
 برنامه عملیاتی پاسخ به مخاطرات داخلی و خارجی مرکس آیت اله موسوی

  :  خزاثی آعبًغَرّب 

ای اس ػَاهل  اعت ٍ ػولکزد آى در ّوبٌّگی ثب هجوَػِ  تزیي اجشای هجوَػِ ثْذاؽت ٍ درهبى ثیوبرعتبى یکی اس هْن :هقذهِ 

. گزدد هی  دیگز هٌجز ثِ تأهیي عالهت جبهؼِ

آعبًغَر ثؼٌَاى یکی اس اثشارّبی حیبتی در هزاکش درهبًی اس اّویت ٍیضُ ای ثزخَردار اعت چزا کِ دارای کبرکزدّبی  در ایي هیبى 

هختلف در سهبًْب ٍهکبًْبی هختلف هیجبؽذ اًتقبل عزیغ  ٍایوي ثیوبراى ٍتجْیشات ٍحول ًٍقل اس افلی تزیي کبرکزد آعبًغَرّب در 

ر هوکي اعت ثٌب ثِ دالئلی دچبر ػذم کبرائی ؽذُ کِ ایي هؾکل در فَرت ػذم هذیزیت فحیح گبّب ایي اثشا.ثیوبرعتبًْب اعت  

عبسی آعبًغَرّب، ّز اس چٌذی ؽبّذ رخذادّبی ًبگَاری ّغتین  ثب ٍجَد اقذاهبت اًجبم ؽذُ جْت ایوي.هیتَاًذ ثحزاى ایجبد ًوبیذ

 .ؽَد هیکِ هٌجز ثِ ٍارد آهذى فذهِ ثِ اعتفبدُ کٌٌذگبى اس ایي ٍعیلِ 

:  تؼزیف آعبًغَر 

 .ثیي عجقبت عبختوبى ثَدُ ٍ در عجقبت هؾخقی ػول هی ًوبیذ ،دعتگبّی اعت دائوی کِ ثزای جب ثِ جبیی اؽخبؿ یب کبال

اثؼبد ٍ تجْیشات آى ثِ اؽخبؿ ثِ عَْلت اجبسُ اعتفبدُ هی دّذ ٍ هیبى ریلْبی هٌقَثِ ػوَدی ثب  ،دارای کبثیٌی اعت کِ عبختبر

 .درجِ حزکت هی کٌذ 15اًحزاف حذاکخز 

 .آعبًغَر ٍعیلِ ًقلیِ ػوَهی دائوی اعت کِ ثیي تزاسّبی اس قجل تؼزیف ؽذُ حزکت هی کٌذ

 :آعبًغَر در داخل هحیغی ًقت هی ؽَد کِ اس عِ قغوت تؾکیل ؽذُ اعت

ثزای ثزقزاری هَتَر ٍ گیزثکظ ٍ تبثلَ کٌتزل آعبًغَر ٍ تبثلَ ثزق : هَتَرخبًِ -1

ثزای ًقت درّب، ریلْب ٍ ّوچٌیي هحلی ثزای حزکت کبثیي ٍ ٍسًِ : اًغَرچبُ آط -2

در پبییي تزیي قغوت چبُ آعبًغَر،ثزای ضزثِ گیزّب ٍ ثبفزّب : چبّک -3

. هَتَر گیزثکظ ثؼٌَاى قلت آعبًغَر ٍ تبثلَ کٌتزل ثؼٌَاى هغش آعبًغَر ػول هی ًوبیذ

 

: ّذف 

  خزاثی آعبًغَرّب در سهبى ٍ اػضبی تین هذیزیت ثحزاى هزکش  ارتقبء ػولکزد کبرکٌبى * 

                                  

:  روش کار 

  :آمادگی 

 



گزچِ اقذاهبت سیبدی جْت ایوي عبسی آعبًغَرّب ثِ کبرگزفتِ ؽذُ ٍلی ّزچٌذ گبّی ؽبّذ رخذادّبی ًبگَاری ّغتین کِ هٌجز 

تَاًذ اس ایجبد چٌیي  کٌٌذگبى اس ایي ٍعیلِ گزدیذُ اعت اهب ثی تزدیذ ثب رػبیت ًکبت ایوٌی هیثِ ٍارد آهذى فذهبتی ثِ اعتفبدُ 

 .هغبیلی جلَگیزی کزدُ ٍ احتوبل ٍقَع حَادث را کبّؼ داد

 .کَدکبى ًجبیذ ثِ تٌْبیی اس آعبًغَر اعتفبدُ کٌٌذ(1

دعتزط کَدکبى کوتز اس ّفت عبل قزار ًگیزد ٍ یک ّبی فزهبى در هحلی ًقت ؽذُ کِ در  اهزٍسُ در ثیؾتز آعبًغَرّب دکوِ

کَدک قبدر ثِ احضبر ٍ فذٍر فزهبى ثزای آعبًغَر ًجبؽذ اهب ثزای پیؾگیزی اس ثزٍس هؾکالت ثزای کَدکبى خَد ثبیذ ثِ یبد داؽتِ 

 .عیبر خغزًبک اعتایي ٍعیلِ ثزای کَدکبى سیز ّفت عبل ة.ثبؽین کِ کَدکبى ًجبیذ ثِ تٌْبیی اس ایي ٍعیلِ اعتفبدُ کٌٌذ

 .ثِ ظزفیت آعبًغَر تَجِ کٌیذ (2

اعتفبدُ ثیؼ اس .خَاّیذ اس آعبًغَر اعتفبدُ کٌیذ، حتوب تَجِ داؽتِ ثبؽیذ کِ ظزفیت ًْبیی ایي ٍعیلِ چٌذ ًفز اعت سهبًی کِ هی

کٌٌذ  ّب را ثِ فَرتی عزاحی هی ىّبی عبسًذُ، کبثی ّب خغزات ثغیبری را ثِ دًجبل دارد، اس ایي رٍ ثیؾتز ؽزکت ظزفیت اس آعبًغَر

کِ حذاکخز ظزفیت ثِ عختی در آًجب ؽًَذ ٍ یب ثِ عیغتن آالرم ظزفیت هجبس ٍ غیز هجبس هجْش ثبؽٌذ اهب رػبیت ظزفیت آعبًغَر 

 .ٍظیفِ هقزف کٌٌذُ اعت

 اس ٍجَد کبثیي هغوئي ؽَیذ  (3

هوکي اعت در .ؽَد، ًجَد کبثیي آعبًغَر در هحل اعتتَاًذ هَجت عقَط فزد ثِ چبُ آعبًغَر  یکی دیگز اس خغزاتی کِ هی

ّب یب هَاردی اس ایي قجیل ثبس ثبؽذ اهب کبثیي در عجقِ حبضز ًجَدُ ٍ خغزات سیبدی عبکٌبى ایي عجقِ را تْذیذ  آعبًغَر ثب ثبسی ثچِ

ًؾَیذ، در ٌّگبم ٍرٍد ثِ کبثیي  اس ایي رٍ ثِ یبد داؽتِ ثبؽیذ کِ ّزگش در حبل گفتگَ ٍ یب اًجبم کبر دیگزی ٍارد کبثیي.کٌذ

آعبًغَر ثِ فَرت ػقت یب اس پْلَ اقذام ًکٌیذ ٍ ّویؾِ در سهبى عَار ؽذى ثِ آعبًغَر اس ٍجَد کبثیي در هقبثل خَد هغوئي 

آیٌِ  ثزای هخبل، ثب هؾبّذُ رٍؽٌبیی کبثیي، دیذى تقَیز خَد در.ای ٍجَد دارد ّبی عبدُ ثزای اعویٌبى اس ٍجَد کبثیي رٍػ.ؽَیذ

 .تَاى اس ٍجَد آى هغوئي ؽذ ًقت ؽذُ در کبثیي ٍ یب هؾبّذُ افزاد درٍى کبثیي هی

 .اس ثغتِ ؽذى درة جلَگیزی ًکٌیذ (4

تبى عَار آعبًغَر ؽَد ٍ یب ایٌکِ اس آعبًغَر خبرد ؽَیذ، اس ثغتِ  سهبًی کِ عَار آعبًغَر ّغتیذ، عؼی ًکٌیذ ثزای ایٌکِ دٍعت

سهبى .ایي ػول ثغیبر خغزًبک ثَدُ ٍ هوکي اعت هَجت قغغ ػضَ یب ٍقَع اتفبق ثغیبر ثذتزی ؽَد.ؽذى در آى جلَگیزی کٌیذ

 .اعتفبدُ اس آعبًغَر هزاقت ٍعبیل خَد ًیش ثبؽیذ کِ لجبط، چبدر ٍ یب کیف هیبى چبُ آعبًغَر ٍ در گیز ًکٌذ

:  پاسخ 

 :آعبًغَر ثِ عِ دلیل ػوذُ اس کبر هی افتذ

 قغغ ثزق عبختوبى -1

ٍر اعتفبدُ ًبدرعت هغبفز اس آعبًظ -2

 ًقـ هکبًیکی ٍ الکتزیکی -3



ثزق هوکي اعت ثزای چٌذ دقیقِ یب چٌذ عبػت قغغ ؽَد،  

 :دالیل قغغ ثزق ػجبرتٌذ اس

 (هبًٌذ رػذ ٍ ثزق)ّبی الکتزیکی  ًبثٌْجبری در عزٍیظ دّی اس عَی ؽزکت ثزق یب در احز عَفبى ●

 تزاًغفَرهبتَر اس خظ خزٍد رعبًی ٍ  ثب تیز ثزق  ُ ًقلیٍِعیلهبًٌذ ثزخَرد یک تقبدفبت،  ●

کوجَد اًزصی،   ●

خغبی اًغبًی،   ●

 ثالیبی عجیؼی ●

 .ّبی هکبًیکی یب الکتزیکی آعبًغَر را دعتکبری کٌٌذ دّذ کِ هغبفزاى عیغتن سهبًی رخ هیاس آعبًغَر  اعتفبدُ ًبدرعت اًغبًی 

ثبس کزدى درّب ثب تَعل ثِ سٍر، ًگِ داؽتي آعبًغَر ٍ اعتفبدُ اس سًگ اػالم خغز  هَاردی ّن چَى عَار ؽذى ثیؼ اس حذ ظزفیت،

 .آیذ اعتفبدُ ًبدرعت اس آعبًغَر تْذیذی جذی ثزای اهٌیت هغبفزاى ثِ حغبة هی.اس ایي دعتِ اعت( ثِ جش در هَاقغ اضغزاری)

 

 اقذامات مناسب

ثیزٍى پزیذى یب ثبال رفتي اس آعبًغَر ثِ ؽذت غیز  .تَاًٌذ ثِ عالهت اس آعبًغَر خبرد ؽًَذ کٌٌذ هی ثغیبری اس هزدم گوبى هی

 .ثغیبر اس حَادث در حَسُ آعبًغَر ًتیجِ سهبًی اعت کِ هزدم تالػ هی کٌٌذ خَدؽبى اس آعبًغَر خبرد ؽًَذ .ػبقالًِ اعت

 :ّب تَفیِ

 .ؽوب در اهبى ّغتیذ .کٌذ ٍ ایوي اعت آعبًغَر عقَط آساد ًوی. در آعبًغَر ثوبًیذ ●

تَعل ثِ  .درّب ثِ دلیلی ثغتِ ّغتٌذ .هغبفزاى آعبًغَر ًجبیغتی ثب اّزم اًذاختي درّب را ثبس کٌٌذ.هزدم را در کبثیي ًگِ داریذ ●

 .افزاى ؽَداّزم ثزای ثبس کزدى درّب هوکي اعت هبًغ اس حزکت آعبًغَر ثِ هٌظَر ًجبت دادى هظ

 .ؽَد اکغیضى ؽوب توبم ًوی .کبثیي آعبًغَر در ثزاثز جزیبى َّا ایشٍلِ ًیغت .ًگزاى َّا ًجبؽیذ ●

حتی اگز جزیبى  .کٌذ عیغتن رٍؽٌبیی اکخز آعبًغَرّب ٌّگبم تَقف آعبًغَر ّوچٌبى کبر هی .ًگزاى هبًذى در تبریکی ًجبؽیذ ●

 .عیغتن ثبتزی پؾتیجبى ثزای تأهیي رٍؽٌبیی اضغزاری ّغتٌذثزق قغغ ؽَد، ثغیبری اس آعبًغَرّب هجْش ثِ 

 .عؼی کٌیذ دیگزاى را آرام ًگِ داریذ .خًَغزد ٍ فجَر ثبؽیذ ●



 .ثب افزادی کِ خبرد اس آعبًغَر ّغتٌذ توبط ثگیزیذ ●

 .ّب فبفلِ ثگیزیذ ٌّگبم ثبس ؽذى درّبی آعبًغَر تَعظ تین ًجبت، اس آى ●

 .خَرد تبى ثِ ّن ًوی کبر ٍقتی آعبًغَر دٍثبرُ حزکت کٌذ تؼبدل ثب ایي .رٍی سهیي ثٌؾیٌیذ ●

 .اًجبم ؽَد...اًذ کِ ثِ دقت اًتخبة ؽذُ ٍ آهَسػ دیذُدر ؽزایظ اضغزاری، ػولیبت ًجبت هغبفزاى ثبیغتی تَعظ پزعٌلی اًجبم 

 : در زمانی که داخل آسانسور گیر کرده ایم   برقراری ارتباط

 آعبًغَراعتفبدُ اس سًگ خغز  ●

 ّبی اضغزاری تؼجیِ ؽذُ در کبثیي اعتفبدُ اس تلفي هَقؼیت ●

 رٍػ قذیوی ٍ هَحز فزیبد سدى ٍ کَثیذى ثِ در آعبًغَر ●

 اعتفبدُ اس تلفي ّوزاُ ●

 دّذ کِ آعبًغَر در جبیی اس عبختوبى گیز کزدُ اعت دّذ ٍ تٌْب ًؾبى هی سًگ خغز اعالػبت اًذکی را ثِ افزاد ثیزٍى آعبًغَر هی

اگز ثِ دلیلی  .ؽَد ای ٍفل هی ثب تلفي اضغزاری اعتفبدُ کٌٌذُ آعبًغَر ثِ ؽخـ آهَسػ دیذُ ٍ خجزُ.ٍ کغی داخل آى اعت

 .تلفي اضغزای کبر ًکٌذ، ًجبیذ تأحیز داد ٍ فزیبد ٍ هؾت سدى ثِ در آعبًغَر را دعت کن ثگیزیذ

: عقَط آعبًغَر  

                                                                                                          .ثبیذ ثب خًَغزدی ٍ عزیغ در حبلت درعت قزارگزفت  ی کِ دارین تَجِ ثِ فزفت ثغیبر اًذکثِ ٌّگبم عقَط آعبًغَر ثب 

ایذ ثِ ؽکل درعت عز را ثب دعتبى گزفتِ ٍ اس آى ٌّگبم عقَط اعبًغَر چِ ثز رٍی ؽکن ٍ یب ایٌکِ ثِ پؾت دراس کؾیذُ ؽَد، ة

. هحبفظت ؽَد

 .ثؼضی کبرؽٌبعبى هؼتقذًذ سهبى عقَط آعبًغَر ثبیذ ثز رٍی ؽکن خَاثیذ ٍ ثب دعتبى عز را گزفت

حذاقل در ّز آعبًغَری حفظ کٌین چزا کِ  خَدهبى را خًَغزدی ،ُ کبثل آعبًغَر پبرُ گزدیذُ اعتثذاًین در فَرتی کًیغت  ثذ

رؽتِ کبثل یب عین ثکغل اعتفبدُ هی ؽَد، احتوبل پبرُ ؽذى ّوشهبى توبهی کبثلْب یب عین ثکغلْبی آعبًغَر ثؼیذ ٍ حتی  4اس 

رؽتِ ی آى پبرُ ؽَد، ّوبى تک رؽتِ ثبقی هبًذُ تَاًبیی عبلن رعبًذى  3رؽتِ عین ثکغل  4غیز هوکي اعت، حتی اگز اس 

. آعبًغَر ثِ هققذ را دارد

 

 .م عقَط آعبًغَر ًؾغتي، ایغتبدى ٍ پزیذى ثبال در داخل کبثیي ًبدرعت اعتٌّگب



ثیؾتزیي تَفیِ ثِ رٍػ دراس گزچِ ثیي کبرؽٌبعبى در هَرد چگًَگی اعقزار در کبثیي در حبل عقَط اختالف ًظز ٍجَد دارد، اهب 

. ؽَد پیؾگیزی اس ؽذت آعیت ٍ جزاحبت هیثبؽذ کِ تب حذٍد سیبدی ثبػج  کؼ هی

در حبلت ًیوِ ایغتبدُ ٍ ثب ساًَی ًیوِ خن ؽجیِ سهبى ثزخَاعتي اس جب خَد را ًگْذاریذ، تب حذٍدی در ثزاثز ضزثِ ٍاردُ اًؼغبف اگز 

پذیز اعت، اهب در ّز فَرت اس احتوبل فذهِ دیذى هفبفل ساًَ ٍ پبّب ٍ کوز ٍ عتَى فقزات ٍ حتی ؽکغتگی اعتخَاى ًجبیذ غبفل 

. ثَد

ثِ گزدى، عتَى فقزات، هفبفل هچ پب ٍ هفبفل ساًَ ٍ اػضبی داخل ثذى ٍارد   س فؾبر سیبدی ػلی الخقَؿًی  در حبلت ایغتبدُ

کِ سهبى فزٍد اضغزای َّاپیوب ثِ هغبفزیي آهَسػ دادُ هی ؽَد کِ هتکبیی را رٍی ساًَ  عَری خَاّذ ؽذ، ثِ ّویي جْت ّوبى

ًشدیک کٌٌذ، در سهبى عقَط کبثیي آعبًغَر هغغح کزدى ثذى ثز رٍی گذاؽتِ ٍ تب جبیی کِ اهکبى دارد خن ؽذُ ٍ عز را ثِ هتکب 

گزچِ در ایي راثغِ ًیش ًظزات هختلف ( در هزکش کبثیي "تزجیحب) رٍی کف کبثیي ثْتزیي حبلت هی ثبؽذ  کف کبثیي یب خَاثیذى

: اعت

اهب در ّز دٍ ! یذى را تَفیِ هی کٌٌذثؼضی هؼتقذًذ در سهبى عقَط آعبًغَر ثبیذ ثز رٍی ؽکن دراس کؾیذ ٍ گزٍّی، ثِ پؾت خَاة

. حبلت هَاظجت اس عز هْن اعت

 


