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 فرم مشخصات پدیدآورندگان:

 نام ردیف
 نام خانوادگی

 
 مالحظات سمت

  کارشناس برنامه ریزي    شایگانفر  محمدرضا 1

o تهیه کننده 
  کارشناس طراحی مانور  خانعلی   مهناز  2

 رییس اداره امور امدادگران  میرفتاحی  سید علی  3
o بازبینی کننده 

 کارشناس مسئول امور امدادگران  صفاري نطنـزي  مهدیه  4

 سلطــــانی  دکتر احمد  5
معاون برنامه ریزي و آموزش هاي 

 نهایی کننده o تخصصی 

 تایید کننده o رییس سازمان امداد و نجات  سلیمی  مرتضی  6

 

 

 جدول بازنگري دستورالعمل:

 صفحات مورد بازنگري شرح مختصر تغییرات تاریخ بازنگري شماره بازنگري

تسهیالت الزم جهت فرمت بندي دستورالعمل ها بر   94دي ماه  01
  اساس دستورالعمل استاندارد صورت گرفت 

    

    

 خانوادگی مقام ما فوق:نام و نام 
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 مقـدمه -1

کــه تــدوین دســتورالعل هــاي اجرایــی فعالیــت هــا برابــر بــا  اســـناد یی از آنجــا   
نامــه هــا و  باالدســتی، قــوانین و مقــررات، اساســنامه جمعیــت هــالل احمــر ، آیــین

ــی ــروریات م ــوزه از ض ــر ح ــایف ه ــرح وظ ــین ش ــین تبی ــوزه  همچن ــامی ح ــذا تم ــد ،ل باش
ــدوین  ــه ت ــبت ب ــه نس ــت ک ــا  الزم اس ــت ه ــازي فعالی ــفاف س ــتاي ش ــی درراس ــاي تخصص ه
ـــتورالعمل روش  ـــن دس ـــد .ای ـــدام نماین ـــان اق ـــت یکس ـــا فرم ـــه ب ـــتورالعمل مربوط دس

ــی ــان م ــتورالعمل را بی ــدوین دس ــتاندارد ت ــد و اس ــرآن کن ــاي  ب ــتورالعمل ه ــا دس ــت ت اس
 روایی مطلب باشد. تدوین شده داراي انسجام و

 

 هـدف  -2
هدف از این دستورالعمل ،ارائه یک روش یکسان ، جهت تهیه، تدوین و بازنگري دستورالعمل هاي  

 مورد نیاز حوزه هاي مختلف سازمان،  بصورت استاندارد می باشد .

 

 ـه کاربرد دامن -3
تفاده کلیه کارشناسان و حوزه هاي تخصصی  که مسئول تهیه این دستورالعمل جهت اس 

 دستورالعمل ها و مستندات هستند قابل کاربرد می باشد . 
 

  زامیـمراجع ال -4
 این دستورالعمل فاقد مراجع الزامی است و بر حسب ضرورت تهیه و تدوین گردیده است . 

   

 ار ـروش ک -5

 اصول کلی تهیه دستورالعمل : -5-1

کار رفته در قسمت روش کار یک دستورالعمل می بایست به صورت فعل امري باشد ادبیات به  -
 و از به کار بردن فعل مجهول اجتناب گردد .

 متن دستورالعمل باید کامل ، واضح ، دقیق و خالصه نوشته شود . -
درصورتی که روش کار شامل چندین مرحله باشد جهت سهولت درك مطالب از شکل  -

 رت استفاده شود .شماتیک و یا فلوچا
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رعایت مالحظات زیست محیطی درتدوین دستورالعمل و پیشگیري از وارد آوردن کمترین  -
خسارت به محیط زیست خصوصاً در بخش عملیات میدانی، در کلیه مراحل تدوین 

 دستورالعمل ضروري است وباید لحاظ گردد.
ورالعمل ضروري است و رعایت اصول ایمنی امدادگران و نجاتگران و تیم هاي اجرایی دست -

 باید لحاظ گردد.
 گانه  جمعیت هالل احمــر دستورالعمل، ضروري است و باید لحاظ گردد. 7رعایت اصول  -
رعایت تمامی موارد ذکر شده در اساسنامه جمعیت هالل احمـر و آیین نامه امداد و نجات،  -

 ضروري است و باید لحاظ گردد . 
 د. در تمام صفحات شماره صحنه درج گرد -

 

 قوانین تایپ و نگارش جلد و سرورقی دستورالعمل : -2-5
 تایپ گردد. Time New Roman 12و قلم التین B Nazanin 12متن اصلی با قلم فارسی  -
 مشخص شده باشند . Headerکلیه صفحات داراي  -
 تایپ گردد. )  B Nazanin 12 )Boldعنوان هر قسمت با قلم  -
 تنظیم گردد.  1.0بر روي  PAGE SET UPفاصله خطوط از هم در بخش  -
نحوه ترسیم نمودار و جدول : فونت هاي قابل استفاده در محتواي نمودارها و جداول همانند  -

 تایپ Time New Roman 12و قلم التین  B Nazanin 12متن اصلی با قلم فارسی 
 گردد.

با به عنوان جلد  دستورالعمل محسوب می شود و شامل سرورقی( مطابق صفحــه اول :  -

سرورقی طراحی شده در این دستورالعمل )، عنوان دستورالعمل در مرکز جلد و پایین صفحه 

شامل عنوان جمعیت هالل احمـــر و سازمان امداد و نجات و معاونت تهیه کننده و همچنین 

 ( تاریخ تهیه دستورالعمل می باشد
 

 ) :Header سرورقی (
 

ت دستورالعمل تکرار می شود از قسمت هاي ) که در  باالي تمام صفحاHeader سرورقی ( -

 زیر تشکیل شده است :

 آرم و نام سازمان امداد و نجات  -

 نام جمعیت هالل احمر جمهوري اسالمی ایران  -
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 عنوان دستورالعمل -

 شماره دستورالعمل -

 شماره بازنگري  -

 تاریخ شروع اجراء  -

 تاریخ اعتبار -
 

ست مورد اجرا گذاشته شود و  : 1تذکـــر  ع اجراء زمانی است که دستورالعمل می بای خ شرو منظور از تاری
ستناد می باشد . غیرقابل ا رایش قبلی  خ به بعد وی آن تاری  از 

ستندسازي و کمیته تدوین دستورالعمل سازمان انجام  : 2تذکـــر  کدگذاري سند، طبق دستورالعمل م
  می گیرد.

 خصات پدید آورندگان و جدول بازنگري دستورالعمل می باشد.شامل مش صفحــه دوم : -

 جدول پدیدآورندگان : 

یک یا چند کارشناس معاونت به تشخیص معاونت ذیربط عهده دار  تهیه کننده دستورالعمل : -

 نگارش دستورالعمل خواهد بود .

تایید  به طور کلی هر دستورالعمل، توسط کمیته ي تدوین و :کننده دستورالعملبازبینی  -

 دستورالعمل ها، مورد بررسی، بازبینی و نهایی سازي قرار می گیرد . 

اخذ مصوبه دستورالعمل : دستورالعمل نهایی شده از طرح ریاست سازمان جهت اخذ مصوبه  -

 شوراي عالی جمعیت با امضاء ریاست سازمان، خدمت ریاست جمعیت/ دبیرکل ارسال می گردد . 

تصویب دستورالعمل در شوراي عالی جمعیت و ارسال مصوبه به پس از  ابالغ دستورالعمل : -

سازمان، معاونت مربوطه نسبت به مکاتبه با جمعیت هالل احمـــر کلیه استان هاي کشور با تایید 

 دبیرکل جمعیت، ابالغ دستورالعمل تهیه شده، اقدام نماید . 

کمیته بازنگري  کدگذاري دستورالعمل ها به عهده دبیرخانه :دستورالعملکدگذاري  -

 دستورالعمل می باشد .  

 شامل فهرست مندرجات دستورالعمل می باشد . صفحه ســوم : -

2 



 جمعیت هالل احمر جمهوري اسالمی ایران

  ) sop for sopي دستورالعمل (نحوه نگارش دستورالعمل استاندارد برا عنوان دستورالعمل 
  94دي ماه  تاریخ شروع اجراء RC.RO.AP.WI.04 /01 شماره دستورالعمل

 ســـه ساله  تاریخ اعتبار 01 شماره بازنگري

 

متن دستورالعمل اجرایی که شامل قسمت هاي زیر می باشد و باید توسط  صفحه چــهارماز  -
تهیه کننده دستورالعمل به طور کامل توضیح داده  شود و در صورت عدم وجود هریک از بخش هاي 

 یر جمله (مورد ندارد) در قسمت مربوطه تایپ گردد :ز
 

 نحوه نگارش دستورالعمل  : -5-3
 مقـــدمه  -5-3-1

 در این قسمت مقدمه اي از مطالب و مفاهیم مطروحه در دستورالعمل و بیان مسئله ذکر می گردد. 
 

 دامنـــه کاربرد  -5-3-2
بهره بردار این دستورالعمل می باشد، در این قسمت باید حوزه یا حوزه هاي تخصصی که به عنوان 

 مشخص گردد . 
 

 
 هـدف : -5-3-3

در این قسمت علت نوشتن و لزوم اجراي دستورالعمل باید بصورت گویا وکامل نوشته شود و شامل 
 دو بخش اهداف کلی و اهداف جزیی می باشد.

 

 مراجع الزامی : -5-3-4
حاکم بر جمعیت هالل احمر و سازمان امداد و نجات،  در این قسمت باید با استناد به قوانین و مقررات

اسناد باالدستی جمعیت هالل احمـــر، نظیر اساسنامه جمعیت، آیین نامه امداد و نجات، سند 
پدافند غیرعامل، برنامه ریزي استراتژیک و برنامه ریزي عملیاتی سازمان و سایر مقررات مربوطه در 

 تدوین دستورالعمل بیان گردد. 
 

 اریف و اصطالحات  :تعـ -5-3-5
کلید واژه هاي تخصصی وعبارت هایی که به صورت مخفف نوشته شده و یا ممکن است براي  

 خواننده ایجاد ابهام نماید به طور کامل تعریف گردد .
 

 روش کـــار :  -5-3-6
دراین قسمت نحوه چگونگی انجام کار با رعات ترتیب زمانی و توالی کارها، درج گردد. ( مطابق 

این دستورالعمل). در تدوین یک دستورالعمل امداد و نجات سه رکن اصلی  3-5، 2-5،1-5بندهاي 
نیروي انسانی، تجهیزات و برنامه عملیات حائز اهمیت هستند. در توالی نگارش یک دستورالعمل 
امداد و نجات، ابتدا چارت پرسنلی مورد نیاز براي انجام فعالیت، تعریف شده و در ادامه، شرح وظایف 
هریک از اعضاي چارت پرسنلی به تفکیک می بایست ذکر گردد. درمباحث مرتبط با تجهیزات، 
امکانات و اقالم امداد و نجات مورد نیاز براي اجراي بهینه و اثربخش فعالیت ذکر می گردد. در مبحث 

د و نجات مربوط به برنامه عملیاتی نیز که یکی از ارکان مهم و اساسی در تدوین یک دستورالعمل امدا
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می باشد، تمامی فرایندهاي کاري به تفکیک شرح داده شده و اینکه وظیفه مزبور را کدام یک از 
اعضاي نیروي پرسنلی انجام می دهند در جداول مربوطه( مطابق جدول ذیل ) توضیح داده خواهد 

 شد. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 منابع  : -5-3-7
ارتباط می باشد و همچنین استانداردهایی که در تدوین و  منابعی که در انجام این کار، موثر و در

 اجراي دستورالعمل ها استفاده می شود، لحاظر گردد .
 

 پیــوست  : -5-3-8
اگر در نگارش دستورالعمل به سند دیگري از جمله، فرم، چک لیست، فلوچارت و .... ارجاع داده 

 شود، بایستی نمونه اي از آن پیوست گردد . 
 
 

 العمل بازنگري دستور -6
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با توجه به ماهیت اجرایی دستورالعمل، مدت اعتبـــار آن مشخص و مدت زمان مورد نیاز  -
 براي بازنگري آن مشخص گردد. 

 چنانچه درمستندي هیچ گونه تغییري ایجاد نشود، می توان مدت اعتبار آن را تمدید نمود .  -
 
 
 

 تغییر مستندات/ درخواست ایجاد سنــد :  -7
غییر در یکی از مستندات و یا ایجاد یک سند جدید، قبل از تاریخ انقضـــاء، در صورت نیاز به ت -

درخواست کننده باید فرم درخواست ایجاد/ تغییر سند را تکمیل و پس از ارائه، دالیل کامل نیاز به 
سند جدید و یا تغییر در سند آن را به تایید رییس اداره و معاونت مربوطه رسانده و سپس فرم و 

ت مربوطه با امضــاء معاونت مربوطه به دبیــر کمیته بازنگري دستورالعمل هاي سازمان، درخواس
ارسال گردد. در کمیته بازنگري دستورالعمل، مطابق با مفاد دستورالعمل و ترکیب اعضاي مشخص 

 شده، نسبت به بازنگري دستورالعمل اقدام خواهد شد . 
 

 

 ابع ـمن
 ان ملی استاندارد دستورالعمل متون استاندارد سازم -
) وزارت بهداشت، درمان و  sop for sopدستورالعمل نحوه نگارش استاندارد متون دستورالعمل ( -

 آموزش پزشکی سازمان غذا و دارو 
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	فهرست مطالب

