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 فرم مشخصات پدیدآورندگان
 

 نام ردیف
نام 

 خانوادگی
 

 مالحظات سمت

 امکان سنجی کارشناس مسئول سالمی فاطمه 1
 هیه کنندهت

 

 تهیه کننده ئیس اداره امور امدادگرانر میرفتاحی سیدعلی 2

 مدیر برنامه ریزي و آموزش هاي تخصصی طباطبایی دانیال  3
 تهیه کننده

 بازبینی کننده

 سلطانی احمد 4
معاون برنامه ریزي و آموزش هاي 

 تخصصی

 تهیه کننده
 بازبینی کننده 

 نهایی کننده

 تائید کننده سازمان امداد و نجات رئیس سلیمی مرتضی 5

 
 :بازنگری دستورالعملجدول 
 

شماره 
گري  بازن

گري خ بازن  شرح مختصر تغییرات تاری
 

گري  صفحات مورد بازن
 

 1-30 تغییرات براساس دستورالعمل تیم هاي عملیاتی 18/10/95 6
    
    
    
    

 نام و نام خانوادگی مقام ما فوق:
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 : مقدمه -1
بـــه منظـــور پاســـخگویی ســـریع و مـــوثر بـــه حـــوادث و ســـوانح ، در اختیـــار        

ــا  ــرط ه ــیش ش ــرین پ ــی ت ــین و اساس ــزء اول ــص ج ــده ومتخص ــانی زب ــروي انس ــتن نی داش
امــه ریــزي مناســب در مــی باشــد . بــراي  دســتیابی  بــه ایــن هــدف ضــروري اســت تــا  بــا برن

ــین  ــته  و در ع ــام برداش ــب گ ــانی داوطل ــروي انس ــظ نی ــاماندهی و حف ــذب ، س ــت ج جه
حــال موجبــات انگیــزش امــدادگران و نجــاتگران را بــراي ارتقــاء در مســیري از پــیش 

 تعیین شده   فراهم  آورد .

ــد  ــه بن ــت ب ــا عنای ــاده  3ب ــران  3م ــالمی ای ــوري اس ــر جمه ــالل احم ــت ه ــنامه جمعی اساس
ــر ــه ب ــومی  ک ــوزش عم ــوانح  و آم ــوادث و س ــا ح ــه ب ــت مقابل ــدام در جه ــزي و اق ــه ری برنام

ــاز  ــورد نی ــانی م ــروي انس ــدادي و نی ــادر ام ــت ک ــر تربی ــته و ب ــاره داش ــه اش ــن زمین در ای
ــراي  ــاص ب ــانی خ ــروي انس ــازي نی ــاده س ــت وآم ــزوم تربی ــه ل ــه ب ــا توج ــد دارد؛ و ب تاکی

ــت ــین در راس ــاگون، همچن ــوادث گون ــه ح ــوثر ب ــخگویی م ــدپاس ــازي بن ــی س  3اي اجرای
آئــین نامــه خــدمات داوطلبانــه جمعیــت هــالل احمربــه منظــور ســاماندهی  2مــاده 

ــروي  ــک نی ــدي و تفکی ــه بن ــراي درج ــاري ب ــه راهک ــب ارائ ــاي داوطل ــازماندهی نیروه وس
ــروز  ــاي ام ــرین نیازه ــلی ت ــدي از اص ــص و توانمن ــوع تخص ــاس ن ــر اس ــب ب ــانی داوطل انس

 امداد و نجات می باشد.  جمعیت هالل احمر و به ویژه سازمان

ــداف  ــه اه ــل ب ــه  نی ــر آنک ــالوه ب ــاتگران ع ــدادگران و نج ــه ام ــاء درج ــتورالعمل ارتق دس
ــب  ــاي داوطل ــارتی نیروه ــی و مه ــاي آموزش ــامین نیازه ــازد  ، ت ــی س ــهیل م ــذکور را تس م
ــه  ــاتی برنام ــاي عملی ــاس نیازه ــی براس ــاي تخصص ــوزش ه ــا آم ــال دارد ت ــه دنب ــز ب را نی

 ریزي واجرا گردد.

ــس ــا  پ ــور وب ــر کش ــاتگران درسراس ــدادگران ونج ــدي ام ــه بن ــه درج ــنج مرحل ــراي پ از اج
توجــه بــه بررســی هــاي بعمــل آمــده نیــاز بــه بــازنگري دربخــش هــایی از ایــن دســتورالعمل 
ــر  ــرایش حاض ــل آن وی ــه حاص ــاس گردیدک ــف احس ــات مختل ــراز درج ــرایط اح ــژه ش ــه وی ب

 زم االجرا خواهدبود.(تحت عنوان ویرایش پنجم ) می باشد که پس از ابالغ ال
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 نکته قابل توجه
 

کلیه درجات مذکور در این دستورالعمل  براي اعضاي داوطلب ونجاتگران کادرقراردادي مستقر 
 درپایگاهها  امدادو نجات  تعریف شده اند.

هاي جوانان و داوطلبان از مسیر هاي اصلی ورودي اعضاي داوطلب به   با عنایت به اینکه سازمان
هالل احمر بوده  ودرعین حال یکی از اهداف اصلی جذب داوطلبان ،تامین نیروي انسانی جمعیت 

آئین نامه خدمات داوطلبانه سازمان  2ماده  1مورد نیاز سازمان امدادو نجات می باشد،  بر اساس بند 
هاي داوطلبان وجوانان می بایست نیروي انسانی موردنیاز واحدهاي بهره بردار ازجمله سازمان 

هاي اولیه و انجام  دوره هاي کمکن امدادونجات تامین نماید لذا داوطلبان عالقمند پس از گذراند
می شوند . که سازمان جوانان و داوطلبان شرح مبسوط  امداد یاري فعالیتهاي مشخص داراي درجه

نامه فی آن را در دستورالعملی تعیین و به استان ها ابالغ خواهد نمود . و هرساله براساس تفاهم 
مابین سازمانهاي جوانان وداوطلبان با امدادونجات تعداد مشخصی از امدادیاران این دوسازمان بعد از 
گذراندن آزمون سازمان امداد و نجات جهت ادامه ارتقاء و کسب درجات باالتر و سازماندهی در تیم 

ن امداد و نجات می هاي تخصصی و بکارگیري در حوادث و سوانح طی مراسم تحلیف ، تحویل سازما
 گردند .

 

 دف :ـه -2
 باالبردن توان عملیاتی تیم هاي امداد و نجات   -
 سیر منطقی و تدریجی روند آموزش وتمرکز برارتقاء کیفیت آموزش ها  -
 درهررسته ازتیم هاي عملیاتی استانداردسازي مسیرارتقاء نیروهاي داوطلب -
گران و نجاتگران بر حسب درجات کسب ایجاد بانک اطالعاتی و شناسنامه کامل و دقیق امداد -

 به منظور استفاده بهینه از ظرفیت هاي آنان وتیم هاي عملیاتی شده 
درهر رسته ازتیم هاي  سطح بندي امدادگران ونجاتگران برمبناي تخصص وتوانمندي آنان -

 عملیاتی
 سهولت در شناسایی امدادگران و نجاتگران در صحنه حادثه  -
 ونجاتگرانقویت روحیه مشارکت و کارگروهی در بین امدادگران ایجاد رقابت سالم با ت -
 2 ایجاد انگیزه در امدادگران جهت رسیدن به مقاطع و درجات باالتر  -
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 ارائه تسهیالت و عوامل انگیزشی و امکانات براساس درجات کسب شده  -
 سازماندهی و حفظ و نگهداري نیروهاي داوطلب در طول زمان  -
 آکادمیک با آموزه هاي مهارتی و عملیاتی  تلفیق آموزه هاي تئوري و -
ایجاد انگیزه و تشویق جوانان و داوطلبان جامعه جهت جذب در سازمان و فعالیت هاي  -

 داوطلبانه درحوادث و سوانح 
 

 

 کاربرد : دامنه -3
 

دامنه کاربرد این دستورالعمل کلیه اعضاي داوطلب امدادونجات جمعیت هالل احمر استانها، شعب 
 باشد.تابعه می 

 

   مراجع الزامی: -4
 

برحسب ضرورت وبنا برموارد اشاره شده دراساسنامه جمعیت هالل احمر وبه منظور این دستورالعمل 

وحدت رویه دربکارگیري اعضاي داوطلب در حوزه معاونت امدادونجات جمعیت هالل احمراستانها 

 .وشعبه تابعه بازنگري ونگارش گردیده است

 
 

 : مفاهیم وتعاریف  -5
 

به داوطلبی اطالق می گردد که در سازمان امداد و نجات به ارائه خدمات امدادي  دادگر :ام •
می پردازد.  امدادگر به درجات سوم و دوم و یکم تقسیم می شود. حداقل سن ورود به دوره 

 .می باشد . شرح مبسوط آن در بخش مربوطه ذکر شده است   سال تمام   16امدادگري 
ساعته  یا عمومی امداد + عمومی نجات /  160دوره تکمیلی   امداد:دوره هاي تخصصی    •

روانی واجتماعی دربالیا/تغذیه اضطراري درحوادث / پشتیبانی در عملیات  اضطراري /حمایت اسکان
 امدادي 

شماره  ساس مصوبه  را سه  5/8/94مورخ  24697/21/94تبصره : ب عمومی وتخصصی موس آموزش همگانی ،  معاونت 
کمیلی هالل ایر ح نیاز به گذراندن دوره ت غ التحصیالن مقطع کارشناسی مدیریت امدادونجات وامداد درسوان ان، فار

د.160 دارن عمومی امداد وعمومی نجات  ن عته یا   سا
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به داوطلبی اطالق می گردد که ضمن گذراندن مراحل امدادگري به ارائه خدمات نجات  : نجاتگر •
سال تمام می باشد .  18. حداقل سن ورود به دوره نجاتگري درسازمان امداد و نجات می پردازد 

نجاتگر به درجات سوم و دوم و یکم تقسیم می شود . شرح مبسوط آن در بخش مربوطه ذکر شده 
  است .

نجات درجاده/ نجات درآوار/  نجات ساحلی/جستجوونجات  هاي تخصصی نجات: دوره •
 اقدامات پیش بیمارستانی  ن/درکوهستان / جستجوونجات درارتفاع /نجات دربهم

عناوین ذکرشده قابل  معاونت آموزش و پژوهشتبصره : درصورت هرگونه تغییر درعنوان و ساعت آموزشی از سوي 

 اصالح می باشد. 

به داوطلبی اطالق می گردد که ضمن گذراندن مراحل امدادگري و نجاتگري و کسب  ایثار : •
حضور درماموریت هاي مختلف (جاده اي، کوهستان،  تواناییچندین مهارت و توانمندي ویژه ، 

حضور در حوادث بین المللی  قابلیتو عالوه بر حضور درحوادث ملی توانایی و  دریایی و ... )را داشته
  . را نیز دارا می باشند

این مراسم در ابتداي ورود به دوره امدادگري برگزار می گردد . در این مراسم فرد  تحلیف : •
ساس سوگندنامه تنظیم شده در پیشگاه ایزد منان متعهد به انجام خدمات امداد و نجات داوطلب برا

 و پایبندي به اصول اخالقی و نهضت بین المللی   صلیب سرخ و هالل احمر می گردد . 

نشانی است که با تلفیقی از آرم هالل و رسته هاي مختلف امداد ونجات  طراحی شده  و به  درجه : •
 .می گردداعطاء    طوح داوطلبان ، به امدادگران و نجاتگران طبق دستورالعمل مربوطهمنظور تعیین س

منظور از رسته هاي عملیاتی می باشد که هریک از داوطلبان بدون در نظر گرفتن درجه ،  رسته : •
برحسب تمایل و البته با دارا بودن شرایط احراز هریک از رسته ها امکان عضویت درتیم عملیاتی 

ختلف امدادونجات در دستورالعمل تیم هاي عملیاتی نظر را خواهندداشت. رسته مورد نظر م مورد
 جمعیت هالل احمر به طور مسبوط شرح داده شده است.

منظور آزمون ورودي براي هریک از درجات امدادگري، نجاتگري وایثار می باشد. مفاد این  آزمون: •
،مهارتی و چاالکی امدادگران و نجاتگران  آزمون شامل آمادگی جسمانی و سنجش توان جسمی

مطابق با دستورالعمل آزمون هاي کسب درجات برگزار می  و براساس سرعت، دقت و مهارت آنها
 گردد.
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           در این آزمون توان جسمی و قدرت در کنار مهارت هاي علمی و آموزه هاي امدادي سنجیده 
 می شوند.

 دو گروه امدادگران خواهر و برادر تهیه و تدوین شده است.این دستورالعمل براي هر  جنسیت: •

 سطوح درجات امدادگران و نجاتگران :  
 دادگرـــــام : 

  امدادگر سوم 
  امدادگر دوم 
  امدادگر  یکم 
  گر :ـــــنجات 

 نجاتگر سوم 
  نجاتگر دوم 
  نجاتگر یکم 
 

 نحوه ورود به  سازمان امداد  و نجات :  
   سازمان جوانان 
  داوطلبان سازمان 

 

 محدوده سنی فعالیت در سازمان امداد ونجات :  
  و براي سال تمام  16براي دوره امدادگري حداقل سن براي ورود به سازمان امدادونجات

 می باشد.سال تمام  18دوره نجاتگري 
 شرایط عمومی :   
   رعایت محدوده سنی 
 خ وهالل احمرتعهد و التزام به اصول هفتگانه  نهضت بین المللی صلیب سر 
  پایبندي به اصول اخالقی 
  تعهد و التزام عملی به نظام مقدس جمهوري اسالمی ایران 
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   پایبندي به سوگند نامه سازمان امداد و نجات 
 عضویت در تیم هاي عملیاتی جمعیت هالل احمر 

 :  طرحضرورت واهمیت  -6
 

هاي عملیاتی امدادونجات باعث  تیمرسته بندي اعطاء وارتقاء درجات امدادگران ونجاتگران درقالب 
خواهد گردید که عالوه برتعیین شرح وظایف، شرایط احرازاعضاي داوطلب به سمت وسوي  یک تیم 

و از هدر رفتن منابع وامکانات براي ارتقاء افراد که عمًال نیازي به  دجهت داده شو ، تخصصی مشخص
 طور هم زمان وجود ندارد جلوگیري نماید.ه خدمات آنها ب

 

  ساختار اعطاء وارتقاء درجات:-۷

 : در بدو ورود و عضویت در تیم هاي عملیاتی)  7-1
 

  : احراز درجه امدادگر سوم تحت شرایط زیر امکان پذیر است 

 مورد نیاز رسته عملیاتی برخورداري ازسالمت جسمی و روحی 
  عمومی امداد وکمکهاي اولیه هاي گذراندن دوره 

 

  تحت شرایط زیر امکان پذیر است : احراز درجه امدادگر دوم 

 برخورداري ازسالمت جسمی و روحی مورد نیاز رسته عملیاتی 
  گذراندن دوره هاي تخصصی مورد نیاز عضویت در تیم عملیاتی 
  1امتیاز ازجدول امتیازبندي شماره (   80کسب حداقل ( 

  تحت شرایط زیر امکان پذیر است :  یکماحراز درجه امدادگر 

  ازسالمت جسمی و روحی مورد نیاز رسته عملیاتیبرخورداري 
  گذراندن دوره هاي تخصصی مورد نیاز عضویت در تیم عملیاتی 
  1امتیاز ازجدول امتیازبندي شماره (   100کسب حداقل ( 

  تحت شرایط زیر امکان پذیر است :  نجاتگرسوماحراز درجه 

 برخورداري ازسالمت جسمی و روحی مورد نیاز رسته عملیاتی 
 گذراندن دوره هاي تخصصی مورد نیاز عضویت در تیم عملیاتی 
 (آزمون ورودبه درجات نجاتگري) قبولی در آزمون مهارتی و جسمانی 
  1امتیاز ازجدول امتیازبندي شماره (   120کسب حداقل ( 

  دوم تحت شرایط زیر امکان پذیر است :  نجاتگراحراز درجه 
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  نیاز رسته عملیاتیبرخورداري ازسالمت جسمی و روحی مورد 
  گذراندن دوره هاي تخصصی مورد نیاز عضویت در تیم عملیاتی 
 (آزمون ورودبه درجات نجاتگري) قبولی در آزمون مهارتی و جسمانی 
  1امتیاز ازجدول امتیازبندي شماره (   140کسب حداقل ( 

  : احراز درجه نجاتگریکم تحت شرایط زیر امکان پذیر است 

  جسمی و روحی مورد نیاز رسته عملیاتیبرخورداري ازسالمت 
 گذراندن دوره هاي تخصصی مورد نیاز عضویت در تیم عملیاتی 
 (آزمون ورودبه درجات نجاتگري) قبولی در آزمون مهارتی و جسمانی 
  1امتیاز ازجدول امتیازبندي شماره (   200کسب حداقل ( 

 

 
 : ) جهت ارتقاي درجه قبلی7-2
  ت شرایط زیر امکان پذیر است : وم تحداحراز درجه امدادگر 

 برخورداري ازسالمت جسمی و روحی مورد نیاز رسته عملیاتی 
  سومماه  سابقه خدمت در درجه امدادگر  6سپري نمودن  
 پرداخت حق عضویت معادل کمک هزینه ایاب وذهاب  یک شیفت غیر عملیاتی درجه امدادگر دوم 
  2ره ( امتیاز ازجدول امتیازبندي شما  20کسب حداقل ( 
 

  : احراز درجه امدادگر یکم تحت شرایط زیر امکان پذیر است 

 برخورداري ازسالمت جسمی و روحی مورد نیاز رسته عملیاتی 
  ماه  سابقه خدمت در درجه امدادگر دوم  6سپري نمودن 
  یکمپرداخت حق عضویت معادل کمک هزینه ایاب وذهاب  یک شیفت غیر عملیاتی درجه امدادگر 
 2ازجدول امتیازبندي شماره ( جدید پس از اخذ درجه قبلی  امتیاز   20اقل کسب حد ( 

 
  : احراز درجه نجاتگرسوم تحت شرایط زیر امکان پذیر است 

 برخورداري ازسالمت جسمی و روحی مورد نیاز رسته عملیاتی 
  ماه  سابقه خدمت در درجه امدادگر یکم  6سپري نمودن 
 نجاتگري جاتنی (آزمون ورودبه درقبولی در آزمون مهارتی و جسما( 
 پرداخت حق عضویت معادل کمک هزینه ایاب وذهاب  یک شیفت غیر عملیاتی درجه نجاتگر سوم 
  2امتیاز  جدید پس از اخذ درجه قبلی ازجدول امتیازبندي شماره (   20کسب حداقل ( 

  : احراز درجه نجاتگر دوم تحت شرایط زیر امکان پذیر است 

  المت جسمی و روحی مورد نیاز رسته عملیاتیازسبرخورداري 
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  سپري نمودن یکسال  سابقه خدمت در درجه نجاتگر سوم 
 پرداخت حق عضویت معادل کمک هزینه ایاب وذهاب  یک شیفت غیر عملیاتی درجه نجاتگر دوم 
  2امتیاز  جدید پس از اخذ درجه قبلی ازجدول امتیازبندي شماره (   40حداقل کسب ( 

 نجاتگریکم تحت شرایط زیر امکان پذیر است :  احراز درجه 

  جسمی و روحی مورد نیاز رسته عملیاتیبرخورداري ازسالمت 
 سپري نمودن یکسال  سابقه خدمت در درجه نجاتگردوم 
    پرداخت حق عضویت معادل کمک هزینه ایاب وذهاب  غیر عملیاتی درجه نجاتگر یکم 
  2ه قبلی ازجدول امتیازبندي شماره ( جدید پس از اخذ درجامتیاز  60کسب حداقل ( 

 
 
 

 : )Iranian Search And Rescue(  ISAR رایثاکسب درجه )   7-3
  تحت شرایط زیر امکان پذیر است :  ایثاراحراز درجه 

 برخورداري ازسالمت کامل جسمی و روحی 
  یکمسابقه خدمت در درجه نجاتگر  دو سالسپري نمودن 
 یثار (برگزارشده توسط سازمان امداد ونجات )گذراندن دوره مهارتی ویژه ا 
  ایثارقبولی در آزمون مهارتی و جسمانی سازمان امداد و نجات (آزمون ورودبه دوره( 
     ایثارپرداخت حق عضویت معادل کمک هزینه ایاب وذهاب  غیر عملیاتی درجه 
  2ره ( امتیاز جدید پس از اخذ درجه قبلی ازجدول امتیازبندي شما  80کسب حداقل ( 
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 قوانین ومقررات
 

 ترتیب فواصل زمانی کسب درجات :  
 

 امدادگر:
 

 سوم      امدادگر 
             
 ماه  6         

 دوم امدادگر 
           
 ماه6           

 یکم      امدادگر
        
 ماه6            

 

   نجاتگر :
 سوم   نجاتگر 

      
 سال 1        

 دوماتگر نج
 سال 1         

 یکم             نجاتگر 
       سال 2        

 
 

 :   ایثار
    
 
  کمیته اعطاي درجات: 

 امدادگري به نجاتگريآزمون         

 نجاتگري به ایثار آزمون         

 آزمون ورودي         
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با   4و  3و  2کمیته اعطاي درجات در سه سطح شهرستانی، استانی و کشوري برابر فرم شماره 
 تصمیم گیري معین برابر شرح ذیل تعریف شده اند: اعضاي مشخص و سطوح 

 
 

 :کمیته شهرستانی 

نماینده  -3  مسئول امداد شعبه (دبیر کمیته ) -2رئیس شعبه(رئیس کمیته)  -1اعضاي کمیته: 

 حراست استان(عضو) 

 ر ) ـ( ناظتیار معاون امداد ونجات استان  نماینده تام االخ -4

ر یکم ( با سطح تصمیم گیري و اعطاي درجه: الف : امدادگر سوم   ب )امدادگر دوم    ج) امدادگ

 نظارت استان)

  انجام می شود .  مدیرعامل استانتوسط  يامدادگرات درجکلیه اعطاي 
 
 
 
 

 

 :کمیته استانی 

مسئول  -3  معاون امدادونجات(دبیر کمیته)  -2مدیرعامل(رئیس کمیته)،-1اعضاي کمیته: 

زمان امداد و نماینده سا -5مسئول بازرسی و رسیدگی به شکایات استان (عضو)  -4 حراست(عضو)،

 نجات(ناظر)

 سطح تصمیم گیري و اعطاي درجه:الف ) نجاتگر سوم    ب )  نجاتگر دوم  ج) نجاتگریکم
 

  انجام می شود . مدیرعامل استانکلیه درجات نجاتگري توسط اعطاي 

 
 :کمیته کشوري 
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ر بوده و دبیرخانه دائمی در معاونت برنامه ریزي و آموزشهاي تخصصی سازمان امداد و نجات مستق

معاون -2رئیس سازمان امداد و نجات (رئیس کمیته)    -1اعضاي کمیته مرکزي سازمان نیز شامل

حراست  -4معاون عملیات امداد و نجات(عضو)  -3برنامه ریزي و آموزشهاي تخصصی(دبیر کمیته)

 مسئول بازرسی و رسیدگی به شکایات سازمان -6روابط عمومی سازمان(عضو)  -5 سازمان(عضو)

 (عضو) می باشند. 

 سطح تصمیم گیري و اعطاي درجه:     الف )ایثار

  انجام می شود .  رئیس سازمان امداد و نجاتاعطاي درجه ایثارتوسط 
 

   
 زمان برگزاري کمیته  واعطاء درجات: 

با توجه به تعداد متقاضیان  جلسات  کمیته اعطاي درجات ، باید به گونه اي برنامه ریزي گردد که 
ت پیش از هفته هالل برگزار شود و جلسه نهایی و اعطاي درجات به صورت مراسمی نمادین جلسا

سطح شهرستان ،استانی و  3اردیبهشت ماه)در  18-24سالی یکبار  ترجیحاً در هفته هالل احمر(
 کشوري اجرا  گردد.

 غاز می با اعالم سازمان امدادونجات وطی بخشنامه آایثار درجه بندي  شایان ذکراست مرحله
 گردد.

 

   : توضیحات 
 بصورت فایل تجمیع شده دراستاناستان موظف است کلیه اطالعات وسوابق امدادگران ونجاتگران را 

وپس از هر مرحله از درجه بندي آمارنهایی تعداد امدادگران ونجاتگران به  ثبت ونگهداري نماید.
امه ریزي و آموزشهاي تخصصی سازمان در هر رتبه از درجه بندي را به معاونت برنتفکیک مرد و زن 

  امدادونجات کتباً اعالم نماید.
 
 

 ورود مستقیم به درجات:
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کسب درجات می بایست به صورت پلکانی وترتیبی صورت گیرد ولی درشرایط خاص به شرح ذیل 
 امکان ورود مستقیم به درجات وجود دارد:

باجمعیت همکاري دارند و بنا به دالیلی اشند و شرایط  ورود به هریک از رتبه ها ب داوطلبانی که واجد
 تاکنون درطرح درجه بندي شرکت نکرده اند:

این افراد برحسب مدارك تخصصی موجود وامتیازات مکتسبه ازجدول امتیازبندي وسوابق  
موردنیازهریک ازدرجات به درجه موردنظر نائل می گردند.به عبارت دیگرفرد می بایست براي ورود 

هریک ازدرجات در رسته هاي مختلف تیم هاي عملیاتی تمامی شرایط موردنیاز درجه  مستقیم به
 ) را برابرشرایط مندرج درآن درجه دارا باشد.1-7مصرح در بند مذکور (

 افراد داراي تخصص یا مهارت ویژه که فاقد مدارك تخصصی امدادونجات می باشند:
مهارت ویژه خود درقالب تیم ها و رسته هاي این افراد با توجه به مدارك تخصصی، تحصیلی یا  

تخصصی امدادونجات سازماندهی ودرجه بندي می شوند. الزم به ذکراست که براي اعطاي درجه فرم 
امتیازبندي تکمیل شده ومدارك تخصصی و تحصیلی این افراد با مدارك تخصصی امدادونجات 

 ل زیر معادل سازي می گردد، تابرحسب امتیازمکتسبه درجه مناسب به فرداعطاء گردد.برابرجدو

 
 
 

 معادل سازي با دوره هاي تخصصی امداد و نجات مدرك تحصیلی/ مدرك تخصصی و مهارتی تخصص

 پیش بیمارستانی /کمکهاي اولیه دکتراي پزشکی/ کارشناسی پرستاري  پرستار-پزشک

 نجات درآب  –سیالب  ستاره**cmas 2حداقل مدرك غواصی  غواص

 نجات درکوهستان فدراسیون 3حداقل مربیگري درجه  کوهنورد

 حمایت هاي روانی حداقل کارشناسی  ارشد روانشناسی روانشناس
 نجات درآب–سیالب  فدراسیون 2حداقل مدرك نجات غریق درجه  ناجی غریق
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  کمیته انضباطی :

مه انضباطی امدادگران ونجاتگران وتشکیل کمیته هاي انضباطی باتوجه به دستورالعمل آئین نا
درسراسرکشور، حسب ضرورت درهریک ازسطوح کمیته هاي اعطاي درجات، کمیته انضباطی همان 

، تنزل درجه و غیرفعال نمودن عضویت امدادگران و نجاتگران تصمیم گیري پس گیري درجهسطح باز
 اید نسبت به تشکیل جلسه اقدام نماید عبارتست از :می نماید . مواردي که کمیته انضباطی ب

 اثبات غیرواقعی و جعلی بودن مدارك ارائه شده براي کسب درجه  -

 عدم عمل به تعهد مبنی بر ارائه مدارك تخصصی مورد نیاز در مهلت مقرر  -

 اثبات ارتکاب جرائم کیفري و محرز شدن فساد اخالقی  -

 جمعیت در طول فعالیت فرد تخطی از قوانین جاري کشور و  -

 اثبات تخلف نسبت به آئین نامه انضباطی امدادگران ونجاتگران  -

درهریک ازموارد تخلف حسب پیش بینی هاي آئین نامه انضباطی امدادگران ونجاتگران نظر اعضاي 
 . کمیته تصمیم گیري خواهدشد

 

 

 درخواست تجدیدنظر :

درصورتیکه فرد نسبت به نظر کمیته اعتراض  لقه به افرادپس از پایان درجه بندي واعالم درجات متع
داردمی تواند ظرف مدت یک ماه اعتراض خودرا کتباَ به شعبه مربوطه تحویل دهد.شعبه نیزموظف 
است ظرف مدت یک هفته اعتراض را مورد بررسی قرارداده وبرحسب سطح درجه موضوع به کمیته 

ی گردد.درکمیته شهرستانی ظرف مدت یک هفته ، هاي شهرستانی ، استانی یا کشوري ارجاع م
کمیته استانی ظرف مدت دو هفته وکمیته کشوري ظرف مدت یک ماه اعتراض موردرسیدگی 

 قرارگرفته ونتیجه از طریق شعبه به متقاضی اعالم می گردد.
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  پیوست ها : 
 به درجه بندي) د(جهت ورو1جدول شماره 

امتیاز کسب 

 شده

حداکثر 

 امتیاز
 ردیف عنوان خصشا

 30 
/  25دکترا    20کارشناسی ارشد  -  15 کارشناسی -  10کاردانی   - 5دیپلم  – 2زیر دیپلم 

 امتیاز ویژه  ( مدیریت امداد و سوانح ، پزشکی ، پرستاري و ....)  5رشته هاي مرتبط 
 1 مدرك تحصیلی

 10 
 2برگزار می گردد. هر مورد شامل کلیه برنامه ها ، گردهمایی و همایش که توسط جمعیت  

 امتیاز 
همایش ها و برنامه 

 ها 
2 

 50 
 -امتیاز  3عملیات هاي ملی به ازاي هر روز   -امتیاز   4عملیات هاي فراملی به ازاي هر روز 
 امتیاز 1عملیات هاي محلی به ازاي هر روز  -امتیاز   2عملیات هاي استانی به ازاي هر روز 

عملیات هاي 
 امدادي 

3 

 امتیاز  5/0هر روز پشتیبانی عملیات    30 
فعالیت هاي 

 پشتیبانی عملیات
4 

 10 

 دریافت تقدیرنامه از : 
 امتیاز  5رئیس جمعیت ، دبیرکل هرمورد  -
 امتیاز  4روساي سازمان ها  هرمورد  -
 امتیاز 3مدیران عامل  و پست هاي همتراز آن هرمورد  -
 امتیاز 2هرمورد معاونین مدیرعامل و پست هاي همتراز آن  -
 امتیاز 1رؤساي شعب و پست هاي همتراز آن هرمورد  -

 5 تقدیر و تشویق 

 امتیاز  2صعودهاي سراسري  و ... هر روز  –حضوردر مسابقات امدادي  –مانورها  20 
فعالیت هاي توان 

 افزایی 
6 

 15 
... و .  ICDLپایه یک  –موتور سیکلت  –تخصص ها و گواهینامه هاي ویژه( لودر 

 امتیاز  2هر مورد   )
 زامتیا 5رشته هاي مرتبط ( غواصی ، کوهنوردي ، شنا و .....) هر مورد 

 7 مهارتهاي خاص 

 15 

10 

 سطح کشوري سطح استانی سطح شهرستان

 مسابقات امدادي

 8 کسب مقام 

 2اول 
 1دوم 
 1سوم 

 4اول 
 2دوم 
 1سوم 

 5اول 
 4دوم 
 3سوم 

5 
 امتیاز  4ملی  –تیاز ام 5بین المللی 

فعالیت ورزشی  –امتیاز  2شهرستانی  -امتیاز 3استانی 
 امتیاز  1بدون کسب مقام هر مورد 

 ورزشی 

13 

14 
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 5 

 امتیاز  4خانواده شهید       -
 امتیاز  3جانبازو خانواده  جانباز   -
 امتیاز  2آزاده و خانواده آزاده    -
 امتیاز  1رزمنده  -
 خواهر و برادر  – فرزند و همسر –مادر  -خانواده شامل : پدر •

 9 ایثارگري

 4 
 امتیاز  4بسیج فعال        -
 امتیاز  2بسیج عادي        -

 10 عضویت بسیج

 6 
 –شامل : تدریس در دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی تألیف کتاب و مقاله 

 امتیاز   2کسب مقام هاي فرهنگی ، علمی و پژوهشی هر مورد  -ترجمه کتاب   
عالیت هاي علمی ف

 پژوهشی  -
11 

 12 سابقه امدادگري امتیاز  5به ازاي هر سال   40 

 40 

35 
 امتیاز  1ساعت   20به ازاي هر 

 ساعت  700حداکثر ساعت مورد قبول 
دوره هاي 
آموزشی و 
 مربیگري 

مرتبط با  امداد 
 ونجات 

13 

5 
امتیاز. در هر شته 3 /1امتیاز/ درجه  2،  2امتیاز/ درجه  1، 3مربیگري درجه 

 باالترین درجه قابل محاسبه است.

 امتیاز) 5به ازاي هر سال عضویت (حداکثر 5 

عضویت در 
سازمان هاي 

و  جوانان
 داوطلبان

14 

 20 
انجام خدمات داوطلبانه (حضور داوطلبانه در حوادث ،پایگاه  و برنامه ها  و ... 

 امتیاز  20تیاز حداکثر ام 2بدون دریافت وجه )  به ازاي هر مورد 
 15 خدمات داوطلبانه

 جمع کل 300 

 
 
تکمیل می بھ درجھ بندی تنھا برای ورود  ۱جدول شماره  : 1 توضیح 

 .گردد.
ردد یا فوت وي گو نجات منجر به نقص عضو موثر امدادگر یا نجاتگر  درصورتی که عملیات امداد : 2توضیح 

تصمیم  شویقی به فردتدرجه  اعطاي درجه در خصوص اعطاي طاي بنا به تشخیص و تایید کمیته مرکزي اع
 گیري بعمل می آید.

            ضروري  5تکمیل فرم شماره  ماموریت هاي امدادي درصورت عدم وجود حکم ماموریت ، : 3توضیح 
  .می باشد
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جدول شماره                                          
 (جهت ارتقاء)2

ب امتیاز کس

 شده

حداکثر 

 امتیاز
 ردیف عنوان شاخص

 1 مدرك تحصیلی کسب مدرك در هر مقطع جدید 5 

 10 
 2شامل کلیه برنامه ها ، گردهمایی و همایش که توسط جمعیت  برگزار می گردد. هر مورد 

 امتیاز 
همایش ها و برنامه 

 ها 
2 

 20 

 در حوادث ترافیکیجستجو ونجات  امتیاز 5/0به ازاي هر روز
رکت درعملیات ش

 هاي امدادونجات
3 

 جستجو ونجات ساحلی –جستجو ونجات کوهستان  امتیاز 2به ازاي هر روز
 جستجوونجات شهري(آوار)-جستجوونجات در سیالب امتیاز 5به ازاي هر روز 
 سایر رسته ها امتیاز 3به ازاي هر روز 

 10 

 دریافت تقدیرنامه از : 
 امتیاز  5کل هرمورد رئیس جمعیت ، دبیر -
 امتیاز  4روساي سازمان ها  هرمورد  -
 امتیاز 3مدیران عامل  و پست هاي همتراز آن هرمورد  -
 امتیاز 2معاونین مدیرعامل و پست هاي همتراز آن هرمورد  -
 امتیاز 1رؤساي شعب و پست هاي همتراز آن هرمورد  -

 4 تقدیر و تشویق 

 امتیاز  2صعودهاي سراسري  و ... هر روز  –حضوردر مسابقات امدادي  –مانورها  20 
فعالیت هاي توان 

 افزایی 
5 

 14 
و ....   ICDLپایه یک  –موتور سیکلت  –تخصص ها و گواهینامه هاي ویژه( لودر 

 امتیاز  2هر مورد   )
 زامتیا 5رشته هاي مرتبط ( غواصی ، کوهنوردي ، شنا و .....) هر مورد 

مهارتهاي کسب 
 خاص 

6 

 15 

10 

 سطح کشوري سطح استانی سطح شهرستان

 مسابقات امدادي

 7 کسب مقام 

 2اول 
 1دوم 
 1سوم 

 4اول 
 2دوم 
 1سوم 

 5اول 
 4دوم 
 3سوم 

5 
 امتیاز  4ملی  –امتیاز  5بین المللی 

فعالیت ورزشی  –امتیاز  2شهرستانی  -امتیاز 3استانی 
 امتیاز  1بدون کسب مقام هر مورد 

 ورزشی 

 
 
 
 

6 

 –شامل : تدریس در دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی تألیف کتاب و مقاله 
فعالیت هاي علمی  امتیاز   2کسب مقام هاي فرهنگی ، علمی و پژوهشی هر مورد  -ترجمه کتاب   

 پژوهشی  -
8 

16 
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 30 

 امتیاز  1ساعت   20به ازاي هر  20
 

دوره هاي 
آموزشی و 
 مربیگري 

مرتبط با  امداد 
 ونجات 

9 

10 
امتیاز. در هر شته 6 /1امتیاز/ درجه 4،  2امتیاز/ درجه  2، 3مربیگري درجه 

 باالترین درجه قابل محاسبه است.

 10 
انجام خدمات داوطلبانه (حضور داوطلبانه در حوادث ،پایگاه  و برنامه ها  و ... 

 تیاز ام  10امتیاز حداکثر  1بدون دریافت وجه )  به ازاي هر مورد 
 10 خدمات داوطلبانه

 جمع کل 140 

 
 

 2درامتیازبندي جهت ارتقاء درجه می بایست تنها براساس آیتمهاي موجود در جدول شماره  : 1 توضیح
 .بررسی صورت پذیرد

درصورتی که عملیات امداد و نجات منجر به نقص عضو موثر امدادگر یا نجاتگر یا فوت وي گردد  : 2توضیح 
و تایید کمیته مرکزي اعطاي درجه در خصوص اعطاي درجه  اعطاي تشویقی به فرد تصمیم  بنا به تشخیص

 گیري بعمل می آید.
ضروري می  5ماموریت هاي امدادي درصورت عدم وجود حکم ماموریت ، تکمیل فرم شماره  : 3توضیح 

 . باشد
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 ود جهت ور (خالصه پرونده امدادگران/نجاتگران)3جدول شماره 
 

       استان/شهرستان  :                                  تاریخ:                نام :                                                نام خانوادگی :                                 

 شماره فیش واریز حق عضویت:                         درجه قبلی:                                   درجه پیشنهادي:            

 دوره هاي تخصصی امداد:

                   دوره هاي تخصصی نجات :                                                                                                        

امتیازپیشنهادي  امتیازسازمان

 استان
 ثرامتیازحداک

 
 
 

 1 مدرك تحصیلی

  30 

 2 اهمایش ها و برنامه ه  10  

 3 عملیات هاي امدادي   50  

 4 فعالیت هاي پشتیبانی عملیات  30  

 5 تقدیر و تشویق   10  

 6 فعالیت هاي توان افزایی   20  

 7 مهارتهاي خاص   15  

 8 کسب مقام   15  

 9 ایثارگري  5  

 10 بسیج عضویت  4  

 11 پژوهشی  -فعالیت هاي علمی   6  

 12 سابقه امدادگري  40  

  40  
 دوره هاي آموزشی و مربیگري 

 مرتبط با  امداد ونجات 
13 

 14 عضویت در سازمان هاي جوانان و داوطلبان  5  

 15 خدمات داوطلبانه  20  

  300 
 جمع
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 گران) جهت ارتقاء (خالصه پرونده امدادگران/نجات4جدول شماره 
 

 ستان  :                                  تاریخ:      نام :                                                نام خانوادگی :                                                 استان/شهر
 

 دي:                                 شماره فیش واریز حق عضویت:    درجه قبلی:                                   درجه پیشنها

 دوره هاي تخصصی امداد:

                   دوره هاي تخصصی نجات :                                                                                                        

هادي امتیازپیشن امتیازسازمان

 استان
 حداکثرامتیاز

 
 
 

 1 مدرك تحصیلی

  5 

 2 اهمایش ها و برنامه ه  10  

 3 شرکت در عملیات هاي امدادونجات  20  

 4 تقدیر و تشویق  10  

 5 فعالیت هاي توان افزایی  20  

 6 کسب مهارت هاي جدید  14  

 7 کسب مقام  15  

 8 پژوهشی  -فعالیت هاي علمی   6  

  30  
 دوره هاي آموزشی و مربیگري 

 مرتبط با  امداد ونجات 
9 

 10 خدمات داوطلبانه  10  
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 (( جدول تعیین درجه برحسب امتیاز کسب شده ))
 

 نماد درجه حداقل امتیاز درجه

امدادگر 

 سوم
* 

 

 

 

امدادگر 

  دوم

80 

 

 

 

 

 

 

 ) 5( جدول شماره  
ا   ) ۱ش
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امدادگر 

 یکم

 

100 

 

 نجاتگر سوم

 

120 

 
 

 

 دومنجاتگر 

 

160 
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 نجاتگر یکم

 

200 

 

 

 ایثار

 

۲۸۰ 
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 جمعیت ھالل احمر جمھوری اسالمی ایران
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بازنگری دستورالعمل اعطاء وارتقاء درجھ 
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 اعطاي درجه امدادگران و نجاتگرانکشوري صورتجلسه کمیته  فرم
 

 درجه اکتسابی کسب شده*امتیاز  قبلیدرجه  شعبه کد امداد گري نام و نام خانوادگی

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
   .   

  )2ماره)جهت ورود یا امتیاز کسب شده از جدول امتیاز بندي جهت ارتقاء درجه (جدل ش1امتیاز کسب شده از جدول امتیاز بندي کسب درجه (جدول شماره *

 
 
 
 

 

 

 

( فرم  
 ) ۳شماره 

  :اعضاي کمیته
 (دبیر کمیته) وزشهاي تخصصیمعاون برنامه ریزي و آم                ئیس کمیته)          رئیس سازمان امداد و نجات (ر     

 حراست سازمان(عضو)                                    معاون عملیات امداد و نجات(عضو)        

 ( عضو ) بازرسی و رسیدگی به شکایات سازمان  مسئول                                             روابط عمومی سازمان(عضو)       

                                                               

 ) 2( فرم شماره  

شماره 
 جلسھ:

  
      

  

23 



 
 جمعیت ھالل احمر جمھوری اسالمی ایران
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فرم صورتجلسھ کمیتـــھ استانی اعطای درجھ 
 امدادگران و نجاتگران

 استان ............................

 

 

 

 

 

 درجه اکتسابی کسب شده*امتیاز  درجه قبلی شعبه کد امداد گري نام و نام خانوادگی

      
      
      
      

      
      
      
      
      
      
      
      
      

  )2ت ورود یا امتیاز کسب شده از جدول امتیاز بندي جهت ارتقاء درجه (جدل شماره)جه1امتیاز کسب شده از جدول امتیاز بندي کسب درجه (جدول شماره *

 
 
 

 

 

 

 

شماره 
 جلسھ:

.........  
      

  

  :اعضاي کمیته
 (دبیر کمیته)استان معاون عملیات امداد و نجات                        (رئیس کمیته)           مدیرعامل

 ( عضو ) مسئول بازرسی و رسیدگی به شکایات سازمان                         مسئول حراست استان(عضو)

 

 ( ناظر ) رئیس سازمان امدادونجاتنماینده 

( فرم  
 )۳شماره 
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 جمعیت ھالل احمر جمھوری اسالمی ایران

 

 عنوان دستورالعمل
بازنگری دستورالعمل اعطاء وارتقاء درجھ 

 امدادگران ونجاتگران
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 ی اعطاي درجه امدادگران و نجاتگرانفرم صورتجلسه کمیته شهرستان

 استان ................... شهرستـــــان...............

................................ 
  

 

  

 
 

 
 

 درجه اکتسابی کسب شده *امتیاز  درجه قبلی شعبه کد امداد گري نام و نام خانوادگی

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

  )2)جهت ورود یا امتیاز کسب شده از جدول امتیاز بندي جهت ارتقاء درجه (جدل شماره1ز کسب شده از جدول امتیاز بندي کسب درجه (جدول شماره امتیا*

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

.........   شماره جلسه:
 . تاریخ :     ...............

 )4( فرم شماره  

  :اعضاي کمیته
 (دبیر کمیته)  مسئول امدادشعبه                       (رئیس کمیته)           رئیس شعبه

 ) ناظر( نماینده تام االختیار معاون امدادونجات استان                         نماینده حراست استان (عضو)

                                                             

 )5( فرم شماره  
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 فـرم تایید شرکت در عملیات هاي امــــداد و نجات
  

 

 
 

 برحسب روز تایید نوع عملیات امدادونجات 

  جستجو ونجات جاده اي

  جستجو ونجات ساحلی -جستجو ونجات در کوهستان

  جستجو ونجات در آوار–ستجو ونجات در سیالب ج

  سایر رسته ها(با ذکر رسته ها)

 
 
 

 معاون امدادونجات استان                                                                         شعبه  خزانه دار
 
 

 حراست استان        س شعبهییر
 

 مدیر عامل استان
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 الّناسَ  أحَیا َفَكأن�ما حیاھاأ َمن و

 َجمیعاً 
 .است بخشیده حیات مردم همه به که است این مثل, بخشد حیات انسانی به هرکس و

 �وا�ینا�ه �سب ��ه  ایثار 
 داوط�ب ��ا�ی  

�ناب آ�ی / �رکار خا�م   ..............  ��ز�د ...........  دارای �دم�ی ............ � �ماره �نا�نا�ه 

د��ی ........ . بنا � ج��ه �ماره ....... �ورخ ..........  .......... صا�ه از .......... � �ماره ا�دا
 ��ی�ه ا�طای �جات  �نا�عا�ی � �سب ��ه ایثار  ��ل �ی ��دید . 

ی �ب�ی � ��ظ حا�ت ���ک ا�ید ا�ت  با ا��عانت از ا�طاف �ق �عا�ی  و ر���ود�ی  ر��ر ���م ا�قالب   ��رت  امام خا��ه ا
ید .                                                  ن �وید و �رب�ند با�                                                                  و ��ور دا�م  � �د�ت رسا�ی � آ�یب دیدگان  و نیاز�ندا

                                                                                                                                                                                                                        



 
 جمعیت ھالل احمر جمھوری اسالمی ایران
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د و �جات ��ع�ت ھالل ا���سارئ�س                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            زمان ا�دا
 
 
 
 
 

 الّناسَ  أحَیا َفَكأن�ما أحیاھا َمن و
 َجمیعاً 

 .است بخشیده حیات مردم همه به که است این مثل, بخشد حیات انسانی به هرکس و
 �وا�ینا�ه �سب ��ه  

 داوط�ب ��ا�ی  
ارای �دم�ی ............ � �ماره �نا�نا�ه �ناب آ�ی / �رکار خا�م   ..............  ��ز�د ...........  د

د��ی ........ . بنا � ج��ه �ماره ....... �ورخ ..........  .......... صا�ه از .......... � �ماره ا�دا
 ��ل �ی ��دید .  ........��ی�ه ا�طای �جات  �نا�عا�ی � �سب ��ه   

��ود�ی  ر��ر ���م ا�قالب   ��رت  امام خا��ه ای �ب�ی � ��ظ حا�ت ���ک ا�ید ا�ت  با ا��عانت از ا�طاف �ق �عا�ی  و ر� 

ن �وید و �رب�ند با�ید .  و ��ور دا�م  � �د�ت رسا�ی � آ�یب دیدگان  و نیاز�ندا
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 �د�عا�ل ��ع�ت ھالل ا���ا�تان            
 

 ))  اعضاي سازمان امداد و نجات(( سوگند نامھ 
 بسم هللا الرحمن الرحیم 

 

 و َمن أحیاھا َفَكأن�ما أحَیا الّناسَ َجمیعاً 

 

وھركس یك نفر را نجات دھد مثل این است كھ ھمھ مردم را نجات داده 
 است

 

د از  ا�طاف بی��ان ا��ی ا��ون �ه با �نایت و  و�د ��عال و ا��مدا د  و �جات ��ار ����ه ا�م با �و�ل � �دا � �رف �ذ�ش ���و��ت ���ر ا�دا
م و با �ی دوره �ی آ�وز�ی و �وان ا��ايی و �سب  ذات �قدس ا��ی با �مام �وان و ����ت � ��ت ار�قاء ��ح دا�ش و �ھار�ی ا�دا

ری   و ���ورزی � آ�یب دیدگان � �وادث �ی با��م . �جات باال� آماده �د�ت�ذا
گا� ص��ب �رخ و ھالل ا��� �دون ��ت  گاه �قدس ا��ی ��م یاد �ی �ن�م � با پايبندی � ا�ول ��� د و �جات � پ�ش ما ا�ضاء سازمان ا�دا

د و �جا و�د ��عال �ای ا�دا ت ��دم آ�یب دیده � �� �و� دنیا از ��ری �یا�ی ، �ادی ، م�ی�ی  ��ورت داوط�با� و ج�ب رضایت �دا
ر ن�مای�م .  ��چ تال�ی ��و�ذا

و�دا  ما را � ا�جام ا�ن �مل صا�ح یاری و �بت �دم ��ما((    )) �دا
 

 سالم ع�ی�م و ر���ه ا�ه و �کا�  ))((   ا�                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
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