
علیها سالم اهلل زهرا قرارگاه حضرت 
سالمتقرارگاه مردمی مدافعان 



نکاتسیاست ها و 
.بدانیمبرای اتحاد و همدلی جامعه با گرایش های مختلف را فرصتی فضا این •

هدف یک فعالیت همدالنه و مشارکت جویانه با همه اقشار مردم•

تمرکز و جامعه هدف برای عملیاتی شدن مدیریت بحران مردمی، تقسیم جغرافیایی شهرستان به محله•

استفاده از تجربیات جهانی و ملی و شهرستان های هم جوار برای مدیریت بحران •

ایجاد آمادگی برای در نظر گرفتن سناریوهای بدبینانه در جریان مقابله با کرونا•



اجزای اصلی قرارگاه مردیم
هستههای

صف

هستههای
نپشتیبا

ستاد
مرکزی



ستاد مرکزی
وهستههایصفی(ستادی)راهبری،هماهنگیونظارتبرهستههایپشتیبان:وظایف•
:چارتتشکیالتیستادمرکزی•

فرمانده قرارگاه

اتاق وضعیت و 
رصد

مسئول هسته های 
صفی

مسئول هسته های 
پشتیبان

جانشین



هستههای
پشتیبان

تولید و تهیه 
محصوالت 

بهداشتی
ر پشتیبان کاد

درمان

رسانه و فضای 
مجازی و اطالع 

رسانی

فرهنگی و 
معنوی

نظارت مردمی

آموزش و 
مشاوره درمانی

آموزش 
دانش آموزان و 

دانشجویان

آینده پژوهی و 
مطالعات 
راهبردی



هستههای
صفی

ت توزیع محصوال
بهداشتی

رسیدگی و 
مراقبت از افراد

آسیب پذیر

رسیدگی به 
کسب و کار و 

افراد ضرر دیده
از تعطیلی ها

مدیریت روانی 
اخبار و شایعات

محلی

ی رصد و شناسای
محله

گندزدایی و
ضدعفونی 

محله



بانهسته های پشتی 



اتاق وضعیت و رصد

تجمیع اطالعات محلی
اطالعاتوامارافرادآسیبپذیرثبت•
ثبتاطالعاتافرادخسارتدیده•
ثبتخدماتدریافتشدهانالین•
شناساییثبتاطالعاتدرمانیو•
ثبتنامازافرادجهادگربراساستخصصهایالزم•
نیروهاشناساییوبراوردوضعیتازامکاناتو•
بیمهافرادجهادیومردمی•



وتلید  و هتیه محصوالت هبداشیت

اولیهدرخارجازشهراتصالبهمراکزتولیدمواد•
ماسکوگانکارگاههایتولیدایجاد•
درخانهدرنقطهبحرانیجهتحفظآرامشآموزشتولیدماسکهایخانگیوموادضدعفونی•

روانی



پشتیبان اکدر درمان

اقدامات امیدبخش
سرکشیاشخاصچهرهومسئولوتقدیرازاینعزیزان•
سرکشیبهخانوادهپزشکانیاپرستارانبههمراهاهداییادبود•
آنانتهیههدیهیاپیامبهبودیافتگانبهپزشکانوپرستارانویاخانوادههای•

اقدامات مجازی
تهیهکلیپهایکوتاهآموزشیوتوصیهایازپزشکانمحلی•
معرفیکادردرمانیبهمردموتقدیرازاناندرفضایمجازی•

اقدامات پشتیبان
آموزشنیروهایداوطلبمردمیجهتپشتیبانیدربیمارستانهایانقاهتگاهها•
امکاناتحیثمکان،نیرو،جلبحمایتهایمردمیجهتنقاهتگاههاوبیمارستاناز•
...(تهیهماسک،موادضدعفونی،گانو)جمعآوریکمکمالیجهتارائهخدماتبیشتروبهتر•



رسانه و فضای مجازی و اطالع رساین

مدیریتروانیوآرامشبخشیبهفضایشهر•
اطالعرسانیدقیقوسریعوصحیحبهمردم•
تبلیغجهتمرجعیتیافتنکانالهایخبریموثق•
انعکاستالشهاوخدماتنیروهایدولتیوجهادگران•
ازافرادبهبودیافتهتهیهکلیپیامحتوایاخبر•
تلویزیوناینترنتیمحلی•
محلیتقویترادیو•



خاوناده-فرهنگی و معنوی

تقویت مهارت های ارتباطی خانواده
...(قصهگویی،خاطرهگویی،طنزپردازی،اجراینمایشو)خانگیبازیوسرگرمیهایمحلیومعرفی•
ومهارتافزاییفرزنداندرانجاماموراجراییمنزلازقبیلاموزشآشپزیوغیرهآموزش•
فرزندانانالینیاتلفنیجهتارتباطبامشاوره•
تشویقبهکتابخوانیومسابقاتکتابخوانی•



قرآن و وتسل-فرهنگی و معنوی

مسابقاتقرآنیمجازیحفظوقرائتقرآنتوسطمجموعههایقرآنیبرگزاری•
....وصلواتوهایختمقرآنکمپین•
دربسترانالینآموزشقرآن•
مختصروسراسریبرخیدعاهاازمساجدپخش•
توصیههایمعنویمعتبربهمردمتبلیغ•
هیئاتآنالینمراسماتپخش•
مراسماتیادبوددرگذشتگانازطریقفضایمجازی•



معنویفرهنگی و 

تجهیزامواتومسائلشرعیکفنودفن
آموزشوسازماندهیافرادداوطلب

آموزشنیروهایغسالخانه



نظارت مردیم

هماهنگیباتعزیراتودستگاههاینظارتی•
یاگرانفروشانتوسطنیروهایمستمرمردمیجهتگزارشمحتکراننظارتمیدانی•
مردمیگزارشهایمعرفیسامانهیاشمارهتلفنجهت•
کاسبانمنصفشناسایی•



آموزش و مشاوره درماین
پیشگیریارائههایآموزشهایایجادکانالجهت•
موجودسامانههایایجادسامانهمشاورهدرمانوپیشگیرییامعرفی•
قرنطینهخانگیودرمانخانگیبهخصوصبرایایامپیکآموزشهایارائه•
افوتیدرگیربیمارییخانوادههایبهخصوصکودکانوبهداشتروانیمشاوره،تولیدمحتواوانتشارمحتوایجهت•



هدایت تحصیلی و هماریت دانش آموزان
آموزاندانشمعتبرویژهمجازیسایتهایآموزشمعرفی•
آفالینبهمدارسوآنالینارائهخدماتآموزشمجازی•
،هنر،ادبیاتوغیرهکتابخوانیدرحوزهدانشآموزیبرگزاریمسابقات•
حرفهایفنیوبهدانشآموزانازطریقمهارتیمجازیآموزشهایایجادسامانه•



آینهد پژوهی و مطالعات

ائلازمتخصصینبخواهیمناظربهاقتصاد،فرهنگومسمحلیجهتدرگیرسازینخبگان•
اجتماعیپیشروطرحوایدهبدهند



هسته های صیف



رصد و شناسایی محله

ثبتاطالعاتوامارافرادآسیبپذیر•
ثبتاطالعاتافرادخسارتدیده•
ثبتخدماتدریافتشدهانالین•
ثبتاطالعاتدرمانیوشناسایی•
ثبتنامازافرادجهادگربراساستخصصهایالزم•
شناساییوبراوردوضعیتازامکاناتونیروها•
بیمهافرادجهادیومردمی•



وتزیع محصوالت هبداشیت در محله

دارتوسطتوزیعمحصوالتبهداشتیبراساسمیزانآلودگیمناطقواقشارآسیبپذیرواولویت
.رابطینمحلیانجاممیگیرد



آسیب پذیررسیدگی و مراقبت از افراد 

مصادیق 
بیمارانخاص،سالمندان،معلوالن،جانبازان،مستضعفان•

مراحل
فهرستافرادفوقمحلهبهمحلهتهیه•
داروهایموردنیازورساندنبهدربمنازلتهیه•
خریدهایعمومیانجام•
اقالمبهداشتیتهیه•
هایعمومیآموزش•



هارسیدگی به کسب و اکر و افراد ضرر دیهد از تعطیلی 

تعطیلیهاکسبوکارهاواقشارآسیبدیدهدرجریانشناسایی•
باکمکامنایمحلتدبیرخسارتها•
مردمیجهتتهیهسبدمعیشتیکمکهایآوریجمع•
مایحتاجاساسیبینخانوادههایمحرومتوزیع•



گندزدایی و ضدعفوین محله
گندزداییوضدعفونیمحالتازطریقنیروهایمردمی



محلهمدیریت رواین اخبار و شایعات 

جلوگیریازایجادیانشراخبارکذبوشایعات•
کنترلجوعمومیمحلهازطریقامنایمحلهوریشسفیدان•


