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عی در  یعی و حالت اضطراری غیر طب یبرخورد و جلوگیری از حوادث طب پالیسی

 تحصیالت عالی خصوصی تاج  مؤسسه 

 مقدمه 

 مؤسسوهیکی از مسایل مهم در روند تداوم نورمال و عادی تدریس و تربیه کادر های جووا  در      

عی و حاالت غیر مترقبوه و یتحصیالت عالی خصوصی تاج توجه مسوالنه و پال  شده با حوادث طب

اضطراری میباشد. پیش بینی ناشی از بارندگی های متواتر و دوامدار در عدم موجودیوت سویل بورد 

ها و آب روهای معیاری، طوفا  ها و مانند ایو  هوا درنبوود وسوایل و تاهیویات بویش بینوی کننوده 

عی چو  آتش سووزی هوا، یعی و دشوار و ناگییر است. از جانب دیگر حوادث غیر طبیدث طبحوا

اعمال تخریب  کارانه ضد امنیت  و مصونیت استادا  و محصال  و کارمندا  نیی بمشابه چوالش در 

میتواند عرض اندام نماید.  بناٌ ضرورت است تا برای  برخورد و جلوگیری از حوادث     مؤسسهبرابر  

و اقودامات ضوروری روی دسوت   عی و آماده گی برای حاالت اضوطراری یوس سلسوله تودابیریطب

توامی   حتوی االمکوا برابور قهور طبیعوت   ر شود تا مصونیت استادا ، محصال  و کارمندا  دگرفته  

 شده بتواند.

 فصل اول

 عمومیات 

  اهداف:

 :  ماده اول

 باشد:دنبال تأمی  اهداف ذیل میدر ای  پالیسی، مؤسسه تحصیالت عالی خصوصی تاج  به 

 ز حوادت و اتفاقات طبیعیجلوگیری از خطرات احتمالی ناشی ا .1

 ث طبیعی و غیر طبیعیلی ناشی از حوادبیا  چگونگی مبارزه با خطرات و تهدیدات احتما .2
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 دوم فصل 

 میکانیزم اجرایی پالیسی 

 : دومماده 

برای  غلبه بر پیامد های ناشی از حوادث  و حاالت اضطراری طبیعی و غیور طبیعوی الزم اسوت توا  

 نکات ذیل  اکیداٌ رعایت و عملی گردد.

در ساختما  های تدریسی یس یا دو دروازه برای فرار و خارج شد  اضوطراری اسوتادا  ،  -1

 محصال  و کارمندا  اداری در نظر گرفته شود.

ها در مطابقت با جریا  احتمالی آب های سطحی وحتی سیالب ها توجوه   به ساختما  آبرو -2

 مبذول گردد.

در تمام تعمیرات تدریسی و اداری در مشوره با اداره آتش نشانی تدابیری ضد حریق اتخاذ   -3

 و عملی شود.

به محصلی  در مورد مصوونیت شوا  در هنگوام حووادث طبیعوی و غیور طبیعوی بوه کموس  -4

نشوانی آمووزد داده شوود. در صوورت امکوا ، مکوا  هوای مصووو  پولیس و اداره آتش 

 موقتی نیی در نظر گرفته شود تا از آسیب پییری بیشتر جلوگیری شده بتواند.

تهیه حد اقل یس یا بیشتر تانکر آب برای خامود کرد  حریق از طریق موسسوی   مطالعوه  -5

 و پیشنهاد گردد.

نقل شهری مانند بس ها، مینی بوس   از توقف وسایط حمل و نقل بخصوص وسایط حمل و -6

 جداٌ جلوگیری بعمل آید.  مؤسسهها و تکسی ها در داخل  ساحه  

توزیوع  مؤسسوهکوارت هوای مخصووص در سواحه   مؤسسوهبرای وسایط استادا  و رهبوری   -7

 گردد.

 به تهیه و بالو  های گازی ضد حریق و نصب آ  در جاهای مناسب توجه بعمل آید. -8

 ساری و خطرناک  عفونی کننده و تدابیر وقایوی در برابر امراضتهیه تاهییات ضد  -9
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مختل نظم اجتماعی از جمله   ووسایل  اتخاذ تدابیر عرض جلوگیری از حمل و ابیار  -10

کوه موجوب  مؤسسوهبه داخول  مواد سمی، بی هود کننده، گازدار و غیره توسط محصال 

 وقوع حوادث غیر مرقبه مادی و جانی میگردد.

 سوم فصل 

 احکام متفرقه  

 نظارت از تحقق مفاد این پالیسی 

 : سومماده 

در رأس ناظرا  تحقق مفاد ای  پالیسی در سطح مؤسسه  مدیریت حفظ و مراقبت  و  اداری    معاونیت .1

 باشند.می

 نشر پالیسی و دسترسی به آن

 :چهارمماده 

مؤسسه و ثبت در کتاب جلسات، در سایت مؤسسه نشر گردیده و از طریق منابع    هیات رهبریای  پالیسی پس از تصویب  

 باشد.چاپی و انترنیتی، قابل دسترس می
 

 شیوه تدوین و انفاذ آن 

 : پنجم ماده 

مؤسسه تهیه و  چهارچوب و محتوای ابتدایی ای  پالیسی نخست بصورت مسوده از سوی آمریت منابع بشری ای   

غنی برای  به  سپس  جداگانه  مکتوب  طریق  از  پالیسی،  ای   کارمندا   و  استادا   نظریات  درج  و  محتوی  سازی 

شوندگا ، برای نهایی سازی شکل و محتوای آ  اقدام  شعبات مربوطه ارسال گردید. پس از درج نظرات مستفید

 صورت گرفت.  

مقدمه، سه فصل و پالیسی، در یس  ای   مورخسراناام،  ماده، طی جلسه  رهبری    1398/  12/     4پنام  هیات 

( کتاب جلسات گردید. از    28مؤسسه مطرح شده و با اکثریت آرای جلسه تصویب و ثبت پروتوکول شماره )

 باشد.تاریخ تصویب، نافذ می

 


