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  مرکز مدیریت شبکه
 دفتر سالمت جمعیت، خانواده و مدارسو 

 

 مدیریت و کاهش خطر بالیادفتر  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 
 کمیته بهداشت کارگروه سالمت در حوادث غیرمترقبه

 

 

 آموزش  راهنمای

 بالیا برای آمادگی خانوار 

(DART) 

 

 : تدوین

 توحیدیمیترا ، خانم دکتر سید تقی یمانی، خانم شهرزاد واالفرهما یوسفی، خانم دکتر علی اردالن، 
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 آموزش در یک جلسه فردی یا گروهیروند 

 . این دستورالعمل به شما کمک می کند تا آموزش را ارایه دهید و به سواالت احتمالی پاسخ دهید. دستورالعمل حاضر را مطالعه نمایید( 1

 تکمیل فرم ارزیابی آمادگی خانوار برای بالیا( 2

 :تابلوهای آموزشی را به ترتیب زیر آموزش دهید( 3
 

 (اجرای برنامه اولاولویت سال )آمادگی در برابر تمام مخاطرات ( الف    

 (اجرای برنامه اولاولویت سال )آمادگی در برابر زلزله ( ب    

 (تابلوهای الف و ب+ اجرای برنامه  دوماولویت سال ) آمادگی در برابر سیل( ج    

 (تابلوهای الف و ب+ اجرای برنامه  دوماولویت سال )سامانه هشدار اولیه ( د    

 (تابلوهای الف و ب+ اجرای برنامه  دوماولویت سال )اطفای حریق ( ه    

 (تابلوهای الف و ب+ اجرای برنامه  دوماولویت سال )کمک های اولیه ( و    
 

 (سال اول برنامه با تاکید بر زلزله و سال دوم زلزله و سیل)آموزش رسم نقشه خطر ( 4

 (سال اول برنامه با تاکید بر زلزله و سال دوم زلزله و سیل) آموزش اجرای مانور خانوار( 5
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 (1) به مرکز  مراجعه مستقیم مددجودر صورت  آمادگی خانوار در برابر بالیا و آموزش برنامه ارزیابیفلوچارت 

 

خانه بهداشت/ پایگاه / مراجعه فرد به مرکز  

 آیا ارزیابی آمادگی خانوار برای او انجام شده است؟

 خیر بله

ارزیابی آمادگی خانوار برای او انجام و نام 
 او در لیست خطی ثبت می شود

 آیا آموزش آمادگی خانوار برای او انجام شده است؟

 بله

 اطالعات او در لیست خطی  کامل می شود

 تاریخ ارزیابی و آمادگی  او در سال آینده خواهد بود

اتمام برنامه تا سال آینده جهت ارزیابی و 
 آموزش مجدد

 خیر

تاریخ . انجام آموزش  با توجه به شرایط امکان  نداشت
.آموزش تعیین شد  

آیا مراجعه کننده در تاریخ مورد نظر 
 مراجعه کرده است؟

 بله

 آموزش آمادگی خانوار انجام می شود

 خیر

انجام یک بار پیگیری و دعوت 
 مجدد جهت آموزش

 آیا مددجو با پیگیری به مرکز مراجعه کرده است؟

 خیر

 مراجعه رابط بهداشتی به درب منزل
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 (2) به مرکز  عدم مراجعه مستقیم مددجوبرنامه ارزیابی و آموزش آمادگی خانوار در برابر بالیا در صورت فلوچارت 

 

 

خانه بهداشت جهت آموزش رابطین/پایگاه /برنامه ریزی مسئول رابطین مرکز  

 برگزاری جلسه آموزشی جهت رابطین در خصوص انجام پیگیری، انجام ارزیابی آمادگی خانوار، تکمیل لیست خطی و محتوای آموزشی 

 تحویل فرمهای ارزیابی آمادگی خانوار و لیست خطی به رابطین

 انجام ارزیابی درب منزل و تکمیل لیست خطی توسط رابطین

 دعوت از مددجو جهت شرکت در جلسات آموزش گروهی آمادگی خانوار در برابر بالیا

...(جلسات گروهی مذهبی، مساجد و)جلسات آموزش گروهی توسط رابطین  جلسات آموزش گروهی برنامه ریزی  شده در مرکز  

 آیا مددجو در جلسات  آموزشی آمادگی خانوار شرکت کرده است؟

 بله

تکمیل لیست خطی و 
 تحویل به مسئول رابطین 

جایگذاری فرم ارزیابی در  
 پرونده مددجو

تعیین تاریخ ارزیابی و  
 آموزش مجدد در سال بعد

 خیر

یکبار پیگیری و دعوت جهت شرکت در یکی از  
 انواع جلسات آموزش گروهی

آیا مددجو در جلسه  
آموزش گروهی شرکت  

 کرده است؟

 خیر

مراجعه درب منزل توسط 
 رابطین، ارائه آموزش


