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منان را كه با الطاف بيكران خود اين توفيق را به ما ارزاني داشت تا بتوانيم در راه حمد و سپاس ايزد 

ارتقاي دانش عمومي و فرهنگي اين مرز و بوم در زمينه چاپ و نشر كتب علمي دانشگاهي، علوم پايه و 

ر عهده هايي هرچند كوچك برداشته و در انجام رسالتي كه ب به ويژه علوم كامپيوتر و انفورماتيك گام

  داريم، مؤثر واقع شويم.

گستردگي علوم و توسعه روزافزون آن، شرايطي را به وجود آورده كه هر روز شاهد تحوالت اساسي 

چشمگيري در سطح جهان هستيم. اين گسترش و توسعه نياز به منابع مختلف از جمله كتاب را به 

  نمايد. رساني، بيش از پيش روشن مي العترين راه دستيابي به اطالعات و اط ترين و راحت عنوان قديمي

در اين راستا، واحد انتشارات مؤسسه فرهنگي هنري ديباگران تهران با همكاري جمعي از اساتيد، 

مؤلفان، مترجمان، متخصصان، پژوهشگران، محققان و نيز پرسنل ورزيده و ماهر در زمينه امور نشر 

ع كمبودها و نيازهاي موجود، منابعي پربار، معتبر و هاي مستمر خود براي رف درصدد هستند تا با تالش

  با كيفيت مناسب در اختيار عالقمندان قرار دهند.

و تالش جمعي از همكاران انتشارات  "مهندس عليرضا اسددخت"كتابي كه در دست داريد با همت 

  ي كنيم.ميسر گشته كه شايسته است از يكايك اين گراميان تشكر و قدردان

  زهره قزلباش كارشناسي و نظارت بر محتوا:

نمايد با مراجعه به آدرس  پژوه گرامي درخواست مي در خاتمه ضمن سپاسگزاري از شما دانش

dibagaran.mft.info  (ارتباط با مشتري) فرم نظرسنجي را براي كتابي كه در دست داريد تكميل و

داند،  ارسال نموده، انتشارات ديباگران تهران را كه جلب رضايت و وفاداري مشتريان را هدف خود مي

  ياري فرماييد.

  اميدواريم همواره بهتر از گذشته خدمات و محصوالت خود را تقديم حضورتان نماييم.

  انتشاراتمدير   

  مؤسسه فرهنگي هنري ديباگران تهران

Publishing@mftmail.com 
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  پیشگفتار

، سیل و  اي باید براي شرایطی مانند زلزله در جهانی که قطعیت در آن وجود ندارد، هر جامعه

اي را براي افراد جامعه فراهم  داقل امداد و خدمات اولیهسوزي و ... آمادگی داشته باشد و بتواند ح آتش

شود که جامعه و  کند. با توجه به رشد جمعیت و گسترده شدن جوامع انسانی، شرایطی ایجاد می

تأسیسات زیرساختی در معرض دامنه بزرگتري از مخاطرات و تهدیدات نسبت به آن چیزي که امروز با 

 گیرند. آن روبرو هستند، قرار می

براي کاستن از خسارات و تلفات ناشی از وقوع حوادث، الزم است با توجه به نوع موقعیت اضطراري 

پیش آمده، فعالیت واکنشی مناسبی بسته به حادثه و شرایط ایجاد شده، انجام گیرد. به عبارت دیگر 

  حداقل برسد. یک حادثه نیازمند فعالیت واکنشی است تا از خسارت هاي آن پیشگیري بعمل آید یا به 

  این کتاب:

  توسعه برنامه ها و طرح هاي واکنش در شرایط اضطراري در یک سازمان را با ارائه

   پیشنهاداتی درباره موارد موجود در ساختار، سازماندهی، منابع دردسترس و ... پیشنهاد 

 می دهد. 

 زنجیره  مفاهیم مهم در طرح ریزي در هر بخش از هر سازمان یا شرکت خدمات رسان مانند

و ساختار فرماندهی حادثه، اطالع رسانی و ارتباطات، تدارکات، مرکز فرماندهی حادثه، 

 شناسایی مخاطرات و فعال سازي طرح هاي واکنشی، ارزیابی حادثه و ... را ارائه می دهد. 
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شده الزم به ذکر است در این کتاب فقط مفاهیم پایه اي و اصول اولیه مدیریت شرایط اضطراري ارائه 

و می تواند به عنوان نقطه شروعی براي اجراي این قبیل برنامه ها در هر سازمان و یا تأسیساتی به کار 

  گرفته شود.  

ولی با این حال مطمئناً  اگر چه سعی گردیده تا مطالب کتاب به صورت کامل و بدون نقص ارائه گردد، 

دهند،  ه کتاب حاضر را مورد استفاده قرار میباشد، بنابراین از تمامی کاربرانی ک خالی از اشکال نمی

شود هرگونه اشکال یا پیشنهادي براي بهبود و اصالح محتواي کتاب حاضر دارند از طریق  تقاضا می

هاي بعدي مورد استفاده قرار  به ما منتقل سازند تا در چاپ wswtraining@gmail.comایمیل 

ل در مورد این کتاب را به وسیله همین ایمیل مطرح توانند هرگونه سئوا گیرند. همچنین کاربران می

  سازند. 

  

 علیرضا اسددخت

  

  

  

  

  

  


