
 

Page 1 of 4 
 

 

  

العمل حالت اضطراری و بحرانرز ط  

9331 مستان ز  

 جمهوری اسلامی افغانستان

 وزارت تحصیلات عالی افغانستان

 ریاست امور محصلان خصوصی
 مؤسسه تحصیلات عالی خواجه عبدالله انصاری )ره(

  

      
 



 

Page 2 of 4 
 

 

 

 

 

 مقدمه

تا  ارددجلوگیری از حالت اضطرار و مبارزه با بحران تلاش  منظوربهموسسه تحصیلات عالی خواجه عبدالله انصاری 

است. بنابراین  اصلاضطرار یک حالت استثنایی و خلاف قدامات لازم انجام گردد. ادر صورت وقوع حوادث مزبور 

توان ه میحالت اضطرار ک دیگربیانبهمعافیت را برای شخص در پی داشته باشد. برای تحقق آن، شرایطی لازم است تا 

د که او گیرشود که شخص در معرض خطری شدید قرار مینیز تعبیر کرد وقتی ایجاد می ضرورتبهبا تسامح از آن 

یت جلوگیری از این وضع منظوربهخطرات بیشتر او را تهدید نماید، بنابراین کند و امکان دارد تهدید می مشخصًارا 

 های لازم صورت گیرد.اساس آن اقدامسنجد که بر موسسه تحصیلات عالی خواجه عبدالله انصاری تدابیری را می

 

 . مبنا1ماده 

 قانون اساسی و قانون حالت اضطرار وضع گردیده است. 411ماده  5این طرز العمل بر مبنای حکم فقره 

 

 ماده دوم. تعاریف

موارد موضوعه در  جزبهالف. بحران: شرایطی است که در اثر حوادث، رخدادها و عملکردهای طبیعی و انسانی )

آید و موجب ایجاد مشقت و سختی به یک به وجود می کنترلغیرقابلناگهانی یا  طوربههای امنیتی و اجتماعی( حوزه

 العاده دارد.کردن آن نیاز به اقدامات اضطراری، فوری و فوق برطرفگردد و مجموعه یا جامعه انسانی می

دانشگاه و نهادهای دولتی و  توسط که است اجرائی اتاقدام و ،عملکرد ریزیبرنامه فرآیند : بحران مدیریتب. 

با آن  مقابله عملیات مدیریت و (خطرپذیریو عمومی پیرامون شناخت و کاهش سطح مخاطرات )مدیریت  غیردولتی

 منابع و هاآن وتحلیلتجزیه و نشانگرهاپیش مشاهده با فرآیند این در پذیرد.کاهش خطرات صورت می منظوربه

 هابحراناز  موجود ابزارهای از استفاده با هماهنگ و جامع یکپارچه، صورتبه شودمی تلاش در دسترس اطلاعاتی

 سریع مقابله به مالی و جانی خسارت کاهش جهت در لازم آمادگی با هاآن بروز صورت در یا نموده پیشگیری

 .بازگردد عادی وضعیت به شرایط تا پرداخته
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 هار مرحله به شرح زیر است:. مدیریت بحران شامل چ9ماده 

 پیشگیری الف.

 جامعه خطرپذیری سطح ،آن بارزیان آثار کاهش یا و حوادث وقوع از جلوگیری باهدف که است اقداماتی مجموعه 

 . دهدمی کاهش قبولقابل حد تا را آن سطح لازم اقدامات و مطالعات با و نموده ارزیابی را

 دهدمی افزایش بحران مدیریت مختلف مراحل انجام در را جامعه توانایی که است اقداماتی مجموعه :آمادگی .ب

 ،امکانات و منابع تأمین ،آموزش ،مدیریتی ساختارهای ایجاد ،دهیسازمان ،ریزیبرنامه ،اطلاعات آوریجمع شامل که

 . است مانور و تمرین

 مقابله . ج

 رفاه تأمین ،افراد و مال جان نجات باهدف که است بحران وقوع لدنبا به اضطراری خدمات ارائه و اقدامات انجام 

 ،هشدار ،رسانیاطلاع شامل مقابله عملیات. شودمی انجام خسارات گسترش از جلوگیری و هاآن برای نسبی

 ،زباله دفع ،تدفین ،های طبیکمک ،ارتباطات ،ونقلحمل ،امنیت تأمین، درمان ،بهداشت ،و کمک نجات ،وجوجست

 . است ربطذی اضطراری خدمات سایر و حیاتی هایجریان برقراری ،خطرناك مواد کنترل ،آتش مهار

 بی تواناییازیاب و بازسازی د.

 به عادی وضعیت بازگرداندن برای که است بحران وقوع از پس ضروری و لازم اقدامات کلیه شامل بازسازی 

 . گیردمی انجام دیدهآسیبامنیتی در مکان  و مردمی هایمشارکت ،ایمنی ضوابط گرفتن نظر در بادانشگاه است. 

 آسیب اجتماعی و روانی و روحی ،جسمی شرایط بازگرداندن جهت که است اقداماتی مجموعه شامل نیز بازترانی

 .رسدمی انجام به طبیعی حالت به دیدگان

 های اضطرارماده چهارم. حالت

های واگیر و خطرناک و هر امری دیگری که اتفاق افتد ه، طوفان، بیماریهرگاه جنگ، خطر جنگ، انتحاری، زلزل

 رود.می به شمارحالت اضطرار  ازجمله

 ماده پنجم. وظایف مؤسسه در حالت اضطرار

 به شرح زیر است:وظایف موسسه در حالت اضطرار و بحران 

، مندانش کارگیری و آموزبینی، پیشجهتت ایجاد آمادگی، پیشهای مربوطه یق به بخشوظایف دقتعیین  (1)

 ؛دانشجویان و استادان

 رسانی سریع وطلاعا یا ها( و چارچوبغیرمترقبه )بحران به حوادث و سوانح مربوطسریع اطلاعات دریافت  (2)

 .تسهیل شده در این موارد
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 و غیرمترقبه داخل بحران الوقوع بودن حوادث و سوانحیع در کلیه موارد وقوع یا محتملگیری سراطلاع (3)

 ها؛خشب مسئولانرسانی به مشخص کردن نحوه اطلاع

 .انواع حوادث و سوانح غیرمترقبهی هدرزمین هابحرانبندی تصویب درجه (4)

 وقوع حوادث غیرمترقبه تیاطی پس از دریافت اطلاعات مبنی بر احتمالاتخاذ تصمیم درباره اقدامات اح (5)

 .(بحران)

 و اهانشگدو اعلام وضعیت بحران در  میته صحت و امنیتکتشخیص حالت اضطرار در موقع بحران توسط  (6)

 .های لازمو هماهنگی کضرورت درخواست کمتشخیص

 های داخلی و بیرونی در خصوص مراحل چهارگانه مدیریت بحران؛بخشهماهنگی و انسجام میان ایجاد  (7)

 و کشورها فنی دانش و تجربیات از استفاده و نظرتبادل المللی،بین و ایمنطقه هایهمکاری زمینه قویتت (8)

 . ربطذی هایخشب همکاری و نبحرا مدیریت چهارگانه مراحل به مربوط لمللیابین و خارجی مؤسسات

افزایش آگاهی  منظوربهو هماهنگی جهت ساماندهی و آموزش کارمندان، استادان و دانشجویان  ریزیبرنامه (9)

 حالت اضطرار؛ به خاطر هاآن

 منظوربه هاآن هایهمکاری از استفاده و فعال ایهمشاور و علمی مؤسسات گسترش و توسعه به کمک (41)

ها، دفاتر کاری و نظارت بر رعایت صنف ایمنی کنترل و ارتقاء کیفیت بهبود و استانداردسازی

 ستانداردهای لازم؛ا

 غیرمترقبه حوادث از ناشی هایبحران اعلام شیوه و اضطرار حالت ، سطوح تعیین به مربوط ضوابط تدوین (44)

 بر حالت اضطرارششم. نظارت ماده 

که این امر زیر نظر معاونت اداری  گیردنظارت صورت می هاآن ها بر تمام اعمال و رفتاراجرای بهتر برنامه منظوربه

 گردد.و مالی و کمیته امنیت و صحت انجام می

 طرز العملذ هفتم. انفاماده 

( از طرف شورای 84) طی پروتکل شماره 82/48/4911العمل وضعیت اضطراری و حالت بحران به تاریخ طرز 

 باشد.می اجراقابلو  قرارگرفتهعلمی موسسه مورد تصویب 

 

 اسدالله رادمنددکتر 
 

 مؤسسه تحصیلات عالی خواجه عبدالله انصاریرئیس 
 

 


