زلزله داده شد . اين روند به منظور تثبيت در داخل سازمان مديريت بحران شهر تهران مورد بررسي قرار گرفت و چندين 

  بار به روز شد . 

هاي هشدار، سيستم هشدار اطالع رساني  شدت بود كه به منظور توسعه محتوي پيام 6تا 3به عنوان خروجي هاي فعاليتهاي 

امواج زلزله كه يكي از پايه اي ترين سيستمهاي اطالع رساني هشدار سريع براي فجايع طبيعي است و در ژاپن استفاده مي شود 

  در اينجا نيز به كار گرفته شد.

و سرويس مك فا  ADSLروط به صحت خطوط موتور توليد پيامك هاي كوتاه يا اس ام اس در پروژه قبلي در ارتباط كامل و مش

بود كه ميزان مصونيت يا آسيب پذيري اين سيستمها در مواجه با امواج زلزله مورد آزمون و ارزيابي قرار نگرفته بود . از اين جهت 

 "مانه مستقيماو براي بهبود روش ارسال پيام هاي هشدار، يك موتور جديد پيامك كوتاه يا ااس ام اس به كار گرفته شد .اين سا

  و بدون اتصال به سيم و به صورت وايرلس ارسال مي نمايد. G3پيام هاي كوتاه را از طريق شبكه 

سازمان مديريت بحران هنوز مجوزهاي مورد نياز جهت ليست نهايي گيرنده هاي پيام هاي اضطراري به صورت اس ام اس ، ايميل 

)به صورت آزمايشي از سيستم پايلوت  7تا 3م مشاور، بنابراين در فعاليتهاي( و يا دسترسي به وب سايت را صادر نكرده است .تي

  استفاده كرد. )3 (براي اطالع رساني به همكاران ايراني در خروجي

  فعاليتها  ) 2(

  ) مرور چالشها 1

  ارزيابي قرار گرفت .در ابتداي اين پروژه ودر بازبيني عملكرد سامانه تخمين خسارات و تلفات مسائل و چالش هاي زير مورد 

هشدارهاي صوتي تنها در خالل ساعتهاي آزمايشي و براي نمايش سيستم فعال بود و آن به اين دليل بود كه خط انتقال  .1

 سيگنال صوتي از كامپيوتر به بلندگو معموال قطع بود .

كه هيچ شماره موبايلي به جز سيستم ارسال هشدار به صورت پيامك و اس ام اس هاي هشيار اصال ارسال نمي شد بخاطر اين .2

چند شماره نمونه در دفترچه تلفن سامانه هشدار تخمين خسارات و تلفات درج و ثبت نشده بود . عالوه بر اين سخت افزار روتر 
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برنامه ريزي نشده بود و ارتباط سيستمي بين نرم افزار تخمين خسارات و تلفات و موتور توليد كننده اس ام اس وجود نداشت و 

 ر ثاني خدمات اس ام اسي مك فا براي سازمان مديريت بحران تهران به حالت تعليق در آمده بود .د

خاطر اينكه هيچ آدرس ايميلي به جز چند نمونه در هشدارهاي ايميلي ويا هشدارهاي پيام هاي الكترونيكي نيز ارسال نشدند به  .3

كه توسط اين سامانه ها مورد استفاده قرار  SMTPطرفي سرور  دفترچه تلفن سامانه تخمين خسارت و تلفات درج نشده بود.از

 و اينترنت قطع بود .  SMTPگرفته بود،خاموش بود و سخت افزار روتر برنامه ريزي نشده بود و ارتباط بين 

همچنين پرتال و درگاه اينترنتي براي ارائه خروجي سامانه تخمين خسارت و تلفات در دسترس نبود اين  به اين واسطه بود كه  .4

نداشتند و الجرم درگاه وب سايت خارج از دفتر پيكر بندي و برنامه ريزي پرتال وب سايت و اين سامانه با همديگر تطابق 

 د.قابل دسترس نبومديريت بحران مركزي 

مشكل مشترك بين تمامي اين مسائل در يك كالم اين است كه نوع هشدار هنوز بر اساس چگونگي ، محتوي ، زمان و مخاطب 

  تعريف نشده است.

  ) طراحي هشدار 2

سازمان پيشگيري و مديريت بحران تهران قادر به تعريف مختصات جزئيات سيستم هشدار نبود زيرا سازمان , نيازمندي هاي 

ا از قبل به طور جزئي و تقضيلي تعريف نكرده بود. براي مثال در مبحث تخمين آوار براي موارد اضافه شده به سامانه سيستم ر

تخمين سريع خسارات و تلفات, بعضي از همكاران ايراني در مورد حجم آوار در شبكه راههاي اضطراري گفتگو كردند و عده اي 

  در اين مورد بحث كردند. ديگر نظرشان حجم كلي آوار در شهر بود و 

براي حل اين مسئله , پروژه تصميم گرفت كه جزئيات مختصات سيستم هشدار را گرد آوري و تهيه كند. اين مختصات شامل 

موارد زير بود: اطالعات ( كدام سازمان و در چه زماني به اطالعات احتياج دارند ) , مختصات جمع آوري اطالعات و تخمين 

تحويل و ارائه اطالعات. انجام مراحل ذكر شده در ژاپن الزم نيست زيرا همه آنها از قبل در برنامه پاسخ  اطالعات , و روش

  اضطراري تعريف شده است و به تعريف مجدد آنها در مرحله طراحي سيستم نيازي نيست.  

توانستند  ) 7تا  3 () تيم همكار در فعاليتهاي 37.4.2بر اساس طرح كلي نوع هشدار دهي ،خالصه طرح در پروژه قبلي ( شكل 

  تا اين سيستم را به صورت ماتريس اطالعات زلزله طي مراحل زير توسعه و بهبود دهند.

 اطالعات ضروري براي انجام اقدامات پاسخ سريع ، شماره گذاري و كدبندي شد. .1

كميته براي طرح پاسخ اضطراري شهر  20 تمامي اقدامات مربوط به پاسخ سريع در خصوص اطالعات مربوطه در قالب .2

 تهران شكل گرفت.

 زمانبندي مناسب و ضروري براي اين دسته از اطالعات تعريف شدند. .3

متادولوژي پردازش اين اطالعات يعني چگونگي تخمين ، جمع آوري ، انباشت و سازمان عامل اين اقدام مورد بحث و  .4

 گفتگو قرار گرفت.

 ك گذاردن اطالعات نيز مورد بحث قرار گرفت.متدولوژي ارسال و به اشترا .5

  

) تهيه و اماده  7تا 3بود كه اولين نسخه پيش نويس ماتريس اطالعات زلزله، توسط تيم همكار در فعاليت(  2013در دسامبر 

بحران اسناد شد.در خالل تمامي گفتگوها و رايزني ها با سازمان مديريت بحران شهر تهران و ديگر ارگانهاي دخيل در مقابل با 

  توصيفي تهيه شد و ماتريس و توضيحات اسناد مورد بازبيني قرار گرفت.

به نظر ميرسد كه اين اسناد در انتظار بازبيني و تاييد نهايي توسط سازمان مي باشد. اولين صفحه  2014كماكان و از سپتامبر 

داده شده است. ماتريس نهايي پيش نويس نيز در )  نشان 38.4.2جلد اين گزارش نهايي در سند نسخه ابتدايي آن در شكل (

  ) نمايان است. 39.4.2شكل (
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Earthquake forecasting ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ TDMMO TDMMO, IGUT TDMMO TDMMO ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ signal, text

Aftershock forcasting ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ TDMMO 'TDMMO, IGUT TDMMO TDMMO ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ signal, text
EEWS ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ TDMMO TDMMO TDMMO TDMMO ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ signal Not  to Mass Media in pilot stage

Intensity distribution ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ --- TDMMO TDMMO TDMMO ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
map, signal, 
text

Not  to Mass Media in pilot stage, initial data may need correction and may 
help in damage estimation 

Location and T ype of risk that is probable ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ --- Fire fighting, and any organizations which may cause secondary accidient TDMMO TDMMO ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ map
Building damage ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ TDMMO Committee of "19. Damage Assessment" TDMMO TDMMO ✓ ✓ ✓ ✓ map
Routes condition (Available or not) ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ TDMMO Deputy of T raffic & Transportation (DTT ) DTT DTT ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ map Estimation for Disaster Imagination, Real Information for Quick Response
Traffic condition (Heavy traffic or not) ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ --- Deputy of T raffic & Transportation (DTT ) DTT DTT ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ map
Hospital availability ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ --- Committee of "3.Hygiene and medical treatment TDMMO TDMMO ✓ ✓ ✓ text , map
Count of Death ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ TDMMO Committee of "19. Damage Assessment" TDMMO TDMMO ✓ ✓ ✓ map
Count of Injured ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ TDMMO Committee of "19. Damage Assessment" TDMMO TDMMO ✓ ✓ ✓ map
Count of Lost ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ --- Committee of "19. Damage Assessment" TDMMO TDMMO ✓ ✓ ✓ ✓ map
Location and T ype of secondary events started ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ --- Fire fighting, and any organizations which may cause secondary accidient TDMMO TDMMO ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ map , text
Volume and type of debris along the emergency road network ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ --- Urban service Deputy (USD)  USD  USD ✓ ✓ ✓ ✓ map , text
Volume and type of debris at the level of city ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ TDMMO Committee of "19. Damage Assessment", Head of "5. Debris Removal" TDMMO TDMMO ✓ ✓ ✓ ✓ map , text
Count of homeless people ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ TDMMO Committee of "19. Damage Assessment", Head of "5. Debris Removal" TDMMO TDMMO ✓ ✓ ✓ map , text
Damages to  water system ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ --- Management HQ of lifeline companies, Committee of "9. Lifelines"(L) TDMMO TDMMO ✓ ✓ ✓ ✓ map, text
Damages to gas system ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ Management HQ of lifeline companies, Committee of "9. Lifelines"(L) TDMMO TDMMO ✓ ✓ ✓ ✓ map, text
Damages to power system ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ Management HQ of lifeline companies, Committee of "9. Lifelines"(L) TDMMO TDMMO ✓ ✓ ✓ ✓ map, text
Damages to telecommunication systems ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ --- Management HQ of telecom companies, Committee of "10. IT & com."(L) TDMMO TDMMO ✓ ✓ ✓ ✓ map, text
Damages to sewage network ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ --- Management HQ of lifeline companies, Committee of "9. Lifelines"(L) TDMMO TDMMO ✓ ✓ ✓ ✓ map, text
Damages to fuel distribution systems ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ --- Management HQ of National company for refining and distribution of oil products of Iran (Tehran district) TDMMO TDMMO ✓ ✓ ✓ map, text
Damages to  water system ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ --- Management HQ of lifeline companies, Committee of "9. Lifelines"(L) TDMMO TDMMO ✓ ✓ ✓ ✓ map, text
Damages to gas system ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ Management HQ of lifeline companies, Committee of "9. Lifelines"(L) TDMMO TDMMO ✓ ✓ ✓ ✓ map, text
Damages to power system ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ Management HQ of lifeline companies, Committee of "9. Lifelines"(L) TDMMO TDMMO ✓ ✓ ✓ ✓ map, text
Damage to inducement 
 industry and factory (hazardus material) ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓  Committees of 4" Firefighting and dangerous chemical services TDMMO TDMMO ✓ ✓ ✓ ✓ map, text

Damages to fuel distribution systems ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓  Committees of 11"Providing fuels
Damages to sewage network ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ --- Management HQ of lifeline companies, Committee of "9. Lifelines"(L) TDMMO TDMMO ✓ ✓ ✓ ✓ map, text
Additional supply needs - water and/or food ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ --- Committees of "19 Damage assessment" & "6. Emergency accomodation" TDMMO TDMMO ✓ ✓ ✓ ✓  text
Additional supply needs - fuel ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ --- Committees of 1, 2, 4-7, 9-14, 16, 18 and 19 O.C.EOC O.C.EOC ✓ ✓ ✓ ✓  text
Additional supply needs - Emergency accomodation ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ --- Committees of "6. Emergency accomodation" and Committee of 19 (L) Com. 6 Com. 6 ✓ ✓ ✓ ✓  text
Additional supply needs - T emporary accomodation ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ --- Committees of "14. Temporary accommodation" and Committee of 19 (L) Com. 14 Com. 14 ✓ ✓ ✓ ✓  text
Additional supply needs - vehicle and machinery ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ --- Committees of 1, 2, 4-7, 9, 11, 12, 14, 18 and 19 TDMMO TDMMO ✓ ✓ ✓ ✓  text
Additional supply needs- rescue team ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ Committees of 1 com. 1 com. 1 ✓ ✓ ✓  text

Green cell means that they have been discussed and updated once.
O.C.EOC: Emergency Operation Center of Oil Company
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  بهبود و ارتقاء سيستم هشدار - )3

تخمين خسارت و تلفات آماده نبود ، ولي عليرغم اين ضرورت توسط تمامي  البته قسمت هشدار داده هاي لرزشي زمين در ماژول

  كميته ها  مورد تاييد قرار گرفته بود  و طي مراحل زير عملياتي شد .

  فراهم آوردن محيطي مناسب براي سيستم آزمايشي يا پايلوت  -الف

) 7تا  3در آنجا و در آن هنگام سيستم ارائه ايي براي درخواست يك سرور جديد وجود نداشت به ناچار تيم مشاورين در فعاليت( 

) استفاده از سخت افزارهاي موجود 1تصميم گرفتند تا شرايط اجرا اين قسمت از پروژه را با مالكهاي زير به انجام برسانند. يعني 

سخت افزارهاي سرورهاي حرفه اي آنهم ل الوصول و سهل االنتقال بودن سيستم آزمايشي يا پايلوت به ) استفاده از روش سه2و 

 زماني كه هر وقت آماده بود

در اجراي اين قسمت از پروژه و براي داشتن سخت افزار براي اجراي سيستم آزمايشي يا پايلوت  تيم مشاورين از كامپيوترهاي 

براي توسعه   PHP. از مدل تهيه شده بود  JICAكه در پروژه قبلي توسط مشاور  استفاده كردند SCREAMاسكريم 

چهارچوب نرم افزاري سيستم استفاده شد، كه از قابليت آسان به روز رساني در سيستم هاي هشدار برخوردار است . براي 

SMTP  از سيستم مركولي رويXAMPP ي اندرويد و براي نرم افزار مودم  استفاده شد. و براي ارسال اس ام اس از موبايل ها

متصل  Wifiاس ام اس از كارخانه توليد كننده شي جوان استفاده شد كه به شبكه دفتر مركزي مديريت بحران توسط 

هشدار و نيز سرور پايدار و قابل  Pilotگرديد.تمامي اين تركيبات و راه حل هاي ارائه شده روش مناسبي بود تا بتوان سيستم 

  ر اجراي اين طرح پيش بيني و اجرا نمود.حمل را د

  دريافت مي كند MAEو از  RSSسيستم به گونه اي طراحي و توسعه يافته است كه اطالعات مربوط به شدت زلزله را از  -ب

اين سيستم طوري طراحي شده  NAMو  EAMو به منظور استفاده از روشهاي مخابراتي اطالعات اصلي و پشتيباني در بين 

در صورت نقص سيستم وارد GSTMبه گونه اي استفاده كند كه سيستم پشتيباني NAMاز  8011تا 8000است تا در پورت 

  در ارتباط داده ها بيايد.NAM و  EAMعمل شده و به كمك 

 C:\data\PortalScream\sample\intensity\ fetchIntensity.phpای را برای  نوشته ای که شدت لرزه
 ايجاد رديف های هشدار در زمان تشخيص زلزله ثبت می کند.

  atom.cgi-trig-http://www.guralp.com/platinum/xmlns/gdiRSS of EAM منابع  
  

  طراحي و توسعه سامانه ارسال هشدار شدت امواج زلزله به صورت چند منظوره  و چند اليه -پ

و نيز مودم اس ام اس ميتواند ارسال  SMTPسيستم به گونه اي توسعه يافته  است كه يكسري از هشدارها را با كمك سرور 

اس ام اس استفاده شده است ، اما اين  -و مودم SMTPكند، اگرچه تنها فقط يك نوع سخت افزار براي هر يك از سرورها ي 

رتباط چند اليه و همزمان با چندين سخت افزار آن هم به صورت روتين يا اتوماتيك دارا سامانه اين قابليت و اين انطباق را براي ا

  مي باشد .اين تكنولوژي به طور كلي و عمومي از طريق اينترنت در دسترس است.

نوشته ای که پيام های رديفی با پيامک از طريق ايميل ارسال ميشود    
C:\data\PortalScream\sample\ pushInfo.php 

منابع مودم پيامک  
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.diafaan.gsmmodememulator&hl=en 

  

در ارسال پيامهاي هشدار شدت  زلزله از  امكانات و قابليت هاي اينترنت و صفحات اينترنتي نيز استفاده شد ،كه توسط هر  -ت

گيگاهرتز) قابل  8/5تخمين خسارت و تلفات روي شبكه(  از سامانه MPLSشبكه كامپيوتر ويا شبكه فيبر نوري شهرداري 

  دسترسي و استفاده است.
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 /http://10.33.246.203/sample/intensityاز شبکه فيبر نوری شهرداری URLدسترسی به  
 QD & LEگيگا هرتزی  8و شبکه  MLPSاز طريق   URLدسترسی به  

http://10.100.14.203/sample/intensity/ 
  

  انتقال فن آوري و دانش تكنولوژيك ) 3(

در تمام طول مدت پروژه توليد ماتريس اطالعاتي زلزله و در چالش تعريف محتوي ، زمان ، چگونگي و ليست مخاطبين دريافت 

هشدار زلزله .، گروه همكاران  سازمان مديريت بحران همواره و پيوسته در صدد توسعه سيستم هشدار براي فعاليتهاي پاسخ 

  ند. سريع و اضطراري موثرتر و كارآمدتر بود

در اين بين سازمان مديريت بحران شهر تهران توانست تا سيستم هشدار چند اليه و چند منظوره فعلي را ارتقاء داده و كارآمدي 

  سيستم پاسخ سريع را افزايش دهد.

  مشكالتي كه باقي ماند  - ) 4(

چند منظوره در راستاي هر چه بهينه  مشكالت و مسائلي كه در توسعه طرح ماتريس اطالعات زلزله و سيستم هشدار چند اليه و

 تركردن فعاليت هاي پاسخ سريع اضطراري وجود دارد از قرار زير مي باشد.

پيش نويس طرح ماتريس اطالعات زلزله هنوز تاييد  نشده است . بسيار ضروري است كه تا با تاييد طرح ابتدائي تعامل اين  

استفاده شود. عالوه بر اين و در آينده اين طرح كماكان بايد مورد  مربوطهتوسط كميته هاي  اطالعات از آن در مديريت بحران

 مديريت بحران مورد ارزيابي قرار گيرد.بازبيني و به روز رساني قرار گيرد و  نوع و چگونگي تعامل  ارگان ها ، سازمان هاي 

 
غير ممكن مي نمايد به خاطر اينكه اين روش بسيار  آسيب پذير بوده و غير قابل استفاده  PILOTكماكان توسعه سيستم   

و   ADSLسال قدمت دارند و ارسال ايميل كماكان از طريق خطوط آسيب پذير  5است . كامپيوترها و سخت افزارها غريب 

. سرور اينترنتي صفحه اينترنتي است   DEFAULTبه صورت ديفالت  XAMMPكابل مسي است . پيكربندي نرم افزاري 

هنوز مورد تاييد قرار نگرفته و انتقال اطالعات به صورت رمزگذاري نشده انجام مي شود . عالوه بر اين ارتباط و اتصال دفاتر و 

ه و ن  IPمراكز مديريت بحران با پرتال وب سايت سازمان با مشكل مواجه است . چراكه كماكان اين دسترسي با استفاده از 

در  ITدامين انجام ميشود . انتظار مي رود تا سازمان مديريت بحران با توجه به فراواني متخصصين   Domainاسم سايت و 

به محيطي با ثبات و امن و به   PILOTتهران اين مشكالت را برطرف كند. كماكان توصيه مي شود تا سيستم از حالت 

 صورت عملياتي نقل مكان داده شود.

 
) تنها در سيسستم هشدار ثبت شد ، توصيه مي شود كه با توصيف 3آدرس هاي افراد تيم فعاليت شماره ( 2014 در دسامبر 

فجاياي طبيعي و ديگر همكاران در سازمان مديريت بحران تهران و  عملكرد سيستم به ديگر افراد دخيل در پاسخ اضطراري

 درج و ثبت گردد.   سازمان ها و ارگان هاي مربوط، اطالعات دسترسي آنها نيز
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چگونگي آماره سازي طرحي براي ارائه و معرفي سيستم هشدار سريع و اطالع رساني پس از زلزله (اقدامات ثانوي) و 【26】 8.4.2

  )8 -  3فعاليتهاي (

 نماي كلي-  (1) 

در پروژه قبلي و توسط يك تيم كارشناسي آكادميك سامانه تخمين ميزان خسارات و تلفات طراحي و توسعه يافته و در زمينه 

مانيتورينگ زلزله و همچنين تخمين ميزان خسارات و تلفات استفاده شد. سيستم طوري طراحي شده بود كه بصورت كالن و 

. و بصورتي درخور با ديگر ارگانها و سازمانهاي درگير با رخداد در تعامل نبود و تنها عمده به داده هاي مربوط به بحران نگاه كند

  در ارتبات مستقيم با طازمام مديريت بحران شهر تهران فعاليت مي كرد. 

زي بر مبناي طرح كالن شهرداري تهران در مديريت بحران، در صورت رخداد زلزله تمامي سازمانهاي مسئول بگونه اي برنامه ري

 15گروه به فعاليت بپردازند. در اين ميان سازمان مديريت بحران شهر تهران در جايگاه  20شده اند تا در كميته هايي متشكا از 

  از اين كميته ها نقش جمع آوري و انتشار اطالعات پايه را دارا مي باشد.  

از جمله اقدامات ثانوي آن و خسارات ناشي از زلزله مورد  در اقدام اول، هر گونه پتانسيل براي بروز بحران و زلزله در شهر تهران

  بررسي و طبقه بندي قرار گرفت. 

  سپس متدولوژي دريافت و انباشت و انتشار كارآمد داده هاي بحران نيز ارزيابي و در دو حوزه براي نمونه بررسي شد. 

و جهت ارتقائ كيفي سامانه تخمين  7 -  3اليتهاي و سرانجام اطالعات بدست آمده در ماتريس داده هاي زلزله تحت عنوان فع

  ميزان خسارات و تلفات مورد كاربرد قرار گرفت. 

  فعاليتها-  (2) 

  كالسه بندي و رده بندي ميزان و نوع خسارات ناشي از زلزله و از جمله خسارات ثانوي1)

سارات ناشي از بحران اقدام نمود. طرح اين طبقه در طي روند توسعه ماتريس داده هاي زلزله تيم مشاور به تعريف و طبقه بندي خ

  بندي در مشاركت و مشورت با سازمان مديريت بحران و نيز ديگر ارگانهاي دخيل بدست آمد. 

بعنوان مثال و در بررسي خسارات وارده به سازه ها و زيرساختهاي جاده اي و حمل و نقل عمومي، انواع سازه ها يك به يك مورد 

ه بندي قرار گرفتند و نسبت به ميزان و نوع خسارات ناشي از زلزله رده بندي شد، سازه هاي چون: پل ها تونل ها ارزيابي و كالس

و پلهاي عابرين پياده. در اين پروژه تيم مشاور با كمك اطالعات كاربران كالسه بندي ها را مجددا ارزيابي كرد و با رويكردي جديد 

 تند.مسيرهاي دسترسي مالك عمل قرار گرف

 . اطالعات خسارت1

a ساختمان يبآس يک  
b نه) يا(موجود  يرهایمس يطشرا 
c نه) ينياسنگ يک(تراف يکتراف يتوضع 
d يمارستاندر دسترس بودن ب 
e و مير تعداد مرگ 
f تعداد مجروحان 
g  گمشدگانتعداد 
h آغاز شده يه. محل و نوع حوادث ثانوساعت 
i یاضطرارای و مسيرهای  حجم و نوع آوار در امتداد شبکه جاده 
j حجم و نوع آوار در سطح شهرستان 
k خانمان یتعداد از افراد ب 
l و فاضالب آب يستمخسارت وارده به س 

m گاز يستمخسارت وارده به س متر 
n و برق قدرت يستمخسارت وارده به س 
o یمخابرات یها يستمخسارت وارده به س 
p خسارت وارده به شبکه فاضالب 
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q سوخت يعتوز یها يستمخسارت وارده به س 

 يهثانورخدادهاي  .2

a آب يستمخسارت وارده به س 
b گاز يستمخسارت وارده به س 
c قدرت يستمخسارت وارده به س 
d (مواد خطرناک)" جات و کارخانهايع به صنع يب"آس 
e سوخت يعتوز یها يستمخسارت وارده به س 
f خسارت وارده به شبکه فاضالب 

  

  اطالعات مربوط به خسارات ناشي از زلزله) متدولوژي كارآمد و بهينه جمع آوري ، انباشت و انتشار 2

در يك طرح آزمايشي تيم مشاور مسيرهاي دسترسي بحراني را مورد بررسي قرار داد ، چرا كه براي تمامي كميته ها ضروري مي 

  باشد .

ع آوري در ابتدا سازمان مديريت بحران شهر تهران طرحي را تهيه كرد كه طي آن اطالعات مربوط  به مسيرهاي دسترسي جم

واحد جمع  2013سپتامبر  23شود ، ذخيره گردد و آنگاه ابتدا توسط خود سازمان مديريت بحران انتشار يابد .در نهايت و در 

آوري انباشت داده ها و انتشار اخبار مربوط به حمل و نقل تشكيل شد.قرار شد تا در هر يك از پايگاه هاي مديريت بحران منطقه، 

عات بپردازند. آنگاه دفتر مركزي مديريت بحران طي طرحي به جمع آوري  اطالعات توسط دوربين هاي نفر به جمع آوري اطال2

كنترل ترافيك شهر و اطالعات رسيده و تلفيق آن با اطالعات رسيده از پايگاه مديريت بحران بپردازد و آنگاه آنها را انتشار دهد. 

  ليست اقدامات اين طرح از اين قرار ميباشد:

 هدف 

 ياجمال يررسب 

 تعريف شدهبرنامه حدود  

  محدوده مكاني

  محدوده زماني

 اطالعات يروش جمع آور 

 يكاز مركز كنترل تراف يجيتالد يها يندورب

 "محله"يكمراكز كنترل تراف  

 LBSبر مكان  يخدمات مبتن -

  I ،II ،IIIدر سطح  يبآس يابيارز -

 يكخسارت در سطح  يابيارز 

 IIخسارت در سطح  يابيارز 

 تهران) يشهردار يواحد معاون فن ي(پل ها و ساختمان فن IIIخسارت در سطح  يابيارز 

) شمارش 2) شمارش افراد جمع آوري كننده اطالعات كه كم هستند و 1اين طرح و متادولوژي دو مسئله بالقوه را در خود دارند: 

ور هر چه كيفي تر كردن فرايند به منظور مواجه با افراد مستقر در دفتر مركزي مديريت بحران كه تعدادشان كم هست.. به منظ

زلزله هاي بالقوه الزم است تا كارمندان اين قسمت افزايش پيدا كنند و تعداد مانورهاي آموزشي در اين خصوص تكرار پذير باشند. 

ري با ديگر سازمانهايي كه از طرف ديگر و به منظور باالتر بردن اين كيفيت اجراي چندين طرح تكميلي نيز الزم است.مانند همكا

به جمع آوري و انباشت اطالعات مسيرها به صورت روزانه ميپردازد كه در مورد كشور ژاپن اين كار با انجام قرارداد با شركتهاي 

  تعمير و نگهداري جاده ها و مسيرها دسترسي انجام مي شود.

ه در طرح سازمان مديريت بحران شهر تهران ، با تمامي تيم مشاور پروژه طبق هماهنگي انجام شد 2013نوامبر  30در مورخه 

ارگانها و سازمانهاي مديريت جاده و مسير هاي دسترسي ترافيكي به بحث و گفتگو پرداخت. بيشتر اين سازمانها ابراز داشتند كه 

ير  پليس ترافيك ، آتش هماهنگي ها و همكاري هاي الزم جهت برقراري اين نوع ارتباط و سيستم ارتباطي را با سازمانهاي نظ

نشاني ، هالل احمر و ديگر سازمانهاي واكنش سريع  در فاجعه را براي تبادل اطالعات ترافيكي از طريق شهرداري تهران و مركز 



 پروژه ظرفيت سازی برای
 کاهش خطر زلزله و مديريت بحران در تهران

242 

كنترل ترافيك انجام داده اند .اين سيستم هم اكنون نه تنها براي روزهاي عادي ، بلكه براي شرايط ويژه و بحراني نيز قابل 

ده  است .طبق هماهنگي و همكاريهاي انجام شده توسط سازمان مديريت بحران و مركز كنترل ترافيك تهران از اين قرار استفا

اين همكاريها جهت مقابله با شرايط زلزله و بحران هاي ديگر طبيعي تقويت شود.در نتيجه  2014فوريه سال 11شد كه تا از 

دي را ارائه كردند  به عنوان تشكيل واحد جمع آوري اطالعات و داده هاي حمل طرح جدي 2014سپتامبر  2همكاران ايراني در 

  ونقل به صورت يك واحد مستقل كه ليست فعاليتها ي اين واحد از اين جمله مي باشد:

 يمعرف.1

 ياجمال ي. بررس2

 برنامهو محدوده  دامنه. 3

 محل 3.1دامنه  3.1

 محدوده  زماني 3.2

 برنامه مفروضات. 4

 يعاد يتاطالعات در وضع يجمع آور . روش5

 معابر يريتو عوامل موثر در مد يتوضع ين. مطالعه از آخر6

 يكمراكز كنترل تراف 6.1

 شهر تهران  يكاز مراكز كنترل تراف يستيل 6.1.1

 مشخصات مراكز كنترل 6.1.2

 يمراكز اصل 6.1.2.1

 يمراكز محل 6.1.2.2

 در شمال يمحل يكمركز كنترل تراف يك

 در شرق يمحل يككز كنترل تراف. مرب

Cدر غرب يمحل يك. مركز كنترل تراف 

 در جنوب يمحل يكمركز كنترل تراف د

Eدر مركز يمحل يك. مركز كنترل تراف 

 مراكز تونل 6.1.2.3

 راهور  يسپل يكمركز كنترل تراف 6.1.2.4

 و حمل و نقل) ينگهدار يجاده ها از كشور (سازمان راه برا يريتمركز مد 6.1.2.5

 مركز كنترل ناجا 6.1.2.6

 پس از زلزله يكنقش مراكز تراف 6.1.3

 اطالعات مجموعه 6.2

 نظارت يندورب 6.2.1

 نظارت ينمشخصات دورب 6.2.1.1

 نظارت پس از زلزله يها يننقش دورب 6.2.1.2

 يشهر يكشمارش تراف يدستگاه ها 6.2.2

 شهر تهران در رش شما يكيتراف ياز دستگاه ها يمشخصات 6.2.2.1

 نقش پس از زلزله 6.2.2.2

 حد مجاز سرعت در بزرگراه يستمس ياجرا 6.2.3

 سازمان يندگاننما 6.2.4

 درست يروهاين 6.2.5

 اطالعات يجمع آور يدجد يروش ها 6.2.6

 صادر كرده GMPCSيفن آور 6.2.6

 يگرد يروش ها 6.2.7

 يعموم يها يهتوص 6.2.8

 ارسال اطالعات 6.3

 يها يستمانواع مختلف اطالعات ارسال و س 6.3.1
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 خطوط تلفن 6.3.1.1

 ينور يبرخطوط ف 6.3.1.2

 يمس يخدمات ب 6.3.1.3

 ماهواره 6.3.1.4

 همراه يخدمات ارتباطات ماهواره ا 6.3.1.5

 پس از زلزله ها و وظايفنقش 6.3.2

 اطالعات يلو تحل يهتجز 6.4

 قبل از وقوع زلزله 6.4.1

 پس از زلزله وظايفها و نقش 6.4.2

 يقهشدار از طر 6.6

 قبل از زلزله 6.6.1

  پس از زلزله ها و وظايفنقش 6.6.2

  انتشار و اشتراك داده ها و اطالعات 6.7

  

در اقدامي ديگر تيم مشاور پروژه نشت مخازن سوخت را كه در پايه كوهستان البرز  واقع است را به عنوان طرح آزمايشي به 

به عنوان فاجعه ثانوي مورد ارزيابي و بررسي قرارداد. در اين طرح با گفتگو انجام شده با متخصص نگهداري  سوخت  Pilotصورت 

پرداختند. ساختار اصلي اين طرح از  2014در مديريت بحران و نيز جمع آوري اطالعات به تشكيل يك طرح عملياتي از جوالي 

  اين قرار است :

 ي و تحقيق پيرامون ميزان خسارت ميپردازد.متخصص نگهداري سوخت به بررس 

آنگاه اين كارشناس گزارش ميزان خسارت خود را به سازمان مديريت بحران ارسال مي كند عالوه بر اين اگر  

خسارات ديگري خسارات ثانوي و جنبي ديگري نيز مشاهده شده باشد آنگاه سازمان مديريت تهران از طريق 

ي مديريت بحران مناطق و دفاتر اداري مناطق از ميزان خسارتهاي جانبي و ثانوي نيز شهرداريهاي مناطق ، پايگاهها

 مطلع شده تا جهت انجام تخليه اضطراري و نقل و انتقال و هدايت افراد  بومي و ساكنين از آن استفاده شود.

گيگاهرتزي) يا خطوط ديجيتال  8/5روشهاي مخابراتي و انتقال اطالعات پايدار و آسيب ناپذير مانند استفاده از باند(  

 بي سيم الزم مي نمايد.
 

  طرح بهبود سامانه تخمين خسارات و تلفات- )3

تيم مشاور پروژه به اين نتيجه رسيد كه با گفتگو و همكاري با ديگر سازمانها و ارگانها ي درگير در مديريت بحران ميتوان ماتريس 

  سامانه تخمين خسارات و تلفات را بهبود و ارتقاء بخشد.و طرح  7تا3اطالعات زلزله طبق فعاليتهاي 

 

  انتقال دانش و تكنولوژي- )3(

گروه كارشناسان جايكا انتقال فني را با اهداف زير به ذكر شده باال, ) PILOTت در طي دو طرح مطالعاتي آزمايشي (به صور

پيشگيري  عات بعد از زلزله توسط همكاران ايراني سازمانانجام رسانند: تاييد و تسجيل منابع موجود و نيازمنديهاي هشدار و اطال

و مديريت بحران تهران و تعامل پليس راهنمايي رانندگي , سازمان آتشنشاني , هالل احمر , مركز كنترل ترافيك  و سازمانهاي 

  ذخيره نفت. 

ردند. اين ماتريس قسمت اصلي و پايه طرح كاران ايراني سازمان مديريت بحران تهيه كردن ماتريس اطالعاتي زلزله را تجربه كهم

سامانه  تخمين خسارات و ميزان تلفات است . عالوه بر اين آنها با چگونگي آماده سازي طرحي براي سيستم اطالع رساني و  ارتقاء

  هشدار پس از زلزله (رخدادهاي ثانوي) آشنا شدند. اين امر بر اساس مباحثه با سازمانهاي مربوط به پاسخ اضطراري صورت گرفت. 
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  چالش هاي آتي- )4(

ئل مربوط به پس از زلزله ( رخدادهاي  ثانوي )  پيرامون طرح توسعه سيستم هشدار و اطالع رساني از اين قرار چالش ها و مسا

  مي باشد : 

سازمان مديريت بحران شهر تهران از تيم متخصص مشاور جايكا خواسته بود تا در مورد برنامه ريزي سامانه جمع آوري  -)1

تهران حضور دارند و به  ي كه مهندسين سيستمي حرفه اي و متخصصين بسيار زيادي دراطالعات بحران همكاري كند و از آنجاي

واسطه فارسي زبان بودن آنها ارتباط با سازمان مديريت بحران را تسهيل مي كنند، لذا از آنها به عنوان يك ظرفيت از آنها استفاده 

رئال و به روزي را با همكاري مهندسين سيستمي در مورد سازمان مديريت بحران تهران سيستم  8تا 3شد و در طرح فعاليتهاي 

  عملياتي كرد. GISمخابرات ،ارتباطات ، وب سايت و 

به منظور دركنار داشتن سيستمي قابل اطمينان و پاسخگو براي پاسخ سريع و مناسب در هنگام زلزله و پس از زلزله الزم  -)2

 CPXازمندي هاي واقعي سيستم چيست. به عبارتي ديگر داشتن سامانه است تا ذينفعان پروژه پي ببرند و درك كنند كه ني

ضروري است تا بر مبناي آن بتوان اقدامات ثانوي و حوادث پس از زلزله و اطالعات و هشدارهاي در خور آن را طراحي و 

  ساماندهي كرد. 

  

 
 



 
نهايی پروژهگزارش   

245 

  يتها، ابتكار و خالقشده آموخته يپروژه و درس ها ياجرادر  ياتيعمل يچالش ها 3

 موضوعات كلي  1.3

  چالش ها در پياده سازي پروژه 1.1.3

  محدوديتهاي ايجاد شده در انجام اقدامات به واسطه حصر اقتصادي  (1) 

جامعه بين المللي كشور ايران را تحت تحريم هاي اقتصادي خود قرار داد. الجرم اين پروژه نيز از تاثيرات تحريم  2012از ژانويه 

ن  تحريم هاي اقتصادي در اين  پروژه در هاي اقتصادي به طرق مختلف از ابتدا در امان نبود. مهمترين و  شاخص ترين تاثير اي

. در ابتدا انتظار مي رفت تا خريد همان دستگاه لرزه نگار مطابق با خصوصيات پروژه قبلي و به  دستگاه لرزه نگار بارز بود 4خريد 

به انجام  رساند. اما اين تحريم ها مانع از انجام اين خريد شد. بنابراين تيم مشاور پروژه مجبور شد تا از   Garlopساخت شركت 

ت آنهم با ويژگيهاي فني قبلي استفاده كنند و اين زمان و انرژي قابل لرزه نگارهايي كه در داخل كشور ايران قابل خريد اس

  توجهي را از تيم براي تعيين و يافت لرزه نگارها گرفت.

ا به تعيين سازمان و يا ارگان مجري پروژه : تيم مشاور پروژه در تالشهاي بسياري تالش نمود تا سازمان يا واحد پياده سازي و اجراي پروژه ر (2) 

ن سازمان همكار مشخص كند . در ابتدا پروژه تيم مشاور با برگزاري مالقاتهاي متعدد در تالش بود تا مدير پروژه كه براي اين مهم عنوا

ماه مدير جديدي براي پروژه منصوب نشد ,  6و براي حدود  گمارده شده بود  را ببيند. از آنجايي كه مدير اين پروژه سازمان را ترك كرد

تالش كرد تا با مدير پروژه   JICAو همكاران ايراني عمدتا دچار اشكال شد . از آن پس تيم مشاور   JICAو موثر بين مشاور ارتباط رسمي 

براي بهبود شرايط , هر دو  ، مدير اجرايي ارتباط برقرار كند و با همكاري ايجاد شده فاصله و اختالل موجود در گفتمان را به سرانجام برساند.

  و پرداختند و بنا بر نياز جلساتي با مدير پروژه ترتيب داده شد و به اين ترتيب مشكالت وقفه ارتباطي حل شد. طرف به گفتگ

انتقال موثر دانش و فن آوري اطالعات : به واسطه محدوديت موجود در ارسال متخصصين ژاپني به  ايران همكاران ژاپني موجود در ايران  (3) 

هاي فني و آموزش دانش فني به پرسنل همكار ايراني گذاشتند. آنگاه و پس از بازگشت متخصصين ژاپني به تمركز اصلي خود را روي بحث 

براي ايران تيم ژاپني و همكاران و پرسنل ايراني نتايج به دست آمده را مورد بحث و گفتگو قرادادند. در اين ميان همكاران ايراني از ايميل 

  طرح سئوالهاي خود استفاده كردند. 

اجراي منعطف و قابل تغيير پروژه : در مسير اجراي پروژه چندين موضوع و مسئله ديگر نيز پيش آمد كه اجراي نهائي پروژه را دستخوش  (4) 

تغيير قرارداد مانند ساخت موزه مديريت بحران كه با تغيير مكان اصلي ساخت پروژه مواجه بود .بنابراين برنامه و طرح ساخت نيز دستخوش 

سعي كرد تا برنامه ساختمان و طرح سازه جديد را حتي االمكان با تغييرات جديد و تيم  JICAر شد . در اين ميان تيم مشاور تغيي

  متخصصين ژاپني درميان گذارد.

به خصوص در سال قدمت دارد  15ايجاد ارتباط بر اساس اعتماد متقابل كماكان رابطه بين ايران و ژاپن در خصوص مديريت بحران بيش از  (5) 

پايتخت تهران درك متقابل لزوم مديريت بحران و حوزه هاي مربوط به آن در نزد هر دوكشور عميق تر و اصولي تر شده است . شروع و 

از نيز بتواند با بهره برداري  JICAاجراي اين پروژه بر اساس اين درك متقابل بنيان نهاده شده و اعتماد متقابل ايجاب ميكند تا تيم مشاور 

  اين اعتماد متقابل همكاران ايراني در پروژه را نيز دخيل كنند .

  

  خالقيت در حل مشكالت 2.1.3

راني گفتگو كافي و كامل با همكاران ايراني در پروژه : متخصصين ژاپني گفتگوها و مصاحبه هاي طوالني و كاملي را نه تنها با پرسنل همكار اي(1)

و سازمان تامين كننده تجهيزات برگزار كرد . اين گفتگوهاي فشرده و مبسوط الزم است تا پروژه را بلكه با مشاور فني سازمان مديريت بحران 

 در حل مشكالت آتي آن ياري كند.

راني انجام اقدامات جهت انگيزه بخشي به پرسنل همكار ايراني در پروژه : به منظور هر چه باال تر بردن انگيزه و جلب مشاركت پرسنل همكار اي(2)

با ارائه نمونه هاي بسيار زياد و پيشرفته كه توسط كشور ژاپن و ديگر كشورهاي درگير انجام شده  JICAپروژه ، متخصصين تيم ژاپني در در 
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بار در طول مدت پروژه 3اند، اقدام به انگيزه بخشي نمود.عالوه بر اين و به عنوان مثال مي توان از آموزش افراد پروژه در كشور ژاپن كه براي 

 ه انجام رسيد ، كه باعث باالتر يردن مشاركتهاي فعال و پوياي افراد پروژه در فعاليتهاي پروژه بوده است. ب

 ارتقاء سطح جامعه اي مقاوم و منعطف در مقابل بالياي طبيعي در ايران. (3)

در اثناء اجراي اين پروژه بود كه در خواستهاي بسياري  از سازمانهاي متنوع و گوناگون مانند سازمانهاي بين ا لمللي ، روابط 

جمعي و ديگر سازمان هاي مديريت بحران دريافت شد مبني بر اجراي سمينارهاي مديريت بحران و نمايه هاي آموزشي . اساسا 

رد تا در پاسخگويي و پيگيري  به اين درخواستها و در حد امكان سهم قابل توجهي را در تالش ك JICAتيم مشاور و متخصص 

  توليد و ايجاد جامعه اي مقاوم و منعطف در مقابل بالياي طبيعي ايفا كنند.

. (چنين اين باور وجود دارد كه تكنولوژي و روش مديريت بحران از نوع ژاپني آن و انتقال تجارب از كشور ژاپن يك اصل بوده 

از كشور ژاپن انجام شده  "باوري وجود دارد كه در مورد ايران انتقال تكنولوژي و تجارب و دانش فني جهت مديريت بحران صرفا

است ). بسياري از دالئل بر اين امر همان همكاري طوالني مدت در حوزه هاي في مابين براي مديريت بحران بين ايران و كشور 

  دانست.  JICAو ديدگاه تيم همكار و مشاورين در  ژاپن را ميتوان رويكرد

 انتخاب نوع فعاليت ها و اقدامات بر اساس توانائي همكاران ايراني : (4)

توانائي اقدام و انجام همكاران ايراني در مقايسه با ديگر كشورها و نيز توانائي آنها در پياده سازي پروژه و ظرفيت آنها بسيار باال 

در طي گفتگوها و برنامه ريزيها انتظار باالتر و اهداف غايي تري را براي اجراي  JICAاز اين رو تيم مشاورين  ارزيابي شده است .

  پروژه در نظر گرفته است.

 رويكردي توانمند  (5)

د كه با و پرسنل همكار ايراني در پروژه بودن JICAبه عنوان مثال در هنگام بروز مشكل در سايت اجراي پروژه اين همكاران تيم 

حضور در سايت به آناليز و تحليل مشكل و پيدا كردن بهترين راه حل ها پرداختند. اين از اين  روست كه پس از اتمام و تكميل 

  و تنها همكاران ايراني پروژه خواهند بود كه بايد به رفع اشكال و ارائه راه حل بپردازند.  "پروژه اين صرفا

  درسهاي آموخته شده 3.1.3

 يت پروژه از نظر آينده نگري به منظور به حد اقل رساندن خطراهميت مدير(1)

در طول اجراي پروژه مسايل متعدد داخلي و خارجي باعث مشكالت زيادي شد كه ميتوانست اثرات منفي قابل توجهي را روي 

  پروژه داشته باشد. 

ايط تحريم اقتصادي , تغيير محل ساخت همانطور كه قبال ذكر شد مسايل فوق شامل موارد زير بودند: خريد تجهيزات در شر

ا موزه , و تاخير در فعاليت هاي پروژه به دليل اينكه به توافق رسيدن با همكاران ايراني به درازا انجاميد. اما با حفظ ارتباط مداوم ب

قطع روش پايه است اما  همكاران ايراني و استفاده از تجارب قبلي در ايران , خطرهاي مورد انتظار به حداقل رسيد. اين به طور

 درس مهمي بود كه به منظور اجراي پروژه و جلوگيري از تاخير قابل توجه آموخته شد. 

 اهميت حفظ ارتباط و مكاتبه در غياب كارشناسان جايكا در ايران (2)

بود , از نظر مديريت  همانطور كه قبال توضيح داده شد اگرچه تعداد كارشناسان اختصاص يافته ي جايكا براي هر خروجي متفاوت

عملكرد پروژه , مدت زمان غياب كارشناسان جايكا طوالني بود كه منجر به ادامه پروژه به صورت تناوبي ميشد. كوششهاي فراواني 

براي حل اين مسئله در اين زمينه انجام شد از قبيل پيگيري توسط كارشناسان جايكا كه اختصاص به ساير خروجيها داشتند ,  

مانهاي اقامت كارشناسان خروجي مربوطه تا حد امكان , پيگيري از طريق ايميل , پيگيري هنگام آموزش همكاران ايراني تغيير ز

در ژاپن و غيره.  بدين ترتيب سعي شد كه تاخير پروژه به حداقل برسد اما از آنجاييكه اين راهكارها صد در صد كامل نبودند , راه 

 پروژه آتي بايد در نظر گرفته شود. حلهاي بيشتري در اين زمينه در 
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   1خروجي  2.3

  چالش ها در پياده سازي پروژه 1.2.3

  چالش هاي عملياتي در اجراي پروژه (1)

تاخير ايجاد شده در روند اجراي پروژه به خاطر صرف زمان براي كسب موافقت در محتوي نوع فعاليت در اين خروجي ، در سطح اجراي  - )1

در سطح فعاليتهاي  1درخواست داشت تا  جزئيات طرح و اجزاء متشكل آن در خروجي  "شهر تهران قوياپروژه سازمان مديريت بحران 

نقل پروژه مورد ارزيابي و بررسي قرار گيرد و آغاز اجراي پروژه حتما پس از تاييد هر دو طرف باشد . عالوه بر اين سازمان ترافيك و حمل و 

به اين پروژه با يكي ديگر از اجزاء ديگر پروژه كه تحت قرارداد دانشگاه علم و صنعت ايران بود شهرداري تهران با شروع اين پروژه اقدام 

و درست قبل از اجراء اين پروژه ، پروژه ديگري تحت عنوان شبكه نجات و امداد اضطراري در رخداد  2011تداخل پيدا كرد  و از سپتامبر 

اشت كه، الزم بود تا اجراء هر دو پروژه با تعريف دقيق و الويت بندي مناسب صورت پس از زلزله در حمل و نقل در شهر تهران وجود د

  گيرد . لذا الزم بود تا با تقسيم بندي كارها و تعريف مجدد آن و درك شرايط موجود ، اجرا پروژه به صورتي مفيدتر به ثمر برسد.

ه ، يك سري از گفتگوهاي فشرده  و مالقات هاي طوالني  در پي موافقت براي جزئيات فعاليت ها و چگونگي و نحوه اجراي پروژ

به صورتيكه تمام وقت پروژه را به خود اختصاص داد به انجام رسيد. در نتيجه هر دو طرف قرار داد در فعاليت هاي پروژه با چند و 

م و صنعت ايران انتظار مي رفت تا چون انجام فعاليتها به توافق رسيدند. همچنين در تعريف نوع فعاليت هاي پروژه با دانشگاه عل

طرف ايراني در سازمان مديريت بحران  ، همچنين با گفتگو ها با دفتر سازمان ترافيك و حمل ونقل تهران ادامه پيدا كند . اما 

متوجه شديم  2012كماكان تعريف مشخصي به دست نيامد و پيشرفت شاخصي نيز در پروژه حاصل نشد . از اين رو در نوامبر 

ه، مذاكرات انجام شده با دانشگاه علم و صنعت ايران بدون پيشرفت بوده و بنابراين هيچ بهبودي در پيشرفت فعاليت ها در ك

  ماهه اتفاق افتاد. 6) صورت نگرفت . به همين دليل و از ابتداي پروژه يك تاخير 1خروجي (

در سازمان از طريق معرفي رخدادهاي ژاپن و نيز تجارب موجود و انتقال دانش و فن آوري مورد نياز جهت بهبود سطح درك كارشناسي - )2

  آموزش همكاران ايراني در كشور ژاپن. 

به منظور معرفي نمونه ها و رويت عيني آن ها و به منظور اثبات اينكه تنها سخنراني و ارائه گزارش براي انتقال موثر فن آوري 

صاصي از خروجي اين پروژه آموزش همكاران ايراني در كشور ژاپن شكل كافي نيست، در يك برنامه جدا و طي پروسه اي اخت

گرفت. در ادامه اين امكان به وجود آمد تا آموزشهايي اختصاصي مربوط به محتوي كه نتيجه محور است و در رابطه  مستقيم با 

پيش آمد، اين امكان تنها پس از دو سال  فعاليتهاي پروژه است  ارائه شود . به هر حال و به واسطه مسائلي كه در برنامه ريزي ها

مستقر در ايران و  JICAاز شروع پروژه و اجراي پروژه مقدور شد. البته و كماكان اين كمك با همياري متخصصين تيم ژاپني 

  همواره از طريق بحث و گفتگو و ارائه مقاالت و سخنراني ها از ابتدا پروژه به انجام رسيده و ارائه شده است.

   چالش هاي مديريتي پروژه - )2(

در كشور ايران   JICAمشكالت موجود در پي گيري فعاليتهاي پروژه به خاطر محدوديت  در دسترسي به تيم متخصص ژاپني از  1)

 (محدوديت زماني).

ماه يكبار  6) در تمام طول پروژه امكان پذير بود. در حالي كه در ادامه به 1مدت زمان دسترسي به متخصصين ژاپني در خروجي (

ماهه  6تقليل پيدا كرد. به ناچار ارتباط مستقيم و هموار با متخصصين به ارتباط ايميلي تغيير كرد . بنابراين و پس از مراجعت 

ماهه هر دو طرف ايراني و ژاپني جهت يادآوري و به روز رساني ، موضوعات جلسات گذشته خود را تكرار كردند و  6يك فاصله 

  ا براي هر دو طرف باقي مي گذارد.اين وقت كمتري ر

 تغييرات اعمال شده در طرف همكاران ايراني از طرف ايران 2)

اين نوع تغييرات در هر  پروژه اي احتمال دارد اما ، در طول اين نقل و انتقاالت و يا حتي پروسه بازنشستگي همكاران ايراني افراد 

اين بود تا اطالعات فني و دانش فني از فرد موجود به فرد بعدي انتقال پيدا مسئول چندين و چند بار تغيير كردند واين مستلزم 

ميكرد ( كه نكرد ) . و اين باعث تاخير بسيار زيادي به خصوص در قسمت آسيب پذيري پل ها و فرموله كردن نقشه مقاوم در 

  مقابل ارتعاش زلزله بسيار موثر و تاثير گذار بود.
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 GISپياده سازي پروژه بعد از به كار گيري مهندسين اجراي موثرتر فعاليت هاي  3)

از آنجايي كه سازمان مديريت بحران شهر تهران پروژه هاي ديگري را نيز هم زمان در حال اجرا و پيشرفت داشت به واسطه اين 

ين رو پيشرفت به بودند، از ا  GISبه صورت تمام وقت مشغول كار روي  GISواقعيت كه تنها دو نفر از كارمندان و مهندسين 

از موارد مطرح در اين پروژه بودكه ،  GISموقع و به هنگام پروژه دلواپسي اصلي بود. به هر حال انتقال فن آوري و تكنولوژي 

براي انتقال اين دانش و كاربرد موثرتر و استفاده از منابع مهم بسيار حائز اهميت مي نمود چرا كه با به كارگماردن مهندسين 

) را به اتمام برساند و نيز  وقت به سزايي را صرف 1سازمان مديريت بحران تهران توانست فعاليت هاي خروجي ( GISجديد 

) 1كند و كمك شايان توجهي به كل فعاليت هاي خروجي ( ERNانجام فعاليت هاي متنوع و بسيار جزئي به روز رساني نرم افزار 

  نمايد.

  خالقيت در حل مشكالت 2.2.3

  خالقيت به منظور رويارويي با چالشهاي عملي در اجراي پروژهابتكار و ) 1(

 بروز تاخير در فعاليت هاي پروژه به واسطه صرف زمان بسيار زياد براي كسب توافق در روي محتوي فعاليت هاي خروجي پروژه . 1)

به صورت به هنگام و يكنواخت بسياري از فعاليت ها الزم بود تا انجام  ERN) و به منظور عملياتي كردن نرم افزار 1در خروجي (

، فرموله كردن طرح هاي بسيار متنوع و ضروري براي فعال كردن عملياتي  ERNشود از جمله به روزتر كردن نرم افزار فعلي 

ERN ، اجراي سمينارها و كنفرانس هاي  و اجرا و اقدام براي تمرين هاي بسيار متنوع در خصوص كنترل طرح هاي فرموله شده

مختلف براي درك فعاليت هاي پروژه و حوزه هاي متنوع آن . در اين جا و به منظور جبران تاخير به وجود آمده در پيشرفت 

) پروژه هم طرف ژاپني و هم طرف ايراني احتياج داشتند تا به تصوير و درك مشترك خروجي هاي پروژه بر سند و از 1خروجي (

در ايران اقامت داشت گفتگوها ، نشست ها و كارگاه هاي فشرده   JICAن ره آورد در خالل زماني كه تيم مشاور ژاپني پي اي

در ايران نبودند همكاران ايراني  JICAبار و در خالل زماني كه گروه مشاورين ژاپني  2متعددي برگزار شد. به طور متوسط روزي 

وژه را در فعاليت ها ادامه دادند. عالوه بر اين پيگيري ها در امور مربوط به اين فعاليت ها با سخت كوشي بسيار پيشرفت و روند پر

 "توسط ايميل و بعد آموزش هاي فردي در ژاپن ادامه پيدا كرد. كوشش ها و تالش هاي پيگير و فراوان همكاران ايراني نتيجتا

كه در ابتدا در طرح گنجانده شده بود .حائز قدرداني است كه در  باعث شد تا نتايج به دست آمده بسيار فراتر از آن چيزي باشد

اين پروژه خاطر نشان شديم كه با اعتماد فراوان به دست آمده براي هر دو طرف قرارداد ارتباطي مفيد و نزديك باعث اين 

 پيشرفت و نتايج حاصله آن شده است . 

  زمينه مديريت پروژهابتكار و خالقيت به منظور رويارويي با چالشها در  (2)

  در ايران. JICAبروز خالقيت در حل مشكالت ناشي از پيگيري امور به واسطه محدوديت حضور  زمان تيم ژاپني  1)

) كارساز 1درست همانند مورد قبلي كه خالقيت همكاران ايراني در جبران تاخير ايجاد شده در پيشرفت پروژه در ابتدا خروجي (

در ايران با تالش فراوان و پيگيري مناسب و  JICAور كاهش تاثير محدوديت زماني حضور همكاران ژاپني بود ، اينجا نيز به منظ

  اختصاص زمان كافي و به منظور جلوگيري از هر گونه تاخير بيشتر در پروژه ، همكاران ايراني از خود تالش و نبوغ نشان دادند.

طه محدوديت موجود در اطالعات به روز از طرف متخصصين تاسيسات و خطوط عالوه بر اين و در مرحله پياده سازي پروژه به واس

حياتي شهري ، تاخيري مجدد بروز كرد و از سوي ديگر فعاليت ها و اقدامات مورد نياز و حجم كار پيش بيني شده بسيار فراتر و 

و فرموله كردن اين طرح به نظر مي رسيد .  بيش تر از آن چيزي بود كه در طرح اوليه مقاومت در  برابر ارتعاشات و پس لرزه ها

بنابراين با تالش فراوان ، زمان و مقدار كار انجام شده در اين خصوص مورد بازبيني قرار گرفت و تصحيح شد. بر اساس اين 

 بازنگري و مديريت به موقع در انجام اين فعاليت ، تاخير به وجود آمده به صورت كارآمد و مفيدي به حداقل رسيد.

 درسهاي آموخته شده 3.2.3

 تاثير توافق در مورد فعاليتهاي پروژه درهنگام شروع پروژه (1)

بايد قبل از شروع  , همانطور كه قبال توضيح داده شد به دليل درخواست موكد سازمان پيشگيري و مديريت بحران تهران

در مورد تمامي موارد فعاليتها از جمله جزئيات آنها از طريق مباحثه با كارشناسان مربوطه توافق حاصل مي  1فعاليتهاي خروجي 
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شد.  به عالوه , معاونت فني شهرداري تهران هم زمان در حال اجراي پروژه مشابهي با همكاري دانشگاه علم و صنعت ايران 

IUST نابراين الزم بود تقسيم فعاليتهاي پروژه تاييد شود.  اين وضعيت باعث فشار زيادي بر دوره زماني محدود ماموريت بود , ب

به عنوان بخشي از فعاليتهاي معمولي و روزانه سازمان  1جايكا شد. از طرف ديگر فعاليتهاي خروجي  1كارشناسان خروجي 

ا اين وجود سازمان خواستار انجام جزئيات بيشتري بود كه با برنامه ريزي زماني پيشگيري و مديريت بحران تهران اجرا مي شد و ب

پروژه مطابقت نميكرد و جور در نمي آمد و در نهايت اين موضوع عاملي شد در تاخير اجراي پروژه. از سازمان پيشگيري و 

ر بود اما با در نظر گرفتن برنامه زماني مديريت بحران تهران كوشش به منظور عمق بخشيدن به فعاليتهاي پروژه قابل انتظا

طراحي شده براي پروژه , درك اهميت تنظيم دستاوردها در چهارچوب زماني تعيين شده ضروري بود, بنابراين از سازمان خواسته 

اگر در هنگام شد كه فعاليتها را بعد از اجراي پروژه ادامه دهند. ميتوان گفت تاخير در اجراي پروژه ميتوانست به حداقل برسد 

تدوين پروژه , اطالعات و محتواي الزم در زمينه كوششهاي اخير ارزيابي آسيب پذيري اجرا شده توسط سازمان پيشگيري و 

   مديريت بحران تهران مهيا و عرضه مي شد.

 تاثير استفاده از روش و متد متفاوتي در ارزيابي آسيب پذيري (2) 

باني ميشود و از آنجاييكه مطالعات ريزپهنه بندي بر اساس روش و متودولوژي ژاپني اجرا به دليل اينكه پروژه توسط ژاپن پشتي

شد ,  براي انجام تحليل هاي مختلف در پروژه انتظار ميرفت كه روش ژاپني در مقايسه با ساير روشها مورد استفاده قرار گيرد. اما 

ير كشورها عمل كردند از جمله در سالهاي اخير ارزيابي آسيب پذيري از آنجاييكه همكاران ايراني بر اساس روشها و متودولوژي سا

توسط همكاران ايراني با به كارگيري چندين روش كه حجم و تراكم كار را افزايش داد اجرا شد , اين امر منجر به تاخير اجراي 

يل مربوط به اينكه چه روش و متودولوژي به پروژه گرديد. در آينده اگر برنامه اي براي بازبيني مطالعه ريزپهنه بندي باشد , مسا

كار برده شود ميتواند مشكل ساز شود بنابراين اين نيازمنديها بايد در مرحله برنامه ريزي در نظر گرفته شود و مورد گفتگو قرار 

 گيرد. 

 

   2خروجي  3.3

  چالش ها در پياده سازي پروژه 1.3.3

 چالش هاي عملياتي در اجراي پروژه (1)

  روري براي احداث موزه مديريت بحرانتشخيص مراحل ض) 1

به منظور ايجاد موزه اي كه به سهولت اداره شود و داراي موارد نمايشي موثري باشد ماموريت و هدف موزه , عملكرد و محتواي 

ساختمان نمايش آن بايد در ابتدا مطالعه و مشخص شود. اما سازمان پيشگيري و مديريت بحران تهران مايل بود كه اول بر ساخت 

  موزه تمركز كند و بعدا بر آن اساس موارد نمايش را تهيه كند.

باشد نه فقط يك  "موزه"از آنجاييكه سازمان پيشگيري و مديريت بحران تهران ترجيح داد كه اين موزه مديريت بحران عمال  

ق بحران زده در بحرانهاي بزرگ مديريت بحران , ضروري است اطالعات و اشيائ مورد نظر به منظور نمايش از مناط "مركز"

 گذشته جمع آوري شوند

  تاخير در كار طراحي ساختمان موزه مديريت بحران به علت تغيير مكان موزه و لزوم انجام مطالعات و بررسي هاي زمين شناسي )2

به اين منظور برنامه تهران ساخته شود و  17موزه مديريت بحران تهران در اصل قرار بود در محلي در پارك واليت در منطقه 

سازمان  2013ريزي و طراحي شده بود  . كار طراحي اوليه براي جايگزيني در اين سايت و محل انجام شده بود. اما در ژانويه 

كه يك محدوده تازه ساز است  22پيشگيري و مديريت بحران تهران تصميم گرفت كه محل را تغيير دهد و به محلي در منطقه 

هكتار دارد. در نتيجه طراحي اوليه بايد مطابق با محل جديد تغيير مي  3محل شيب دار است اما مساحتي حدود  انتقال دهد. اين

  يافت. 

شش ماه بعد از اين تغيير , مشاوري براي طراحي ساختمان موزه مديريت بحران انتخاب شد. مشاور , طرح اوليه ساختمان موزه را 
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  برگزيده انتخاب و تاييد شود. ماه طول كشيد تا طرح 5تهيه كرد اما 

متوقف شد زيرا كمي احتمال ميرفت كه در كوه پشت  2014شروع شد اما مجددا از ماه مه  2014كار طراحي دوباره در آوريل 

محسوب  "ايمني"محل موزه زمين لغزش اتفاق افتد. براي حصول اطمينان از ايمني محل و سايت ساخت موزه كه خود سمبل 

از سر گرفته شد و پيشنويس  2014است. كار طراحي دوباره در سپتامبر  تحقيق و بررسي زمين شناسي انجام شده 3ميشود 

 طرح پايه يا اوليه تهيه شد اما اين طرح بعد از دريافت نتايج تحقيقات زمين شناسي بازبيني خواهد شد. 

  ضرورت بازديد همكاران ايراني از مراكز و موزه هاي مديريت بحران در ژاپن )3

كاران ايراني به عنوان بخش آموزشي پروژه از مراكز و موزه هاي مديريت بحران ژاپن ديدن كردند. اما در پروژه قبلي بعضي از هم

اكثر همكاران ايراني تجربه بازديد را نداشته اند و براي آنها هنوز مشكل است كه مباحث مربوط به نقش موزه مديرين بحران و 

لي بود كه همكاران ايراني اولويت را بر طراحي ساختمان موزه گذاشتند تا محتوي نمايشي مربوطه را درك كنند. اين يكي از دالي

 جمع آوري اطالعات.

  جمع آوري اطالعات درباره شرايط بحرانهاي گذشته و درسهاي آموخته شده) 4

زشي ) برنامه آمو1دو سياست اصلي به منظور ارتقاي طرح جامع آموزش شهروندان در زمينه كاهش خطر بحران موجود است  

) برنامه آموزشي شامل موارد زير 2كاهش خطر بحران را افزايش دهد.  به اين منظور  "انگيزه"شهروندان شامل مطالبي باشد كه 

باشد: شرايط بحرانهاي گذشته به ترتيب زماني , تجربه هاي بازماندگان بحران كه جذاب باشد و توجه را جلب كند و همدردي را 

  ه شده از زلزله هاي گذشته به منظور باال بردن انگيزه براي اقدامات كاهش خطر بحران. برانگيزد, و درسهاي آموخت

بنابراين تالش براي جمع آوري چنين تجارب و اطالعاتي از طريق تحقيق در مورد نشريات موجود و برگزاري مصاحبه با 

برنامه است كه اطالعات جمع آوري شده در  بازماندگان و مقامات رسمي مسوول در شرايط بحراني مربوطه شروع شده است. در

موزه كاهش خطر بحران در آينده نزديك مورد استفاده قرار گيرد.  همكاران ايراني از ضرورت اين امر بسيار آگاه شدند اما 

نها تشخيص ضرورت فوق نيازمند توضيحات مناسب بود و براي ساير شركا به زمان نياز داشت. دسترسي به نشريات ساير سازما

آسان نبود. مصاحبه هاي شخصي نيز انجام نشد زيرا برنامه بازماندگان و مقامات رسمي مربوطه با محدوده زماني پروژه مطابقت 

  نداشت. 

  همكاري با سازمانهاي جامعه مدني) 5

در مقياس و واحدهاي  در انجام تمرينها و مانورها با سازمانهاي محلي جامعه مدني همكاري شد زيرا نياز بود كه مانورها غالبا

, سازمانهاي جامعه مدني مربوط به كاهش خطر بحران به اندازه كافي فعال هستند تا 1كوچك تري برگزار شوند.   در منطقه 

حدي كه گروههاي دوام را آموزش داده اند. به طور كلي مانورها زير پوشش و مسووليت مناطق برگزار ميشوند اما مانورهايي كه 

شد بسيار بزرگ بودند و نيازمند تالشهاي فراوان بود و برگزاري دوره اي آنها هزينه زيادي داشت.  در اغلب موارد  اخيرا برگزار

سازمانهاي جامعه مدني به اندازه كافي فعال نيستند به جز انجمنهاي مذهبي.  به عالوه نگرش مقامات اجتماعي نيز به گونه اي 

 اين زمينه الحاق كنند. نيست كه سازمانهاي جامعه مدني را در 

   آموخته ها ي به دست آمده از آموزش در ژاپن )6

شرايط اجتماعي در ايران و ژاپن با هم متفاوت است. اگرچه كارشناسان ژاپني ايده هاي ژاپني و نمونه هاي ژاپني را معرفي كردند, 

 ني توضيح ميدهند درك كنند. براي همكاران ايراني آسان نبود كه به طور كامل مواردي را كه همكاران ژاپ

   چالش هاي مديريتي پروژه (2) 

  سازماندهي براي احداث موزه مديريت بحران )1

طراحي ساختمان موزه تلقي شده بود. همكاران ايراني تخصيص يافته براي كار موزه  "برنامه ريزي براي موزه "در ابتداي پروژه 

راني سازمان پيشگيري و مديريت بحران تهران . به عالوه اين معاونت به طور محدود بودند به كاركنان معاونت مهندسي فني عم

عمده در زمينه مهندسي عمران كار ميكند و نياز به پشتيباني و تقويت براي از عهده برآمدن كار معماري و نمايشي داشت. از 
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 2014و برنامه بود كه ساخت آن در سال طرف ديگر اين موزه در ليست و فهرست پروژه هاي اولويت دار شهرداري تهران بود 

شروع شود. با در نظر گرفتن اين امر كه كار بسيار سنگيني براي اجرا نياز است به نظر ميرسد كار طراحي تفضيلي( جزئيات 

 طراحي)  خارج از ظرفيت كاركنان و سازمان پيشگيري و مديريت بحران تهران است.

 هران و تاخير و تعويق كارعوض شدن مسوول موزه مديريت بحران ت )2

سازمان پيشگيري در ابتداي سومين سال اين پروژه سرپرست گروه همكاران ايراني مسوول كار موزه درگذشت. سازماندهي داخلي 

جديد جايگزين شد. بعد از آن , كار موزه تقريبا به طور هموار توسط سرپرست و مديريت بحران تهران بر آن اساس تغيير يافت و 

جديد كه مسوول برنامه آموزشي موزه بود ادامه پيدا كرد اما در مجموع سازماندهي مجدد باعث تاخير تحقيقات زمين سرپرست 

 شناسي  و كار طراحي شد.

  اشتراك اطالعات )3

ي اختصاص بايد توجه ويژه و زمان كافي با انعطاف پذيري الزم به منظور به اشتراك گذاري اطالعات ضروري با كارشناسان ژاپن

 يابد. 

  خالقيت در حل مشكالت 2.3.3

  ابتكار و خالقيت به منظور رويارويي با چالشهاي عملي در اجراي پروژه (1) 

اهميت هر چه بيشتر ميزان تاثير طرح آموزشي و نمايشي محتوي موزه مديريت بحران و تاثير متقابل آن بر  روي طرح مديريتي و عملياتي 1) 

، به كرات از ابتدا مورد تاكيد قرار گرفته است . و اين مهم توسط تيم ايراني ، مشاورين ساخت و طراحي موزه و سازه و طرح نهايي ساختمان 

گر مشاورين و همكاران در جمع آوري اشياء داخل موزه ، به اشتراك گذارده شده است . بنابراين و متناسب با اين ها ودي NGOچنين هم

  م آوردن نيروهاي مناسب براي انجام اين مهم آغاز شده است. اقدام اتخاذ تصميمات مناسب و گرد ه

پس از انجام چند بررسي اجمالي توسط همكاران ايراني پروژه ، مشكل بودن جمع اوري  اطالعات و همچنين اشياء و بقاياي قابل 

زمانهاي بيروني ، اجراي اين مهم ارائه در موزه كامال مشخص شد. بنابراين سازمان مديريت بحران تصميم گرفت  تا با استخدام سا

 را به انجام رساند . اما  طرح كلي آن هنوز مورد تصويب قرار نگرفته است . 

 تاخير در كار طراحي ساختمان موزه مديريت بحران به علت تغيير مكان موزه و لزوم تحقيقات زمين شناسي 2) 

به علت تغيير مكان پروژه ,  طراحي ساختمان بايد به طور كامل مطابق با اندازه و خصوصيات زمين جديد تغيير مي يافت. اما 

سناريو و محتواي نمايشي كه در سال اول تهيه كرده بوديم به عنوان اسناد مناقصه و قرارداد با مشاور طراحي موزه استفاده شد و 

  جويي به عمل آمد.  به اين ترتيب در زمان صرفه

مالحظات مربوط به اطالعات جمع آوري شده : در كشور ايران ديتا و اطالعات  مقوله اي حساس است ، حتي اطالعاتي بسيار اساسي ، حياتي 3)

ي برنامه ريزيها به و غير قابل اجتناب در اجراي پروژه ، كه به خودي خود زمان بسيار زيادي را براي تهيه و تاييد به خود اختصاص ميدهد. گاه

به پيش  تعويق ميافتد . اما انعطاف الزم براي  تطبيق با پروژه و اجراي طرح الزم است تا با در نظر گرفتن تفاوتهاي فرهنگي و سازماني اين مهم

 رود. 

شاور كه از انسيتوي  اهميت جمع آوري اطالعات و اشياي مربوط به بحرانها به ويژه براي منبع اوليه توسط يكي از اعضاي كميته  م

كاهش بحران و  بازسازي انساني بود به همكاران ايراني توضيح داده شد. همچنين امور مربوط به اسناد و مراحل الزم براي 

 اعطا ,خريد , و اجاره اطالعات و اشيا و به نمايش گذاردن آنها به همكاران ايراني توضيح داده شد. 

 نيهمكاري با سازمانهاي جامعه مد 4) 

تعريف شده است و در چهارچوب  "برگزاري تمرين و مانور"مسووليتهاي سازمانهاي محلي با قابليت نقل مكان در راهنماي 

برگزاري مانورهاي محلي پيشنهاد شده است. اين چهارچوب به مرحله اجرا درآمد و در عمل طي مانورهايي كه برگزار شد مورد 

اين امر موقعيت بسيار خوب و بزرگي به منظور امتحان و ترويج مانور در مقياس كوچك در تحقيق و بازبيني قرار گرفت. در واقع 

 سطح محلي بود.
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 آموختن از طريق مثالها و نمونه هاي ژاپني 5) 

در پروژه قبلي به علت محدوديتهايي نياز مبرم به شركت كنندگان خانم براي حضور در آموزش همكاران ايراني در ژاپن بود . اما 

بودند و توانستند به  2شركت كنندگان خانم بودند كه در واقع جزو همكاران پروژه در خروجي  5شركت كننده از  3اين پروژه  در

سازمان هاي مردم نهاد (غير دولتي و غير ژاپن سفر كرده و  افراد مختلفي را مالقات كنند از جمله مشاوران موزه مديريت بحران , 

امات عمومي و دولتي, مربيان انسيتوي تحقيقاتي و غيره . به اين ترتيب آنها توانستند افكار , ايده ها و انتفاعي) , شهروندان , مق

طرز برخورد و نگرش مختلف ژاپن را در زمينه مديريت بحران كه درك آنها تنها از طريق تجربه مستقيم و رو در رو ميسر ميشود 

اران ايراني كه براي آموزش در ژاپن حضور يافتند نهايت تالش خود را براي به بفهمند. اگرچه اين امر هنوز كافي نيست اما همك

سازمان پيشگيري و مديريت بحران تهران اشتراك گذاردن تجارب خود و ترجمه و تاويل شرايط ژاپني ها به ساير همكاران در 

تر و موثرتر پيش برود . همچنين كارشناسان كردند. اين امر خود باعث شد كه در درازمدت فعاليتهاي بعدي پروژه بهتر و هموار

 ژاپني احساس كردند كه درك مشترك بين آنها و همكاران ايراني بعد از اين دوره آموزشي بيشتر شد. 

  

  ابتكار و خالقيت به منظور رويارويي با چالشها در زمينه مديريت پروژه (2)

  ار ايراني در ساخت مديريت موزه بحران تهران) كارها و فعاليتهاي آماده سازي جهت آماده سازي تيم همك1

براي طراحي موزه، تيم آماده سازي موزه تشكيل شد. آنهم با كمك اعضاء گروه اموزش و گروه روابط عمومي و نيز معاونت كاهش 

مه هاي آموزشي و باليا و خطرها در كنار معاونت مهندسي فني و شهري . قرار شد تا اقدامات آماده سازي براي گروه آموزش و برنا

محتوي قابل ارائه در موزه محيا گردد. همكاري هاي درون گروهي و درون سازماني و ادامه بحثها و گفتگوها  توانست مبنايي را 

  براي آماده سازي فراگيرتر  محيا كند تا روند آماده سازي براي بناي موزه مديريت بحران شهرتهران نهاده شود.

تي و طبق يك توصيه ، دفتر آماده سازي موزه  مديريت بحران تهران با اعضايي از معاونتهاي مسئول مانند قرار شد تا در اقدامي  آ

  روابط عمومي ؛ مالي ، حسابداري تشكيل شوند كه در اين دفتر اعضاء تيم آماده سازي از اعضاء اصلي آن به شمار مي روند.

طراحي ، مشاورين سازه و طراحي ساختمان و موزه به كار گمارده شوند و طبق توصيه ها تصميم گرفته شد تا براي انجام كارهاي 

از سوي ديگر متخصصين فني جايكا مشخصات و ويژگيهاي فني طرح را به صورت كمك و مشاوره اي در اختيار اين تيم قرار 

به محض تكميل و انجام كارهاي  دهند. البته مشاور كارها و طرح هاي نمايشگاهي موزه هنوز انتخاب و استخدام نشده است . اما

خواهد رسيد. هنوز و كماكان توسط سازمان مديريت بحران شهر تهران بررسي هاي ميداني و زمين شناسي موزه به انجام 

جمع آوري اطالعات و اشياء قابل ارائه در موزه به انجام  براي  NGOاستخدام و بكارگيري مشاورين و يا يك سازمان مردم نهاد و 

  نرسيده است. 

  تدبيري بر جمع آوري اطالعات و داده ها از تجارب فجاياي گذشته )2

بسياري از تجارب گذشته براي شهروندان مفيد است . به هر حال بعضي از آنها توسط بعضي از مسئولين امر مورد تاييد نمي 

زمان بندي بعضي از تجارب قابل انتقال از سوي همكاران ژاپني مناسب و قابل انتقال به همكاران ايراني نيست . باشند. و از لحاظ 

در پياده سازي پروژه درگير  "از سوي ديگر تجارب بسيار و نمونه هاي بسياري از نوع ژاپني آن به همكاران ايراني كه مستقيما

ظار مي رود تا در زمان مناسب بهترين اقدام و تصميمات توسط همكاران ايراني گرفته هستند انتقال داده شده است . كه چنين انت

  و اجرا شود.

 درسهاي آموخته شده 3.3.3

 تاثير بازديد همكاران ايراني از ژاپن و تجربه آنها در اين زمينه (1) 

از بعضي مراكز و موزه هاي مديريت  در دومين سال اين پروژه برگزار شد. بازديد 2آموزش همكاران ايراني در ژاپن براي خروجي 

  بحران در ژاپن و قسمت نمايشي موزه مديريت بحران براي همكاران ايراني بسيار موثر واقع شد. 

اين تجربه , به همكاران ايراني كمك كرد تا اهميت داستانهاي نمايشي را درك كنند و دريابند كه اين داستانها نه تنها نمايانگر 
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هستند بلكه آنها درسهاي آموخته شده از بحرانها و اقدامات مديريت بحران را عرضه ميكنند. همچنين ضرورت جدي بودن بحرانها 

  و اهميت شروع جمع آوري داده ها,  اطالعات و اشيا قابل نمايش در موزه توسط همكاران ايراني تشخيص داده شد.

 سازماندهي براي احداث موزه مديريت بحران (2) 

سازمان هاي مردم نهاد (غير همكاري با ساير سازمانها مانند دولت محلي ,  محتواي نمايشي موزه مديريت بحران , به منظور تهيه

دولتي و غير انتفاعي) و دانشگاهها ضرورت دارد. اگرچه شروع اين همكاري در طول اين پروژه سخت بود, موكدا توصيه ميشود در 

  وهاي خارج از سازمان مديريت بحران تهران ايجاد شود.   اولين مراحل سيستمي براي همكاري با انسيت

 جمع آوري اطالعات در مورد بحرانهاي گذشته (3) 

مسايل حساس بايد در نظر گرفته شوند و به طور مناسب و موثري تنظيم و مديريت شوند. زمان مشخصي نيز بايد براي اين 

 هماهنگي اختصاص داده شود. 

 همكاري با سازمانهاي جامعه مدني (4) 

با در نظر داشتن شرايط , ضرورت دارد ميزان امكانات و دستاوردها بررسي و بازبيني شود. اما هدفهاي ايده ال و دلخواه بايد ارائه 

 شوند و توسط شركا فهميده شوند. 

 در نظر گرفتن همكاران ايراني خانم براي آموزش در ژاپن (5) 

خانم ممكن است محدوديتهايي در سيستم عمومي اداري براي سفر به خارج از كشور داشته باشند. توضيحات همكاران ايراني 

ويژه به مقامات سطح باالتر و اختصاص زمان كافي براي اين هماهنگي ضروري است تا در اجراي پروژه هاي بعدي از اختالل در 

 ناب شود.كارآيي پروژه (به علت فقدان همكاران ايراني خانم) اجت

  

   3خروجي  4.3

 چالش ها در پياده سازي پروژه 1.4.3

  چالش هاي عملياتي در اجراي پروژه (1)

  توسعه سيستم نسبت به همكاري هاي فني 1)

) به نيازي فراتر از به اشتراك گذاشتن اطالعات ، برگزاري سمينارها و كارگاه ها احتياج 3ادامه همكاري در خروجي شماره (

درك سيستمي و عملكرد ي و عملياتي است ،تا دركي تئوريك. طيف فعاليتهاي فني و تكنيكي مورد نياز داشت . كه همان توسعه 

  حوزه بسيار وسيعي را شامل مي شود و از انواع تئوري  تا عملياتي  ،  عملكردي و نظارتي را شامل  مي شود.

ا براي تهيه همان الگوريتم  استفاده شده در سيستم ) آژانس هواشناسي كشور ژاپن توافق نكرد ت 3/3از آنجايي كه در فعاليت (

هشدار سريع زلزله و كدهاي مورد نياز اطالعات ناكافي سريع هشدار سريع  زلزله در ژاپن همكاري كند ، به ناچار توسعه سيستم 

فاده شده بود ، در ايستگاه است 4و آزمايشي سيستم هشدار سريع زلزله تنها   PILOTرا در بر داشت. عالوه بر اين در طرح 

ايستگاه كه در سيستم هشدار سريع آژانس هواشناسي ژاپن بكار گرفته شده است . عالوه بر اين زيرساخت هاي  1000مقايسه با 

مورد نياز براي ايجاد ارتباطات و مخابرات ضروري براي عملكرد سيستم هشدار سريع نيز وجود نداشت  و از آنجايي كه پيش 

سامانه هشدار سريع زلزله كال با نمونه ژاپني آن فرق ميكرد، تنظيم ويژگيهاي نرم   PILOTري اجراي طرح نيازهاي سخت افزا

  كاري بسيار مشكل بود.  افزاري

) با بررسي و تحقيق پيرامون كدهاي موجود  شروع شد و با توسعه و بهبود كدها و اضافه كردن توابع و 5) تا (3فعاليت (

يدا كرد و از آنجايي كه نياز براي داشتن مهارتهاي فني و برنامه ريزي و برنامه نويسي براي كارمندان و عملكردهاي جديد ادامه پ

همكاران اين پروژه در سازمان مديريت بحران ضروري نبود ، الزم بود تا سياستگذاري و نوع فعاليتهاي مورد نياز مورد ارزيابي و 
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  بازبيني قرارگيرد. 

  تجهيزات در فضاي تحريم بين الملليماركت و خريد - 2)

درست پس از شروع اين پروژه ميزان و سطح تحريم هاي بين المللي مورد تشديد قرارگرفت. و به ناگزير تجهيزات و سخت افزار 

  مورد نياز براي توسعه سامانه هشدار سريع زلزله براي واردات به ايران دچار مشكل و يا تاخير طوالني شد . 

ن در طول مدت تحريم قدرت ارز ايران كاهش پيدا كرد و تورم ناشي از قيمتها باعث افزايش قيمت تجهيزات و نرم عالوه بر اي

افزارها شد . در نتيجه تعداد تجهيزات قابل استفاده كاهش پيدا كرد و پروسه خريد طوالني شد و كل پروژه در اين قسمت با 

  چندين ماه تاخير مواجه گشت. 

  سال متخصصيناعزام  و ار- 3) 

برنامه از پيش تعيين شده اعزام و ارسال  متخصصين همكاران ژاپني با زمانبندي مورد نياز جهت خريد و ترخيص و استفاده از 

تجهيزات مورد نياز  هماهنگ شده بود . به ناچار و به واسطه تغيير در برنامه تحويل و اتفاقات غير قابل پيش بيني به واسطه 

  گي و تنظيم اين برنامه ها دچار اختالل شد . تحريم ها ، هماهن

  چالش هاي مديريتي پروژه. (2)

  درگيري و اختصاص مقدار حجم كار بيشتر كاري روي يك عده از همكاران ايراني دخيل در پروژه  1)

شرايط موجود و نوع به واسطه اتفاق فوق حجم و مقدار بار متمركز روي عده خاصي از همكاران افزايش پيدا كرد و به واسطه درك 

متمركز و انباشت شد و كار اصلي ) كار قابل اجرا توسط مدير پروژه روي ديگر همكاران 3فعاليتهاي كلي قابل اجرا در خروجي (

  خود همكاران ايراني را تحت الشعاع قرار داد. 

  خالقيت در حل مشكالت 2.4.3

 اي پروژهابتكار و خالقيت به منظور رويارويي با چالشهاي عملي در اجر (1)

ها را به عهده work shopاستفاده شد تا فعاليتهاي دوره اي  بيرون از سازمان در خصوص انجام سمينار ها و OJT ) در اين راستا از تيم1

 توصيه كردند تا سازمان مديريت بحران شهر تهران كارهاي غير ضروري و  غير اساسي را كه توسط سازمانها و JICAبگيرند . گروه مشاورين 

ام موسسات خارج از سازمان مديريت بحران قابل اجرا است به صورت قراردادي واگذار نمايد  و محتوي و مديريت آنها را كنترل كند . براي انج

بر اساس محتوي فني موجود در كشور ژاپن از جمله  ") در سامانه هشدار سريع  زلزله ويژگيها و مختصات  اصلي سامانه عمدتا3/3فعاليتهاي (

تايج به دست آمده از مصاحبه با  متخصصين و محققين به دست آمد و تعيين شد . از سوي ديگر ويژگيها و مشخصات فني نرم افزار سرور با ن

ايستگاه و طبق نيازهاي سازمان مديريت بحران نهايي شد . سر انجام  ويژگيها و مختصات الگوريتم نرم افزاري 4توجه به چيدمان حسگرها در

 الگوريتم هاي مختلفي از سيستم هشدار سريع  آژانس هواشناسي ژاپن و همكاري و مشاركت با همكاران ايراني طرح شد. بر اساس 

  انجام و خريد تجهيزات تحت تاثير تحريم هاي اقتصادي بين المللي - )2

تحقيق براي   JICAار تيم متخصصين طرح اوليه  لرزه نگارها و كنترل كننده ها  قابل ابتياع ، خريداري و تهيه شدن نبود. به ناچ

يك تامين كننده ديگر را شروع كردند. آنگاه پس از به دست امدن نتايج حاصل از آزمون ها ي عملكرديدستگاهها آن هم از طريق 

كت انجام آزمايش روي ميز لرزان و مشاهدات مداوم روي زلزله در يك ماه لرزه نگارها وكنترل كننده ها ي توليد شده توسط شر

  ماه تاخير به همراه داشت. 4انتخاب و خريداري شدند. كه انجام اين پروسه تا انتها  GeoSIGسوئيسي 

تحريم هاي اقتصادي باعث شد تا تعداد لرزه نگارها با كنترل هاي از پيش تعيين شده براي خريد توسط سازمان مديريت بحران 

  ماهه. 6عدد كاهش پيدا كند . و آن هم با يك تاخير 4دد به ع 10شهر تهران براي سيستم تخمين خسارات و تلفات از 

ماه  طوالني تر  2افت ارزش واحد پول باعث اخالل در خريد و توسعه نرم افزار شد . روند خريد را به تاخير انداخت . و تحويل را 

كرد. همچنين خريد تجهيزات مخابراتي براي سيستم هشدار سريع زلزله كه از ابتدا توسط سازمان مديريت بحران طراحي و تعويه 

تجربه كرد. تحريم هاي بين المللي فاكتور بيروني بودند . كه به هر حال و با كمال تاسف راه حل بهتري ماه تاخير را 3شده بود ، 
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  براي مواجه با مشكالت پيش آمده پيدا  نشد .

ه بود. اين ارسال و اعزام متخصصين با برنامه قابل انعطاف و مطابق با تاخيرها در تحويل سخت افزار همسو شد "اعزام نيروي متخصص : اساسا- )3

ر برنامه اين قابليت را داشت تا با تاخير پيش آمده در صورتيكه دو هفته پيش از ارسال اطالع رساني مي شد خود را هماهنگ كند . اما به ه

ر كلي حال پيش مي آمد تا تاريخ تحويل فقط يك روز قبل از ارسال اطالع رساني مي شد كه در اين صورت قابل تغيير نبود. البته غيبت مدي

  پروژه نيز دليل اصلي در تاخير اين اطالع رساني بوده است.

  ابتكار و خالقيت به منظور رويارويي با چالشها در زمينه مديريت پروژه) 2(

 غيبت مدير پروژه :  - )1

ستند كه در شش ماه ابتدائي كه از غيبت مدير  پروژه مي گذشت ، مشكلي وجود نداشت چون هر يك از همكاران  ايراني ميدان

چه بايد بكنند . به هر حال نقش و نوع فعاليتهاي همكار ايراني به مرور زمان و مرحله به مرحله در طي پيشرفت پروژه تغيير كرد. 

آن هم به واسطه غيبت مدير پروژه كه تاثير اصلي را رو ي نحوه عملكرد همكاري  داشت .چرا كه شخصي براي جمع بندي نوع 

راتژيك كلي و به اشتراك گذاشتن اطالعات به دست آمده از پروژه با مديريت كالن پروژه وجود نداشت . به فعاليتها ، ارائه است

ناچار و به عنوان يك راه حل مالقاتهاي هفتگي با مديريت كالن پروژه جهت به اشتراك گذاشتن مشكالت راه حل هاي ممكن و 

ل يك نامه براي مدير پروژه از طرف متخصصين را ه حل هاي مشكالت موجود ارائه راهكارها الزم مينمود. و در صورت لزوم با ارسا

مورد بررسي و مشورت قرار مي گرفت . گاهي اوقات هم پيش مي آمد كه نامه هاي مهم از طرف مدير پروژه كه از همكار ايراني 

  ريد تجهيزات .دريافت كرده بود با تاخير مواجه مي شدو اين تاخير در ارسال باعث تاخير در انجام خ

  تمركز و تجمع بار كاري روي يك همكار ايراني - )2

متخصص ژاپني به تعويق افتاد تا  با  كار يكديگر تداخل نداشته باشند ، و نيز از ايجاد اضافه كاري غير ضروري  4اعزام و ارسال 

) بركسي پوشيده نيست . 4/3) و( 3/3( ) و2/3براي يك تيم همكار  ايراني خودداري شود. اگرچه ارتباط تنگاتنگ فعاليتهاي (

اگرچه تمامي اين فعاليتهاي ذكر شده بايد همزمان توسعه پيدا ميكردند .چون تيم همكاران ايراني تنها بودند، اعزام متخصصين در 

يراني بود كه ) به صورت گسسته و جداگانه انجام شد . راه حل اساسي افزايش بدنه تيم همكار ا4/3) و (3/3) و (2/3فعاليتهاي (

 هرگز محقق نشد.

  

 درسهاي آموخته شده 3.4.3

 در نظر داشتن يك يا دو راه جايگزين (1) 

به منظور پيشرفت پروژه مطابق با برنامه كاري,  در نظر گرفتن و پيشبيني مشكالت واقعي و موانع در حين فعاليتهاي روزانه 

آمادگي قبلي براي مواجه با چنين مشكالتي را داشته باشند  و  گروه كارشناسان جايكا بايد تصور ذهني واهميت بيشتري دارد.  

را در خاطر داشته باشند. اين استراتژي و رويكرد يك يا دو راه حل جايگزين براي چنين شرايط ناخواسته و ناخوشايندي تدارك 

  ميتواند نتايج بهتري را در پايان پروژه به همراه داشته باشد. 

 كاري تاثير آموزش در دوره (2) 

است زيرا براي ساخت و توسعه سيستم به منظور عملكرد در شرايط  3آموزش در طول دوره كاري موثرترين راه براي خروجي 

واقعي , كارگاهها و سمينارها براي انتقال دانش فني كافي نيستند. براي مثال هيچ كس نميتواند نصب كردن يك لرزه نگار را تنها 

صفحه كامپيوتر ياد بگيرد. بلكه از طريق همكاري با كارشناسان حاذق مربوطه و انجام دادن عمل  از طريق آموزش و نمايش روي

نصب در مكان واقعي قابل آموزش است . به اين ترتيب كارشناس نيز ميتواند با اعتماد مهارتها و فن آوري خود را به خوبي انتقال 

 دهد . 

 ه عملي و قابل اجرا باشندتوسعه فني از طريق روشهاي واقع بينانه ك (3) 

مشاوران سازمان مديريت بحران تهران پژوهشگراني عاليقدر در دانشگاه يا در موسسات هستند. آنها به سازمان مديريت بحران 
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تهران در موارد بسيار فني مشاوره ميدهند اما بعضي اوقات نظرات آنها خيلي دانشگاهي و تحقيقاتي است. براي كنترل فعاليتهاي 

  پروژه تمركز بر ارائه عملي ترين خروجي ميتواند نتايج بهتري داشته باشد.

 

 چالشهاي روبرو در مورد فعاليتها / موارد الزم به اجرا از سوي ايران / ارتقاء ظرفيت سازي  مرتبط  با ايران 5.3

الزم به اجرا از سوي  مواردبررسي روند فعاليت تك تك چالشها  وهمينطور روند رويكرد حل آن مشكالت / چالشهاي بعدي / 

  نشان داده شده است.  1.5.3ل جدوايران در 

نشان داده شده  4.5.3تا  2.5.3و ارتقاء ظرفيت سازي در جدولهاي  C/Pهمينطور درموضوع  خروجي ,سهم ايران در ارتباط  با 

 است. 

 

 

 



 
نهايی پروژهگزارش   

257 

 ايران سوي از اجرا به موارد الزم/  بعدي چالشهاي/  مشكالت  حل رويكرد روند وهمينطور  چالشها جداگانه  فعاليت روند بررسي 5.3.1 جدول 

 موارد الزم به اجرا از سوي ايران بعديچالشهاي  و پروسه رويكرد حل مشكالت   روند مطالعه  و بررسي چالشها  موضوع فعاليت

 
1خروجي  
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بهبود شبكه راههاي اضطراري  با درنظر 

گرفتن توسعه شهري وموقعيت پايگاههاي 

  مهم در داخل و حومه تهران   

 

با توجه به  اينكه تهران در وضعيت عادي نيز داراي ترافيك مزمن بوده و در نظر گرفتن رفتار ترافيكي  نامناسب 

راههاي اضطراري در زمان زلزله كاري بسيار دشواري ميباشد .  فعلي , اعمال محدوديت كامل در مجموعه شبكه

با توجه به اين موارد , از سوي ايران پيشنهاد شد كه قسمتي از راههاي اضطراري   جهت عبور اتومبيلهاي  

عادي در نظر گرفته شود . در اين مورد  با توجه به  دشواري اعمال محدوديت و وضعيت ترافيكي موجود و 

با احترام  به درخواست و نظر ايران , بعداز تبادل نظر به اين نتيجه رسيدند كه  بهتر است از خطوط همينطور 

درجهت راههاي اضطراري استفاده شود.بدين ترتيب مكانهايي كه اعمال محدوديت ترافيكي در BRT ) ويژه (

  آنها صورت خواهد گرفت به حداقل خواهد رسيد . 

 ر گرفتن كليه جوانب  و  شبكه اضطراري مشخص و تعيين شد.  در نهايت با مطالعه و در نظ

چنانچه  از قبل  نهادينه كردن آگاهي (فرهنگ سازي) در مورد شبكه 

راههاي اضطراري به كليه نهادها و سازمانهاي ذيربط و همينطور ساكنين 

داده نشود وبصورت قاطع اعمال نشود , طبيعي است كه كارايي سهل و 

  نوان مسيراضطراري  نخواهد داشت .مفيد خود را بع

بنابراين الزم است كه سياستهاي اطالع رساني و دادن آگاهي و اعمال 

قاطعيت در اجرا در زمان  استفاده از راههاي اضطراري تعيين شده به 

 هدف ماثر واقع شدن  امر عبور و مرور ,مورد بررسي قرار گيرد.

يي اقدامات الزم  در امر نهادينه با همكاري پليس راهنما TDMMOالزم  است كه 

كردن آگاهي  (فرهنگ سازي) درمورد شبكه راههاي اضطراري را انجام دهد. بويژه الزم 

است كه توضيحات الزم در امر شبكه راههاي اضطراري  را با نهادهاي كه در مواقع 

قاطع  اضطراري وارد عمل ميشوند را انجام  دهند تا از اين طريق امكان  اجراء بصورت 

در مسير صورت گيرد.بعالوه  تهيه  عالمات  و توزيع  آنها نيز مورد نظر ميباشد. البته 

نمونه هاي از اين اطالعات درطول دوره آموزشي در ژاپن از طريق كارشناسان ارائه شده 

است. همينطور بهمراه تهيه بروشور جهت آگاه سازي عمومي الزم است كه عالمات  

ه شبكه مسير اضطراري نيز مورد بررسي قرار گيرد .اضافه ميشود تابلوهاي مشخص كنند

توصيه هاي الزم داده شده  TDMMOكه در مورد آماده كردن اين موارد قبال به  

 است.  

1-2 

تدوين طرح مسيرهاي چندگانه و جايگزين  

شبكه راههاي اضطراري با درنظر گرفتن حمل 

و نقل هوايي , خط آهن, مترو و ساير 

 مسيرهاي حمل و نقل 

درمواقعي كه بخشي از شبكه راههاي اضطراري دچار آسيبديدگي شود  , بمنظور اقدامات فوري و قابليت عبور 

  در شبكه الزم ديده ميشد. Redundancy   ريدندنسي  مجدد , وجود

درمراحل اوليه  پروژه بين طرفين  اختالف  در مفهوم  مسيرهاي چندگانه و جايگزين وجود داشت.نظر ايران بر 

اين بود كه  طرحي با مسيرهاي چندگانه و جايگزين  مضاعف بر شبكه مسير اضطراري  را تدوين كند ولي با 

توجه به  نمونه ژاپن  ساده سازي و عملياتي بودن آن نشان ميداد كه اين توصيه هاي تيم كارشناسي  با 

مسيرهاي چندگانه و جايگزين ميتواند جزوئي از شبكه  راههاي اضطراري باشد. بعداز مشاوره ها و ارائه هاي  

 متعدد در نهايت  نظر بر تدوين طرح  با وارد كردن  توصيه هاي تيم كارشناسي شد.

دن  ساير راههاي عبور و مرور , تهيه نقشه خطوط آهن در مورد فعال كر

منطبق  بر راههاي اضطراري صورت گرفته است ولي  بويژه باتوجه  به  

 طرح توسعه مترو الزم است كه اين طرحها  مورد بازنگري قرار گيرد .      

يه در مورد فعال كردن ساير راهها ,توصيه ميشود كه با  ايجاد رابطه و تنظيم  با كل

  نهادهايي كه مديريت عملي آن را انجام ميدهند همكاري شود.

الزم است كه  به همراه  قيد كردن جزئيات ,در امر تقويت رابطه با    SOPدرواقع براي 

 نهادهايي كه  فعاليتهاي مانور و تمرينات را انجام ميدهند نيز همكاري انجام شود.
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حياتي ارزيابي پايگاهها  و خطوط  شريانهاي 

  مانند آب , گاز, برق, مخابرات و

تاثير متقابل آنها از نقطه نظر آسيب پذيري 

  شبكه راههاي اضطراري   

 

باتوجه به اينكه بخش عمده شريانهاي حياتي بصورت كابل بوده و زير زمين مدفون ميباشد, با وجود ارتباط 

بسيار دشوار ميباشد. بدست آوردن اطالعات   نزديك با زندگي روزمره درك از وضعيت آن بمنظور عدم ديد آنها 

  دقيق آن بجهت  امور امنيتي بسيار محدود ميباشد.

از سوي بمنظور گستردگي مقياس آن مديريت اصلي در حيطه تهران نبوده و نهاد هاي مختلفي آنرا مديريت 

  ميكنند  كه اين خود يكي از چالشهاي بزرگ  در روند مطالعه آنها  بود.

يل سعي شده كه با انجام  مالقاتها و دادن ارائه هاي مختلف  سعي در بدست آوردن  اطالعات الزم به همين دل

از سوي ايران باشيم. درمناطقي كه  شريانهاي حياتي با راههاي اضطراري تداخل  ميكنند خطر مسدود شدن 

مي شود بنابراين با توجه به مسيرها  وجود دارد. اين مورد يكي از چالشهاي مهم در آينده براي ايران محسوب 

 اهمييت آن مشتركاً  تالش در جمع  آوري و مرتب كردن  اطالعات الزم  را انجام داديم.      

روش برآورد خسارت  از طريق ارائه ها ومالقات ها با ايران  درمورد 

روشهاي خود را معرفي كرديم و پيشنهاد مناسب درمورد  ارزيابي  آسيب 

  اي اضطراري  ارائه شدپذيري شبكه  راهه

از قبل   HAZUSولي باتوجه  به اينكه  ايران با روش امريكايي    

آشنايي داشته  از طرفي ما  قادر به بدست آوردن اطالعات دقيق از 

مورد  HAZUSامكانات  شريانهاي حياتي  نشديم  به همين دليل روش 

راههاي استفاده  ايران قرار خواهد گرفت.درآينده ارتباط  شبكه  

اضطراري و شريانهاي حياتي را الزم است بيش از پيش بدست  آورد و 

سعي در درك نقاط خطرناك تقاطعها ي راههاي اضطراري و شريانهاي 

 حياتي شود.

ازطريق راهنماي اداري (پيش نويس)  اين مورد كه در زمان زلزله در مناطقي كه شبكه 

همجوار بوده و يا تداخل ميكند , آسيب راههاي اضطراري با تاسيسات شريانهاي حياتي 

  ثانوي يعني مسدود شدن  مسيرها  وجود خواهد داشت.

با ارسال اطالعات به  تك تك  مراكز مديريت شريانهاي ميتوان سهمي در ارتقاء قدرت  

  مقابله با آسيب هاي زلزله داشت.

اتي الزم  در آينده شناخت بيشتري ازارتباط شبكه راههاي اضطراري و شريانهاي حي

ميباشد و بهمراه آن شناخت از نقاط  خطرناك و تقاطع ها و عناصر مختلف مراكز 

شريانهاي حياتي نيز الزم ميباشد.انتظار ميرود كه  ارزيابي از آسيب پذيري شبكه 

 راههاي  اضطراري بصورت  عميق تري  انجام شود.
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تدوين طرح مقاوم سازي بخش آسيب 

اضطراري شامل پل ها و  راههاي پذيرشبكه

 تونل ها

درميان سازهايي كه احتياج به مقاوم سازي در آنها ديده ميشد پل هاي از لحاظ آسيب پذيري قابل توجه بود . با 

تمركز روي اين پل ها بررسي و ارزيابي جهت مقاوم سازي پل ها  آغاز شد. در اين حين الزم بود. كه ساختار 

مشخص مي شد ولي بدست آوردن اين اطالعات امكان پذير نبود.به همين  داخلي و قطر ميلگردهاي مصرفي

دليل شروع به اندازه گيري از پل هاي عمده در محل  شد و جهت كسب اطالعات ساختار داخلي  سازه , نقشه 

  هاي مشترك مورد استفاده پل هاي تهران را بدست آورده و از آن طريق ارزيابي صورت گرفت.

اوم سازي , روشي كه در ژاپن متداول بود يعني حفظ قدرت افقي در زمان زلزله توضيح داده بعنوان يك روش مق

ارزيابي  قدرت مقاومت صورت  CPاندازه گيري و از همين قسمت CP شد و با استفاده از اين روش از قسمت 

ان بررسي شده بود , گرفت .درمورد پل هايي كه قدرت مقاومت آنها كم بود با توجه به  نمونه هايي كه در تهر

 نتيجه حاصله را بهمراه روش مقاوم سازي در ژاپن توضيح داده شد.

عمده اطالعات بصورت كه در مورد ارزيابي مقامت پل ها, باتوجه به اين 

  تخميني ميباشد , جهت اندازه گيري صحيح  وضعيت

و موقعيت ميلگردهاي بخش داخلي , الزم ديده ميشود كه دقت ارزيابي 

 .ومت سازه ها ارتقاء پيدا كنداز مقا

 نا آن داخلي ساختار كه اي وجود داشته باشد شده ساخته هاي پل چنانچه ژاپن در

وضعيت و  آن از قسمتي تراشيدن با و  گيري اندازه را آن سازه محل در , مشخص باشد

   .ميشود گيري اندازه سازه مقاومت قدرت و بررسي موقعيت ميلگردها

صورت  ارزيابي سازه دقت ارتقاء در تالش روش ازهمين استفاده با كه ميشود ديده الزم

 .گيرد
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1خروجي  
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  پاكسازي بعدازبحرانآوار برداري و 

  ,شامل روش و بازنگري شبكه  

  راههاي اضطراري با در نظر داشتن

  توسعه شهري  در آينده , تدوين طرح 

  حفظ و نگهداري / مديريت شبكه 

 راههاي اضطراري 

  در آغاز  طرح محافظت و مديريت شبكه راههاي اضطراري با توجه به اينكه  شبكه راههاي

ارائه شد >>راهنماي بازنگري شبكه راههاي اضطراري   <<شد , روال و روش بازنگري بعنوان  خواهد اضطراري بازنگري

همينطور در مورد پاكسازي و آوار برداري , روش محافظت شبكه راههاي اضطراري بر مبناي اجراء محدوديت ترافيكي جمع 

  بندي صورت گرفت و به

  >>）SOP（شبكه راههاي اضطراريراهنماي اقدامات فوري  جهت اطمينان از  <<عنوان  

  جزوه  مورد نظر قرار داشت.  2يعني 

ولي اصرار شديد ايران مبني بر تهيه گزارش جداگانه از تك تك فعاليتها  عالوه بر گزارش نتيجه و خروجي پروژه بود.باتوجه 

 جزوه  حذف شده است.  به اينكه گزارش درخواستي تهيه خواهد شد  و نظر به وجود موارد تكراري در جزوه اول , آن
  >>）SOP（راهنماي اقدامات فوري جهت اطمينان از شبكه راههاي اضطراري <<ولي درمورد

  با توجه به اينكه درايران سابقه عملكرد آن وجود نداشته , با نشان دادن  نمونه هاي ژاپن  و

  يرد.با محوريت ايران صورت گ SOPبحث و تبادل نظر در هر مرحله  سعي شد كه تدوين  

آمار نهادهاي مرتبط , مشخص كردن و تفكيك مسئوليتها ,در هر مرحله از فعاليتها مورد بررسي قرار گرفت  و در مورد 

 SOPمشكالت آنها بحث  صورت گرفت و بعداز تفاهم در تك تك موارد آن ,اقدام به تهيه شده است.در مورد تهيه  تركيب 

اشت ,در نهايت سعي شده با رعايت احترام حداكثر نظر ايران  در آن وارد شود.   البته كه اختالف نظر ازسوي دو طرف وجود د

  راهنماي اقدامات فوري جهت اطمينان از شبكه  <<درمورد

الزم است كه نهادهاي ذيربط  >>）SOP（راههاي اضطراري 

راهنماي مذبور را با  رويكرد استفاده از آن  بعنوان يك راهنماي 

  استفاده قرار دهند.رسمي تائيد و مورد 

بديهي است كه براي پااليش روش هاي فعاليت و شفاف و پر محتوا 

 كردن آن تالش بيشتري الزم است. 

راهنماي اقدامات فوري جهت اطمينان ازشبكه راههاي  <<در ارتباط  با 

و نهادهاي ذيربط  آگاهي هاي بيشتري جهت  >>）SOP（اضطراري

ملزم به  انجام آن  در اسرع و TDMMOعملياتي كردن آن الزم است كه  

 ميباشد. 
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تهيه راهنماي اداري (پيش نويس)  سازه ها , 

شريانهاي حياتي, طرحها, ساخت و سازها, 

مقاوم سازيهايي كه  با شبكه راههاي اضطراري 

در تماس بوده و الزام به وارد كردن آنها در  

 طرح توسعه شهري ديده ميشود,

رسمي (پيش نويس)  در آغاز طرف ايرا ن اقدام به  بررسي و تحليل مطالب و درجه بندي  و ارائه  آن در مورد راهنماي 

  كرد .

راهنماي سازه و بوده كه درمورد  TDMMOبايد توجه داشت كه مديريت شريانهاي حياتي  خارج از حيطه مديريت  

  ساختمانها نيز به همين شكل ميباشد

مورد اهميت شبكه راههاي اضطراري و سعي در كاهش آسيبها در زمان زلزله  فوق العاده مهم اين مورد كه اطالع رساني در 

ميباشد را طي مالقات هاي صورت گرفته مشخص شده و به طرف ايراني انتقال داده  و پس از آن اقدام به تهيه آن شده 

 است.

وجود محدوديت فراوان در بدست آوردن اطالعات  جهت ارزيابي  

كه با شبكه راههاي  تاسيسات شريانهاي حياتييب پذيري مقدار آس

اضطراري تداخل دارند , و همينطور خارج از حيطه كنترل و مديريت 

 القاي اهميت پاكسازي و آوار برداري بودن TDMMOمستقيم  

به همراه الويت بندي در مقاوم سازي شريانهاي   راههاي اضطراري

اخل ميكند  از بزرگترين حياتي كه به شبكه راههاي اضطراري تد

 چالشها است 

كه مسئوليت كنترل شبكه راههاي اضطراري را  TDMMOهمكاري مشترك 

دارد به همراه نهاد مسئول  ناظر ساخت وساز و درك و شناخت  كامل است 

  كه توانايي مديريت  با سهولت شبكه راههاي اضطراري را ممكن ميكند .

  هاد مسئول  شريانهاي حياتي  تبادل نظر شدهاز اين رو الزم است كه مرتباً با ن

  مجاور همكاري صورت گيرد. نقاط و و مشتركاً در اقدامات كنترل  تقاطع ها

 انتظار ميرود كه به باعث مفيد بودن در مديريت شبكه باشد.
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  برگزاري سمينار و وركشاپ درمورد

  براي شبكه راههاي اضطراري

  يا نهاد هاي حمل C/Pمرتبط باپرسنل 

 و نقل 

- - - 
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  برگزاري  شبيه سازي( مانور) جهت 

  اطمينان از شبكه راههاي اضطراري

  يا نهاد هاي C/Pمرتبط بابراي پرسنل 

  مربوطه

  تا  برنامه ريزي شده بود  DIGدربرنامه كاري پروژه ,طرحي تهيه شده بود كه با فرمول  

به فرم بيشتر درخواست شد كه تمريناتي انجام شود كه  TDMMOولي از سوي كرد .را بررسي  اتبتوان  اثر بخشي  تمرين

  شبيه سازي  مانور در زمان بحران نزديك باشد

در قالب گام به گام  آنرابه هدف دقت باالتر  نشان داده شده  2.2.8كم تجربگي در تمرينات , همانطور كه در به  باتوجه

بود و مسئوليت  كه با تمرينات آشنا وريت پرسنل سازمان پيشگيري و كاهش بحران  با مح C/P 1درخروجي . داديم انجام 

  تمرينات آغاز شد.  نهاد آموزشيپرسنل 

 .قابل اجراء ميباشد  و انجمن ها منطقه اي مقياسدرانتقال تخصص  بدين ترتيب 

 عملي مانور ازآنجائيكه（CPX）فرماندهي مانور خصوص در بويژه

حالت  تمرين پيشبرد نحوه مورد در  ميگرفت انجام بار اولين براي

مرتباً   معيني زماني فاصله در آينده در.  مردد شدن بسيار اتفاق افتاد

با چالشها همخواني  مانور موضوعات كه است الزم شده و  انجام مانور

 .باشد داشته

 معيني زماني فاصله با كه است اميد شده كه در بخش چالشها اشاره همانطور

 بهره بردن از اثر تمرينات  نه تنها در  همينطور .اجراءشده  مانور مرتب بصورت
SOP بود خواهد مهم مرتبط بسيار نهادهاي بلكه در تقويت همكاري با. 

 
 2خروجي

2-1 
تحقيق از وضعيت آگاهي و شناخت شهروندان 

 نسبت به بحران زلزله

 طول ساعت 30 از بيش حتي آنها از زيادي تعداد  كه شده  انجام شهروندان براي  بحران با مقابله آموزشهاي بحال تا

بحال  طرحي كه از لحاظ  تا  ولي است نظر مد براي شهروندان پيش اين آموزشها از بيش توسعه نيز پس ازاين .است كشيده

  براي شهروندان بحران موزه در  آموزش طرح  آينده .در مفيد نشان داده شده باشد تدوين نشده بحران با علمي  براي مقابله

 مقابله آموزشهاي وظايف درمورد تحقيقاتي بعالوه .باشد  )سنين باال ( سنين الزم است با توجه به تغييرات كه ميباشد درنظر

را به  بحران به نسبت شناخت از طريق آن بتوان آگاهي و تا درنظراست نيز كنندگان موزه بازديد روي آن تاثير و بحران با

 . داد نشان اين شكل 

تامين بودجه جهت همكاري با سازمان اجتماعي شهر جهت انجام 

بررسي اجتماعي و يا انجام بررسي بعنوان سازمان مقابله با بحران 

 تهران  يكي از چالشهاي محسوب ميشود.

برنامه  ارزيابيو  ساله)5بازبيني طرح جامع آموزش شهروندان با چرخه (انجام 

 ه مخاطبين آموزشي وگرتك تك 

2-2 
تحقيق از محتواي آموزشهاي گذشته مقابله 

 با بحران براي شهروندان و بررسي تاثيرات آن 

, سازمان آموزش شهري,آتش نشاني, هالل احمر وساير سازمانهايي  كه  IIEES、UNDPاشتراك گذاري اطالعات بين 

  UNDP مرتبط با بحران زمين لرزه ميباشند  دشوار بوده به همين دليل با همكاري دفتر جايكا برنامه مالقات و ديدار با  

 درنظر گرفته شد.

در كشوري كه حق نشر از سوي جامعه  رعايت نميشود اينكه تا اندازه 

 دار به اشترك گذاري اطالعات كرد يك چالش ميباشد و مق
هماهنگي و تجربيات  گروههاي كاري با عناوين جداگانه مرتبط گذاري  اشتراك

 با  مسائل بحران شهر . 

2-3 

ارزيابي طرح جامع موجود آموزش مقابله با 

بحران , ارتقاء (شامل اكشن پالن مضاعف 

  كوتاه مدت 

 ساله) ) 3الي 2(

 ماه وقت الزم بود.  3براي به اشتراك گذاري طرح جامع بيش از 
دريافت مجوز به اشتراك گذاري اطالعات از نهاد مربوطه وقت گير 

 است . 
 سال يكبار 5ارزيابي در هر 

2-4 
تهيه ابزار و ادوات تمرين هاي آموزشي به 

 شهروندان
 ساعت است)   30مدت زمان انجام آموزش به شهروندان طوالني ميباشد. ( تعداد زيادي بيش از 

  فشرده كردن برنامه آموزشي ,  تجديد نظر در روش بمنظور

 مورد استفاده و مفيد واقع شدن موارد آموزشي در بحرانها
  دقت به محتوا وانتخاب دروس آموزشي براي هر گروه مخاطب  

 مواد درسي و موضوعات محرك و باعث انگيزه     دقت در انتخاب
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2-5 

مفهوم اساسي موزه بحران ,طرح 

  چيدماننمايش ,سناريو نمايش,طرح 

  , فضاي مورد نياز, طرح تجهيزات نمايشگاه

 تهيه طرح نقشه نمايشگاه , نهايي كردن

در مورد اين بود كه ساخت تاسيسات موزه قبالً انجام شود.  اصرار شديد بردر ارتباط با طرح موزه بحران ,＊

توضيح در مورد نمونه  ,محتواي نمايش وطرح مديريته سازي اهميت همكاري وارتباط بين اشياء نمايشي / آماد

 مشابه  تالش در درك  عميق آن شد  از طريق  بازديد از تاسيسات راها , توضيح درمورد بررسي جزئيات محتوا ,

  كرديم.منعكس آنرا در بررسي سناريو نمايش و طرح مديريت كه 

 بويژه در مورد اهميت اشياء نمايشي  و جمع  آوري  اطالعات / حمايت كميسيون پشتيباني داخلي/  ＊

  سطح شناخت مسئولين را ارتقاء دهيم  CP از طريق بازديد در طول دورهتوانستيم 

  با توجه به نقل و انتقال مسئولين  همكاري با ساير نهادها مناسب نبود به همين دليل  جمع آوري

  ات زمانبر شد.اطالع

  درمورد طرح , قبل از طراحي تاسيسات  جهت بررسي سناريو نمايشگاه  اول مشخصات آن＊

زمين  كار فني با توجه به وجود مشكالت سياسي و همينطور . تعيين  و آماده شد سپس  مشاور بكار گرفته شد 

 TORدرمورد . ه  به اتمام رسيدو غيرTOR طراحي نمايشگاه ,كار تهيه طراحي  به تعويق افتاد ولي در مورد

 طرح مديريت نيز منعكس شده است مطالعه انجام و طرح  نمايشگاه

  محقق كردن نمايشگاه موزه اي كه موثر و مفيد   ＊

  بمنظور افتتاح بموقع و طبق برنامه موزه الزم است كه  

  كه از قبل شروع به جمع آوري اشياء نمايشي و اطالعات

  كاري با ساير نهادها و ساير استانهاكرد. به همين منظور هم

 الزاميست. 

  طرح تاسيسات:

  طرح پايه ,طرح دقيق,محاسبه بودجه و تامين بودجه,تهيه اسناد مناقصه＊

 )  TDMMOپيمانكاران جهت مناقصه , كارهاي ساختماني (با مديريت  ＊

  طرح نمايشگاه:

  اشياء نمايشي / جمع آوري اطالعات (اطالعات بحرانهاي عظيم  و ＊

  آسيب هاي گذشته , اطالعات علمي ,داستانهاي آسيب ديدگان,آموزش و 

  غيره)

  گزينش اطالعات جمع آوري شده و امور اداري مربوط به نمايش ＊

  ( دريافت  , كپي رايت و غيره) 

  بكار گيري مشاور نمايشگاه  و بررسي جزئيات محتواي نمايش,  ＊

 نظارت بر كار ساختماني 

  توليد و تهيه اشياء نمايشي (فيلم , گرافيك , ماكت و غيره) ＊
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تهيه طرح و برنامه آموزشي كه در موزه اجراء 

  ميشود براي شهروندان  

حداكثر  دارد حضور موزه در بازديدكننده كه  كوتاهي زمان مدت از كه تدبيري الزم است با ريزي برنامه طوري

 بحران مقابله با بحث به و عين باال نگه داشتن انگيزه بازديدكننده در نهايت موضوعات  آمده بعمل  استفاده

 . براي موزه به همراه داشته باشد) مكرر بازديدكننده( Repeater مراكز ساير با مقايسه در از طرفي منهي  شود

  تدابيري الزم است كه  مسائل بحران براي بازديدكنندگان موزه

 جالب توجه جلوه كند.

بررسي دقيق نيازها, رفع نياز بازديدكنندگان, راه اندازي  تدابير و ابتكار جهت افزايش 

 (بازديد كننده مكرر)    Repeaterتعداد 

 تهيه طرح مديريت / مديريت موزه نمايشگاه 2-7

  تالشي  داشت وجود زمان افتتاح  تا اينكه دليل به,  مديريت/  نگهداري طرح مطالعه مورد در ＊

  .استقراريافت موزه احداث آماده سازي تيم ولي نگرفت انجام ايران ازسوي پيشبردي     

  شود بررسي است الزم كه مواردي اطالع داده شده همينطور  تيم  به مطالعه سرعت اهميت   

   نويس مطالعاتي پيش شديم چارچوب قادر وغيره ها نمونه معرفي طريق از و است توضيح داده   

 .كنيم آماده  را مديريت و نگهداري براي طرح

  درباره چارچوب پيش نويس مطالعاتي  طرح مديريت, تائيد ＊

  سازماني الزاميست. بويژه تائيد سيستمدر سطح شدن آن  

  درمرحله آماده سازي و استقرار اتاق آماده سازي جهت 

 احداث 

  فهرست موارد  عمده و الزم  جهت آمادگي براي احداث موزه  بحران:

  ستقراردفتر آماده سازي احداث موزه بحران ا ＊

  استقرار كميته مشورتي  موزه بحران (خارج از سيستم)  ＊

  ي)نگهداري /  مديريت  ( مطالعات جزئتهيه طرح  ＊

  مطالعه سيستم ساختاري و بكارگيري منابع انساني اجرايي, و بكار گيري  ＊

  پرسنل موزه 

  تهيه كتابچه راهنماي مديريت و تمرين و آموزش به پرسنل ＊

  آماده كردن طرح آموزش نمايشگاه  و آماده كردن  برنامه مراسم  و ＊

  مناسبت ها     

 د تبليغاتي   آگهي / تدوين سياستهاي انجمني و تهيه موا ＊

 توسعه محصوالت و غيره  و مستاجر و بررسي مطالعه  ＊
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  برگزاري سمينار و وركشاپ براي 

  در ارتباط با انجمن هاي بحران  C/Pپرسنل 

 

شود چالش جديدي ميباشد  مخاطبآموزشهايي به روش تجربي  و نحوه آموزشي كه باعث جلب توجه  شخص 

  كه بر مبناي ايده جديد آموزشي در نظر گرفته شده است. 

  

  

 

  تهيه مواد آموزشي بمقدار كافي 

  

  

 

از  تدبير و خالقيت در انتقال موضوع  باشد دشوار آن درك محتواي موضوعي كه  انتقال

  .ميباشد نكته بسيارمهمي و استفاده از فنون صحبت طريق شادي

  تحت نظر گرفته شده كنندگان شركت العمل عكس كه حالي عين در است الزم

 .يابد متفاوت بوده و مرتباً ارتقاء كار و انتقال موضوع نحوه است
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  اجراء تمرينات تخليه اضطراري  در 

محله اي كه  انتخاب شده بعنوان پروژه 

 آزمايشي  

  در سطح منطقه  انعكاس  يابداز آنجاييكه الزم بود كه وضعيت واقعي تمرينات اجراء شده 

  را در سطح منطقه پرورش داده بود استفاده  DAVAMكه NGO به همين دليل  از همكاري

 شد وپيش نويس آماده شد. 

 انعكاس نتايج  مديريت در سطح  كمتر از مناطق  در گايدالين 
با مرور كردن گزارش  تمريناتي كه در منطقه  اجراء شده ميتوان گايدالين را  بهبود 

 بخشيد .  
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تهيه طرح بهبود سيستم هشدار سريع ( شامل 

  )QD&LEسيستم 
 شكل دادن با جزئيات به طرح تهيه شده اساسي    تنظيم و هماهنگي با نهادهاي بسيار زيادي OJT درك ناقص از دستگاه هشدار سريع . مطالبه  درك و شناخت با استفاده از فعاليت هاي 
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هشدار با درنظر داشتن عملكرد  سيستم 

طرح بهبود و  （EEWS）سريع لرزه نگار

ارتقاء شبكه لرزه نگار داخل شهر تهران  تهيه  

 شد.

  بمنظور عدم وجود معلومات الزم ( فعاليت در محل)بررسي محيط جهت نصب وراه اندازي بصورت

 مشترك در محل انجام شد كه به انتقال معلومات آن  منهي شد.  
 ئيات به طرح تهيه شده اساسي   شكل دادن با جز مورد خاص بدون 
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وارد كردن سيستم آزمايشي هشدار سريع  

  زلزله ,تهيه اكشن پلن با درنظر 

داشتن توسعه در آينده ( لزوم وجود تجهيزات 

آبرساني , برق ,گاز,لوله هاي نفت, موارد 

ايمني آتش نشاني , مترو و غيره شامل 

 نهادهاي مرتبط نيز ميباشد)

  سازمان هواشناسي ژاپن , عدم وجود فنون تهيه مشخصات الگوريتمعدم شناخت و درك كافي از 

  مديريت فني در روند توسعه , كوچك بودن محدوه دفاعي بخش عدم وجود,توسعه نرم افزاري 

  OJTميشد ولي با انجام سمينار و جلسات كارشناسي  فناوري اطالعات بعنوان چالش محسوب

 تا حدي برطرف شد. 

  ارزيابي دقيق از سيستم آزمايشي تهيه شده  و انتخاب نكات

  اصالحي در نسخه عملي , تهيه راهنماي مشخصات نسخه

  عملي , مديريت روند توسعه ,  بازرسي , هماهنگي با نهادهاي

  مرتبط ,آموزش به شهروندان ,تبليغات , انجام موارد قانوني 

  ستقرار نقطه مشاهده ,مذاكره با كردن آن ,تدوين طرح دقيق ا

  مالك زمين مكان  نقطه مشاهده ,انتخاب سيستم مخابراتي,

  مذاكره با سازمان ناظر مخابراتي و درخواست مجوز, تامين 

 تجهيزات الزم 

و آماده سازي جهت   بر اساس اكشن پلن را EEWSپيش بردن توسعه نسخه عملي 

 عمليات 
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  مخابراتي ,مطالعه و بررسي سيستم 

پيشنهاد يك سيستم مناسب, با تهيه خط  

پشتيبان(بك آپ) ميتوان سيستم موجود 

QD＆LE  تقويت كرد.را 

  باتوجه به اينكه كامالً به  پيمانكار واگذار شده بود ولي با انجام جلسات كارشناسي مكرر شناخت و 

  درك مورد نياز انتقال داده شد   
 ساخت شبكه با  وارد كردن سيستم مخابراتي  پيشنهاد شده     قوي و پذير فانعطا شبكه سازي پياده و  طراحي
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جهت  QD&LEاضافه كردن سيستم 

  تخمين آسيبهاي  بغير از انساني  نمايش

 و ساختماني   

  بمنظور اصرار نظر نسبت به  وارد كردن كارايي هاي فراوان بصورت همزمان ,موفق به طراحي

تصميم به ساختار ماژول گرفته شد تا بتوان تك تك كارايي را به آن اضافه كرد ,روندي هاي دقيق نشده بوديم. 

 درنظر گرفته شد كه  بتوان كارايي ها را بترتيب به آن اضافه كرد .

 استمرار و ادامه  كارايي مضاعف  
حفظ نيروي انساني كه  قادر به طراحي دقيق و كارايي مضاعف باشند ( و يا  پرورش 

 نساني پشتيبان ) و مديريت اسناد نيروي ا

3-6 
  وارد كردن سيستم هشدار سريع زلزله 

 جهت  اقدامات اضطراري و آگاهي شهروندان 

عدم درك كامل از روش محاسبه لرزش , عدم درك و شناخت از اطالعات اندازه لرزش در زمان انجام اقدامات 

 برطرف شد. OJTاضطراري يك چالش بود كه با استفاده از جلسات كارشناسي  
 تهيه  نسخه عملي 

تهيه نسخه عملي با اساس قرار دادن سيستم  ساخته شده  و  وارد كردن  آن به سيستم   

QD&LE     و همزمان در اختيار تك تك مناطق  قرار دادن  

 

3-7 

ارتقاء سيستم  هشدار موجود از طريق استفاده 

  از روشهاي مختلف مخابراتي,

 جهت مفيد واقع شدن فعاليت هاي اضطراري

  مطالعات و بررسي ها بدون حضور كاربران. 

  از طريق  ارائه توضيحات الزم در جلسات با نهادهاي متعدد درمورد اقدامات اضطراري ,

 مطالعه و بررسي  سيستم هشدار كه الزامي و امكان پذير نيز هست را توصيه كرديم.   

 ارتقاء سيستم هشدار استمرار
   مرتبطهاد هاي توضيح درمورد اقدامات اضطراري به ن

 استمرار مذاكرات  درمورد عملكردهاي الزم

3-8 

آسيبها بعد از وقوع زلزله جمع آوري اطالعات 

(آسيبهاي ثانوي)  / تهيه طرح  وارد كردن 

 سيستم هشدار 

  مطالعه  و بررسي  بدون در نظر گرفتن قابليت  جمع آوري اطالعات  نهاد هاي مرتبط .

  انجام اقدامات اضطراري نهاد هاي مرتبط متعدد  با  جمع آوري اطالعاتياز طريق بررسي قابليت 

 كه بدست آوردن آن سهل تر است مطالعه و بررسي  سيستم هشدار توصيه شد.

آسيبها بعد از وقوع زلزله (آسيبهاي ثانوي)  /  وارد جمع آوري اطالعات 

 كردن آن به  سيستم هشدار
 شده  دقيق تر و با جرئيات كردن طرح تهيه
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 1سهم ايران در ارتقاء قابليت در خروجي  5.3.2 جدول 
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 ارتقاء قابليت  و ارتباط از سوی ايران  

1-
1 

1-
2 

1-
3 

1-
4 

1-
5 

1-
6 

1-
7 

1-
8 

1 

Leader Mr. Montazerolghaem             ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
با پروژه  C/Pبعنوان   بحران كاهش  وگيري پيش  TDMMO عمدتاً پرسنل سازمان 1در خروجي 

بصورت عمده به دو گروه تقسيم شدند.طرف ايراني با ساخت پلها وغيره   C/Pمسئول با  ارتباط داشت و 

درواقع با ارائه نمونه هاي توصيه ازتيم كارشناسي  دركليه فعاليتها بصورت پيشقدمانه دخيل بود.دريافت 

ژاپن ازسوي تيم كارشناسي محتواي فعاليت و خط مشي مشخص شد , انجام فعاليتها و تدوين طرح 

ت بررسي تيم كارشناسي  با درك آن مسئوليوغيره در فعاليتهاي عمده با ابتكار عمل ايران انجام شد.

فعاليتها , توصيه ها , اصالحات را بر عهده داشت كه باعث شد كليه فعاليتها انجام شود. تصميم گيري 

  بعداز و با  بحث و تبادل نظر بين ايران  با تيم كارشناسي  بود كه قطعي ميشد.

اده از فنون درمورد تنظيم شبكه راههاي اضطراري ,با آغاز كردن آن از روش تنظيم وتحليل تا روش استف

پيشرفت حاصل شد , خود توانستند اصالحات جزئي وتحليل هاي دقيق را انجام داده  و قادر به مطالعه و 

بررسي  و ارتقاء توانايي خود شدند در مورد تدوين  تك تك طرح ها ,  باتوجه به اينكه اولين تجربه  

نميشد و  تيم كارشناسي از  يدهايران  محسوب ميشد مراحل اوليه آغاز پروژه  پيشرفت  محسوسي د

بصورت   C/P,و  طريق ارائه كردن نمونه ژاپن و مقدمه و فهرست مطالب توصيه هاي الزم را ارائه دادند.

خود جوش شروع به تهيه كردن طرح كرد كه نشاندهنده ارتقاء قابليت هاي چشمگير آنها 

با  گرفت اين تمرين ميانجام ار اولين بتمرين براي اين  (CPX)ميباشد.همينطوردر مورد تمرين 

وبا هدايت تيم كارشناسي انجام گرفت ولي درهر مرحله و  پروسه  با بحث و تبادل نظر   OJTفرمول

  پيش رفته و از جهت انتقال دادن فنون انجام اين پروژه فرصتي براي 

دادشتن آنرا توانسته با محور قرار TDMMO,بايد اظهار كرد  TTXامكان پذير شدن آن شد.درمورد 

 انجام دهد.

CPs 

Mr. Alikhani ✓           

 
 

✓ ✓ ✓ ✓   ✓     

Mr. Shamshiri ✓           

 
 

    ✓ ✓   ✓     

Mr. Samadzadegan ✓           
 

 
      ✓         

Mr. Sa'eed ✓           

 
 

✓ ✓           ✓ 

Mr. Ahmadi (GIS) ✓           

 
 

✓ ✓             

Ms. Mirza Hashemi   ✓         

 
 

            ✓ ✓ 

Ms. Sharifi ✓           

 
 

✓ ✓     ✓   ✓ ✓ 

Ms. Iranpour ✓           

 
 

              ✓ 

Non CPs Ms. Moradbeigi   ✓         

 
 

            ✓ ✓ 

Past CPs 

Mr. Mohammadi ✓           

 
 

✓ ✓             

Mr. Balayi ✓           

 
 

✓ ✓ ✓ ✓         

Mr. Zakizadeh ✓           

 
 

      ✓         

 6 4 3 2 6 4 7 7 1 0 0 0 0 2 10 تعدادافراد
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 2سهم ايران در ارتقاء قابليت در خروجي 5.3.3 جدول 
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 ارتقاء قابليت  و ارتباط از سوی ايران

2-
1 

2-
2 

2-
3 

2-
4 

2-
5 

2-
6 

2-
7 

2-
8 

2-
نفر محوري  پرسنل سازمان آموزش و   سازمان  3در مورد آموزش شهروندان , بهمراه  2خروجي  9

  پيشگيري و كاهش بحران درفعاليت ها همكاري كردند. پرسنل آموزش خود از آنجائيكه

مجرب بودنند, تيم كارشناسي درعين حالي كه پيشبرد را مديريت ميكرده  وبعنوان يك مربي عمل كرده 

نمونه هاي مختلف ژاپن  را ارائه داده و با نشان دادن  جهات, تبادل نظر را  تسهيل ميكردند.در مورد عمده 

ه با درنظر گرفتن جوانب گوناگون سازمان با استفاده از تعدادي پرسنل اقدام ب خود C/Pكارهاي محوري,

تشكيل گروه كرده و آنرا به سرانجام رساند. در بخش آخر پروژه , بعداز تعيين شدن نماي كلي ,هر فرد 

بعنوان تكليف كاري قادر به انجام  وظايف خود بود كه نشاندهنده ارتقاء  قدرت تصميم گيري و قدرت 

ش اقدام به بررسي نمونه ها  قضاوت  بود.و بدون اينكه از سوي ما اشاره اي شده باشد افراد بصورت خود جو

و يا براش آپ  مواد آموزشي  كرده و تالش در انجام اقداماتي كه در مراحل بعدي الزم به انجام بود 

ميكردند كه نشانگر عالقه به تحقيقات بود. در موارد توضيح از سوي رياست سازمان, بصورت مفيد از 

  بصورت خودجوش تفكر C/Pفعاليت,  كارشناسان استفاده شده , بجهت به سهولت پيش رفتن 

  و رفع مشكل ميكرنند و يا با پرسش در مورد منبع اطالعات داشتن انگيزه باالي خود را نشان 

 2درمورد موزه بحران در خروجي ميدادند كه در نهايت باعث شد به سهولت كار را به سرانجام  برسد. 

با پروژه ارتباط  C/Pبعنوان TDMMOكاهش بحران  وگيري پيشسازمان آموزش وسازمان عضو پرسنل 

تيم آماده سازي را مستقركردند و با دريافت توصيه هاي تيم كارشناسي   C/Pدرمورد موزه از بين  ه وداشت

مطالعات و بررسي هاي مرتبط با موزه بسيار پيشقدمانه و با شوق انجام گرفت .در واقع از سوي تيم 

نشان داده شد بر مبناي ارائه نمونه هاي ژاپن و كشورهاي ديگر , ايران  كارشناسي  چالشها جهت بررسي

ابتكار عمل را در دست گرفت و مجدداً  تيم كارشناسي توصيه ها و اصالحات الزم را در اين زمينه ارائه داد. 

ي بمنظور ارتقاء طراحي كار موارد الزم به تصميم گيري توسط ايران پيش ميرفت ولي  در مورد ارزياب

ارائه شده بود ,  تيم  كارشناسي  ارزيابي خود را به همراه نكات مورد مطالعه ارائه طرحي كه از سوي مشاور 

  جمع بندي  كرده و نظر خود را ارائه  داد.  بعداز تبادل نظر C/Pداد و بهمراه  

2 

Leader 
Ms. Saleh 

✓           

 
 

  
      ✓   ✓ ✓   

Mr. Kalhori 
  ✓         

 
 

  
                

CPs 

Ms. Sara Keshani 
✓           

 
 

  
      ✓ ✓ ✓ ✓   

Mr. Ahmad Heidari 
✓           

 
 

  
      ✓         

Mr. Majid Amjadi 
✓           

 
 

  
      ✓     

    

Mr. Javad Chabokpour 
✓           

 
 

  
      ✓     

    

Dr. Marzie Moradbeigi 
  ✓         

 
 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Ms. Ameneh Ashtari Mahini 
  ✓         

 
 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Ms. Mirza Hashemi 
  ✓         

 
 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Mr. Amir Rengin Kaman 
✓           

 
 

✓           
  

✓   

Non CPs 
Ms. Nikkhah 

✓           

 
 

 
 

      ✓   
  

    

Mr. Shahin M Yeganeh 
✓           

 
 

 
 

          
  

    

Past CPs Mr. Goodarz Goodarznia 
✓           

 
 

✓   ✓   ✓     ✓   
 3 7 5 4 10 3 4 3 5 0 0 0 0 0 4 9 تعدادافراد
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 ارتقاء قابليت  و ارتباط از سوی ايران

3-
1 

3-
2 

3-
3 

3-
4 

3-
5 

3-
6 

3-
7 

3-
8 

3 

Leader (Ms. Saleh) ✓   نه تنها الزم بود كه اطالعات و دانش  ارائه شود بلكه الزم بود سيستمي كه واقعا كارايي دارد را توليد  3در خروجي ,

ترتيب انتقال  اقدامات عملي را آغاز كرده و بدين  C/Pبه همراه  OJTكرد نه تنها از طريق كالس و تمرين  در واقع 

ميباشد. بويژه جناب نوروزي از  C/Pفنون انجام گرفت .بنابراين ميتوان گفت نتيجه فعلي حاصل زحمات مشترك با 

را بصورت كامل درك كرده است. در فعاليت   3سازمان پيشگيري و كاهش بحران  پيشقدمانه ارتباط داشته و خروجي 

اب نوروزي و دكتر حيدري  درك خوبي از محتوا داشتند در مرحله نهايي پروژه , در زمان سميناري كه با جن  3-3

دعوت  ازكاربران سيستم  هشدار سريع فرضي برگزار شد , با زبان ساده  ارتقاء يافتن مهارت خود را در پاسخ  دادن 

چين با هدايت از سوي تيم كارشناسي  قابليت  بنمايش گذاشت. در بخش فناوري اطالعات جناب تجدد و خانم گياه

) را توليد كردند دكتر شمالي كه prototypeخود را ارتقاء دادند و سيستم  ارسال وب هشدار سريع زلزله نوع  اوليه  (

نيز ميباشد در ارتباط با جنبه هاي ارائه نظر و دكتر مرادي در ارتباط با ساخت سيستم  مشاهده   TDMMO مشاور

وسيعي با اين پروژه  مرتبط بودنند از طريق همكاري مشترك توانستند بيش از پيش دانش و قابليت  براي خود  بصورت

بعنوان ليدر بوده  و با گروه هاي مقابله با بحران عمدتاً در   3- 8و   3-7كسب كنند. خانم شريفي  در فعاليتهاي  

  ناسي  اطالعات بحران ماتريكس را تهيه كردند.جلسات بعنوان يك محور فعال بوده  و با هدايت تيم كارش

از موقعيت مدير با فعاليتها ارتباط داشت بويژه  QD&LEشُدجا (يا شودجا)  بعنوان فرد مسئول اصلي سيستم   خانم

در آزمايشها  ستمربصورت م  EEWSو يا ساختن شبكه اطالع رساني    QD&LEدر ارتقاء سيستم  اطالع رساني 

جناب بلبلوند و جناب  يافت توصيه از تيم كارشناسي ,شركت پيمانكار رادر محل هدايت ميكرد.با در ضور داشتح

نقطه  در نصب  EEWSحيدري با دريافت توصيه از تيم كارشناسي  در مقاوم سازي نقطه مشاهده لرزش شديد ويا 

متري قرار داشت  3200ارتفاعات متر برف چندين بار به نقطه مشاهده اي كه در  3مشاهده فعال بودنند حتي در ميان 

رفته و درعين آلود شدن بوسيله گل و الي در محل فعاليت خود را انجام دادند. جناب عليخاني  با دريافت هدايت از 

را قطعي كردند جناب  QD&LEسوي تيم  كارشناسي , روش برآورد فهرست مضاعف برآورد خسارت  سيستم  

گشايي  كرد و فهرست برآورد را افزايش داد.جناب محمدي  اطالعاتي كه جهت  اشهري نيز كُد منبع  موجود را  رمز

بلكه بخش بزرگي از طرف  C/Pافزايش دادن بسيار ضروري ميباشد را به روز رساني كرده است.  طبق موارد باال نه تنها 

پيش رفته و يم كارشناسي بصورت پيشقدمانه  و مشتركا در محل كار و غيره  با  دريافت و پذيرش فنون از ت ايران 

 دست يافتند.   و كارآيي به امر ارتقاء قابليت  يكپارچهبصورت مجموعه 

CPs 

Mr. Rahim Nourozi,  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Dr. Reza Haydari,  ✓ ✓ ✓ ✓ 

Ms. Mohammadi (GIS) ✓ ✓ ✓ ✓ 

Mr. Shodja, ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Mr. Tajadod ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Mr. Alikhani ✓ ✓ 

Mr. Afshari ✓ ✓ 

Ms. Sharifi ✓ ✓ ✓ ✓ 

Non CPs 

Mr. Bolbovand ✓ ✓ ✓ 

Mr. A Heydari ✓ ✓ ✓ ✓ 

Dr. Moradi ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Dr. Shomali ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Dr. Yaminifar ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Mr. Mahyari ✓ ✓ ✓ ✓ 

Mr. Giyahchin ✓ ✓ ✓ ✓ 

Mr. Naghavi ✓ 

Mr. Ardi ✓ ✓ 

Mr. Kheirabadi ✓ 

Past CPs 
Dr. Karkouti ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Mr. Balayi ✓ ✓ 
 3 3 8 7 9 12 10 8 3 3 0 3 0 0 12 تعدادافراد
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  نيل به اهداف از پيش تعيين شده پروژه:  4

  اهداف پروژه  1.4

 

  دستيابي به اهداف از پيش تعيين شده پروژه: 2.4

  انجام شد.  2014خالصه نتايج ارزيابي نهايي پروژه كه در سپتامبر  1.2.4

نيز   JICAبه انجام رسيد . در اجرا و انجام اين ارزيابي نهايي تيم متخصصين  2014اكتبر  1سپتامبر تا  10ارزيابي نهايي بين 

  در ارزيابي همكاري كردند . 

  كالس مختلف خالصه شده است : 5)نتايج به دست آمده از اين ارزيابي در جدول زير در 1( 

  

 يجه هاو نت يابيارزمالك  2.4.1 جدول 

 مالك هاي

 يابيارز
 يابيارز يجهنت

 ارتباط

 يشهردار ياستو س يپروژه در توسط برنامه توسعه مل ينباال است. اهداف ا يارارتباط بس

كاهش خطر  يساكنان تهران برا يازهايبه ن ينپروژه همچن ينشود. ا يم يبانيتهران پشت

آن تجربه در  يلاز بخش به دل يتژاپن به حما يدهد. آن معتبر است برا يزلزله پاسخ م

 .دو طرف يندت بم يطوالن بطهرا يكبحران و  يريتمد

 ياثربخش

كه  يآموزش يطرح جامع و برنامه ها ي،و كاربرد ياتيعمل ERNباال است. تحوالت  ياثربخش

كامل  يبااستفاده شود تقر يهشدار دهنده شدت لرزه ا يستمو س CBDRMيتواند برا يم

 شده است.

 يور بهره

 يانبه پا 2و  1 يخروج يبرا يها و خروج يتعمدتا فعال يپروژه دارا ينباال است. ا يبهره ور

توان تا  يرا م 3 يتحت خروج EEWSياكه آ يستحال آن هنوز مشخص ن يندر ع يد،رس

 شده است. يلمدت زمان پروژه تكم يانپا

 چشم اندازتاثير 

پروژه  ينا يخروج ياساز به مق ياريباال است. فرصت ها و حوزه بس ياربس يرچشم انداز تاث

 يپروژه مانند برنامه آموزش ينا يوجود دارد. خروج يح ملدر سط ERNو  EEWSمانند 

ها و مدارس  يشهردار يگربه د يشترتوان ب يو آموزش و پرورش فاجعه را م CBDRMيبرا

 نورد.

چشم  پايداري

 انداز

 يتوسط پروژه توسط سازمان ها يافتهتوسعه  يباال است. تمام برنامه ها يداريچشم انداز پا

 يجبه ترو يازن TDMMOو پرسنل باال است.  يسازمان يداري. پايدرس يبمربوطه به تصو

 ي.اجرا يمربوط به امن بودجه برا يسازمان ها يبرا يبرنامه ا

  

در خالل اين بررسي و ارزيابي نهايي، تيم همكار در ارزيابي اين بررسي، فاكتورهاي تسريع كننده و باز دارنده كه در عملكرد بهتر 

  نند را مشخص و شاخص نمود:سيستم نقش ايفا مي ك

پاسخ  يبرا يآمادگميزان هشدار دهنده، سيستم بحران جامعه و  يريت، مدو راه ها جاده يريت بحرانمد: سه حوزه  در

 است. يافتهتهران بهبود  يشهردار در فاجعه زلزلهبه 

 >ها شاخص<

 شده به اشتراك گذاشته يفعل يفن يتهدر داخل كمو راه ها  اورژانس جاده يريتمدطرح .1

 آماده است ساله آماده شده 3تا  2اجتماهي  و آموزش يمدن يروشنگر يطرح اقدام برا. 2

 كند. يار مك ذينفعان پروژهبه  سريعانتقال اطالعات هشدار  يستم. س3
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  فاكتورهاي تسهيل كننده و تسريع كننده. - )1( 

سازمان مديريت بحران شهر تهران با ابتكار عملي مناسب  تمامي امكانات و نيروهاي خود را تجهيز كرد  و براي اجراي هر  -

  چه بهتر اين پروژه بسيج نمود. 

تهران متخصصين و مشاورين با سخت كوشي در سطوح مختلف پروژه و مقامات و دستندركاران سازمان مديريت بحران  -

جنبه هاي عملياتي ، فني و مديريتي نقش ايفا كردند. تعهد و حضور قابل توجه آنها تضمين و اكتساب اهداف با كيفيت باال را 

  تضمين نمود .

  عوامل بازدارنده - )2(

تاثير منفي بر روي روند پروژه داشت ، بخصوص در خريد تجهيزات   2011تحريم هاي اقتصادي بين المللي فزاينده از سال  -

  جمع آوري اطالعات و داده ها . 

جابه جايي نا بهنگام محل سايت ساختماني موزه مديريت فجايع در شهر تهران تاخير معني داري را در طرح توسعه ، طرح  -

  نمايشگاهي ،و مديريت عمليات ساختماني آن به همراه داشت . 

  

  افزايش مدت زمان اجراي پروژه 2.2.4

بر عليه ايران افزايش پيدا كرد و در نتيجه نصب تجهيزات مانند لرزه  2012از  "بعد از شروع پروژه تحريم هاي اقتصادي مجددا 

و  ماهه 8نگارها و غيره كه بر اساس طرح ابتدائي و تاييد شده   انجام شده بود ، مشكل و مشكل تر شد. و به واسطه يك تاخير 

تفاوت فاحش بين آنچه كه طراحي شده بود و آنچه كه مقدور بود تيم بر آن شد تا ويژگيهاي فني و مختصات نرم افزاري دستگاه 

را طوري برنامه ريزي كند كه تا در اجرا و نحوه عملكرد با  فاكتور متغير تحريم ها دستخوش تغيير نباشد. به دالئل فوق الذكر و 

) يعني توسعه مقياس توسعه و اجراي سيستم هشدار سريع 3/3) فعاليتهاي (4-2-1شده در پاراگراف ( همچنين در موارد اشاره

براي زلزله و آماده سازي نقشه عملياتي آن براي اقدامات آتي از جمله اتخاذ اقدامات ضروري و نحوه عملكرد   PILOTطرح 

اني ، آتش نشاني و خدمات امنيتي و ايمني و مترو ، مشكل تر سازمانهاي درگير مانند آب رساني ، برق ، گاز ، خطوط سوخت رس

  به طول انجاميد.   2015رو مشكل تر شد. و از زمان پيش بيني شده در طرح اوليه پروژه يعني تا فوريه 

پروژه ) در 3/3و سازمان مديريت بحران به اين نتيجه رسيدند كه الزم است تا فعاليت (   JICAدر چنين شرايطي بود كه تيم 

پيش شرط الزمه تحقق اين امتداد و ادامه پروژه خواهد بود كه توسط  5امتداد پيدا كند . همانطوريكه هر دو طرف تاييد كردند 

  ميبايستي كه محقق ميشد.  2014طرف ايراني تا اواسط دسامبر 

 لرزه نگار و كنترلر طبق پيش طرح از پيش تعيين شده . 4نصب و عملياتي كردن  

 عملياتي كردن شبكه مخابراتي و ارتباطي بين ايستگاه ها و ريپيترها و نيز سازمان مديريت بحران   دفتر مركزي ايجاد و  

توسعه و بكار اندازي نرم افزارها در هر يك از ايستگاههاي نصب شده و نيز ارتباط آن با كنترل ها و ايجاد ارتباطي مفيد و كاري  

 در شبكه . 

 ي نرم افزار سرور در كامپيوتر هاي دفتر مديريت سازمان مديريت بحران شهر تهران و كاركرد آنها . توسعه ، نصب و راه انداز 

حفظ شرايط كاري و تداوم ارتباط بين تامين كننده لرزه نگارها ، شركت توسعه دهنده نرم افزار ، شركت مخابرات ، مالك زمين  

 و حفظ اين ارتباط و عدم تاثير پذيري آن تا انتهاي پروژه.مديريت بحران  سازمانهاي ايستگاههاي لرزه نگارها با 

پيش نياز فوق الذكر را مورد  5در كنار سازمان مديريت بحران ميزان پيشرفت پروژه در    JICAتيم متخصص  2014از نوامبر 

ايط مندرج در زير ادامه مقوله طبق شر 5ارزيابي و مشاهده قرار داد.هر دو طرف به اين نتيجه مشترك رسيدند كه پيشرفت اين 

 ماه ديگر تمديد شد.  9داشت و بنابراين پروژه براي 

  



 
نهايی پروژهگزارش   

273 

  توفيق در اتمام و نيل به اهداف پروژه : 3.2.4

  سطح موفقيت در اهداف پروژه از قرار زير است:

 1خروجي  (1)

  >ها شاخص<

 
به اشتراك  يفعل و بين سازمانهتي مربوط و مسئول در كميته فنيدر و راه ها  اورژانس جاده يريتمدطرح .1

 شده گذاشته

  

) از پروژه ، سازمان ها و ارگان هاي عضو در كميته حمل 1صد درصد  محقق شد. در طي روند فرموله كردن طرح هاي خروجي (

و نقل و ترافيك اورژانس شهر تهران در تمامي بحث ها و گفتگو ها مشاركت ورزيده و در تمرين هاي مديريت بحران شركت 

ازخوردها از آنها دريافت  شد. بنابراين طرح هاي اوليه  توصيف و طراحي شدن. و به سازمانهاي زيربط ابالغ گشتند و جستند و ب

پس از تكميل به اشتراك گذاشته شدند. طرح هاي زير توسط سازمان هاي مذكور در جدول زير به اشتراك گذاشته شده و مورد 

  استفاده قرار گرفت.

 يكاربر اصل يو سازمان ها يافتهتوسعه  يبرنامه ها 2.4.2 جدول 

 كاربر يسازمان ها ياصل ينام نقشه ها

 تهران يشهردار يمعاون عمران و فن زلزله امواج  طرح در برابر

 تهران يمعاون شهردار ي،و معمار يشهر توسعه ساختمان -آموزش  يسنو يشپ

 يساتتاس شركت يسات و شريانهاتاس -يسآموزش نو يشپ

 ERN از يو نگهدار يبردار بهره طرح
و حمل و نقل معاون، خدمات،  يكمربوطه (تراف ي، سازمان هامديريت بحران

 يره)و غ ي،و رانندگ ييراهنما يسمربوطه در پل يسازمان ها ي،معاون شهر

  

  2خروجي  (2) 

 
 <شاخص>

بحران  يريتمديبخشي در جهت بهبود و آگاه يسال) در طرح جامع بهبود در آموزش عموم 3-2اقدام كوتاه مدت ( يبرنامه ها .2

 .زلزله به دست آورد

  

ساله همانطوريكه روند پروژه مطلوب بود ، بسياري از آنها به اجرا  1صد در صد حاصل شد در خصوص اجراي طرح عملياتي  

ساله پيش بيني شده  3تا  2گذاشته شد ونيز آموزش مواجه با بحران در مدارس به عنوان فعاليتهاي اصلي در طرح عملياتي 

دانش آموزان طبق برنامه توسط قسمت آموزش كاهش خطرات بحران به انجام  "ااست . قرار شد تا آموزش معلمان و نيز بعد

توسط معاونت آموزش به انجام رسيده كه روند و عمليات پياده  "رسد .جزئيات برنامه آموزشي ، نحوه عملكرد  و بودجه بندي قبال

  سازي پروژه را بسيار سهل الوصول   مينمايد. 
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  3خروجي  (3) 

 <شاخص>

 .كند يكار م ذينفعان در پروژهبه  سريعانتقال اطالعات هشدار  ميستس .3

  

) گفته شد ، پس از شروع پروژه با افزايش سطح تحريم ها بر عليه كشور 2.2.4اضافه شدن طول مدت پروژه . همانطوريكه در پاراگراف ( - 1)

) الجرم دستخوش تغيير 3/3خريد مهيا شده بود، در فعاليت (ايران نوع و مدل خاصي از تجهيزات لرزه نگاري كه در طرح پيش بيني و براي 

ماه طول كشيد تا سخت افزار مورد نياز براي اين منظور تهيه و ارسال شود و عملكرد واقعي آن در مشاهدات  8شد . در نهايت و در مجموع 

ماهه  6) تاخير 3/3ني قرار گرفت. از آنجايي كه در فعاليت (ميداني مورد ارزيابي قرار گرفت. و در نهايت سامانه مورد نظر مورد ارزيابي و بازبي

  به طول كشيد. 2015) تا اكتبر 3/3ايجاد شده افزون بر تاخيرهاي ديگر باعث تعلل شد ، طول مدت اجراي پروژه در فعاليت (

مقاصد ، گيرنده ها و  .سريع آماده شد دستيابي به اهداف پروژه : صد در صد اهداف محقق شد ، اطالعات مورد نياز براي سيستم هشدار  - 2)

 زمانبندي مورد لزوم تعريف و مشخص شد و روش ارتباطي و مخابراتي تعيين گرديد .
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 توصيه هاي كلي براي نيل به اهداف و از پيش تعيين شده 5

 )توصيه براي نيل به اهداف كلي از پيش تعيين شده  دچن (

 

 است يافتهتهران در پاسخ برابر فاجعه زلزله بهبود  يشهردارو يكپارچه در  جامع  ي: آمادگيهدف كل

 <شاخص>

نظر  يدتجدمورد از پروژه  يتهران بزرگ بر اساس خروج يكالن شهربرايريتبحران و مد يلرزه ا ياز فاجعه شهر يشگيريطرح جامع در پ .1

 .و بازبيني قرارگرفت

 شدند.طرح جامع اجرا لويت ذيل طرح كالن در با ااقدامات .2

 
همكاري سازمان جايكا با مديريت بحران زلزله در شهر تهران سابقه اي طوالني دارد. تهران در صدد بوده تا ظرفيتها ي مديريت 

 2براي توسعه و نيز پروژه  2بحران و مواجه با زلزله خود را گام به گام توسعه دهد. در اين همكاري سازمان جايكا موفق شد تا 

همكاري فني را به صورت دو پروژه مجزاي ديگر به انجام رساند. در طرح مطالعه مناطق زير مجموعه تهران بزرگ از ديدگاه لرزه 

هزار برآورد خواهد شد . در طرح  380) تخمين زده شد، كه تعداد آسيب ديدگان و مصدومين تا 2000تا  1999شناسي (

تا  2013اصلي و جامع مطالعاتي  مديريت و پيشگيري فجايع طبيعي لرزه شناسي شهري تهران بزرگ (ديگري به عنوان طرح 

) اين همكاري با فرموله كردن يك طرح مديريت بحران از لحاظ سيستم ارتعاشي و لرزه نگاري در سه فاز انجام شد . 2014

مشخص گرديد.در طرح ديگري تحت عنوان پروژه تاسيس شرايط عادي ، شرايط اضطراري و شرايط بازسازي. و الويتهاي پروژه 

) اين همكاري ادامه پيدا كرد. هدف اين  2010تا  2006ساعت اوليه پس از بروز زلزله (  72طرح پاسخ اورژانس و اضطراري در 

يش دهد. بهبود خروجي افزا 3پروژه اين بود تا ظرفيت شهر تهران را در پاسخي صريح و مناسب تحت شرايط ويژه و بحراني در 

سيستم پاسخ هشدار سريع به زلزله راه اندازي و توسعه سيسستم تخمين خسارت و تلفات براي تخمين سريع ميزان خسارات و 

تلفات ناشي از بروز فاجعه و توسعه طرح ظرفيت سازي و طرح خروج  اضطراري سكنه. و نيز در نهايت به كار گيري تجارب و 

وژه مطالعاتي طرح اصلي مبارزه مواجه با بحران .در مديريت بحران زلزله و ظرفيت سازي مربوط به آن اولويتهاي بدست امده در پر

خروجي عملياتي  3در شهر تهران . پروژه مديريت و كاهش مخاطرات زلزله و ظرفيت سازي پيرامون آن در شهر تهران در طرح 

يريت بحران و سيستم هشدار سريع زلزله . البته و هنوز برنامه شد . شبكه راههاي اضطراري ، آموزش مديريت بحران ، موزه مد

الويت بندي پروژه هاي مطرح شده در مطالعات طرح كالن هنوز به طور كامل اجرا نشدند. و شهر تهران فعاليتها و پروژه هاي 

در اين خصوص مورد ارزيابي  مربوط به توسعه توانمند سازي مديريت بحران را كماكان ادامه خواهد داد و طرح كالن مطالعاتي

  مداوم و به روز شدن مداوم قرار خواهد گرفت .  

  

  مشخص شدن پروژه هاي با اولويت طبق طرح جامع و وضعيت اجرايي و پياده سازي 1.5

  به طور خالصه در جدول زير الويتهاي اجراي پروژه شرايط موجود و دو نوع از پروژه هاي تحت پوشش نشان داده شده است . 

) به انجام رسيد. هدف ، مدت برنامه ريزي ، اهداف اجرايي پروژه و استراتژي  2004طالعات تكميلي طرح اصلي كه در سال (در م

) در نظر گرفته شده و امسال سال پايان اين 2015تا  2004ها همه ذكر شدند. مدت زمان مد نظر براي اجراي طرح اصلي از (

  مدت مي باشد.

 از مطالعه طرح جامع  يخالصه ا 1.5.1 جدول 

 هدف
 بالقوه زلزلهخطر و امن در برابر  يمنا يشهر يطمح يجاديكا

 يزيدوره برنامه ر

 )2006-2004كوتاه مدت (

 )2010-2007مدت (

 )2015-2011بلند مدت (

 اهداف
 جان و مال شهروندان تهراندر امان نگاه داشتن 

 يدادها و ثوانحرو ينشهروندان پس از ا يحفاظت از زندگ
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 يو بازساز يتوانبخش يبراسازي  آماده

 ها استراتژي

 موجود يساختمان ها يتتقو

 موجود يساختار شهر بهبود

 يمنيا يهتخل يفضا شناسايي

 يسات حياتيموجود و تاس يها يرساختز تقويت

 زلزلهتمرين ارائه اطالعات و آموزش 

 مقابله با حوادث ياستس ايجاد

 سطح جامعهدر بحران  يريتسازمان مد ايجاد

 سوانح يريتمد يستمس بهبود

 يطرح واكنش اضطرار فرموالسيون

 يو بازساز يتوانبخش ايجاد امكان                

 

اي و غير سازه اي بود. اولويت در پروژه شناسايي و تعيين گرديد. كه شامل اقدامات و تمهيدات سازه  10در مطالعات طرح كالن 

  چهارچوب اين مطالعه طرح كالن در ذيل آمده است:

 
Source: JICA Study Team, 2004 

  طرح جامعكلي  چارچوب 1.5.1 شكل 

  

    

Goal Objective Strategy

Strengthening existing building
Prevention and Mitigation Plan
Secure lives and properties
of the residents in Tehran

Improvement of existing urban
structure

Identification of safety evacuation
space

Strengthening existing
infrastructure and lifeline

Provision of earthquake
information and education

Establishment of disaster
mitigation policy

Establishment of community level
disaster management organization

Emergency Response Plan
Establish safe and secure urban
environment against earthquake disaster

Protect people's life
Improvement of disaster
management system

Formulation of emeregency
response plan

Rehabilitation and Reconstruction Plan
Prepare rehabilitation and
reconstruction procedure

Establishment of rehabilitation
and reconstruction procedure
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ساعت پس از  72زير پروژه براي هر استراتژي تعريف و مشخص شده است . در پروژه  155در مطالعات طرح كالن ، همچنين 

پروژه با الويت  15بروز زلزله اين اهميت در اجراي اين پروژه ، بندي بود كه در مطالعه طرح كالن به آن اشاره شده بود . همچنين 

پروژه هاي مبنا و پايه قابل اجرا بودند و بقيه خروجي ها ، به عنوان گروه و به صورت گروهي بندي انتخاب شدند، كه به عنوان 

ساعت به تفكيك مشاهده  72قابل اجرا شدند. در جدول زير پوشش پروژه هاي انجام شده در غالب طرح كالن و نيز پروژه 

  ميشود. 

 
 يشنهاديوشش پروژه در طرح جامع پحوزه پ 1.5.2 شكل 

  

پروژه با توجه به الويت بندي هاي طرح شده در طرح كالن اجرا و عملياتي شدند . ديگر اقدامات  2به عنوان مثال و در نتيجه هر 

ساختاري مربوط به  تقويت بناها و سازه ها هنوز به طور كامل به اجرا نرسيدند. همانطوريكه مشاهده مي شود در بعضي از محله 

به انجام رسيده و توسعه و بهبود زير ساخت ها توسط چند كمپاني (شركت داخلي )  در حال اجرا  ها بهبود و بازسازي محيطي

 مي باشد . 

  



 پروژه ظرفيت سازی برای
 کاهش خطر زلزله و مديريت بحران در تهران

278 

  حركت به سوي تحقق اهداف كلي 2.5

هدف كلي از اين پروژه بهبود پاسخ سريع و آمادگي يكپارچه در قبال زلزله توسط شهرداري تهران مي باشد كه حائز دو شاخص 

  زير است : 

از  يطق تهران بزرگ بر اساس خروجامنن براي راحب يريتو مد ياز فاجعه زلزله شهر يشگيريجامع در پ. طرح 1

 شده.و بازبيني نظر  يدپروژه تجد
  شدند.طرح جامع اجرا  يرز يتاولو در . اقدامات2

  

مديريت بحران شهر  است كه همين امسال است. سازمان 2015سال ميگذرد  و سال پاياني آن  10از طرح كلي و كالن پروژه 

تهران در صدد بوده است تا پايه گذار طرح كالن در مقابل زلزله  و ديگر بحرا نهاي طبيعي شهر تهران باشد . مطالعات  طرح كالن 

 كماكان و همواره بايد مورد ارزيابي ، بازبيني و به روز رساني قرار گرفته و مالحظات شرايط كنوني و الويت بندي هاي پروژه و نيز

  فعاليتهاي مورد نظر را در خود بگنجاند.

 



 
 
 
 
 

 1 پيوستها
 ماتريس طراحي پروژه

  



  
Annex I  Logical Framework (Project Design Matrix Version 1: PDM1)                                                                                                                                              

  
Project Name: Project for Capacity Building for Earthquake Risk Reduction and Disaster Management in Tehran 
Project Duration: From April, 2012 to February, 2015 (35 months) 
Implementing Agency: Tehran Disaster Mitigation and Management Organization (TDMMO) 
Project Site: Tehran Municipality 
Target Group: Counterpart, related organizations, communities 
 

Narrative Summary Objectively Verifiable Indicator Means of Verification Important Assumption 
[Overall Goal]    
Integrated preparedness for response of Tehran 
Municipality against earthquake disaster is 
improved. 
 

- Comprehensive Master Plan on Urban Seismic Disaster 
Prevention and Management for the Greater Tehran area is 
revised based on the outputs of the project. 

- Priority actions following the master plan are implemented. 

- Revised and latest version of Comprehensive 
Master Plan on Urban Seismic Disaster Prevention 
and Management for the Greater Tehran area 

- Implementation reports 

- 

[Project Purpose]    
In the three areas of road disaster management, 
community disaster management and early 
warning, preparedness for response against 
earthquake disaster of Tehran Municipality is 
improved. 

1. Plans formulated in the project are shared with related 
organizations in the existing technical committees. 

2. Short term action plans (from 2 to 3 years) in the improved 
master plan on public training and awareness for the 
earthquake disaster management are achieved. 

3. Early warning to related organizations1 is functioned. 

1. Result of activities conducted by counterparts by 
the time of the final evaluation of the Project 

2. Project reports 
3. Project reports, Operation records 

- Disaster management 
institution and policy of 
Tehran Municipality are not 
fundamentally changed. 

- TDMMO and related 
organizations are properly 
budgeted and staffed. 

- Cooperation relationship 
with other partners is 
maintained for relief and 
rescue activities. 

[Outputs]    
1. Capabilities of TDMMO for formulation, 

operation, maintenance, and management of 
plans related to road management against 
earthquake disaster are improved. 

1-1. The emergency road networks are upgraded. 
1-2. A redundancy plan of emergency road networks is 

formulated. 
1-3. A seismic resistant plan for emergency road networks is 

formulated. 
1-4. An operation and maintenance plan for road networks is 

formulated. 
1-5. A draft instruction for design and construction of 

structures, lifelines and buildings adjacent to the 
emergency road networks is formulated. 

1-6. Seminars and workshops on the plans related to 
emergency road networks are held for counterparts and 
related organizations more than ●1 times. 

1-7. Simulation (Drill) related to emergency road networks are 
held more than ●1 times. 

1-1. Project reports, The emergency road networks 
1-2. Project reports, Redundancy plan 
1-3. Project reports, Seismic resistant plan 
1-4. Project reports, Operation and maintenance plan 
1-5. Project reports, Instruction 
1-6. Project reports 
1-7. Project reports 

- Most of trained staff 
continue working as 
counterparts. 

- Expected large earthquake 
does not occur during the 
project period.  

                                                        
1 It shall be determined within 6 months after the commencement of the project. 

Modifications are underlined. 

May 30th, 2012 

A
1-1



  
Project Design Matrix (PDM) 

Narrative Summary Objectively Verifiable Indicator Means of Verification Important Assumption 
2. Capabilities of TDMMO for formulation, 

operation, maintenance, and management of 
plans related to community-based disaster 
management against earthquake disaster are 
improved. 

2-1. An exhibition plan of the disaster management museum is 
formulated. 

2-2. Short term action plans (from 2 to 3 years) are formulated. 
2-3. An operation and management plan of the disaster 

management museum is formulated. 
2-4. Workshops on the community-based disaster management 

are held using training tools and materials developed in the 
project more than 12 times by counterparts. 

or 
Workshops on the community-based disaster management 
are held using training tools and materials developed in the 
project more than 12 times by more than ●1 trained 
counterparts. 

2-5. More than 12 of professional staff for the disaster 
management museum are educated and trained based on a 
public education plan and program formulated in the project. 

2-1. Project reports, Exhibition plan 
2-2. Project reports, Short term action plans 
2-3. Project reports, Operation and management 

plan 
2-4. Project reports, Training tools and materials 
2-5. Project reports, Public education plan and 

program 

 

3. Capabilities of TDMMO for formulation of 
plans related to early warning and operation, 
maintenance and management of the system 
including the QD&LE system installed in the 
previous project are improved. 

3-1. An installation plan of seismographs is formulated. 
3-2. A pilot scale earthquake early warning system with 

seismographs is installed.  
3-3. Backup communication line for the QD&LE system is 

established. 
3-4. The QD&LE system incorporated more than ●1 Items is 

functioned. 
3-5. A plan to introduce a post-earthquake (secondary events) 

information and warning system is formulated. 
3-6. A seismic intensity early warning system is demonstrated. 

3-1. Project reports, Installation plan 
3-2. Project reports 
3-3. Project reports, Operation records 
3-4. Project reports, Operation records 
3-5. Project reports, Plan for the post-earthquake 

information and warning system 
3-6. Project reports 

 

A
1-2



  
Project Design Matrix (PDM) 

 
                                                        
2 EEWS is the system to issue early warning by estimating magnitude and epicenter (distance and direction) using P-wave. 

Narrative Summary Inputs Important 
Assumption 

[Activities] [Inputs]  
1-1. To upgrade the emergency road networks introducing new methodology, in consideration of an 

expansion of Tehran, the location of relevant facilities for disaster emergency operations in/out of 
Tehran and others 

1-2. To prepare multiple and alternative plans of the main emergency road network in conjunction with 
other transportation systems such as air transportation, railways and subways 

1-3.To assess vulnerability of the emergency road networks based on the aspects including lifeline 
facilities such as stations and lines of water, gas, electricity and telecommunication, etc. and their 
interactions 

1-4. To prepare a seismic resistant plan for the vulnerability of the emergency road networks including 
bridges and tunnels 

1-5. To prepare an operation and maintenance plan of the emergency road networks including 
methodology of clearing the roads after an earthquake, and methodology of revising and 
expanding the emergency road networks in the future 

1-6. To prepare a draft instruction for design and construction of structures, lifelines and buildings 
adjacent to the emergency road networks, to be included in the urban development plan 

1-7. To hold seminars and workshops on the plans related to the emergency road networks 
1-8. To hold Simulation (Drill) utilizing disaster scenario based on the result of damage estimation and 

in consideration of the emergency road networks 

Iranian Side 
1. Counterpart Personnel 
- Project director 
- Project manager 
- Traffic management 
- Bridge earthquake-resistant engineering 
- Building earthquake- resistant engineering 
- Urban disaster management 
- Lifeline disaster management 
- Museum planning and operation 
- Museum exhibition and interior design 
- Community-based disaster management 
- Plan and program for disaster education 
and training 

- Seismograph network 
- Early warning 
- GIS and database management/Software 
Engineering 

- Communication system 
- Administrative Officials 
2. Facility and Equipment 
- Project office 
- Necessary information and data 
- Backup communication system 
- Others as necessary 
3. Project Implementation Budget 
- Disaster management museum and the 
exhibits 

- Education tools and materials 
- Mahalle scale disaster drills 
- Installation of backup communication 
system for the QD&LE system (e.g.  

 Construction of antenna towers) 
- Installation of seismographs and data 
processing computers, power supply and 
data transmission system for EEWS 

- Software development for EEWS and the 
QD&LE system 

- Others as necessary 
4. Others 
- Joint Coordinating Committee (JCC) 
- Necessary committees 

Japanese Side 
1. Expert 
- Chief advisor 
- Disaster risk management 
- Traffic management 
- Bridge earthquake- 
resistant engineering 

- Building earthquake- 
 resistant engineering 
- Urban disaster 
management 

- Lifeline disaster 
management 

- Museum planning and 
operation 

- Museum exhibition and 
interior design 

- Community-based 
disaster management 

- Plan and program for 
disaster education and 
training 

- Seismograph network 
- Early warning 
- GIS and database 
management/Software 
Engineering  

- Communication system 
- Project coordinator 
2. Equipment 
- 4 seismographs for EEWS 
- Others as necessary 
3. Counterpart Training in 

Japan 
- As necessary 
4. Others 
- Advisory committee 
-Supervision of software 
development 

- Necessary 
information and 
data from 
counterparts and 
other organizations 
are obtained by the 
commencement of 
the project. 

- Relationship 
between TDMMO 
and related 
organizations is 
maintained through 
the exciting 
technical 
committees. 

 
[Pre-condition] 
- Full-time staff of 
TDMMO are 
assigned to the 
project based on 
formal 
administrative 
order. 

 

2-1. To study current public awareness on the earthquake disaster 
2-2. To study the contents and effectiveness of the disaster education for the public in the past 
2-3. To review and improve the existing master plan on public training and awareness for the 

earthquake disaster management including short term (from 2 to 3 years) action plans. 
2-4. To prepare public education training tools and materials 
2-5. To prepare and finalize basic concept, display plan, circulation scenario, floor plan, spaces 

required, equipment plan for each space and drawing of each section for the disaster management 
museum 

2-6. To prepare a public education plan and program conducted at the disaster management museum 
2-7. To prepare an operation and management plan of the disaster management museum 
2-8. To hold workshops on the community-based disaster management 
2-9. To conduct emergency evacuation drill in designated Mahalle 
3-1. To prepare an improvement plan on early warning including the QD&LE system 
3-2. To prepare an improvement plan of the existing seismograph network in and around Tehran 

considering future implementation of the earthquake early warning system (EEWS2) 
3-3. To develop a pilot scale earthquake early warning system and prepare an action plan for further 

development of the system including necessary measures to be taken by related organization 
such as water, electricity, gas, fuel pipes, fire and safety service, and subways 

3-4. To strengthen data communication system for the QD&LE system based on investigation of 
communication systems, recommendation of suitable systems and development of backup lines 

3-5. To increase items of the QD&LE system in addition to buildings and casualties 
3-6. To install a seismic intensity early warning system for emergency response and public awareness 
3-7. To improve the current multi-layered warning system for more effective emergency response 

activities 
3-8. To prepare a plan to introduce a post-earthquake (secondary events) information and warning 

system 
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Attachment B  Project Design Matrix Version 2 (PDM2) 

  
Project Name: Project for Capacity Building for Earthquake Risk Reduction and Disaster Management in Tehran 
Project Duration: From April, 2012 to February, 2015 (35 months) 
Implementing Agency: Tehran Disaster Mitigation and Management Organization (TDMMO) 
Project Site: Tehran Municipality 
Target Group: Counterpart, related organizations, communities 
 

Narrative Summary Objectively Verifiable Indicator Means of Verification Important Assumption 
[Overall Goal]    
Integrated preparedness for response of Tehran 
Municipality against earthquake disaster is 
improved. 
 

- Comprehensive Master Plan on Urban Seismic Disaster 
Prevention and Management for the Greater Tehran area is 
revised based on the outputs of the project. 

- Priority actions following the master plan are implemented. 

- Revised and latest version of Comprehensive 
Master Plan on Urban Seismic Disaster Prevention 
and Management for the Greater Tehran area 

- Implementation reports 

- 

[Project Purpose]    
In the three areas of road disaster management, 
community disaster management and early 
warning, preparedness for response against 
earthquake disaster of Tehran Municipality is 
improved. 

1. Plans formulated in the project are shared with related 
organizations in the existing technical committees. 

2. Short term action plans (from 2 to 3 years) in the improved 
master plan on public training and awareness for the 
earthquake disaster management are achieved. 

3. Early warning to related organizations is functioned. 

1. Result of activities conducted by counterparts by 
the time of the final evaluation of the Project 

2. Project reports 
3. Project reports, Operation records 

- Disaster management 
institution and policy of 
Tehran Municipality are not 
fundamentally changed. 

- TDMMO and related 
organizations are properly 
budgeted and staffed. 

- Cooperation relationship 
with other partners is 
maintained for relief and 
rescue activities. 

[Outputs]    
1. Capabilities of TDMMO for formulation, 

operation, maintenance, and management of 
plans related to road management against 
earthquake disaster are improved. 

1-1. The emergency road networks are updated. 
1-2. A redundancy plan of emergency road networks is 

formulated. 
1-3. A seismic resistant plan for emergency road networks is 

formulated. 
1-4. An operation and maintenance plan for road networks is 

formulated. 
1-5. A draft instruction for design and construction of 

structures, lifelines and buildings adjacent to the 
emergency road networks is formulated. 

1-6. Seminars and workshops on the plans related to 
emergency road networks are held for counterparts and 
related organizations more than 5 times. 

1-7. Disaster Imagination Game (DIG) related to emergency 
road networks are held for counterparts and related 
organizations more than 3 times. 

1-1. Project reports, The emergency road networks 
1-2. Project reports, Redundancy plan 
1-3. Project reports, Seismic resistant plan 
1-4. Project reports, Operation and maintenance plan 
1-5. Project reports, Instruction 
1-6. Project reports 
1-7. Project reports 

- Most of trained staff 
continue working as 
counterparts. 

- Expected large earthquake 
does not occur during the 
project period.  

Modifications are underlined. 

December 7th, 2013 
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Project Design Matrix (PDM2) 

Narrative Summary Objectively Verifiable Indicator Means of Verification Important Assumption 
2. Capabilities of TDMMO for formulation, 

operation, maintenance, and management of 
plans related to community-based disaster 
management against earthquake disaster are 
improved. 

2-1. An exhibition plan of the disaster management museum is 
formulated. 

2-2. Short term action plans (from 2 to 3 years) are formulated. 
2-3. An operation and management plan of the disaster 

management museum is formulated. 
2-4. Workshops on the community-based disaster management 

are held using training tools and materials developed in the 
project more than 12 times by more than 6 trained 
counterparts. 

2-5. More than 12 of professional staff for the disaster 
management museum are educated and trained based on a 
public education plan and program formulated in the project. 

2-1. Project reports, Exhibition plan 
2-2. Project reports, Short term action plans 
2-3. Project reports, Operation and management 

plan 
2-4. Project reports, Training tools and materials 
2-5. Project reports, Public education plan and 

program 

 

3. Capabilities of TDMMO for formulation of 
plans related to early warning and operation, 
maintenance and management of the system 
including the QD&LE system installed in the 
previous project are improved. 

3-1. An installation plan of seismographs is formulated. 
3-2. A pilot scale earthquake early warning system with 

seismographs is installed.  
3-3. Backup communication line for the QD&LE system is 

established. 
3-4. The QD&LE system incorporated more than 3 Items is 

functioned. 
3-5. A plan to introduce a post-earthquake (secondary events) 

information and warning system is formulated. 
3-6. A seismic intensity early warning system is demonstrated. 

3-1. Project reports, Installation plan 
3-2. Project reports 
3-3. Project reports, Operation records 
3-4. Project reports, Operation records 
3-5. Project reports, Plan for the post-earthquake 

information and warning system 
3-6. Project reports 
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Project Design Matrix (PDM2) 

 

Narrative Summary Inputs Important 
Assumption 

[Activities] [Inputs]  
1-1. To upgrade the emergency road networks introducing new methodology, in consideration of an 

expansion of Tehran, the location of relevant facilities for disaster emergency operations in/out of 
Tehran and others 

1-2. To prepare multiple and alternative plans of the main emergency road network in conjunction with 
other transportation systems such as air transportation, railways and subways 

1-3.To assess vulnerability of the emergency road networks based on the aspects including lifeline 
facilities such as stations and lines of water, gas, electricity and telecommunication, etc. and their 
interactions 

1-4. To prepare a seismic resistant plan for the vulnerability of the emergency road networks including 
bridges and tunnels 

1-5. To prepare an operation and maintenance plan of the emergency road networks including 
methodology of clearing the roads after an earthquake, and methodology of revising and 
expanding the emergency road networks in the future 

1-6. To prepare a draft instruction for design and construction of structures, lifelines and buildings 
adjacent to the emergency road networks, to be included in the urban development plan 

1-7. To hold seminars and workshops on the plans related to the emergency road networks 
1-8. To hold Simulation (Drill) utilizing disaster scenario based on the result of damage estimation and  

in consideration of the emergency road networks 

Iranian Side 
1. Counterpart Personnel 
- Project director 
- Project manager 
- Traffic management 
- Bridge earthquake-resistant engineering 
- Building earthquake- resistant engineering 
- Urban disaster management 
- Lifeline disaster management 
- Museum planning and operation 
- Museum exhibition and interior design 
- Community-based disaster management 
- Plan and program for disaster education 
and training 

- Seismograph network 
- Early warning 
- GIS and database management/Software 
Engineering 

- Communication system 
- Administrative Officials 
2. Facility and Equipment 
- Project office 
- Necessary information and data 
- Backup communication system 
- Others as necessary 
3. Project Implementation Budget 
- Disaster management museum and the 
exhibits 

- Education tools and materials 
- Mahalle scale disaster drills 
- Installation of backup communication 
system for the QD&LE system (e.g.  

 Construction of antenna towers) 
- Installation of seismographs and data 
processing computers, power supply and 
data transmission system for EEWS 

- Software development for EEWS and the 
QD&LE system 

- Others as necessary 
4. Others 
- Joint Coordinating Committee (JCC) 
- Necessary committees 

Japanese Side 
1. Expert 
- Chief advisor 
- Disaster risk management 
- Traffic management 
- Bridge earthquake- 
resistant engineering 

- Building earthquake- 
 resistant engineering 
- Urban disaster 
management 

- Lifeline disaster 
management 

- Museum planning and 
operation 

- Museum exhibition and 
interior design 

- Community-based 
disaster management 

- Plan and program for 
disaster education and 
training 

- Seismograph network 
- Early warning 
- GIS and database 
management/Software 
Engineering  

- Communication system 
- Project coordinator 
2. Equipment 
- 4 seismographs for EEWS 
- Others as necessary 
3. Counterpart Training in 

Japan 
- As necessary 
4. Others 
- Advisory committee 
-Supervision of software 
development 

- Necessary 
information and 
data from 
counterparts and 
other organizations 
are obtained by the 
commencement of 
the project. 

- Relationship 
between TDMMO 
and related 
organizations is 
maintained through 
the exciting 
technical 
committees. 

 
[Pre-condition] 
- Full-time staff of 
TDMMO are 
assigned to the 
project based on 
formal 
administrative 
order. 

 

2-1. To study current public awareness on the earthquake disaster 
2-2. To study the contents and effectiveness of the disaster education for the public in the past 
2-3. To review and improve the existing master plan on public training and awareness for the 

earthquake disaster management including short term (from 2 to 3 years) action plans. 
2-4. To prepare public education training tools and materials 
2-5. To prepare and finalize basic concept, display plan, circulation scenario, floor plan, spaces 

required, equipment plan for each space and drawing of each section for the disaster management 
museum 

2-6. To prepare a public education plan and program conducted at the disaster management museum 
2-7. To prepare an operation and management plan of the disaster management museum 
2-8. To hold workshops on the community-based disaster management 
2-9. To conduct emergency evacuation drill in designated Mahalle 
3-1. To prepare an improvement plan on early warning including the QD&LE system 
3-2. To prepare an improvement plan of the existing seismograph network in and around Tehran 

considering future implementation of the earthquake early warning system (EEWS) 
3-3. To develop a pilot scale earthquake early warning system and prepare an action plan for further 

development of the system including necessary measures to be taken by related organization 
such as water, electricity, gas, fuel pipes, fire and safety service, and subways 

3-4. To strengthen data communication system for the QD&LE system based on investigation of 
communication systems, recommendation of suitable systems and development of backup lines 

3-5. To increase items of the QD&LE system in addition to buildings and casualties 
3-6. To install a seismic intensity early warning system for emergency response and public awareness 
3-7. To improve the current multi-layered warning system for more effective emergency response 

activities 
3-8. To prepare a plan to introduce a post-earthquake (secondary events) information and warning 

system 
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Work Flow Chart 
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Plan of Operation Version 3 Revised on 20141218

Project Name: Project for Capacity Building for Earthquake Risk Reduction and Disaster Management in Tehran
Project Duration: From April 2012 to October 2015 (43 months)

2012 2013 2014 2015

4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

(1)

1-1 To upgrade the emergency road networks introducing new methodology, in consideration of an expansion of Tehran, the location of relevant facilities for disaster
emergency operations in/out of Tehran and others

1-2 To prepare multiple and alternative plans of the main emergency road network in conjunction with other transportation systems such as air transportation, railways
and subways

1-3 To assess vulnerability of the emergency road networks based on the aspects including lifeline facilities such as stations and lines of water, gas, electricity and
telecommunication, etc. and their interactions

1-4 To prepare a seismic resistant plan for the vulnerability of the emergency road networks including bridges and tunnels

1-5 To prepare an operation and maintenance plan of the emergency road networks including methodology of clearing the roads after an earthquake, and
methodology of revising and expanding the emergency road networks in the future

1-6 To prepare a draft instruction for design and construction of structures, lifelines and buildings adjacent to the emergency road networks, to be included in the
urban development plan

1-7 To hold seminars and workshops on the plans related to the emergency road networks

1-8 To hold Simulation (Drill) utilizing disaster scenario based on the result of damage estimation and in considerlation of the emergency road networks

(2)

2-1 To study and current public awareness on the earthquake disaster

2-2 To study the contents and effectiveness of the past disaster education for the public in the past

2-3 To review and improve the existing master plan on public training and awareness for the earthquake disaster management

2-4 To prepare public education training tools and materials

2-5 To prepare and finalize basic concept, museum display plan, circulation scenario, floor plan, spaces required, equipment plan for each space and drawing of
each section

2-6 To prepare a public education plan and program conducted at the disaster management museum

2-7 To prepare an operation and management plan of the disaster management museum

2-8 To hold workshops on the community-based disaster management

2-9 To conduct emergency evacuation drill in designated Mahalle

(3)

3-1 To prepare an improvement plan on early warning including the QD&LE system.

3-2 To prepare an plan improvement plan of the existing seismograph network in and around Tehran considering future implementation of the
earthquake early warning system (EEWS )

3-3 To develop a pilot scale earthquake early warning system and prepare an action plan for further development of the system including necessary
measures to be taken by related organization such as water, electricity, gas, fuel pipes, fire and safety service, and subways

3-4 To strengthen data communication system for the QD&LE system based on investigation of communication systems, recommendation of
suitable systems and development of backup lines.

3-5 To increase items of the QD&LE system in addition to buildings and casualties

3-6 To install a seismic intensity early warning system for emergency response and public awareness.

3-7 To improve the current multi-layered warning system for more effective emergency response activities.

3-8 To prepare a plan to introduce a post-earthquake (secondary events) information and warning system.

Joint Coordinating Committee

Evaluation

Training in Japan                                                                                                                         Output 1

Training in Japan                                                                                                                         Output 2

                                                                                                                                                      Output 3

                                                                                                                                                      DMMO

Activities

Capabilities of TDMMO in regard to road management against earthquake disaster are improved.

Capabilities of TDMMO in regard to the community-based disaster management against earthquake disaster are improved.

 Capabilities of TDMMO in regard to early warning including the QD&LE system installed in the previous project are improved.
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 سابقه ي اعزام كارشناسان ژاپني

  



Dispatch record of Japanese experts 
 
 
 

Name 

Duration in Iran (days of stay) 
Total 
Days 

1st FY 
Apr 2012 － 
 Mar 2013 

2nd FY 
Apr 2013 － 
 Mar 2014 

3rd FY 
Apr 2014 － 
 Mar 2015 

4th FY 
Apr 2015－ 
 

1 Ichiro Kobayashi 
Chief Advisor/Disaster Risk 
Management 

4/9-4/23 
9/16-9/25 

(15) 
(20) 

12/8-12/27 (20) 9/9-10/3 
2/1-2/20 

(25) 
(20) 

10/4-10/18 (15) 115 

2 Osamu Nishii 
Deputy Chief 
Advisor/Disaster Risk 
Management 

4/5-4/26 
1/31-2/26 

(22) 
(27) 

11/18-12/12 (25) 4/10-5/4 
11/27-12/23 
2/9-2/23 

(25) 
(27) 
(15) 

8/6-8/19 (14) 155 

3 Ryoji Takahashi 
Deputy Chief 
Advisor/Traffic Management 

5/17-6/5 
10/29-11/17 

(20) 
(20) 

4/1-4/25 
10/10-11/3 
1/13-2/6 

(25) 
(25) 
(25) 

5/8-5/27 
9/4-10/3 
2/5-2/24 

(20) 
(30) 
(20) 

  185 

4 Hiroshi Adachi 
Bridge Earthquake-resistant 
Engineering 

5/17-6/10 
9/2-9/26 

(25) 
(25) 

4/1-4/25 
10/3-10/27 

(25) 
(25) 

5/8-6/1 
9/4-10/3 

(25) 
(30) 

  155 

5 Akio Hayashi 
Building 
Earthquake-resistant 
Engineering 

5/17-6/5 
 

(20) 
 

4/1-4/25 
10/3-10/27 

(25) 
(25) 

5/8-5/27 
 

(20) 
 

  90 

6 Katsu Kato Urban Disaster Management 
5/22-6/10 
11/6-11/30 

(20) 
(25) 

4/8-4/30 
10/3-10/29 
1/13-2/6 

(23) 
(27) 
(25) 

9/4-10/3 
2/5-2/24 

(30) 
(20) 

5/3-5/17 (15) 185 

7 Seiji Kamioka 
Lifeline Disaster 
Management  

5/17-6/5 
9/2-9/26 

(20) 
(25) 

4/1-4/25 
10/3-10/27 

(25) 
(25) 

5/8-6/1 
9/4-10/3 
 

(25) 
(30) 

 

  150 

8 Yuko Sasa 
Museum Planning and 
Operation 

4/5-4/26 
7/7-7/26 
10/8-11/6 
1/28-2/21 

(22) 
(20) 
(30) 
(25) 

  5/8-6/4 
9/4-10/3 
11/27-12/26 

(28) 
(30) 
(30) 

  185 

9 Kino Sawanobori 
Museum Exhibition and 
Interior Design 

7/7-7/26 
10/8-11/11 
1/28-2/26 

(20) 
(35) 
(30) 

11/25-12/12 (18)     103 
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Name 

Duration in Iran (days of stay) 
Total 
Days 

1st FY 
Apr 2012 － 
 Mar 2013 

2nd FY 
Apr 2013 － 
 Mar 2014 

3rd FY 
Apr 2014 － 
 Mar 2015 

4th FY 
Apr 2015－ 
 

10 Koichi Shiwaku 
Community-based Disaster 
Risk Management 

7/2-7/26 
10/25-11/15 
1/22-2/18 

(25) 
(22) 
(28) 

11/16-12/10 
1/6-1/30 

(25) 
(25) 

    125 

11 Tomoko Shaw 

Plan and Program for 
Disaster Education and 
Training/Community-based 
Disaster Risk Management 

7/1-7/20 
11/12-12/6 
1/29-2/22 

(20) 
(25) 
(25) 

4/8-4/30 
8/19-9/13 
11/18-12/13 

(23) 
(26) 
(26) 

8/18-10/3 
11/17-12/19 
1/27-2/20 

(47) 
(33) 
(25) 

  250 

12 Takaho Kita Seismograph Network 
9/6-9/30 
2/11-3/7 

(25) 
(25) 

9/20-10/14 
2/8-2/27 

(25) 
(20) 

6/1-6/27 
11/3-12/5 

(27) 
(33) 

  155 

13 Sugio Imamura Early Warning System 

4/5-5/17 
9/2-10/1 
11/14-12/30 
2/21-3/13 

(43) 
(30) 
(47) 
(21) 

9/8-10/14 
11/24-12/30 
1/26-2/14 

(37) 
(37) 
(20) 

5/15-6/13 
8/28-10/10 
11/27-12/23 
2/2-2/20 

(30) 
(44) 
(27) 
(19) 

4/17-5/7 
7/31-8/20 
10/1-10/18 

(21) 
(21) 
(18) 

415 

14 Hiroyuki Maeda 
GIS and Database 
Management/Software 
Engineering 

4/5-4/20 
9/6-10/9 
2/2-3/13 

(16) 
(34) 
(40) 

4/25-5/24 
9/12-10/11 
11/21-12/20 
2/2-2/21 

(30) 
(30) 
(30) 
(20) 

5/8-6/6 
8/23-10/6 
2/1-2/20 

(30) 
(45) 
(20) 

  295 

15 Yoshio Kato Communication System 
4/5-4/26 
9/6-9/30 
2/11-3/7 

(22) 
(25) 
(25) 

4/30-5/24 (25) 5/22-6/20 
11/3-11/25 

(30) 
(23) 

  150 

16 Hiroto Yamauchi 

Project 
Coordinator/Assistant for  
Earthquake Early Warning 
System 

4/5-4/26 
9/13-9/27 

(22) 
(15) 

      37 

Total 2,750 
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List of participants of counterpart training in Japan 
 

Period Name Organization Visited Institutions and Course 

Counterpart Training in Japan (Earthquake Early Warning) 

10 Dec - 21 Dec, 

 2012 

1 Mr.NADI Mohsen Vice President, TDMMO 
1. Japan Meteorogical Agency (JMA) 

2. NIED(National Research Institute for Earth 

Science and Disaster Prevention) 

3. Kogakuin University 

4. Tohoku University 

5. Kesennuma City 

6. NHK(Japan Broadcasting Corporation) 

7. National Disaster Medical Center 

8. Minato City 

9. NTT(Nippon(Japan) Telegraph and Telephone 

Corporation) DOCOMO INC. 

10. Kobe Municipal Government 

11. Hyogo Prefectural Government 

12. Disaster Reduction and Human Renovation 

Institute 

2 Mr.MOZAFARI Abdollah TDMMO 

3 Mr.SHODJA Seyed Ali TDMMO 

4 Mr.HEIDARI Reza TDMMO 

5 Mr.SAFI ARIAN Reza TDMMO 
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Period Name Organization Visited Institutions and Course 

Counterpart Training in Japan (Road Disaster Management) 

22 Feb - 6 Mar, 2014 

1 Mr.NADI Mohsen Vice President, TDMMO 

1. Kobe Municipal Government 

2. Hyogo Prefectural Government 

3. Hyogo Earthquake Research Center (E-defense) 

4. Hyogo Prefectural Emergency Management and 

Training Center 

5. West Nippon Expressway Company 

6. Osaka Gas Engineering Co.,Ltd 

7. Ishinomaki city（Story teller, NEWSee, 

Downtown Creative Reconstruction Committee） 

8. Tokyo Metropolitan Government 

9. National Police Agency / Metropolitan Police 

Department 

10. Waterbus Cruise (Tokyo Mizube Cruising Line) 

around Tokyo for viewing several Bridges 

11. Tokyo National Highway Office(Ministry of 

Land, Infrastructure, Transportation and Tourism 

Kanto Regional Development Bureau) 

12. Cabinet Office 

2 Ms.SHARIFI Khadijeh TDMMO 

3 Mr.FATTAHI Homayoun 
Tehran Traffic Control Center 

Tehran Traffic Control Company 

4 
Mr.SHAMSHIRI DAREINI 

Hessam 
TDMMO 

5 
Mr.ALIKHANI 

Mohammadreza 
TDMMO 
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Period Name Organization Visited Institutions and Course 

Counterpart Training in Japan (Disaster Education and Museum) 

22 Feb - 6 Mar, 2014 

1 Ms.SALEH Fatemeh TDMMO 

1. Disaster Reduction and Human Renovation 

Institute 

2. Kobe Municipal Government 

3. Plus arts 

4. Planning and Reality of Disaster Museum by 

Prof. Murosaki, Emeritus Prof. Kobe Univ. 

5. Hokudan Earthquake Memorial Park 

6. Ishinomaki city（Story teller, NEWSee, 

Downtown Creative Reconstruction Committee） 

7. Honjo Bosai Kan (Life Safety Learning Center) 

8. Educational contents for promoting safer 

constructions by Prof. Fukuwa, Nagoya Univ. 

9. Rescue now 

10. Edo Tokyo Museum 

11. Sona AREA, Tokyo Rinkai Disaster Prevention 

Park 

12. Transferring Scientific Knowledge of Disasters by 

Dr. Nouguchi 

13. Cabinet Office 

2 
Ms.ASHTARIMAHINI 

Ameneh 
TDMMO 

3 
Mr.FATEHI MANESH 

Keivan 
District One of Tehran Municipality 

4 Ms.KESHANI Sara TDMMO 

5 
Mr.FAYEZ POUR 

Mohammad 

Safety & Security Department 

Tehran Municipality 
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Period Name Organization Visited Institutions and Course 

Capacity Building for Earthquake Risk Reduction and Disaster Management in Tehran - Training for Disaster Managers of Megacities 

17 May - 28 May, 

2015 

1 Mr.SADEGHI Ahmad President, TDMMO 1. Hyogo Earthquake Research Center (E-defense) 

2. Hyogo Prefectural Emergency Management and 

Training Center 

3. Hyogo Prefectural Government 

4. Disaster Reduction and Human Renovation 

Institute 

5. Ishinomaki city（Story teller, NEWSee, 

Downtown Creative Reconstruction Committee） 

6. Cabinet Office, Tokyo Rinkai Disaster Prevention 

Park 

7. Tokyo Metropolitan Government 

8. Sumida City Government 

9. Honjo Bosai Kan (Life Safety Learning Center) 

10. Japan Meteorogical Agency (JMA) 

11. Fire and Disaster Management Agency/ 

Metropolitan Fire Department 

2 Ms.SALEH Fatemeh TDMMO 

3 Mr.MODIRROSTA Hassan 
Deputy Mayor, Urban Services 
Deputy, Municipality of Alborz 
Province 

4 
Mr.BAGHBAN NEZHAD 
Abolghassem 

Advisor to Mayor & Director, 
Disaster Management, Municipality 
of Mashhad 

5 Mr.JOWKAR Rahim 
Technical Assistant, Fire Fighting, 
Municipality of Shiraz 

6 Mr.MORADI Ahmadreza 
Manager, Disaster Mitigation and 
Managment Center, Municipality of 
Isfahan 

7 
Mr.HASSANNEZHAD 
AMJADI Masoud 

Manager, Disaster Managment, 
Municipality of Tabriz 

8 
Mr.ALAVIRAZAVI 
RAVARI Akbar 

Head of Center, Disaster 
Managment Center, Municipality of 
Kerman 

9 Mr.JAFARI Fereydoun 
Senior Expert, Communication and 
International Affairs Center, 
Municipality of Tehran 

10 Mr.MORADI Mohsen Head, Office, Tehran 

11 Ms.VAZIRPOUR Shabbou TDMMO 
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 6 پيوستها
 ليست تجهيزات خريداري شده

  



 
List of Equipment 

 
 

No Equipment Specification Quantity Total Price Place of 
Use 

Date of 
Handover 

1 GIS Software Arc View 10.0 1 JPY 1,150,000 TDMMO Oct.13, 2015 
2 GIS Software Spatial Analyst 1 TDMMO Oct.13, 2015 
3 GIS Software Network Analyst 1 TDMMO Oct.13, 2015 
4 A3 Color Printer Epson Stylus 

Photo 1410 
1 USD 517 TDMMO Oct.13, 2015 

5 Multi-function 
printer 

Sharp AR-5520D 1 USD 1,936 TDMMO Oct.13, 2015 

6 Computer GIGABYTE 
H61MS2-B3 + 
SAMSUNG 22inch 
LCD 

2 IRR 39,500,000 TDMMO Oct.13, 2015 

7 GPS receiver GeoSIG RS-232 4 IRR 
3,938,810,618 

TDMMO Oct.13, 2015 
8 Triaxial Force 

balance 
Accerometer 

GeoSIG AC73 4 TDMMO Oct 13, 2015 

9 GMSplus 
Measuring 
System 

GeoSIG 
 

4 
 

TDMMO Oct 13,2015 
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 7 پيوستها
 JCCصورتجلسه ي
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 8 پيوستها
 فهرست مدارك/ اطالعات جمع آوري شده

 



No. Title Year Publisher Type of Data Original/ 
Copy Language

G-1 Population Not written TDMMO CD Original English

G-2
MATLAB Guide to Finite Elements 
(An interactive Approach)

2007

Author: Peter Issa Kattan . 
Translated to Farsi by: Touraj 
Zakizadeh
Koohenour Publications

Book with CD Original Farsi 

G-4
Code for Complying the Operation 
Plan for Tehran Municipality ( 2011-
2013)

2011
Tehran municipality; Deputy of 
planning and urban development

Booklet Original Farsi

G-5 The Guide/tourist Map of Tehran 2012 2012
Tehran Province Cultural 
Heritage, Handicrafts and 
Tourism Organization

Map Original
Farsi & 
English

G-7 Iran Tourism Road Map Not written
Rahnama Information 
disseminators tehran Institue

Map Original
Farsi & 
English

G-8 Map of Islamic Republic of Iran Not written
Gitashenasi Geographic & 
Cartographic Institute

Map Original English

G-9 New map of Tehran Not written
Gitashenasi Geographic & 
Cartographic Institute

Map Original English

G-10 General map of Tehran Not written
Gitashenasi Geographic & 
Cartographic Institute

Map Original English

1-1
HAZUS-MH MR4 Technical Manual:
Chapter 15; Direct economic losses

Not written
Not known

Copied paper

Copy; 
only chapter 
15  was 
printed

English

1-2
HAZUS-MH MR4 Technical Manual:
Chapter 8; Direct damage to lifelines-
utility systems

Not written
Not known

Copied paper

Copy; 
only chapter 
8  was 
printed

English

1-3
HAZUS-MH MR4 Technical Manual:
Chapter 7; Direct damage to lifelines-
utility systems

Not written
Not known

Copied paper

Copy; 
only chapter 
7  was 
printed

English

1-4
Road & Railway Bridges Seismic 
Resistant Code of Practice

2008
Iranian National Standardization 
Organization

Copied paper Copy
Farsi & 
English

1-5
Iranian Code of Practice for Seismic 
Resistant Design of Buildings (Second 
edition)

2003 BHRC Publications Copied paper Copy English

1-6
Iranian Code of Practice for Seismic 
Resistant Design of Buildings (Third 
edition)

Not written BHRC Publications Copied paper Copy English

1-7
 Seismic Resistant Design of Buildings 
-Code of Practice  (Third revision)

Not written
Institute of Standards 

&Industrial Research of Iran
Copied paper Copy Farsi

2-1
Earthquake happened, the house was 
shaken…

2011
Tehran Publications. 
Author/Poet: Mustafa 
Rahmandoust

Children's poetry 
book about 
earthquake

Original Farsi

2-2 Dona and Dana in earthquake 2008
Taher Publications.
Author: Zeynab Tabatabayi
Owned & ordered by: TDMMO

Children's story 
book about 
earthquake

Original Farsi

2-3 Preparedness against earthquake 2005
Publisher: TDMMO. 
Prepared by: Islamic City 
Council of Tehran

Booklet Original Farsi

2-4
Guideline for forming disaster 
management team in residential 
buildings (Amaken)

2002
TDMMO. 

Book Original Farsi

List of Collected Documents/Data

Output1

Output2

General
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No. Title Year Publisher Type of Data Original/ 
Copy Language

2-5

1-Knowing about earthquake
2-Psychological support
3-Are you prepared? 
4-Rescue bag
5-Retrofitting non-structural elements 
 
6-Shelter-seeking and emergency 
evacuation

Not written
TDMMO. 

Set of brochures for 
public education on 
preparedness 
against earthquake

Original Farsi

2-6
Earthquake Damage Reduction of 
Building Non-structural Elements

2008
TDMMO. 

Book Original Farsi

2-7 Disaster Management 2008
TDMMO. 

Book Original Farsi

2-8
Safe and secure mountain: Guideline 
for safe hiking/mountain climbing in 
North Tehran

2012
TDMMO. 

Book Original Farsi

2-9

1-Fundamentals of mountain climbing
2-Survival in mountains
3-Safe routes in North Tehran 
mountain
4-Hypothermia & Frostbites
5-Weather forecasting& Lightening
6- Hyperthermia

Not written
TDMMO. 

Set of brochures for 
public education on 
safety while 
mountain climbing

Original Farsi

2-10
Exhibition & Museum of 
history/culture of childhood

2013
Research Institute of 
history/culture of childhood

Brochure to give 
information on 
forthcoming 
exhibition

Original Farsi

2-11 Preparedness against earthquake Not written
TDMMO. CD for educating 

student at schools
Original Farsi

2-12 The Price of Smile of Children of Bam 2005
TA publications. 
Author: Ahmad Khalili

Book : a 
Documentary on 
Bam earthquake 
and children during 
the disaster

Original
Farsi, English, 

Japanese

2-13
Master Plan for Training disaster 
management

2009 TDMMO
Mater Plan Draft 
Document printed 
out

Copy Farsi

2-14
Scientific Journal of Architecture & 
Urbanism

1994/95
Not known; 
Author:  a team of 20 people

Journal Original
Farsi & 
English

2-15
5th Exhibition for children and youth: 
games, entertainment and education

2013
City of Tehran municipality;     
Cultural & Social affairs Deputy

Booklet Original Farsi

2-16
Training how to get prepared against 
earthquake

Not written TDMMO Brochure Original Farsi

2-17

Let's live safe and secure: Plan for 
formation of disaster management 
team of  residential buildings 
(Amaken)

Not written TDMMO Brochure Original Farsi

2-18

Preparedness against earthquake 
series:
1-Shelter seeking
2-Tehran condition in terms of seismic 
activity

Not written TDMMO
Brochure series: 
Preparedness 
against earthquake

Original Farsi

2-19
Research Institute of History of 
Children's Literature

Not written
Research Institute of History of 
Children's Literature

Brochure for 
introduction of the 
institute

Original Farsi

A8-2



No. Title Year Publisher Type of Data Original/ 
Copy Language

2-20
Iran National Museum  , Ancient Iran 
Museum

Not written Iran National Museum

Brochure on 
information 
regarding
Ancient Iran 
Museum

Original Farsi

3-1 Patsa Industry Not written Patsa Industry 
Company 
Booklet/brochure

Original Farsi

3-2 Telemetry -SCADA training course Not written Patsa Industry 

Brochure for 
Telemetry -SCADA 
training course that  
Patsa Company 
offers

Original Farsi

3-3 Journal of Earth and Space Physics 2011 Tehran University 
Journal (Book 
format)

Original Farsi

3-4 Cities of the World 2011 Dr Mohsen Ebrahimi Mojarad Journal Original Farsi

3-5
Vijeo Citect (SCADA software)
Vijeo Historian (reporting software)

Not written Patsa Industry 

Brochure for 
introducing 
technical 
specifications of the 
software

Original English

3-6
How much city of Tehran is prone to 
earthquake and manner of its speed

2009 TDMMO Book Original Farsi

3-7
"Anar" Early Warning & Seismic 
Network Management System

2013 Mashhad University

Booklet which 
contains brochures 
of EEWS which are 
developed and sold 
by Mashhad 
University

Original Farsi

3-8

Introduction to activities of National 
Geology & Mineral Research 
Organization  - Geological Survey of 
Iran

2011
National Geology & Mineral 
Research Organization

Booklet Original Farsi

3-9 Geology and mine 2011
National Geology & Mineral 
Research Organization

Journal Original Farsi

3-10
Development of an Earthquake Early 
Warning System & its benefits

2011
Journal : Quality Review, No. 
38 

An Article/paper in 
a journal

Copy English

3-11
Software products of Oil Industry 
Research Center

Not written Oil Industry Research Center Brochure Original Farsi

Output3
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