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 فرم مشخصات پدیدآورندگان:
 

 مالحظات  سمت  نام خانوادگی  نام  ردیف 

 رییس اداره امور امدادگران  میرفتاحی  سید علی  1

 تهیه کننده •

رییس اداره تجزیه و تحلیل و مطالعات  تیموري  مرتضی  2
 حوادث

 کارشناس طراحی مانور  خانعلی  مهناز  3
 ساماندهیکارشناس مسئول جذب و  صفاري نطنزي مهدیه  4

 کنندهبازبینی  مدیر برنامه ریزي و آموزش هاي تخصصی طباطبایی حاتم بخش دانیال  5

 مــدیر تیم هاي عملیاتی توکلی  منصور  6

7 
 سلطانی دکتر احمد

 معاون برنامه ریزي و آموزش هاي

 هایی کنندهن • تخصصی
 معاون عملیات امداد و نجات  فتحی  شاهین  8
 کنندهتایید  • رییس سازمان امداد و نجات سلیمی  مرتضی 9

 
 

 
 

 جدول بازنگري دستورالعمل:
 صفحات مورد بازنگري شرح مختصر تغییرات تاریخ بازنگري شماره بازنگري

    
    
    

 نام و نام خانوادگی مقام ما فوق:
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 مقدمه -1
وظایف و ماموریت هاي جمعیت هالل احمر جمهوري اســالمی ایران در راســتاي اهداف و الزامات اســاســنامه ،تعهدات ،  

یز و سازماندهی محوله در پاسخ به حوادث و سوانح و همچنین مشارکت در استمدادهاي بین المللی اقدام به  تعریف، تجه

نموده تا از این طریق بتواند خدمات مورد نیاز جوامع آســیب دیده و آســیب پذیر را در ســطح داخل و تیم هاي عملیاتی 

با توجه به اهمیت زیرساختی تیم هاي مذکور( متشکل از پرسنل و داوطلبین  جمعیت ، و  .نمایدخارج کشور تامین و ارائه 

شرح ماموریت  سب با  ستورالعمل هاي متنا صی و همچنین د ص داراي تجهیزات فردي و تیمی، برنامه هاي توان افزایی تخ

ستورالعمل تیم هاي ع سوانح، د سخگویی بهنگام به حوادث و  ملیاتی جمعیت هالل احمر با هدف هم هاي  مرتبط) در پا

افزایی، ارتقاء ســطح هماهنگی هاي درون و برون ســازمانی ، وحدت رویه و اســتاندارد ســازي فعالیت هاي آمادگی آنان 

ست آوردهاي آن گامی موثر در جهت کاهش آالم متاثرین  و ارتقاء بهروري فعالیت هاي  تدوین و امید دارد تا بر تکیه بر د

 رصه پاسخگویی به حوادث و سوانح بردارد.جمعیت در ع

 اهـداف  -2
  تامین و ساماندهی نیروي انسانی آموزش دیده و کارآمد جهت اجراي ماموریت هاي محوله به جمعیت هالل احمر

 جهت شرکت در ماموریت هاي داخل و خارج کشور. و امداد نجات ،در حوزه جستجو 

  و عملیاتی نیروي انسانی یکسان سازي برنامه هاي آموزشی 

 یکسان سازي فرایند تنظیم آمار عملکرد و مستند سازي تیم هاي عملیاتی در کل کشور 

 تبیین شرایط احراز و شرح وظایف اعضاي تیم هاي عملیاتی 

   آمادگی و به روزنگهداري تیم هاي عملیاتی مورد نیاز 

 ارت ، تخصص و تجهیزات در جهت پاسخگویی مناسب حضور به موقع و موثر در سوانح و بهره گیري از دانش ، مه

 و کنترل سانحه 

   تقویت توان پاسخگویی سریع ، صحیح ، موثر و کارآمد 

  افزایش اعتماد مردمی و مسئولین به جمعیت هالل احمر به عنوان سازمانی کارآمد و توانمند و مسئولیت پذیر در

 پاسخگویی به سوانح و امر امداد و نجات 

 کاربرددامنه - ۳

معاونت بهداشت ، درمان  و نجات، تیم هاي حوزه ي عملیاتی جمعیت  در سازمان امداد دامنه کاربرد این دستورالعمل کلیه

 و توانبخشی دراستان ها و شعب تابعه می باشد .
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 مراجع الزامی  -۴

ــرورت و  ــب ض ــتورالعمل برحس ــاره در این دس امداد و نجات و به منظور ایجاد وحدت رویه در  ئین نامه آبنا بر موارد اش

تشکیل و بکارگیري تیم هاي امداد و نجات در حوزه امداد و نجات جمعیت هالل احمــــــر استان ها و شعب تابعه نگارش 

 گردیده است .

 تعاریف ،مفاهیم واصطالحات -۵

 :  Accident/حادثه

ري به آن ضروري است، اما پتانسیل تبدیل شدن به بلیه را ندارد و واقعه اي ناگوار، خسارت بار و محدود، که پاسخ اضطرا

 اغلب توسط نیروها یا تیم هاي تک ماموریتی در محل مانند : هالل احمر، اورژانس و آتش نشانی قابل کنترل است . 

 : Incident/سانحه

) یا انسان ساز ( آتش سوزي و ... ) ایجاد رویدادي خسارت بار که به دلیل بروز مخاطرات طبیعی( سیل، زلزله، طوفان و .... 

می گردد . درصورت عدم اقدام به موقع و موثر می تواند به بلیه ( بحران) تبدیل گردد. پاسخگویی به سانحه اغلب، تداخل 

 نیروها و تیم هاي متعددي را از دستگاه هاي پاسخگو می طلبد .
 

 :  Emergency Situation/شرایط اضطراري

به شرایط وقوع ناگهانی یک واقعه خسارت زا که سبب اختالل در عملکرد معمول یک جامعه شده و نیازمند کنترل و 

 پاسخگویی فوري می باشد. 

 : Crisis/بحران

یک وضعیت اضطراري که نیاز آنی به پاسخ داشته و می تواند در سیاست، اقتصاد، اجتماع یا هر روند برنامه ریزي شده و 

 ی جامعه، اختالل جدي ایجاد کند. مانند: خشکسالی،کودتا، بحران اقتصادي و ....زیر بنای

 : Prevention /پیشگیري

 مجموعه اقداماتی است که با هدف جلوگیري از وقوع مخاطرات یا کاهش آثار زیان بار آنها انجام می شود .

 : preparedness /آمادگی
 اسخ مناسب به آثار زیان بار حوادث و سوانح صورت می پذیرند. مجموعه اقداماتی است که در راستاي ارایه پ 

 :Response پاسخگویی (مقابله )/
ارایه خدمات اضطراري به دنبال وقوع بحران است که با هدف نجات جان و مال انسان ها، تامین رفاه نسبی براي آنها و  

 جلوگیري از گسترش خسارت صورت می گیرد. 
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 :  Recovery/بازیابی

مجموعه اقدامات و تمهیداتی است که به منظور بازگرداندن شرایط عادي به افراد، جامعه و منطقه آسیب دیده از حوادث و 
 سوانح، به اجرا در می آید. 

 :Affected/آسیب دیده
شامل کلیه افراد زنده اي که درجریان حادثه یا سانحه دچار خسارات مالی، جانی و یا روحی و روانی شده اند و نیازمند به  

 خدمات امداد ونجات می باشند.

 حادثه دیده :
 د.شامل کلیه افراد متاثر یا تحت تاثیر حادثه، بدون در نظر گرفتن خسارت هاي جانی، مالی و روحی و روانی می باش

 :  Relief/امداد
به مجموعه کمک هاي اضطراري به آسیب دیده گان حوادث و سوانح(شامل : تغذیه اضطراري، سرپناه اضطراري و امکانات  

 زیستی)اطالق می شود .

 : Rescue/نجات
فرد  انتقال به مجموعه اقداماتی از قبیل دسترسی و دستیابی، تثبیت و رهاسازي، ارائه کمک ها و خدمات اولیه پزشکی و 

 آسیب دیده به مراکز درمانی اطالق می شود.

 : Search/جستجو
به مجموعه عملیاتی اطالق  می شود که توسط تیم هاي تخصصی با در اختیار داشتن تجهیزات مورد نیاز جهت دستیابی به 

 آسیب دیدگان و مفقودان ناشی از  حوادث و سوانح انجام می گیرد .

 اسکان اضطراري :     
اولین اقدام براي تامین و برپایی سرپناه ، تهیه حداقل استانداردهاي وسایل و ملزومات اولیه زندگی آسیب دیدگان ناشی  

 از حوادث و سوانح است و مشتمل بر :

اسکان مردم و متاثرین حادثھ در مناطق امن نظیر مساجد ،  الف : اسکان گروهی :
 . ورزشگاه ھا و ... می باشد

اسکان آسیب دیدگان و متاثرین از حوادث در اردوگاه ھا و یا  ردوگاهی :ب  : اسکان ا
 چادرھای انفرادی در منطقھ حادثھ  می باشد 

 :Team/تیـم
مجموعھ ای از چند نفر ھماھنگ، آموزش دیده، سازماندھی شده و دارای مھارت  

بھ کافی و تجھیزات تخصصی جھت پاسخگویی سریع و موثر بھ حوادث و سوانح جھت 
 .حداقل رساندن آسیبھای ناشی از حوادث و سوانح

 :ضرورت و اهمیت  انجام طـــرح -6
ساماندهی موثر و کاربردي امدادگران و نجاتگران در قالب تیم هاي عملیاتی جستجو و احساس تعلق و وظیفه نسبت به گروه باعث 
خواهد گردید در صحنه عملیات کمتر شاهد موازي کاري، خالء، به هم ریختگی تیم ها و عدم انسجام باشیم و وظیــفه هر فرد و 
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کنار آن نقاط ضعف احتمالی قابل بررسی و پیگري خواهد بـــود . عالوه برآن تعیین شرح مسئولیت اعضاء مشخص گردد و در 

وظایف،شرایط احراز،  ترکیب و تعداد اعضاي هر تیم می تواند به فعالیت پرسنل جمعیت براي جذب نیروهاي امدادگر، جهت داده و از 
 به خدمات آنها وجود ندارد جلوگیري نماید .  هــدر رفتن منابع و امکانات براي عضویت افراد که عمالً نیازي

 تیم هاي عملیاتیساختار   -۷
 

 عناوین تیم هاي عملیاتی

 

 

 

 

 

 

 

 

 حوزه تخصصی تعداد نفرات عنوان تیم ردیف حوزه تخصصی تعداد نفرات عنوان تیم ردیف

 تیم پشتیبانی عملیات 9 سازمان امدادونجات 5 تیم جستجو و نجات بین شهري 1
 
 

5 
 امدادونجاتسازمان 

2 
 تیم جستجو و نجات در کوهستان

 تیم واکنش سریع 10 سازمان امدادونجات 5
 

5 
 سازمان امدادونجات

 سازمان امدادونجات 5 تیم جستجودرسوانح 11 سازمان امدادونجات 5 شهريتیم جستجو و نجات  3

تیم جستجو و نجات در محیط  4
 هاي آبی

 2 سوانح تیم ارزیابی 12 سازمان امدادونجات 5
 سازمان امدادونجات 

سازمان امدادونجات +معاونت  5 تیم بازپیوند خانواده  13 سازمان امدادونجات 5 تیم فوریت هاي درمانی 5
 بین الملل و  امور بشر دوستانه 

 اضطراريو تغذیه تیم اسکان  6
 

تیم مراقبتهاي  پایه  14 سازمان امدادونجات 5
 BHCUبهداشتی 

بهداشت درمان و معاونت  13
 توانبخشی

 تیم حمایت روانی 7
 

تیم  بیمارستان سریع  15 سازمان امدادونجات 5
 RDHاالستقرار

معاونت بهداشت درمان و  13
 توانبخشی

معاونت بهداشت درمان و  - RHتیم بیمارستان مرجع  16 سازمان امدادونجات 5 تیم مستند سازي 8
 توانبخشی

 تیم ارزیابی بهداشتی 17 
 

معاونت بهداشت درمان و  -
 توانبخشی
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 :بین شهريجستجو و نجات  تیم -۷-1
تیمی می باشد که دانش، مهارت و توانایی الزم در جهت پاسخگویی به    بین شهريتیم سازماندهی شده جستجو ونجات 

شهريسوانح حوادث و  شد و در این جهت آموزش دیده  بین  سوانح ریلی و هوایی) را دارا می با صادفات خودرویی،  (ت

 است.

 بین شهريساختار تیم  جستجو و نجات 

 
 
 

 
 
 

 شرایط احراز:

 فرمانده تیم:        
  سال سن  22داراي حداقل 

  عضو داوطلب یا پرسنل جمعیت هالل احمر 

 تائیدداراي دانش ، مهارت و توانایی مورد 

  حیجسمی و روبرخورداري از سالمت کامل 

 بیشتر از دو سال  بین شهري  داراي سابقه حضور فعال در عملیات هاي جستجو ونجات در سوانح 

  2پایه داراي گواهینامه رانندگی   
 

 دوره هاي که می بایست طی نموده باشد :
 امداد وکمکهاي اولیه عمومی و پایه •

 (عمومی امداد وعمومی نجات) دوره تکمیلی امداد گري •

  دوره پیش بیمارستانی •

 در الویت می باشد) بین شهري(مربیگري نجات در سوانح  بین شهريدر سوانح دوره تخصصی نجات  •

 امداد و نجاتمدیریت و فرماندهی عملیات دوره  •

 نجاتگر راننده

 فرمانده
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 نجاتگر 
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  

 نجاتگر
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

 نجاتگر پشتیبان
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  : /نجاتگر پشتیبان/نجاتگر رانندهنجاتگر

  عضو داوطلب یا پرسنل جمعیت هالل احمر 

  حیجسمی و روبرخورداري از سالمت کامل 

 سن سال 18داقل ح 

 داراي دانش ، مهارت و توانایی مورد تائید 

  جستجو ونجات  در عملیات  و حضور سابقه همکاري حداقل یک سال 

  انندگی با آمبوالنس و خودروي نجاترانندگی و شرایط رداراي گواهینامه 

 دوره هاي که می بایست طی نموده باشد :

 امداد وکمکهاي اولیه عمومی و پایه •

 گري(عمومی امداد وعمومی نجات)دوره تکمیلی امداد  •

 پیش بیمارستانی تخصصی  دوره •

 بین شهريدر سوانح دوره تخصصی نجات  •

 حمایت روانی تخصصی دوره •

 

 ماموریت :
 وحضوردرعملیات  بین شهريکسب مهارت وحفظ آمادگی الزم جهت انجام ماموریت هاي محوله در سوانح   

 تیم: ایفشرح وظ
 

 فرمانده تیم :
  بین شهريسوانح فرماندهی و هدایت تیم درعملیات  جستجو و نجات در 

 مراقبتهاي پیش بیمارستانی در صحنه عملیات  و ارائه خدمات امداد و نجات 

 نحوه انتقال مجروحین به مراکز درمانی زمان و تصمیم گیري در مورد 

 ... تعامل و هماهنگی با سازمانهاي همکار مانند فوریتهاي پزشکی ، پلیس راه و 

  در مراکز درمانی مصدومین و مجروحین سوانح اخذ پذیرش به منظور مرکز کنترل و هماهنگی عملیات هماهنگی با 

  همکاري و هماهنگی با مسئول امداد و نجات شعبه و پایگاه 

  به مسئول مافوق و تهیه آمار واطالعات مورد نیاز  تیمارائه گزارش فعالیت و اقدامات 

  ماموریت هاي محوله جهت انجامنظارت بر تحویل و تحول تجهیزات و خودروها 
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 و پایگاه خواست و پیگیري تامین تجهیزات و امکانات مورد نیاز تیمپیش بینی ، در 

  تجهیزات و خودروهاي دراختیارتیم نظارت بر نگهداري 

  نیروها دائمی حفظ آمادگی 

 مین و بازماندگان سوانح و حوادث تالش در جهت تکریم و کاهش آالم مصدو 

 نس یا خودرو نجات به صحنه حادثه هدایت آمبوال 

 در چار چوب و ظایف و اختیارات  از طرف مقام مافوق وظایف و امور محوله انجام سایر 

 : نجاتگر
 پیش بیمارستانی در صحنه عملیات  هاي ارائه خدمات امداد و نجات  و مراقبت 

 فرمانده تیم  حسب دستور انتقال مجروحین به مراکز درمانی خصوصدر  اقدام 

  تیم عملیات به فرماندهتکمیل و ارائه فرم گزارش 

 مین و بازماندگان سوانح و حوادث تالش در جهت تکریم و کاهش آالم مصدو 

  انجام سایر امور محوله از سوي فرمانده در چارچوب وظایف و اختیارات 

 نجاتگر راننده:
 انتقال آمبوالنس یا خودرو نجات به صحنه حادثه 

  پیش بیمارستانی در صحنه عملیات ارائه خدمات امداد و نجات  و مراقبت هاي 

 حسب دستور فرمانده تیم  انتقال مجروحین به مراکز درمانی خصوصدر  اقدام 

 مین و بازماندگان سوانح و حوادث تالش در جهت تکریم و کاهش آالم مصدو 

 نگهداري تجهیزات کمکهاي اولیه و آمبوالنس 

 تبازدید فنی روزانه آمبوالنس و خودرو نجا 

  امور محوله از سوي مسئول شیفت در چارچوب وظایف و اختیاراتانجام سایر  
 هدایت آمبوالنس یا خودرو نجات به صحنه حادثه به عهده فرمانده یا  جانشین وي می باشد.: یادآوري

 

 

 

 

 پشتیبان : نجاتگر
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 تجو ونجات در ماموریتهاي اعزامی ارائه خدمات جس 

  طول مدت مأموریت  فرمانده یا جانشین دربا کامل همکاري 

  امدادي ( تغذیه و اسکان اضطراري)ارائه خدمات 

 ارائه خدمات حمایت روانی و اجتماعی 

 نگهداشتن تجهیزات جستجو و نجات  آماده 

 نه تجهیزات نجات وگزارش کمبودها سرویس روزا 

 وره هاي باز آموزي و توان افزاییحفظ آمادگی با شرکت در د 

  نده در چارچوب وظایف و اختیارات سوي فرماانجام سایر امور محوله از 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 
 

 "بین شهريسوانح تیم جستجو و نجات در اعضاء  وسایل و تجهیزات انفرادي"
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 "بین شهريسوانح جستجو و نجات در وسایل و تجهیزات تیمی "

 تعداد تجهیزاتنام  ردیف

ل مدستورالعبرابر استاندارد (آمبوالنس با تجهیزات کامل 1
 پایگاههاي بین شهري )

 دستگاه1

ر ( برابخودوروي نجات با تجهیزات کامل برابر استاندارد 2
 استاندارددستورالعما پایگاههاي بین شهري )

 دستگاه1

 
 
 
 
 
 

 تیم جستجو و نجات در کوهستان  -7-2

 تعداد  واحد نام تجهیزات  ردیف 

 1 ثوب کاپشن 1

 1 دست اسپیلت  با شلوار 2
 1 ثوب تی شرت امدادي 3

 1 ثوب پیراهن و شلوار امدادي 4
 1 جفت کفش ایمنی(کار) 5

 1 عدد کاله آفتابی 6
 1 عدد کاله پشمی 7

 1 جفت دستکش کار (عملیاتی) 8
 1 ثوب حوله حمام 9

 1 جفت جوراب فصلی 10
 1 عدد کیف کمري 11

 1 عدد کوله پشتی  12
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دره، برف  و غار جنگل، کویر، طبیعی مانند:هاي  سایر محیطو نجات در کوهستان سازماندهی شده جستجو وتیم 

 حوادثتیمی می باشد که دانش، مهارت و توانایی الزم در جهت پاسخگویی به  ، فضاي معلق دیواره و سنگ، وکوالك،

 و سوانح کوهستان را دارا می باشد و در این جهت آموزش دیده است.

 کوهستانساختار تیم  جستجو و نجات در سوانح 

 
 
 
 

 

 

 شرایط احراز: 

 :تیم فرمانده
 سال سن  22داراي حداقل  مرد و 

  عضو داوطلب یا پرسنل جمعیت هالل احمر 

 نیاز داراي دانش ، مهارت و توانایی مورد 

  حیجسمی و روبرخورداري از سالمت کامل 

 نجات در سوانح کوهستان بیشتر از دو سال  داراي سابقه حضور فعال در عملیات جستجو و 

  2پایه داراي گواهینامه رانندگی   
 

 دوره هاي که می بایست طی نموده باشد :

 هاي اولیه عمومی و پایه امداد وکمک •

 دوره تکمیلی امداد گري(عمومی امداد وعمومی نجات) •

 پیش بیمارستانی تخصصی  دوره •

 می باشد)  و فضاي معلق (مربیگري نجات در کوهستان در الویت ارتفاعدوره تخصصی نجات در  •

 دوره مدیریت و فرماندهی عملیات امداد و نجات •

 نجاتگرفنی نجاتگر ایمنی 
 

 نجاتگرتدارکات
 

 فرمانده

  مستندسازنجاتگر
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  :)/تدارکات/مستندسازنجاتگر(فنی/ ایمنی
  سال سن  18داراي حداقل 

  عضو داوطلب یا پرسنل جمعیت هالل احمر 

  نیازداراي دانش، مهارت و توانایی مورد 

  حیجسمی و روبرخورداري از سالمت کامل 

 نجات در سوانح کوهستان  داراي سابقه حضور فعال در عملیات جستجو و 

 داراي گواهینامه رانندگی و شرایط رانندگی با آمبوالنس و خودروي نجات   
 ی که می بایست طی نموده باشد :یدوره ها

 هاي اولیه عمومی و پایه امداد وکمک •

 دوره تکمیلی امدادگري(عمومی امداد وعمومی نجات) •

 پیش بیمارستانیتخصصی دوره  •

 و فضاي معلق  ارتفاعدوره تخصصی نجات در  •

 ماموریت :
 هاي طبیعی مانند:کویر، جنگل، هاي حادثه دیده در کوهستان و سایر محیط نجات براي افراد یا گروه ارائه خدمات جستجو و

 نجات بنابر صالحدید مسئولین. انجام سایرعملیات جستجو و فضاي معلق و دیواره و سنگ، دره، برف وکوالك، و غار
 

 :تیم رح وظایفش
 

 فرمانده تیم :
  هاي طبیعی مانند:کویر، جنگل، در کوهستان و سایر محیطفرماندهی و هدایت تیم درعملیات  جستجو و نجات 

 فضاي معلق دیواره و سنگ، ف وکوالك،دره، بر و غار

 پیش بیمارستانی در صحنه عملیات  هاي مراقبت و ارائه خدمات امداد و نجات 

 نحوه انتقال مجروحین به مراکز درمانی زمان و تصمیم گیري در مورد  

 و ... راهداري آتش نشانی، ،هاي پزشکی هاي همکار مانند فوریت تعامل و هماهنگی با سازمان 

 مجروحین سوانح  در مراکز درمانی و هماهنگی عملیات به منظور اخذ پذیرش مصدومین و هماهنگی با مرکز کنترل 

  اطالعات مورد نیاز تیم  به مسئول مافوق و تهیه آمار وارائه گزارش فعالیت و اقدامات 

  انجام ماموریت هاي محوله تحویل و تحول تجهیزات و خودروها جهت نگهداري،نظارت بر 
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 پیگیري تامین تجهیزات و امکانات مورد نیاز تیم و پایگاه پیش بینی ، درخواست و 

  حفظ آمادگی دائمی نیروها 

 مین و بازماندگان سوانح و حوادث تالش در جهت تکریم و کاهش آالم مصدو 

  تکمیل صحیح و دقیق گزارش عملیات 

 در چار چوب وظایف و اختیارات  از طرف مقام مافوق انجام سایر وظایف و امور محوله 

 بر حسب شرایط انتخاب بهترین روش عملیات کوهستان. 

  اعالم پایان عملیات کوهستان فراخوان نیرو و 
 

 نجاتگر ایمنی:
 پیش بیمارستانی در صحنه عملیات  ارائه خدمات امداد و نجات  و مراقبت هاي 

 حسب دستور فرمانده تیم  انتقال مجروحین به مراکز درمانی خصوصدر  اقدام 

 گزارش عملیات به فرمانده تیم ائهتکمیل و ار 

 مین و بازماندگان سوانح و حوادث تالش در جهت تکریم و کاهش آالم مصدو 

 نس یا خودرو نجات به صحنه حادثه هدایت آمبوال 

 ب وظایف و اختیارات انجام سایر امور محوله از سوي فرمانده در چارچو 

 عملیات و کارآیی منابع  اجراي اطمینان از وضعیت مناسب 

   نظارت بر روند انتقال و ایمنی مصدوم 

 نجاتگر فنی :
 پیش بیمارستانی در صحنه عملیات  ارائه خدمات امداد و نجات  و مراقبت هاي 

 حسب دستور فرمانده تیم  انتقال مجروحین به مراکز درمانی خصوصدر  اقدام 

  فرم گزارش عملیات به فرمانده تیمتکمیل و ارائه 

  مین و بازماندگان سوانح و حوادث کاهش آالم مصدوتالش در جهت تکریم و 

 تنظیم شده و به تایید رسیده فرمانده فنی  اجراي برنامه 

 پس از تایید فرمانده به دو بخش برنامه ریزي و عملیات داده می شود (ر برنامه در صورت لزوم و ارائه به فرمانده یتغی.( 

 مطابق قواعد و قوانین و دستورالعمل هاي نجات کوهستان فنی برنامهنظارت بر اجراي  تبصره: درصورت غیاب فرمانده،

 برعهده نجاتگر فنی می باشد.
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 نجاتگرتدارکات :
  در صحنه عملیات ارائه خدمات امداد و نجات  و مراقبت هاي پیش بیمارستانی 

 حسب دستور فرمانده تیم  انتقال مجروحین به مراکز درمانی خصوصدر  اقدام 

 ائه گزارش عملیات به فرمانده تیمتکمیل و ار 

 مین و بازماندگان سوانح و حوادث تالش در جهت تکریم و کاهش آالم مصدو 

 ارائه خدمات و پشتیبانی  

  تلفنی و ...)،ارتباطات (بیسیم تامین تجهیزات 

  بل ون ساز پرتاژاکسی ،هاي اولیه  و پزشکی(کیف کمک یدرمانتامین تجهیزات (... 

  تامین تغذیه نیروهاي عملیاتی 

 حمل و نقل نیروهاي عملیاتی هماهنگی تجهیزات  تامین و 

 نجاتگرمستندساز :
 پیش بیمارستانی در صحنه عملیات  ارائه خدمات امداد و نجات  و مراقبت هاي 

 حسب دستور فرمانده تیم  انتقال مجروحین به مراکز درمانی خصوصدر  اقدام 

 عملیات به فرمانده تیمائه گزارش تکمیل و ار 

 تالش در جهت تکریم و کاهش آالم مصدومین و بازماندگان سوانح و حوادث 

 تهیه مستندات و اطالعات حادثه 

 هاي آماري و اعزام بیمار تنظیم فرم 

 ثبت و ضبط اسناد مالی و اداري 

 ثبت زمان کاري افراد و تیم 

 

 
 

 توضیحات تعداد نوع تجهیزاتنام و  ردیف توضیحات تعداد تنام و نوع تجهیزا فردی

  1 قطب نما Tracking( 1  15کفش راهپیمایی ( 1

  1 چاقو چند کاره 16  1 کاله پالر 2
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 "تجهیزات انفـــرادي عمومی تیم جستجو و نجات در کوهستان"
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 "جستجو و نجات در کوهستانتیمی  عمومی تجهیزات"

 جفت 1 جوراب حوله اي 17  1 بلوز و شلوار پالر 3

 UV 1 UV400عینک  18  1 و گرتکس دستکش پالر 4
  1 قمقمه آب 19  1 تی شرت 5
  1 فالسک 20  1 ست قاشق و چنگال 6

  1 سوت 45L 1  21کوله پشتی  7

  1 کیف کمري 22  1 کیسه خواب پر 8

  1 زیراندازترمورست 23  1 لیوان دوجداره 9

  1 هد بندپالر Headlight 1  24 چراغ پیشانی 10

 دست 1 بیس الیر 25  1 بلوز شلوار گرتکس 11

 جفت 1 دستکش کار باطناب 26 متر9mm 1 30طناب انفرادي  12

  1 پتوي نجات 27 جفت 1 باتوم 13

  2 وینچ خودکششی 28  2 چکش 14

 تجهیزات ردیف
 

 توضیحات تعداد تجهیزات ردیف توضیحات تعداد

18 
 



 جمعیت هالل احمر جمهوري اسالمی ایران
 دستورالعمل تیم هاي عملیاتی جمعیت هالل احمــــر   عنوان دستورالعمل 

  95آذر  تاریخ شروع اجراء RC.RO.AP.WI.05 /00 شماره دستورالعمل

 یک ســال  تاریخ اعتبار 00 شماره بازنگري

 

 

 

 "(کویر و جنگل) تخصصی  تجهیزات انفرادي"

 22KNباالي  6 قرقره ساده پروسیک 15 پوش2فایبرگالس/  گنبدي/ تیرك 1 نفره4چادر  1

  2 راك فرود 16 تیکه5تیتانیوم /  2 ست ظروف 2

  1 بسکت سیمی 17 نورافشان-دودزا 5 منور دستی 3

 11طناب استاتیک   18 امدادي 6 کاله کاسکت 4
mm 

3 
قرقره 

 متري100

 11طناب دینامیک   19 کیلویی/ قابل شارژ1کپسول  2 چراغ خوراك پزي 5
mm 

 متري 50حلقه  1

  2 قرقره دوبل 20 متر یا باالتر/ هالوژن100باپرتاب  2 چراغ قوه دستی 6

 21 همراه با وینچ سبک ویژه کاردرارتفاع 1 تک پایه 7
کابین پیچ 

 HMSاتوماتیک
10  

  6 محافظ طناب 22 همراه با کارابین/کرول/کوستیل 5 هارنس کامل 8

  3 کیسه طناب 23 متر cm 50 2/5تسمه  9

  2 صفحه تقسیم کارگاه HMS 20  24کارابین  10

11 
ست کارابین 

 مایلون
1 U4عدد/ 2عدد/ دلتاD1)  22عددKN( 25 1 مثلث نجات  

12 
ابزار فرود قفل 

 شونده
  1 تونل طناب 26 متري200با قابلیت فرود  5

  OK 10کارابین پیچ  27 میل7جفت/ همراه با پله رکاب طنابی  Jumar 5یومار  13

  GPS 2 28 متر / استاتیک mm 60 7طناب  14
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  "انفرادي ( برف و کوالك)  تخصصی تجهیزات"

 
 "تیمی ( برف و کوالك  ) تخصصی تجهیزات"

 توضیحات تعداد نام و نوع تجهیزات ردیف

  1 کارد جنگلی 1

  1 پانچو 2

 "تیمی (کویر و جنگل)  تخصصی تجهیزات  " 
  2 ه )در –بسکت فایبرگالس ( لگنی  1

  2 هارنس ( تسمه اي ویژه جنگل ) 2

  1 اره برقی 3

 متر 3cm 50تسمه  4

  120cm , 60cm 8اسلینگ    تسمه 5

  2 کیسه بار 6

 توضیحات تعداد تجهیزات ردیف توضیحات تعداد تجهیزات ردیف

  1 کاله طوفان 6 پوش)3یا2جفت (  1 کفش ارتفاع 1

  1 کیسه بیواك 7  1 کت پر 2

  1 دستکش پر 8  1 کیسه خواب پر ویژه ارتفاع 3

  1 جوراب پر 9 استاندارد 1 لیتري 70کوله   4

 1 عینک طوفان 5
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 ")  انفرادي ( سنگ، دیواره و فضاي معلق تخصصی تجهیزات"
 

 
 
 

 "تیمی ( سنگ  دیواره و فضاي معلق  ) تخصصی تجهیزات"

 توضیحات تعداد تجهیزات ردیف توضیحات تعداد تجهیزات ردیف

 جفت 2 تبر یخ 9  2 چادر ویژه ارتفاع 1

  10 میل سونداژ 10  1 بسکت برف 2

  4 بیل برف 11 متر 100 طناب بهمن 3

 جفت 5 کرامپون 12  5 زنده یاب بهمن 4

  2 سوخت4گاز  13  5 راکت برف 5

  4 لنگر برف 6

  5 پیچ یخ 7

  5 کلنگ کوهنوردي 8

 توضیحات تعداد تجهیزات ردیف توضیحات تعداد تجهیزات ردیف

  1 حمایل حمل ابزار 4  1 کفش کتانی سنگنوردي 1

 5 اسپرتی 1 هارنس سنگنوردي 2
خود حمایت با 

 کارابین پیچ
1 

 120تسمه 
 سانتیمتري

  1 لیتري 15کوله  6  1 کیسه پودر 3
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 "انفرادي (غار و دره) تخصصی  تجهیزات"

 توضیحات تعداد تجهیزات ردیف توضیحات تعداد تجهیزات ردیف

 3 میل دینامیک 10طناب  12 عددي9 2 ست فرند 1
 50حلقه 

 متري

  8 120و  60تسمه دوخته  13 عددي 15 2 ست کیل 2

 متري 10 2 میل 6طناب  14 عددي12 2 ست میخ 3

 4 پله رکاب کامل ( با فی فی ) 4
پله 5جفت(

 تسمه اي)
  ATC 4ابزار  15

 2 ست رول کوبی 5
دسته رول + 

مته + آچار+ 3
 لوله

  2 راك فرود 16

 عددي 6 2 ست هوك 17  4 بند حمایل حمل ابزار 6

  2 قرقره یکطرفه میکرو 18  18 اسلینگ کامل 7

  5 کارابین پیچ اتومات 8

  4 آچار کیل کش 9

  10 ست رول و پالك 10

 عددي 11 2 ست تراي کم 11
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   "تیمی (غار و دره) تخصصی تجهیزات"
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  شهريتیم جستجو و نجات  -7-3

 توضیحات تعداد نام و نوع تجهیزات ردیف

  1 هارنس غار نوردي یا دره نوردي 1

  1 لباس یکسره غار نوردي و چکمه 2

  1 دراي سوت و بوت دره نوردي 3

  1 بار غارنورديکیسه  4

  1 کیسه بار کوله اي دره نوردي 5

  1 چراغ پیشانی غار نوردي 6

  1 دستکش ضد آب 7

 توضیحات تعداد نام و نوع تجهیزات ردیف

  2 10و8بهمراه مته سایز  دسته رول 1

  1 وینچ خودکشش 2

  1 بسکت تاشو ویژه فضاي معلق 3
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اد افر  نجات جهت  جستجو وتیمی می باشد که دانش، مهارت و توانایی الزم را  شهريتیم سازماندهی شده جستجو ونجات 

آسیب دیده و گیر افتاده در تاسیسات و فضاهاي زندگی در شهرها ( ساختمانهاي مسکونی ، تجاري ، مترو ، تونلها ، کارگاهها 

) که در اثر سوانح مختلفی که سازه ها در آن آسیب می بینند  مانند زلزله ، سیل ، آتش سوزي ، انفجار  000، کارخانجات و 

 .را دارا می باشد  000و 

 شهريساختار تیم  جستجو و نجات 

 
 
 
 
 
 

 

 شرایط احراز:

 فرمانده تیم:
  نسال س 22مرد وداراي حداقل 

 عضو داوطلب یا پرسنل جمعیت هالل احمر 

 مورد تائید داراي دانش ، مهارت و توانایی 

  حیجسمی و روبرخورداري از سالمت کامل 

  2پایه داراي گواهینامه رانندگی   
  بیشتر از دو سال  شهريداراي سابقه حضور فعال در عملیات هاي جستجو ونجات 

 

 دوره هاي که می بایست طی نموده باشد :

 امداد وکمکهاي اولیه عمومی و پایه •

 دوره تکمیلی امداد گري(عمومی امداد وعمومی نجات) •

 پیش بیمارستانی تخصصی  دوره •

 آواربردارنجاتگر نجاتگر   نجاتگر زنده یاب
 

 فرمانده

 آواربردارنجاتگر 
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 نجات در آوار (مربیگري نجات در آوار در الویت می باشد) جستجو و دوره تخصصی •

 کاربري تجهیزات نجات شهري •

 کار بادستگاههاي  زنده یاب •

 کاربري تجهیزات نجات نیمه سنگین •

 شمعک گذاري •

 دوره مدیریت و فرماندهی عملیات امداد و نجات •

 :نجاتگر(زنده یاب / آواربردار / نجاتگر) 
  سال سن 18داراي حداقل 

  عضو داوطلب یا پرسنل جمعیت هالل احمر 

 مورد تائید داراي دانش ، مهارت و توانایی 

  حیجسمی و روبرخورداري از سالمت کامل 

 داراي گواهینامه رانندگی و شرایط رانندگی با آمبوالنس و خودروي نجات   
  شهريداراي سابقه حضور فعال در عملیات هاي جستجو ونجات  

 دوره هاي که می بایست طی نموده باشد :
 امداد وکمکهاي اولیه عمومی و پایه •
 دوره تکمیلی امداد گري(عمومی امداد وعمومی نجات) •
 نجات در آوار جستجو ودوره تخصصی  •
 دوره تخصصی پیش بیمارستانی •

 ماموریت:
 ونجات براي افراد آسیب دیده و گیر افتاده درسوانحارائه خدمات جستجو 

 شرح وظایف تیم :

 وظایف فرمانده :
 ترسیم اهداف کلی عملیات 

 اجراي دستورالعمل هاي تاکتیکی 
 انتخاب روش عملیات  
 ابالغ سیاستها و دستورالعملها 
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 فرماندهی و هدایت تیم درعملیات امداد و نجات 

 ي پیش بیمارستانی در صحنه عملیاتمراقبتها و و نجات جستجو ارائه خدمات 

 انتقال مجروحین به مراکز درمانیجستجو و نجات  محبوسین در زیر آوار و نحوه  زمان و تصمیم گیري در مورد  
 ... تعامل و هماهنگی با سازمانهاي همکار مانند ، آتش نشانی ،  فوریتهاي پزشکی و 

 شعبهداد و نجات همکاري و هماهنگی با مسئول ام. 
  لحظه اي ( اولیه ، ثانویه ) به مسئول مافوق و تهیه آمار واطالعات مورد نیاز ارائه گزارش فعالیت و اقدامات 
  خودروها هنگام ماموریت هاي محولهنظارت بر تحویل و تحول تجهیزات و 

  تجهیزات و امکانات مورد نیاز تیمپیش بینی ، درخواست و پیگیري تامین 

  برحسن انجام کارکنترل و نظارت  

 هیزات و لوازم مورد نیاز پایگاه پیگیري تا تحویل اجناس امدادي ، تج 

  تجهیزات و خودروهاي دراختیارتیم نظارت بر نگهداري 

  در زمان آمادگی و قبل از عملیات حفظ آمادگی نیروها 

 حوادث شهري تالش در جهت تکریم و کاهش آالم مصدومین و بازماندگان 

 خودرو نجات به منطقه آسیب دیده  س یاهدایت آمبوالن 

 ي باز آموزي و توان افزایی نجات حفظ آمادگی باشرکت در دوره ها 

 دیگر فرمهاي مرتبط با خدمات تیم نظارت بر تکمیل صحیح و دقیق فرم گزارش عملیات و 

 در چار چوب و ظایف و اختیارات  از طرف مقام مافوق انجام سایر وظایف و امور محوله 

 

 

 نجاتگر:
 و نجات  و مراقبتهاي پیش بیمارستانی در صحنه عملیات  جستجو ارائه خدمات 

 با هماهنگی فرمانده تیم  نحوه انتقال مجروحین به مراکز درمانی زمان و در مورد اقدام 

 در صحنه (در غیاب فرمانده تیم)  فرماندهی و هدایت عملیات جستجو ونجات 

  به فرمانده تیمفرم گزارش عملیات تکمیل و ارائه 

 مین و بازماندگان سوانح و حوادث تالش در جهت تکریم و کاهش آالم مصدو 

 اي باز آموزي و توان افزایی نجاتحفظ آمادگی با شرکت در دوره ه. 

 انجام سایر امور محوله از سوي فرمانده در چارچوب وظایف و اختیارات 
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 نجاتگر زنده یاب :
  حوادث کسب مهارت وحفظ آمادگی الزم جهت انجام ماموریت هاي محوله و حضور در عملیات جستجو و نجات در

 و دستگاههاي زنده یابشهري 
 حوادث شهريارائه خدمات جستجو و نجات به منظور تثبیت و رها سازي مصدومین ناشی از 

 اجراي برنامه تنظیم شده و به تایید رسیده فرمانده 

  امداد و کمکهاي اولیه 

 حوادث شهريدر اجراي برنامه  مطابق قواعد و قوانین و دستورالعمل هاي نجات 

 مین و بازماندگان سوانح و حوادث تالش در جهت تکریم و کاهش آالم مصدو 

 ي باز آموزي و توان افزایی نجات حفظ آمادگی با شرکت در دوره ها 

  در چارچوب وظایف و اختیاراتانجام سایر امور محوله از سوي فرمانده 

 :آواربردارنجاتگر 
  نجات درحوادث شهريکسب مهارت وحفظ آمادگی الزم جهت انجام ماموریت هاي محوله و حضور در عملیات 

 حوادث شهريارائه خدمات جستجو و نجات به منظور تثبیت و رها سازي مصدومین ناشی از 

  فرماندهاجراي برنامه تنظیم شده و به تایید رسیده 

  حوادث شهرياجراي برنامه  مطابق قواعد و قوانین و دستورالعمل هاي نجات در 

  امداد و کمکهاي اولیه 
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 مین و بازماندگان سوانح و حوادث  شهريتالش در جهت تکریم و کاهش آالم مصدو 

 ي باز آموزي و توان افزایی نجات حفظ آمادگی با شرکت در دوره ها 

 انجام سایر امور محوله از سوي فرمانده در چارچوب وظایف و اختیارات 

 "يوسایل و تجهیزات انفراد"

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 متعاقباً توسط سازمان امدادونجات تهیه و ابالغ خواهد شد. یتجهیزات تخصصی  تیم 
 

  هاي آبی محیطتیم جستجو و نجات در  -7-4

 توضیحات تعداد شرح اقالم ردیف

  - کاپشن امدادي 1

  - اسپیلت  با شلوار 2

  1 تی شرت امدادي 3

  1 پیراهن و شلوار امدادي 4

  1 کفش ایمنی(کار) 5

  1 دمپایی 6

  1 کاله آفتابی 7

  - کاله پشمی 8

  - دستکش گورتکس 9

  - کاله وگردن بند پالر 10

  1 دستکش کار (عملیاتی) 11

  1 حوله حمام 12

  2 جوراب فصلی 13

  1 کیف کمري 14

  1 دار  UVعینک آفتابی  15
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ــتجو ونجات در  ــده جس ــازماندهی ش ــد که دانش، مهارت و توانایی الزم در جهت محیطهاي آبی تیم س تیمی می باش

را دارا می باشــد و در این جهت مانند آبهاي خروشــان وآبهاي راکد  حوادث و ســوانح در محیط هاي آبیپاســخگویی به  

 است. دیدههاي تخصصی راآموزش 

 هاي آبی محیطساختار تیم  جستجو و نجات در 

 
 
 
 
 

 شرایط احراز:

 فرمانده تیم:    
  سال سن  22مرد و داراي حداقل 

  عضو داوطلب یا پرسنل جمعیت هالل احمر 

  مورد تائیدداراي دانش ، مهارت و توانایی 

 عملیات نجات در محیط هاي آبی و مراقبتهاي پیش بیمارستانی براي انجام انی جسمی و رو سالمت  برخورداري از 

  و شرایط رانندگی با آمبوالنس و قایق نجات  2داراي گواهینامه رانندگی پایه 

 ازفدراسیون نجات غریق2راي مدرك رسمی نجات غریق درجه احتی المقدور د  

 بایست طی نموده باشد :دوره هاي که می 
 امداد وکمکهاي اولیه عمومی و پایه 

 (عمومی امداد وعمومی نجات)دوره تکمیلی امداد گري 

  پیش بیمارستانیتخصصی دوره 

  دوره تخصصی جستجو و نجات در محیط هاي آبی دارابودن مدرك 

  وره هاي تخصصی غواصی د 

 دوره تخصصی ناجی غریق 

  نجاتگرفنی سکاندار -راننده 
 

 فنی  نجاتگر
 

 فرمانده

 نجاتگر ایمنی 
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 امداد و نجات دوره مدیریت و فرماندهی عملیات 

 سکاندار: –راننده 
  مردوعضو داوطلب یا پرسنل جمعیت هالل احمر 

 عملیات نجات در محیط هاي آبی براي انجام انی جسمی و رو سالمت  برخورداري از 

 سن  سال 22داقل ح 

 نجاتو  امدادانجام عملیات  وتجربه مهارت،  توانایی  

  امداد و نجاتسابقه همکاري در عملیاتهاي  حداقل دو سال  

  داراي گواهینامه رانندگی و شرایط رانندگی با آمبوالنس و قایق نجات 

  مهارت وتوانمندي عملیاتی  تائیدیهداراي 

  ازفدراسیون نجات غریق2حتی المقدور داراي مدرك رسمی نجات غریق درجه  

 دوره هاي که می بایست طی نموده باشد :
 امداد وکمکهاي اولیه عمومی و پایه •

 دوره تکمیلی امداد گري(عمومی امداد وعمومی نجات) •

 .دوره تخصصی جستجو و نجات در محیط هاي آبی گذراندن  •

 دوره هاي تخصصی غواصیگذراندن  •

 دوره تخصصی پیش بیمارستانی •

 :نجاتگرایمنی 
  مردوعضو داوطلب یا پرسنل جمعیت هالل احمر 

 عملیات نجات در محیط هاي آبی براي انجام انی جسمی و رو سالمت  برخورداري از 

 سن  سال 18داقل ح 

 نجاتو  امدادانجام عملیات  وتجربه مهارت،  توانایی  
  امداد و نجات سابقه همکاري در عملیاتهاي  حداقل دو سال 

 داراي گواهینامه رانندگی و شرایط رانندگی با آمبوالنس و خودروي نجات 

  انمندي عملیاتی از لحاظ مهارت وتوداراي تائیدیه 

 دوره هاي که می بایست طی نموده باشد :
 امداد وکمکهاي اولیه عمومی و پایه •

 دوره تکمیلی امداد گري(عمومی امداد وعمومی نجات) •
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 دوره تخصصی جستجو و نجات در محیط هاي آبی گذراندن  •

  گذراندن دوره ایمنی و مها رتهاي چهارگانه ودارابودن مدرك قبولی •

  ازفدراسیون نجات غریق2داراي مدرك رسمی نجات غریق درجه حتی المقدور  •

 :نجاتگر فنی
  یا پرسنل جمعیت هالل احمر عضو داوطلب  

  انی جسمی و رو داراي سالمت 

 سن  سال 18داقل ح 

  نجات و  امداد انجام عملیات وتجربه مهارت،  تواناییداراي  

  نجات. امداد وسابقه همکاري در عملیاتهاي  حداقل دو سال 

  و خودروي نجاتداراي گواهینامه رانندگی و شرایط رانندگی با آمبوالنس 

  مهارت وتوانمندي عملیاتی  داراي 

 
 دوره هاي که می بایست طی نموده باشد :

 امداد وکمکهاي اولیه عمومی و پایه •

 دوره تکمیلی امداد گري(عمومی امداد وعمومی نجات) •

 محیط هاي آبی . گذراندن دوره تخصصی جستجو و نجات در •

 دوره هاي تخصصی غواصی گذراندن  •

  ازفدراسیون نجات غریق2حتی المقدور داراي مدرك رسمی نجات غریق درجه  •

 ماموریت :
آب بندها ، آبشارها ، ارائه خدمات جستجو ونجات براي افراد یا گروههاي حادثه دیده در محیط هاي آبی ( سیل ، دریا ،

 وشان ، طوفانهاي دریایی و آبی ) رودخانه ها و آبهاي خر

 شرح وظایف تیم:

  فرمانده تیم:

 فرماندهی و هدایت تیم درعملیات امداد و نجات 

 پیش بیمارستانی در صحنه عملیات  مراقبتهاي و ارائه خدمات امداد و نجات 

 نحوه انتقال مجروحین به مراکز درمانی زمان و تصمیم گیري در مورد  
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  سازمانهاي همکار مانند فوریتهاي پزشکی و ...تعامل و هماهنگی با 

 پذیرش مصدومین و مجروحین سوانح  هماهنگی با بیمارستانها ومراکز درمانی شهرستان به منظور 

 ئول امداد و نجات شعبه و پایگاه همکاري و هماهنگی با مس 

  لحظه اي ( اولیه ، ثانویه ) به مسئول مافوق و تهیه آمار واطالعات مورد نیاز ارائه گزارش فعالیت و اقدامات 

  نجات در هنگام ماموریت هاي محولهنظارت بر تحویل و تحول تجهیزات و خودروو قایق 

  تجهیزات و امکانات مورد نیاز تیمپیش بینی ، درخواست و پیگیري تامین 

 لوازم مورد نیاز پایگاه  هیزات وپیگیري تا تحویل اجناس امدادي ، تج 

  تجهیزات و خودروهاي دراختیارتیم نظارت بر نگهداري 

  در زمان آمادگی و قبل از عملیات حفظ آمادگی نیروها 

 مین و بازماندگان سوانح و حوادث تالش در جهت تکریم و کاهش آالم مصدو 

 النس یا قایق نجات به صحنه حادثههدایت آمبو 

  ي باز آموزي و توان افزایی نجات دوره هاحفظ آمادگی باشرکت در 

 دیگر فرمهاي مرتبط با خدمات تیم نظارت بر تکمیل صحیح و دقیق فرم گزارش عملیات و 

 در چار چوب و ظایف و اختیارات  از طرف مقام مافوق انجام سایر وظایف و امور محوله 

  سکاندار: –راننده 
 یمارستانی در صحنه عملیات پیش ب ارائه خدمات امداد و نجات  و مراقبتهاي 

 با هماهنگی فرمانده تیم  نحوه انتقال مجروحین به مراکز درمانی زمان و تصمیم گیري در مورد 

 در صحنه (در غیاب فرمانده تیم)  فرماندهی و هدایت عملیات امداد ونجات 

  فرم گزارش عملیات به فرمانده تیمتکمیل و ارائه 

  مین و بازماندگان سوانح و حوادث مصدوتالش در جهت تکریم و کاهش آالم 

 ي باز آموزي و توان افزایی نجات حفظ آمادگی با شرکت در دوره ها 

 نده در چارچوب وظایف و اختیارات انجام سایر امور محوله از سوي فرما 

 هدایت قایق نجات به صحنه حادثه به عهده فرمانده وجانشین میباشد.یادآوري: 

  جاتگر ایمنی :ن
  بر ایمنی محل کار و نوع کار نیروهاي فنی و متخصصنظارت 

 پیش بیمارستانی در صحنه عملیات  ارائه خدمات امداد و نجات  و مراقبتهاي 

 با هماهنگی فرمانده تیم  نحوه انتقال مجروحین به مراکز درمانی زمان و تصمیم گیري در مورد 
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  به فرمانده تیمتکمیل و ارائه فرم گزارش عملیات 

  مین و بازماندگان سوانح و حوادث جهت تکریم و کاهش آالم مصدوتالش در 

 ي باز آموزي و توان افزایی نجات حفظ آمادگی با شرکت در دوره ها 

 نده در چارچوب وظایف و اختیارات انجام سایر امور محوله از سوي فرما 

 نجاتگر فنی:  
 پیش بیمارستانی در صحنه عملیات  ارائه خدمات امداد و نجات  و مراقبتهاي 

 با هماهنگی فرمانده تیم  نحوه انتقال مجروحین به مراکز درمانی زمان و تصمیم گیري در مورد 

  فرم گزارش عملیات به فرمانده تیمتکمیل و ارائه 

 مین و بازماندگان سوانح و حوادث تالش در جهت تکریم و کاهش آالم مصدو 

 ي باز آموزي و توان افزایی نجات ها حفظ آمادگی با شرکت در دوره 

 نده در چارچوب وظایف و اختیارات انجام سایر امور محوله از سوي فرما 

 " ست غواصی ( پنج نفره ) تجهیزات"

دادتع  ردیف نوع تجهیزات تعداد ردیف نوع تجهیزات 
 1 رگوالتور و دیمن 5 15 اختاپوس 5

+بویهپرچم غواصی 3  2 ساك غواصی 5 16 

کاملیک ست  (فول فیس ماسک)بی سیم زیرآب   3 ماسک غواصی 5 17 
 4 اسنورکل 5 18 پرژکتور غواصی 5

لیتري 12تانک  10  5 فین 5 19 
5+50 20 بوت 5 +وزنه سربیکمربند وزنه   6 

متري50  با ریل و طنابپاراشوت  5 21 عمق سنج لیزري 1  7 

 8 دستکش 5 22 کمپرسور 1

کامپیوتردایو  SOS 23 5چراغ قوه  5  9 
کنسول3گیج  5 24 چراغ قوه 5  10 

5 BCD جلیقه تعادل)(   و کوچک بزرگ غواصیکارد 5 25   11 

 12 لیفتینگ بگ 5 26 بادي الین 5

رول2 27 اسلیت 3 متري50لنگر و طناب پالستیکی   13         
میل 5و  3وت سوت  5  14 رگالتور 5 28 

 ست غواصی در آبهاي سرد ( پنج نفره ) جهیزاتت
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 ردیف نوع تجهیزات تعداد ردیف نوع تجهیزات تعداد

 1 فرست استیج آبهاي سرد DAN 5 5کیف احیاء استاندارد  1

 

 2 سکند استیج آبهاي سرد 5

آبهاي سرد اختاپوس 5  3 

 4 دراي سوت دوپوش آبهاي سرد 5

 "هاي آبی انفرادي تیم جستجو ونجات در محیط تجهیزات"

 ردیف نوع تجهیزات تعداد ردیف نوع تجهیزات تعداد
لیتري20دراي بگ  5   1 جلیقه نجات تخصصی سیالب با سگک رها شونده 5 15 

 2 جلیقه نجات (مصدومین) 5 16 جی پی اس ضد آب 5

 3 هلمت سیالب (تیم نجات) 5 17 پتو نجات (مصدومین) 5
 4 هلمت سیالب (مصدومین) 5 18 پاکت ماسک جیبی 5
 5 لباس  تخصصی سیالب 5 19 عصاي نجات 5
Rescue  5 20 بیسیم دستی ضد آب 5 سیالب چاقوي مخصوص   6 

 7 بوت 5 21 تفنگ پرتاب طناب 1

 8 سوت 5 22 دراي بگ 5

 9 چراغ قوه ضد آب 5 23 هارنس نجات 5

 10 دستکش سیالب 5 

 
 
 

پرتاب طنابکیسه  5  11 

 12 هدالمپ ضد آب 5

 13 پانچو (تیم نجات) 5
 14 پانچو (مصدومین) 5

 
 
 
 

 

 "تیمی) تجهیزات( هاي آبی نجات در محیط تیم جستجو و "
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 ردیف نوع تجهیزات تعداد ردیف نوع تجهیزات تعداد

متري3میل  7طنابچه  2  1 سینه صندلی نجات 5 15 

 2 کارابین پیچ اتومات 30 16 بیسیم ارتباطات ضد آب 5

100 متري50و   متري 2اسلینگ بسته  2 17 طناب استاتیک دو طول   3 

متري 3اسلینگ بسته  2 18 جی می نی 1  4 

 5 استاپ 5 19 هشت پیرانا 5

 6 یومار 5 20 وسایل هشدار دهنده دودزا 5

 7 قرقره رسکیو 5 21 وسایل هشدار دهنده نوري 5

 8 قرقره تاندم 5 22 بک برد شناور 1

 9 هشت فرود 5 23 میله نجات 5

متري 8طنابچه هفت میل انفرادي  5 24 تخته نجات 5  10 

 11 سفره نجات 2 25 تیوپ نجات 5

25موتورقایق 1 متر25 26  سانت3تسمه    12 

 13 بسکت شناور 1 27 دیزي چین 5

متري 5/2میل  7طنابچه  2 28 صفحه تقسیم 2  14 

جی می نیقایق  1 30 آیدي 5  15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 "نجات در محیطهاي آبی ست پوششی عملیاتی  و لوازم  انفرادي تیم جستجو و"
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 ردیف نوع تجهیزات تعداد ردیف نوع تجهیزات تعداد

 1 زیرپوش 5 19 کیسه خواب 5

 2 کاپشن شلوار امدادي 5 20 زیرانداز 5

 3 کاور امدادي 5 21 فالکس 5
 4 مایو 5 22 کیف کمري 5
 5 شورت 5 23 تی شرت 5
 6 حوله 5 24 بلوز آستین بلند 5
 7 کاله 5 25 دستکش کار 5
 8 صندل 5 26 سوت 5

 9 جوراب 5 27 نی نوش(تصفیه آب) 5

 10 کفش کتانی 5 28 چراغ خوراك پزي 5

لیتري60کوله  5 29 موادغذایی 5  11 

 12 ست بهداشتی 5 30 کیسه بیوواك 5

ظروفست  5 31 چادر دو پوش 2  13 

 14 چاقو چندکاره 5 32 فندك 5
 15 چکمه 5 33 کیسه آب 5

 16 لباس فوکا 5 34 پتو نجات 5

 17 کاله پالر 5 35 کفش ساق دار 5

2*3پالستیک 5  18 کاپشن شلوار گورتکس 5 36 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 تیم فوریت هاي درمانی  -7-5
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ارایه کمک هاي تیم ســازماندهی شــده فوریت هاي درمانی   تیمی می باشــد که دانش، مهارت و توانایی الزم را در جهت 

یه ــوانح بزرگ)  Zone Hot(در منطقه اول ــحنه س ــدومین در ص هاي درمانی و تخلیه  وملی ، تریاژ مص ، برپایی کمپ 

 .ایی دارا می باشدمصدومین و انتقال به مراکز درمانی و یا بیمارستانهاي صحر

 ساختار تیم  فوریت هاي درمانی

 
 
 
 
 

 شرایط احراز:

 فرمانده تیم:
 برخورداري از سالمت کامل جسمی و روحیهادکتري پزشکی(فرمانده تیم) ، کارشناس پرستاري(کارشناس فوریت ( 
  سال براي پرستاران 22سال سن براي پزشکان و 25حداقل 
 عضو داوطلب یا پرسنل جمعیت هالل احمر 
  آمادگی جسمانی باالداراي 
  2پایه داراي گواهینامه رانندگی   

 ی که می بایست طی نموده باشد :یدوره ها
 دوره تکمیلی امداد گري(عمومی امداد و نجات) •
 دوره مدیریت و فرماندهی عملیات امداد و نجات •

  ها: کارشناس فوریت
 یا پرسنل جمعیت هالل احمر عضو داوطلب  

  انی جسمی و رو داراي سالمت 

 سن  سال 18داقل ح 

  نجات وامدادانجام عملیات  وتجربه مهارت،  تواناییداراي   

  جمعیت هالل احمر نجات امداد وسابقه همکاري در عملیاتهاي  حداقل دو سال 

 نجاتگر کارشناس فوریتها
 

 نجاتگر
 

 فرمانده

 تکنسین فوریت ها
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 نندگی با آمبوالنس داراي گواهینامه رانندگی و شرایط را 

  داراي  مهارت وتوانمندي عملیاتی 

 
 ی که می بایست طی نموده باشد :یدوره ها

 نجات) ودوره تکمیلی امداد گري(عمومی امداد  •

 دوره تخصصی حمایت روانی  •

 نجاتگر:
 یا پرسنل جمعیت هالل احمر عضو داوطلب  

  انی جسمی و رو داراي سالمت 

 سن  سال 18داقل ح 

  و نجات امدادانجام عملیات  وتجربه مهارت،  تواناییداراي  

  نجات و امدادسابقه همکاري در عملیاتهاي  حداقل دو سال 

 نندگی با آمبوالنس و شرایط را  داراي گواهینامه رانندگی 

  داراي  مهارت وتوانمندي عملیاتی 

 
 دوره هاي که می بایست طی نموده باشد :

 امداد وکمکهاي اولیه عمومی و پایه •

 دوره تکمیلی امداد گري(عمومی امداد وعمومی نجات) •

 دوره تخصصی حمایت روانی  •

 بیمارستانیدوره تخصصی پیش  •

 ها: تکنسین فوریت
 یا پرسنل جمعیت هالل احمر عضو داوطلب  

  انی جسمی و رو داراي سالمت 

 سن  سال 20داقل ح 

  و امداد  انجام عملیات  نجات وتجربه مهارت،  تواناییداراي 

  نجات امداد وسابقه همکاري در عملیاتهاي  حداقل دو سال 

 نندگی با آمبوالنس داراي گواهینامه رانندگی و شرایط را 
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  داراي  مهارت وتوانمندي عملیاتی 

 ی که می بایست طی نموده باشد :یدوره ها
 امداد وکمکهاي اولیه عمومی و پایه •

 دوره تکمیلی امداد گري(عمومی امداد وعمومی نجات) •

 دوره تخصصی حمایتهاي روانی  •

 ماموریت:
 هاي حادثه دیده  افراد یا گروههاي درمانی براي  فوریتارائه خدمات 

 شرح وظایف تیم :

 فرمانده:
 فرماندهی و هدایت تیم درعملیات امداد و نجات 

 در منطقه پیش بیمارستانی در صحنه عملیات  مراقبتهاي و ارائه خدمات امداد و نجات) Hot Zone( 

  هماهنگ کننده تیم 

  هماهنگی با سایر نیروهاي درگیر در پاسخگویی و مسئولین امداد و نجات 

  تهیه و درخواست تجهیزات و اقالم مورد نیاز تیم 

  نظارت بر اجراي کار 

 در سوانح بزرگمدیریت تریاژ 

  انجام و نظارت بر درمان 

  ارائه گزارش نهایی. 

 کارشناس فوریت ها:
  انجام عملیات تریاژ 

  ارایه خدمات درمانی اولیه 

  جمع آوري آمار و اطالعات 

  در صحنه (در غیاب فرمانده تیم) فرماندهی و هدایت عملیات 

  پیگیري جهت تجهیز وآماده به کار بودن تجهیزات مورد نیاز 

  برپایی کمپ هاي درمانی 

 محوله  و کمک به سایر اعضاي تیم انجام سایر امور 
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 نجاتگر:
  انجام عملیات تریاژ 

  درمانی اولیه ارایه خدمات  

 دومان و نصب نوار خطر تشکیل محدوده منطقه تریاژ وکنترل ورود وخروج مص 

  تخلیه مصدومین از منطقه عملیاتی بر اساس روند تریاژ 

  برپایی کمپ هاي درمانی 

  ثبت اطالعات مصدومین تریاژ شده و تهیه گزارشات مربوطه 

  کمک در سایر امور 

 تکنسین فوریت ها:
  انجام عملیات تریاژ 

  ارایه خدمات درمانی اولیه 

  وکنترل ورود وخروج مصدومان و نصب نوار خطرتشکیل محدوده منطقه تریاژ 

  تخلیه مصدومین از منطقه عملیاتی بر اساس روند تریاژ 

  برپایی کمپ هاي درمانی 

  ثبت اطالعات مصدومین تریاژ شده و تهیه گزارشات مربوطه 

  کمک در سایر امور 

                                                                                :ها شرح فعالیت
 مطابق سیستم تریاژ ، انجام تریاژ اولیه مصدومان در صحنه حادثه و محل تجمع مصدومینSTART  و ارائه کمکهاي

 اولیه پزشکی در محل حادثه ، محل تجمع مصدومین و مسیر انتقال تا مراکز درمانی شامل :
 باز کردن راه هوایی با مانور مناسب 
 مطمئن براي مصدومی که بدنبال مانور تنفسش برگشته است.برقراري راه هوایی  
 بستن کوالر گردنی براي هر مصدوم دچار کاهش سطح هوشیاري با توجه به مکانیسم آسیب 
 کنترل خونریزي هاي تهدید کننده حیات 
 گرفتن رگ وشروع سرم درمانی 
 تثبیت پزشکی مصدوم جهت انتقال 

 وتثبیت  ممنوع می باشد.انتقال مصدومین بدون برانکارد  تبصره :
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صدومین  صدومین ایجاب نماید، اقدامات ذیل براي م شخیص فرمانده تیم ودر مواردي که اولویت کاري و تعداد م به  ت

 باید انجام گیرد:

 دارودرمانی فوریتی درصورت نیاز زیرنظر پزشک 

 تجویزAnalgesia   (ضددرد) 

  گذاشتنchest tube  وchest drainage در صورت نیاز 

 Intubation & CPR 

 Cricothyroidectomy  وCuttdown  ورت وجود زمان  ونیاز شدید بیماردر ص 

 ه درمانی یا بیمارستانهاي صحراییاولویت بندي مصدومین  جهت انتقال به پستهاي پیشرفت 

 ــرگروه ی و خدمات درمان جهت ارائه فوریت هاي درمان نجاتفنی امدادونجات و تیم هاي  تیم  هماهنگی با س

 در حیطه منطقه عملیاتی مشخص شده اضطراري

 ثبیت و تحویل  مصدوم جهت انتقال هماهنگی کامل با تیم جستجو ونجات جهت ت 

  شده براي هر مصدوم در کارت تریاژثبت اقدامات انجام. 

 ات انجام شده در فرمهاي مربوطه ثبت مجموعه اقدام 

  عملیاتی به نحو احسن وحوادث حوزهتکریم بازماندگان سوانح 

  اعضا تیم هاي امداد و نجات همکارارائه خدمات درمانی به 

 
 
 
 
 
 

 :تیمی انفرادي و تجهیزات مورد نیازامکانات و
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ــته ( 2تجهیزات در قالب  ــورت 3بس عدد کیف کمکهاي اولیه حرفه اي ( نجات ) و یک کوله انفرادي براي هر فرد به ص

ــوند. ( براي انجام عملیات تیم هاي فوریتهاي درمانی وجود حداقل تجهیزات مجزا )  و یک خودرو عملیاتی تعریف می ش
 :شامل موارد ذیل می شوند باشد).تجهیزات انفرادي وتیمی مورد نیاز یک خودرو آمبوالنس نجات، ضروري می

  

 محتویات کوله پزشک

 
تجهیزات 

 شخصی
 

 منطبق بر استانداردهاي دستورالعمل اتاق آماده عملیات شامل:
 -ماسک -عینک -بانجو -پوشاك عملیات -پوشاك عادي -جمعیتکاور  -کیف کمري -تشک -کیسه خواب-کوله پشتی
 جلیقه ابزار -فوم زیرانداز -پتوي نجات -چراغ پیشانی -کاله ایمنی-نوشت افزار -قاشق و چنگال -لیوان -فالسک

کیف وسایل 

شخصی 

 وکیف بقا
 

کیف وسایل 

 شخصی

 

 شامل:منطبق بر استانداردهاي دستورالعمل اتاق آماده عملیات 
برس  -کرم ضد آفتاب-دستمال کاغذي جیبی -ژل ضدعفونی -صابون کاغذي -خمیر دندان -مسواك

 دستمال مرطوب -سبک

 

 

 کیف بقا

 
 منطبق بر استانداردهاي دستورالعمل اتاق آماده عملیات شامل:

-زنهژل آتش  -شمع بدون اشک -فندك ارتفاع -کبریت ضد آب-طناب نایلونی -مداد -خودکار -کاغذ
قرص -دفع کننده حشرات-چاقوي چند کاره -جوراب -دستمال کاغذي لوله اي_آینه-کارد شکاري

 پد الکل آماده -پد بتادینه-چسب زخم مایع-گاز-باند-قرص کلر-حیات

بسته 
غذایی 
 شخصی

 منطبق بر استانداردهاي دستورالعمل اتاق آماده عملیات شامل:
چاي کیسه -آبمیوه-سوپ آماده-نان-کمپوت میوه-خورشت آماده-برنج آماده-خرما-بیسکویت-اردهحلوا -مربا-پنیر-آب

 جیره اضطراري روزانه-بادام زمینی -قند -اي

 کیف نقشه
 منطبق بر استانداردهاي دستورالعمل اتاق آماده عملیات شامل:

نقاله –خط کش  -مداد پاك کن-قطب نماي تخت-نقشه درشت مقیاس-نقشه میان مقیاس منطقه عملیات-کیف مناسب
 مداد تراش-GPS-کاغذ سفید-360ُ

تجهیزات 
 مخابرات

 
 
 

 
 منطبق بر استانداردهاي دستورالعمل اتاق آماده عملیات شامل:

 رایانه همراه-جیبیرادیو -تلفن ماهوارهاي ثریا-بیسیم دستی با ملحقات
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 هاي درمانی محتویات کوله کارشناس فوریت

 
 تجهیزات شخصی

 منطبق بر استانداردهاي دستورالعمل اتاق آماده  عملیات شامل:
-ماسک-عینک-بانجو -پوشاك عملیات-پوشاك عادي-کاور جمعیت-کیف کمري-تشک-کیسه خواب-کوله پشتی
 جلیقه ابزار -فوم زیرانداز-پتوي نجات-چراغ پیشانی-کاله ایمنی-نوشت افزار-قاشق و چنگال-لیوان-فالسک

 
کیف بقا ووسایل 

 شخصی

 منطبق بر استانداردهاي دستورالعمل اتاق آماده عملیات شامل:
-کاغذ-دستمال مرطوب  -برس سبک-آفتابکرم ضد -دستمال کاغذي جیبی-ژل ضدعفونی-صابون کاغذي-خمیر دندان-مسواك
دستمال کاغذي لوله _آینه-کارد شکاري-ژل آتش زنه-شمع بدون اشک-فندك ارتفاع-کبریت ضد آب-طناب نایلونی-مداد-خودکار

 پد الکل آماده -پد بتادینه-چسب زخم مایع-گاز-باند-قرص کلر-قرص حیات-دفع کننده حشرات-چاقوي چند کاره -جوراب -اي

اي بسته غذ
 شخصی

 منطبق بر استانداردهاي دستورالعمل اتاق آماده عملیات عملیات شامل:
چاي کیسه -آبمیوه-سوپ آماده-نان-کمپوت میوه-خورشت آماده-برنج آماده-خرما-بیسکویت-حلوا ارده-مربا-پنیر-آب

 جیره اضطراري روزانه-بادام زمینی -قند -اي

تجهیزات اطالع 
 رسانی

 دستورالعمل اتاق آماده عملیات شامل:منطبق بر استانداردهاي 
-ماژیک-پارچه سفید-پرچم جمعیت هالل احمر-پرچم جمهوري اسالمی ایران-دوربین دیجیتال عکاسی وفیلمبرداري
 خط کش چوبی  -مقواي سفید-اسپري رنگ-خودکار-مداد-کاغذ سفید آرم دار

 هاي درمانی یا نجاتگر محتویات کوله تکنسین فوریت

 
 شخصیتجهیزات 

 منطبق بر استانداردهاي دستورالعمل اتاق آماده  عملیات شامل:
-ماسک-عینک-بانجو -پوشاك عملیات-پوشاك عادي-کاور جمعیت-کیف کمري-تشک-کیسه خواب-کوله پشتی
 جلیقه ابزار-فوم زیرانداز-پتوي نجات-چراغ پیشانی-کاله ایمنی-نوشت افزار-قاشق و چنگال-لیوان-فالسک

 
کیف وسایل 

 شخصی وکیف بقا

 منطبق بر استانداردهاي دستورالعمل اتاق آماده عملیات شامل:
دستمال  -برس سبک-کرم ضد آفتاب-دستمال کاغذي جیبی-ژل ضدعفونی-صابون کاغذي-خمیر دندان-مسواك

کارد -ژل آتش زنه-شمع بدون اشک-فندك ارتفاع-کبریت ضد آب-طناب نایلونی-مداد-خودکار-کاغذ-مرطوب 
-گاز-باند-قرص کلر-قرص حیات-دفع کننده حشرات-چاقوي چند کاره -جوراب -دستمال کاغذي لوله اي_نهآی-شکاري

 پد الکل آماده -پد بتادینه-چسب زخم مایع
بسته غذاي 

 شخصی
 منطبق بر استانداردهاي دستورالعمل اتاق آماده عملیات عملیات شامل:

چاي کیسه -آبمیوه-سوپ آماده-نان-کمپوت میوه-ورشت آمادهخ-برنج آماده-خرما-بیسکویت-حلوا ارده-مربا-پنیر-آب
 Energy bar-جیره اضطراري روزانه-بادام زمینی -قند -اي

تجهیزات 
 تدارکات

 

 منطبق بر استانداردهاي دستورالعمل اتاق آماده عملیات شامل:
 آفتابه-ژيچراغ اضطراري شار-چراغ قوه-نی حیات–دستگاه -کیسه زباله-پارچه تنظیف-ست ظروف تیمی

تجهیزات ایمنی 
 وهشدار

 منطبق بر استانداردهاي دستورالعمل اتاق آماده عملیات شامل:
 چراغ گردان-اسپري رنگ-بلند گوي دستی-نوار هشدار-مثلث خطر-شبرنگ-فالشر
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 هاي اولیه حرفه اي(نجات) کیف کمک 

 عملیات جمعیت هالل احمر)اتاق آماده  هاي بین شهري و و پایگاه ها (مخصوص آمبوالنس
 

 
 

 ردیف نام کاال تعداد ردیف نام کاال تعداد

 1 گوشی پزشکی/ دوبل/تایتان 1 27 پد چشمی 2
 cm 5/54  ×14 2 فشار سنج /بزرگسالن / با کاف  1 28 / رولیcm12 ×cm 10× 4هاي اولیه (گازجنگی)نانو/ متر گاز کمک 2
 3 ترمومتر دیجیتالی 1 29 80×10/هموگاز /گاز استریل بند آورنده خون  3
 4 چراغ قوه  قلمی/ با یک باطري اضافه 1 30 گرمی 1پودر کیتوهم بند آورنده خون شریانی  1
 5 پالس اکسیمتر دیجیتالی انگشتی 1 31 اپی سل بند آورنده خونریزي از بینی 3
 6 مربوطهآمبوبک با اتصاالت /بزرگساالن وکانکشن هاي  1 32 ست تزریق سرم 3
 7 هاآمبوبک با اتصاالت/ مخصوص کودکان  + دریچه 1 33 یک بار مصرف 2cc،5cc سرنگ / 6
 8 ماسک یکطرفه/ دهان به دهان  /  قابل استفاده مجدد 1 34 یک بار مصرف 10ccسرنگ / 3
 9 ماسک یکطرفه/یکبار مصرف 2 35 سرسوزن استریل 2
 10 ساکشن / دستی 1 36 آنژیوکت صورتی 5
 11 استریل/ cm 53/ 16، 10لوله ساکشن/ شماره  3 37 آنژیوکت آبی وسبز 6
 12 تیغه 3الرنگوسکوپ  1 38 گارو یا تورنیکت 1
 13 3وبزرگساالن  2)سایز اطفالLMAالرنژیال ماسک براي انتوبه کردن( 2 39 / آب دوست%100اي/ کالفه پنبه 1
 14 / بزرگساالن  سایز متوسط4لوله هوایی/شماره  mg 100 40 1اسپري شستشودهنده زخم(نانوسیلور)/  1
 15 / کودکان1لوله هوایی / شماره  mg 100 41 2 اسپري سوختگی(ژل اسپري سیلوبرن) / 1

 16 ایروي/سایز کوچک،متوسط وبزرگ 3 42 / رولیcm10×cm5چسب کاغذ/  1
 17 انگشتربر 1 43 5/7دستکش معاینه/یکبارمصرف/التکس/غیراستریل/ سایز 3
 18 / بازو و پاو گردن cm 91 ×cm 11/ رولی/ SAMآتل اسپیلیت /  2 44 8دستکش معاینه غیر استریل / نایلونی/مدیوم/ 10
 cm18 19قیچی پانسمان  1 45 کاتتر ادراري/ نالتون  /سایز متوسط 2
 20 رشته)6(5/7*6بخیه  چسب 5 46 / استریلcm 120/ 10،18لوله معده / شماره  2
 21 ویبریل 2 47 ماسک تنفسی یکبار مصرف 5
 22 20×10گاز پانسمان استریل cm96×cm96×cm136 48 10بانداژ سه گوش  2
 23 چسب زخم معمولی 30 49 5/7دستکش جراحی/ استریل/ جفت/ سایز  2

5 
 سرجی فیکس

 
50 5 

 
 m5   ×10cmبانداژ / االستیک/ 

 

24 

1 
 کوالر گردنی /بزرگسال و خردسال / قابل تنظیم / مکان بازکردن 

 لوله تراشه
 lit 1 25کیسه وبگ ادراري/ 1 51

 / االستیک/ غیر استریلm4× cm10 باند گازي/  10 
 

26 
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 کاربرد دوز دارو تعداد نام دارو ردیف کاربرد دوز دارو تعداد نام دارو ردیف

 درد معده - 20 قرص رانیتیدین 30 معده درد 200 2 آمپول سایمتیدین 1
 عفونتهاي روده اي - 20 قرص  مترونیدازول 31 درد عضالنی - 2 آمپول پیروکسیکام 2

3 
آمپول هیدروکورتیزون با آب 

 مقطر
 - 20 قرص  دیمن هیدرینات 32 افزایش حساسیت 100 2

سرگیجه وحالت 
 تهوع

 سوختگی - 1 سیلورپماد سوختگی  33 تشنج - 2 آمپول دیازپام 4

 - 1 پماد بتامتازون 34 شستشوي چشم - 1 قطره چشمی استریل 5
حساسیتهاي 

 پوستی
 آسم - 1 سالبوتامول/اسپري 35 افت فشار خون سی سی 500 1 3/1، 3/2سرم  6

 - 1 ژل پیروکسیکام 36 اسهال خفیف غیر عفونی - 20 قرص  دیفنوکسیالت 7
دردعضالنی 

 ومفاصل وتاندونها
 سرفه - 1 شربت دکسترومتورفان 37 درد قفسه سینه /.mg 5 15 قرص زیرزبانی نیتروگلیسرین 8
 درد معده - 1 جی اسشربت آلومینیوم ام  38 درد-تب باال 500 20 قرص استامینوفن 9
 درد قفسه سینه /.mg 5 15 نیتروگلیسرین قرص زیرزبانی  39 سرماخوردگی - 20 قرص سرماخوردگی بزرگساالن 10
 درد-تب باال 500 20 قرص استامینوفن 40 اسپاسم عضالنی - 20 قرص  هیوسین 11
 سرماخوردگی - 20 قرص سرماخوردگی بزرگساالن 41 کاهنده فشارخون 50 20 قرص کاپتوپریل 12

 20 20 قرص  پروپرانولول 13
کاهنده -اضطراب-تپش قلب

 فشار خون و درد قلبی
 عضالنیاسپاسم  - 20 قرص  هیوسین 42

 کاهنده فشارخون 50 20 قرص کاپتوپریل 43 درد معده - 20 قرص رانیتیدین 14

 20 20 قرص  پروپرانولول 44 عفونتهاي روده اي - 20 قرص  مترونیدازول 15
-تپش قلب

 کاهنده-اضطراب
 سرگیجه وحالت تهوع - 20 قرص  دیمن هیدرینات 16
 سوختگی - 1 پماد سوختگی سیلور 17
 حساسیتهاي پوستی - 1 بتامتازونپماد  18
 آسم - 1 سالبوتامول/اسپري 19

 - 1 ژل پیروکسیکام 20
دردعضالنی ومفاصل 

 وتاندونها
 سرفه - 1 شربت دکسترومتورفان 21
 درد معده - 1 شربت آلومینیوم ام جی اس 22
 درد معده 200 2 آمپول سایمتیدین 23
 درد عضالنی - 2 آمپول پیروکسیکام 24

25 
آمپول هیدروکورتیزون با آب 

 مقطر
 افزایش حساسیت 100 2

 تشنج - 2 آمپول دیازپام 26
 شستشوي چشم - 1 قطره چشمی استریل 27

 1 3/1، 3/2سرم  28
سی  500

 سی
 افت فشار خون

 اسهال خفیف غیر عفونی - 20 قرص  دیفنوکسیالت 29
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 اضطـراري تغذیه وتیم اســکان  -7-6
تیمی می باشد که دانش، مهارت و توانایی الزم را در جهت تامین سرپناه ،   اضطراري وتغذیهتیم سازماندهی شده اسکان 

رفع  ، ارزیابی وضعیت تغذیه اي جامعه آسیب دیده  ،برپایی اردوگاه براي اسکان موقت آسیب دیدگان  ، اسکان اضطراري 

ــالم و برنامه ریزي جهت تداوم آن ــروري ، تامین و تهیه  تغذیه س ــوانح  و نیازهاي ض کمک  به افرادي که پس از وقوع س

 طبیعی و انسان ساز بزرگ خانمان خود را از دست داده اند  را دارا می باشد. 

 اضطراري تغذیه وساختار تیم  اسکان          

 
 
 

 
 

 

 شرایط احراز:

 فرمانده تیم:
  سال سن  22داراي حداقل 

 .عضو داوطلب یا پرسنل جمعیت هالل احمر 

  مورد تائیدداراي دانش ، مهارت و  

  حیجسمی و روبرخورداري از سالمت کامل 

  اضطراريوتغذیه اسکان  ،داراي سابقه حضور فعال در برپایی اردوگاه 

  2پایه داراي گواهینامه رانندگی   
 دوره هاي که می بایست طی نموده باشد :

 امداد وکمکهاي اولیه عمومی و پایه •

 دوره تکمیلی امداد گري(عمومی امداد وعمومی نجات) •

 دوره مدیریت و فرماندهی عملیات امداد و نجات •

امدادگر مسئول آمار و 

 و تغذیه اسکان

امدادگر اسکان و 

 تغذیه
امدادگر اسکان و 

 تغذیه

 فرمانده

امدادگر اسکان و 

 تغذیه
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 دوره تخصصی اسکان اضطراري و برپایی اردوگاه •

 حوادث و سوانحدوره تخصصی آمار در  •

 دوره تخصصی تغذیه در سوانح •

 :/ امدادگر اسکان و تغذیهمسئول آمار
  سال سن  20داراي حداقل 

  عضو داوطلب یا پرسنل جمعیت هالل احمر 

  الزمداراي دانش ، مهارت و توانایی 

  حیجسمی و روبرخورداري از سالمت کامل 

 و خودروي نجات نندگی با آمبوالنسداراي گواهینامه رانندگی و شرایط را 

 دوره هاي که می بایست طی نموده باشد :

 امداد وکمکهاي اولیه عمومی و پایه •

 دوره تکمیلی امداد گري(عمومی امداد وعمومی نجات) •

 دوره تخصصی اسکان اضطراري و برپایی اردوگاه •

 دوره تخصصی آمار در حوادث و سوانح •

 ماموریت:
وضعیت تغذیه اي افراد آسیب  اسکان اضطراري، تغذیه سالم ، ارزیابی هت تامین سرپناه ،ج امدادي در ارائه خدمات

و برپایی اردوگاه براي اسکان موقت آسیب دیدگان و کمک  به افرادي که پس از وقوع سوانح طبیعی  دیده در سوانح

  .و انسان ساز بزرگ خانمان خود را از دست داده اند 

 :تیم  شرح وظایف

 :فرمانده
 مربوطهي اموربرنامه ریز و هدایت ، فرماندهی 

  عملیاتیهماهنگ کننده تیم 

  هماهنگی با سایر تیم ها و مسئولین امداد و نجات 

 اجراي کار حسننظارت بر 

  ارزیابی و کارشناسی منطقه 
 جهت نصب چادر  مکان یابی 
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  طراحی و نقشه جهت نصب چادر 
 راهنمایی مسئولین نصب چادر 

 :مسئول آمار
  تهیه و درخواست تجهیزات و اقالم مورد نیاز تیم 

 مربوطه نظارت و پیگیري امور 

  ارزیابی عملیات اسکان 

  اسکان اضطراي (در غیاب فرمانده تیم) فرماندهی و هدایت عملیات 

 جمع آوري آمار و اطالعات 

 به فرمانده تیم  ارائه گزارش نهایی 

 

 :امدادگر اسکان و تغذیه
  مناطق اسکانطراحی و بلوك بندي 
  برپایی چادرها 
 انجام سایر امور محوله 
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 "تجهیزات انفرادي تیم"

 "یتجهیزات تیم"

 

 

 توضیحات تعداد شرح اقالم ردیف

  ست1 کوله پشتی 1

 متناسب با منطقه ثوب1 کاپشن 2

  دست1 اسپیلت  با شلوار 3

  ثوب1 تی شرت امدادي 4

  ثوب1 پیراهن و شلوار امدادي 5

  جفت1 کفش ایمنی(کار) 6

  عدد1 آفتابیکاله  7

  عدد1 کاله پشمی 8

  جفت1 دستکش کار (عملیاتی) 9

  ثوب1 حوله حمام 10

  جفت1 جوراب فصلی 11

  عدد1 کیف کمري 12

  عدد1 کوله پشتی  13

  ست1 کیسه خواب 14

  ست1 عینک 15

  ست1 اي پی گاز 16

 سبک ودوپوش دستگاه2 نفره5چادر  17

 نفره10براي تیم  روز 2به میزان اقالم غذایی 18

  ست1 کاله 19

 توضیحات تعداد شرح اقالم ردیف

  ست  4 نقشه منطقه 1

2 GPS 3 دستگاه  

  دستگاه 4 بیسیم     3

  دستگاه 2 تلفن ماهواره اي 4

  دستگاه 1 دوربین عکاسی و فیلمبرداري 5

  دستگاه2               خودروي کمکدار دو کابین 6
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 تیم حمــایت روانی  -7-7
حمایت روانی اجتماعی تیم سازماندهی شده حمایت روانی تیمی می باشد که دانش، مهارت و توانایی الزم را در جهت 

و با  سازگارآسیب دیدگان سوانح را دارا می باشد  تا بتوانند بطور موثر خود را با استرس و فشارهاي روانی ناشی از سوانح 

 .خانواده و محیط ارتباط مناسب برقرار نمایند و به زندگانی عادي برگردند

 ساختار تیم  حمایت روانی

 
 
 
 

 احراز:شرایط 

 فرمانده تیم:        
  سال سن 22حداقل 

 عضو داوطلب یا پرسنل جمعیت هالل احمر 

 مورد تائید داراي دانش ، مهارت و توانایی  

  حیجسمی و روبرخورداري از سالمت کامل 

 داراي سابقه فعالیت حمایت روانی اجتماعی بیشتر از دو سال 

  کارشناس روانشناسی بالینیمدرك حداقل 

  2پایه داراي گواهینامه رانندگی   
 دوره هاي که می بایست طی نموده باشد :

 امداد وکمکهاي اولیه عمومی و پایه •

 دوره تکمیلی امداد گري(عمومی امداد وعمومی نجات) •

 دوره مدیریت و فرماندهی عملیات امداد و نجات •

 دروه تخصصی حمایت روانی •

 

 

 فرمانده
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 امدادگرحمایت روانی
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 کارشناس حمایت روانی
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 امدادگرحمایت روانی
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 کارشناس حمایت روانی
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

50 
 



 جمعیت هالل احمر جمهوري اسالمی ایران
 دستورالعمل تیم هاي عملیاتی جمعیت هالل احمــــر   عنوان دستورالعمل 

  95آذر  تاریخ شروع اجراء RC.RO.AP.WI.05 /00 شماره دستورالعمل

 یک ســال  تاریخ اعتبار 00 شماره بازنگري

 

  کارشناس حمایت روانی : 
  پرسنل جمعیت هالل احمرعضو داوطلب یا 

 حداقل کارشناس روانشناسی با شاخه هاي مرتبط 

  حیجسمی و روبرخورداري از سالمت کامل 

 سن  سال 22داقل ح 

  داراي دانش ، مهارت و توانایی  مورد تائید 

  و فعالیت حمایت روانی اجتماعی   سابقه همکاري حداقل یک سال 

 با آمبوالنس و خودروي نجات نندگیداراي گواهینامه رانندگی و شرایط را 

 دوره هاي که می بایست طی نموده باشد :
 امداد وکمکهاي اولیه عمومی و پایه •

 دوره تکمیلی امداد گري(عمومی امداد وعمومی نجات) •

 دوره تخصصی حمایت روانی  •

  : حمایت روانیامدادگر
 عضو داوطلب یا پرسنل جمعیت هالل احمر 

  حیرو جسمی وبرخورداري از سالمت کامل 

 سن  سال 16داقل ح 

  مورد تائید  داراي دانش ، مهارت و توانایی 

  و فعالیت حمایت روانی اجتماعی   سابقه همکاري حداقل یک سال 

 نندگی با آمبوالنس و خودروي نجاتداراي گواهینامه رانندگی و شرایط را 

 دوره هاي که می بایست طی نموده باشد :
 پایهامداد وکمکهاي اولیه عمومی و  •

 دوره تکمیلی امداد گري(عمومی امداد وعمومی نجات) •

 دوره تخصصی حمایت روانی  •
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 ماموریت:
 وبالیاارائه خدمات حمایت روانی در سوانح 

 :تیم  شرح وظایف

 :فرمانده
 امورمربوطهبرنامه ریزي هدایت ، فرماندهی  و 

  عملیاتیهماهنگ کننده تیم 

  پاسخگویی و مسئولین امداد و نجاتهماهنگی با سایر نیروهاي درگیر در 

 تهیه و درخواست تجهیزات و اقالم مورد نیاز تیم 

 ارزیابی عملکرد تیم 

 نظارت بر اجراي کار 

 کارشناس حمایت روانی:
 نظارت براجراي برنامه هاي سوگ 

 غربالگري 

 تشکیل جلسات بازگوشناختی 

 اجراي بازي درمانی 

 .... تشکیل جلسات بریفینگ و دیبریفینگ و 

   (در غیاب فرمانده تیم)  فرماندهی و هدایت تیم 

 :حمایت روانیامدادگر
 ارائه کمک هاي اولیه روانشناختی در بالیا 

 حمایت روانی اجتماعی آسیب دیدگان 

  بازگویی روانشناختی 

 (تصویر برداري ، جمع آوري آمار و اطالعات ،تدوین پیش نویس گزارش)مستند سازي فعالیت هاي 

  امور محولهانجام سایر 
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 " وسایل و تجهیزات انفرادي هر یک از اعضاء تیم"

 

 تیمی توسط سازمان امدادونجات  تهیه و متعاقباً ابالغ خواهد شد. تخصصی  تجهیزات 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مستند سازيتیم  -7-8
 

 

 تعداد  واحد نام تجهیزات  ردیف 

 1 ثوب کاپشن 1

 1 دست اسپیلت  با شلوار 2
 1 ثوب تی شرت امدادي 3

 1 ثوب پیراهن و شلوار امدادي 4

 1 جفت کفش ایمنی(کار) 5

 1 عدد کاله آفتابی 6

 1 عدد کاله پشمی 7

 1 جفت دستکش کار (عملیاتی) 8
 1 ثوب حوله حمام 9

 1 جفت جوراب فصلی 10

 1 عدد کیف کمري 11

 1 عدد کوله پشتی  12
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جمع آوري و ارائه  تیمی می باشد که دانش، مهارت و توانایی الزم را جهتدر عملیات  سازيمستند تیم سازماندهی شده 

برداري، مستند سازي و انجام امور اداري ستاد فرماندهی مجمع بندي آمار، تهیه گزارشات، عکاسی، فیل، اطالعات مورد نیاز

 . ) را دارا می باشد EOCهاي عملیاتی (  منطقه حادثه و مرکز فوریت

 مستندسازيساختار تیم  

 
 
 
 
 

 شرایط احراز:

 فرمانده تیم:
  سال سن  22حداقل 

  پرسنل جمعیت هالل احمر 

 مورد تائید داراي دانش، مهارت و توانایی 

  حیجسمی و روبرخورداري از سالمت کامل 

 داراي سابقه فعالیت اداري  بیشتر از دو سال 

  2پایه داراي گواهینامه رانندگی   
 

 دوره هاي که می بایست طی نموده باشد :

 امداد وکمکهاي اولیه عمومی و پایه 

 (عمومی امداد وعمومی نجات)دوره تکمیلی امداد گري 

  فرماندهی عملیات امداد و نجاتدوره مدیریت و 

  آشنایی با رایانه وICDL 

  : امدادگر

  عضو داوطلب یا پرسنل جمعیت هالل احمر 

 امدادگر 
 

 امدادگر
 

 امدادگر
 

 فرمانده

 امدادگر 
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  حیجسمی و روبرخورداري از سالمت کامل 

 سن  سال 16داقل ح 

  مورد تائید داراي دانش ، مهارت و توانایی 

  و فعالیت اداري سابقه همکاري حداقل یک سال 

  رانندگی و شرایط رانندگی با آمبوالنس و خودروي نجاتداراي گواهینامه 

 دوره هاي که می بایست طی نموده باشد :

 امداد وکمکهاي اولیه عمومی و پایه •

 دوره تکمیلی امداد گري(عمومی امداد وعمومی نجات) •

 ICDLآشنایی با رایانه و  •

 ماموریت:
برداري، مجمع بندي آمار، تهیه گزارشات، عکاسی، فیل، نیازجمع آوري و ارائه اطالعات مورد  جهتامدادي  ارائه خدمات

 .) EOCهاي عملیاتی (  مستند سازي و انجام امور اداري ستاد فرماندهی منطقه حادثه و مرکز فوریت

 :تیم  شرح وظایف

 :فرمانده
 مربوطه  برنامه ریز ي امور هدایت ، فرماندهی و 

  عملیاتیهماهنگ کننده تیم  

  هماهنگی با سایر نیروهاي درگیر در پاسخگویی و مسئولین امداد و نجات 

 تهیه و درخواست تجهیزات و اقالم مورد نیاز تیم 

 ارزیابی عملکرد تیم 

 نظارت بر اجراي کار 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :امدادگر
  امور اداريآشنایی کامل با 

  اطالعات مورد نیاز  مسئول مافوق و تهیه آمار ولحظه اي ( اولیه ، ثانویه ) به ارائه گزارش فعالیت و اقدامات 
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  مستند سازي سوانح 

 انجام امور رایانه اي 

  سایر امور محولهانجام 

 "وسایل و تجهیزات انفرادي هر یک از اعضاء تیم "
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9- 7-

تیم 

 پشتیبانی عملیات
ویی تامین ارتباطات رادی  الزم را درجهت شده پشتیبانی عملیات، تیمی می باشد که دانش، مهارت و تواناییتیم سازماندهی 

اي راست در را انبار و بهینه سازي ترابريتامین و  ،تدارکات مورد نیاز عملیات امداد و نجات تامین ، در منطقه  یو مخابرات

.  تهیه سبدهاي مختلف امدادي شامل سبد غذایی ، سبد بهداشتی ، سبد پوشاك و تداوم عملیات امداد و نجات دارا باشد

تاسیسات و خدمات عمومی ستادهاي  تجهیزات مورد نیازاقالم زندگی توسط این تیم صورت می گیرد. عالوه بر آن تامین 

 منطقه  و اردوگاه از وظایف این تیم می باشد . فرماندهی سانحه در

 

 ر تیم پشتیبانی عملیاتساختا            
 

 

 تعداد  واحد نام تجهیزات  ردیف 

 1 ثوب کاپشن 1

 1 دست اسپیلت  با شلوار 2

 1 ثوب تی شرت امدادي 3

 1 ثوب و شلوار امدادي پیراهن 4
 1 جفت کفش ایمنی(کار) 5

 1 عدد کاله آفتابی 6

 1 عدد کاله پشمی 7

 1 جفت دستکش کار (عملیاتی) 8
 1 ثوب حوله حمام 9

 1 جفت جوراب فصلی 10

 1 عدد کیف کمري 11

 1 عدد کوله پشتی  12

 فرمانده
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 شرایط احراز:

 فرمانده:
  سال سن 22حداقل 

  پرسنل جمعیت هالل احمر 

  داراي دانش، مهارت و توانایی مورد تائید 

  حیجسمی و روبرخورداري از سالمت کامل 

  زمینه مدیریت و کار تیمیداراي سابقه فعالیت در 

 آشنایی کامل با حوادث، سوانح و پشتیبانی 

  2داراي گواهینامه رانندگی پایه 

 دوره هاي که می بایست طی نموده باشد :
 هاي اولیه عمومی و پایه کمک امداد و •

 عمومی نجات) دوره تکمیلی امداد گري(عمومی امداد و •

 دوره مدیریت و فرماندهی عملیات امداد و نجات •

 دوره تخصصی پشتیبانی عملیات •

 ارتباطات رادیویی و مخابرات دوره تخصصی •

 نجاتگرپشتیبان:
 سن سال 18داقل ح 

  عضو داوطلب یا پرسنل جمعیت هالل احمر 

  حیجسمی و روبرخورداري از سالمت کامل 

 داراي دانش، مهارت و توانایی مورد تائید 

  ونجات   امداددر عملیات  و حضور سابقه همکاري حداقل یک سال 

 امدادگر  
 

    
 

    
 

    
 

    
 

    
 

    
 

    

 نجاتگرپشتیبان
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 نجاتگر پشتیبان
 

 امدادگر  
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 داراي گواهینامه رانندگی و شرایط رانندگی با آمبوالنس و خودروي نجات 

 طی نموده باشد : دوره هاي که می بایست

 امداد وکمکهاي اولیه عمومی و پایه •

 دوره تکمیلی امداد گري(عمومی امداد وعمومی نجات) •

 پیش بیمارستانی تخصصی  دوره •

 ارتباطات رادیویی و مخابرات دوره تخصصی •

  امدادگر: 
 سن  سال 16داقل ح 
  عضو داوطلب یا پرسنل جمعیت هالل احمر 
  حیو روجسمی برخورداري از سالمت کامل 
 مورد تائید داراي دانش، مهارت و توانایی 
 سابقه فعالیت در امور امدادي و سوانح 
 داراي گواهینامه رانندگی و شرایط رانندگی با آمبوالنس و خودروي نجات 

 دوره هاي که می بایست طی نموده باشد :
 امداد وکمکهاي اولیه عمومی و پایه دوره •

 وعمومی نجات) دوره تکمیلی امداد گري(عمومی امداد •

 دوره تخصصی پشتیبانی عملیات •

 ارتباطات رادیویی و مخابرات دوره تخصصی •

 ماموریت :
تامین تدارکات مورد نیاز عملیات امداد و و ارائه خدمات پشتیبانی ،ارتباطات رادیویی و مخابراتهماهنگی جهت تامین 

 به تیم هاي عملیاتینجات 

 شرح وظایف تیم :

 فرمانده:
  ،مربوطه  برنامه ریز ي امور فرماندهی وهدایت 
  هماهنگی با سایر نیروهاي درگیر در پاسخگویی و مسئولین امداد و نجات 
 ارتباطات رادیویی و مخابراتی هماهنگی جهت برقراري 

  تهیه و درخواست تجهیزات و اقالم مورد نیاز تیم 
 ارزیابی عملکرد تیم 
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  نظارت بر اجراي کار 

 نجاتگرپشتیبان:
  هاي اعزامی  ونجات در ماموریت پشتیبانی امدادارائه خدمات 
  فرمانده در طول مدت مأموریت با کامل همکاري 
  در غیاب فرمانده تیم)  تیم (فرماندهی و هدایت 

  و نجات  امداد آماده نگهداشتن تجهیزات 
  سرویس روزانه تجهیزات نجات وگزارش کمبودها 
  ارتباطات رادیویی و مخابرات اپراتوريهماهنگی جهت راه اندازي و کمک در 

 امدادگر :
  رانندگی خودروهاي امدادي 
 انبارداري امور در کمک 
  تهیه سبدهاي مختلف امدادي شامل سبد غذایی ، سبد بهداشتی ، سبد پوشاك و اقالم زندگی 
  انواع سیستم هاي ارتباطی و مخابرات و اپراتوري راه اندازي کمک در 
  ارسال پیام در شرایط خاص 
  تامین تاسیسات و خدمات عمومی ستادهاي فرماندهی سانحه در منطقه و اردوگاه 
 .حفظ آمادگی با شرکت در دوره هاي باز آموزي و توان افزایی 
 نده در چارچوب وظایف و اختیارات انجام سایر امور محوله از سوي فرما 

 "تیم  وسایل و تجهیزات انفرادي هر یک از اعضاء"

 تعداد  واحد نام تجهیزات  ردیف 

 1 ثوب کاپشن 1

 1 دست اسپیلت  با شلوار 2

 1 ثوب تی شرت امدادي 3

 1 ثوب پیراهن و شلوار امدادي 4

 1 جفت کفش ایمنی(کار) 5

 1 عدد کاله آفتابی 6

 1 عدد کاله پشمی 7

 1 جفت دستکش کار (عملیاتی) 8

 1 ثوب حوله حمام 9

 1 جفت فصلیجوراب  10

 1 عدد کیف کمري 11
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 "وسایل و تجهیزات تیمی "

 

 تیم هاي واکنش سریع -۷-10
در زمان طالیی  نظر با سرعت هرچه تمام تر با توجه به فوریت عملیات هاي جستجو و نجات، ضرورت دارد تیم هاي مورد

حاضر شوند و به انجام عملیات بپردازند و از آنجا که دسترسی سریع و تحرك باال از قابلیت هاي ذاتی این  در محل حادثه

تیم ها می باشد، اسکلت این تیم ها، کوچک در نظر گرفته می شود تا بیشترین کارآیی حاصل گردد.  لذا هر تیم از پنج 

فقیت پشت سر گذاشته باشند و از آمادگی هاي الزم برخوردار نفر تشکیل میگردد که الزم است کلیه آموزش ها را با مو

ی م      فرماندهی تیم را به عهده  ،نجاتگري که از دانش، مهارت و توانایی باالتري برخوردار است ،باشند. در بین اعضاي تیم

 و با هدف ارائه خدمات نجات با هم همکاري می کنند. ICSگیرد و طبق اصول 

 ساختار تیم هاي واکنش سریع 
 

 1 عدد کوله پشتی  12

 تعداد  واحد نام تجهیزات  ردیف 

 5 دستگاه  دستگاه بی سیم )  -با ملحقات (منبع تغذیه ذخیره  VHFبیسیم ثابت  1
 5 دستگاه فري هندز و اضافه یدکی باطري و ملحقات با دستی بیسیم 2
 1 خط ثابت تلفن 3
 1 عدد رادیویی ارتباط دکل 4
 5 دستگاه GPS دستگاه 5
 2 دستگاه متعلقات با کامپیوتر 6
 2 دستگاه همراه تلفن 7
 1 دستگاه فاکس دستگاه 8
 1 دستگاه ثریا اي ماهواره تلفن 9

 1 دستگاه سازي مستند جهت تلفن و بیسیم مکالمات ضبط دستگاه 10
 1 دستگاه دستگاه 1 ) ثابت تلفن نبود درصورت( کارت سیم با همراه تلفن 11

 1 خط )مناسب بستر وجود صورت در( عملیات ثبت جهت اینترنت سیستم 12

 فرمانده
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 آموزش هاي مورد نیاز اعضاي تیم هاي واکنش سریع:
 آشنایی با انواع سوانح و آمادگی مقابله با آنها 

  (حوادث زنجیره اي )آشنایی با مخاطرات ثانویه ناشی از سوانح 

 ارزیابی صحنه حادثه ، شناسایی و پیشگیري از عوامل خطر 

  آشــنایی با اصــول جســتجو ونجات و چهار عنصــر موقعیت یابی ، دســتیابی ، تثبیت و انتقال در محیط حوادث

 مختلف

 هدایت عملیات جستجو ونجات و مدیریت سانحه 

 ایمنی در عملیات جستجو و نجات و امدادرسانی 

 اي تثبیت ، حمل و انتقال فیزیکی مصدومروش ه 

 ارزیابی مصدومین ، الویت بندي و تریاژ 

 روش استفاده از ابزارها و تجهیزات فنی سبک ، نیمه سنگین و زنده یاب ها 

 بقاء در طبیعت و شرایط سخت 

 اطفاء حریق 

 ارزیابی نیازها 

 نقشه خوانی 

  سیستم فرماندهی سانحهICS 

  جهانجغرافیاي سوانح در ایران و 

 مستند سازي اطالعات و گزارش سانحه 

 دوره تخصصی جستجو ونجات در جاده 

 دوره تخصصی جستجو ونجات در آوار 

 جستجوگر
 

تکنسین (نجاتگر

 فوریتھای درمانی)
  

 نجاتگر
 

 جستجوگر
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 دوره تخصصی  نجات در ارتفاع و فضاهاي معلق 

 دوره تخصصی جستجو ونجات در کوهستان 

 دوره تخصصی جستجو ونجات در آبها و سیالب 

 دوره تخصصی اقدامات پیش بیمارستانی 

   تخصصی سرپناه اضطراري ، اسکان موقت و اردوگاهدوره 

 دوره تخصصی حمایت هاي روانی اجتماعی در حوادث 

 دوره تخصصی تغذیه ، آب و بهداشت در زمان اضطرار 

  دوره تخصصی عملیات جستجو ونجات در سوانحNBC  

 اسکان اضطراري و انواع آن 

 طراحی اردوگاه 

 ارتباطات در عملیات 

 آمار و ارزیابی 

 ات امداد و نجاتتجهیز 

 برنامه ریزي و تهیه طرحهاي عملیاتی 

 EOC (مرکز فوریت هاي عملیاتی) 

  تغذیه در بحران 

 بهداشت در سوانح 

 عناوین آموزش هاي تخصصی:
 الف: دوره عمومی امداد

 ساعت 80دوره عمومی امداد                                -1

 ب: دوره هاي تخصصی امداد

 ساعت24                                   تغذیه اضطراري  -1

 ساعت24سرپناه اضطراري                                   -2

 ساعت24پشتیبانی                                              -3

 ساعت24حمایت هاي روانی                                 -4

 ج: دوره عمومی نجات

 ساعت 80              دوره عمومی نجات                   -1
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 د: دوره هاي تخصصی نجات

 ساعت 40اقدامات پیش بیمارستانی                    -1

 ساعت 48نجات در جاده                                     -2

 ساعت 48نجات در آوار                                       -3

 ساعت 48نجات در سیالب                                   -4

 ساعت 48نجات ساحلی                                       -5

 ساعت 64نجات در ارتفاع                                    -6

 ساعت 72نجات درکوهستان                                -7

 ساعت 48                          نجات در بهمن            -8

 ساعت 56نجات در حوادث صنعتی و کارگاهی      -9

 ساعت NBC                        82نجات در حوادث  -10
 

 

 متقاضیان عضویت در تیم هاي واکنش سریع:شرایط احراز 
  حداقل کاردانیداشتن مدرك 

  اساسنامه جمعیتآشنایی کامل با نهضت صلیب سرخ و هالل احمر و 

  گذراندن دوره پایه امداد و کمکهاي اولیه 

 گذراندن دوره هاي عمومی نجات و امداد 

  برخورداري از سالمت کامل جسمی و روحی 

 آمادگی جسمی و روحی باال 

 داشتن حداقل گواهینامه رانندگی پایه دو 

 ماموریت :
در محیط هاي طبیعی مانند کوهستان وکویر وجنگلها و  ارائه خدمات جستجو ونجات براي افراد یا گروههاي حادثه دیده

یا به عنوان سازمان پشتیبان کننده در حوادث شهري وبین شهري بنا به درخواست سازمان مسئول یا مرتبط در امر 
  امداد ونجات به شرح زیر:

 شرح وظایف تیم هاي واکنش سریع:

 فرمانده تیم واکنش سریع:
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 برنامه ریزي و هماهنگی تیم 
 ترسیم اهداف کلی عملیات 

 هماهنگی با سایر نیروهاي درگیر در پاسخگویی و مسئولین امداد و نجات 

  اطمینان از وضعیت مناسب عملیات و کارآیی منابع 

   نظارت بر اجراي کار ، تهیه و درخواست تجهیزات و اقالم مورد نیاز تیم 

   نظارت و پیگیري امور 

  ارزیابی عملیات 

  اطالعاتجمع آوري آمار و 

 ارائه گزارش نهایی 

 مدیریت تریاژ 

 انجام و نظارت بر درمان 

 ارایه کمک هاي اولیه و حمایت روانی اجتماعی آسیب دیدگان 

 کمک به سایر اعضاي تیم 

 جستجوگر:
  ارزیابی و کارشناسی منطقه 
  اجراي عملیات زنده یابی 
 اجراي عملیات جستجو 
  ارائه کمک هاي اولیه و نجات مصدومین 
 حمل و انتقال مصدوم  -تثبیت 
  انجام عملیات تریاژ 
  جمع آوري آمار و اطالعات 
 پیگیري جهت تجهیز وآماده به کار بودن تجهیزات مورد نیاز 
 ارائه کمک هاي اولیه 
  راه اندازي انواع سیستم هاي ارتباطی و مخابراتی 
 ارسال پیام، تهیه مستندات و اطالعات حادثه 
  اعزام بیمارتنظیم فرمهاي آماري و 
 ثبت زمان کاري افراد و تیم 

 انجام سایر امور محوله  و کمک به سایر اعضاي تیم 
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 نجاتگر:

  ارزیابی و کارشناسی سانحه 
  آماده سازي و نگهداري تجهیزات 
  اجراي عملیات جستجو و نجات 
  دستیابی و رهاسازي مصدوم 
 حمل و انتقال مصدوم  -ارایه کمک هاي اولیه ،  تثبیت 
  جمع آوري آمار و اطالعات 
  صدومین از صب نوار خطر ، انجام عملیات تریاژ ، تخلیه م صدومان و ن شکیل محدوده منطقه تریاژ وکنترل ورود وخروج م ت

 منطقه عملیاتی بر اساس روند تریاژ 
  کمک در برپایی کمپ هاي درمانی 
  ثبت اطالعات مصدومین تریاژ شده و تهیه گزارشات مربوطه 
 مات درمانی اولیه ارایه خد 
  انجام سایر امور محوله 

 
 
 
 
 

 "تجهیزات انفرادي "

 تعداد واحد نوع  ردیف
 2 دست لباس فرم سازمان امداد و نجات (پیرهن ، شلوار ، تی شرت ، کاپشن) 1
 2 دست بلوز شلوار گرمکن ایثار 2
 1 دست بلوز شلوار بیس ، بلوز شلوار گورتکس 3
 1 دست  افتاب گیرکاله گرم ، کاله  4
 1 جفت دستکش پالر ، دستکش کار 5
 1 جفت جوراب نخی ، جوراب گرم 6
 1 عدد UVعینک  7
 1 عدد کاله ایمنی 8
 1 جفت کفش کتانی ، کفش تراکینگ ایمنی 9
 1 دستگاه GPSقطب نماي سیلوا ،  10
 1 ست ست ظروف ، چراغ خوراك پزي ، ست قاشق چنگال ، لیوان ، فالسک 11
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 1 دستگاه هد المپ 12
 1 عدد کوله پشتی امدادي ، زیر انداز الستیکی 13
 1 عدد کیسه خواب با درجه راحتی منهاي پنج تا منهاي هشت ، پتوي نجات 14
 1 عدد چاقوي چند کاره نجات 15
 1 دستگاه SOSست نجات  16

 "تجهیزات تیمی"

 تعداد نوع ردیف
  به سیستم رادیویی بی سیم و مسیر یابخودروي شاسی بلند دوکابین مجهز  1
  آمبوالنس شاسی بلند تیپ دو با کلیه تجهیزات و مجهز به سیستم رادیویی بی سیم و مسیر یاب 2
  تلفن ثریا 3

  دوربین کمپکت عکاسی ضد آب و ضد ضربه 4

 ست 4 نقشه منطقه  5
6 GPS  3 دستگاه 
 دستگاه 4 بیسیم   7
 دستگاه 2 تلفن ماهواره اي 8
دستگاه 1 دوربین عکاسی و فیلمبرداري 9  

 
 

 تجهیزات اتاق آماده عملیات : 
تیم هاي آماده عملیات جستجو و نجات در راستاي آمادگی و پاسخگویی سریع و صحیح به حوادث و سوانح  و همچنین 

اتاق آماده عملیات بعنوان یکی از گام ارائه خدمات امداد و نجات کارا و مؤثر تشکیل می گردد در این راستا  راه اندازي 

 هاي مهم آمادگی در مقابله با حوادث و سوانح می باشد.

با توجه به اینکه خروج تجهیزات  از انبارهاي موجود  تابع روندي طوالنی و وقت گیر است، تشکیل و تجهیز اتاق آماده  

کان پاسخگویی سریع و مؤثر را فراهم آورد. بدیهی عملیات می تواند زمان پاسخ به سانحه را به وضوح کاهش داده و ام

است دراین اتاق لوازم و تجهیزاتی نگهداري می شوند که براي پاسخگویی به سوانح کوچک یا  بزرگ و پیچیده توسط تیم 

هیزات ضرورت دارد و در کنار عملیات جهت برنامه هاي آماده سازي و ساماندهی تیم ها  مورد استفاده قرار می گیرند . تج

صد در صد در اختیار تیم قرار دارند و ورود و خروج آنها در زمان عملیات ، تمرین و مانورها تنها با دستور مستقیم فرمانده 
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تیم صورت خواهد گرفت . یکی از اعضاي تیم به صالحدید فرمانده مسئول اتاق آماده عملیات می گردد و سایر اعضا الزم 

کوشا باشند . تیم موظف است تجهیزات را مرتبا بازبینی و جهت عملیات آماده نگهدارد  است در حفظ و نگهداري تجهیزات

. 

 مشخصات اتاق آماده عملیات :
  ساحت ضایی به م شد که  160اتاق آماده عملیات نیاز به ف ضاي   مجاور یکدیگر می با شامل دو ف متر مربع دارد که 

متر مربع  است. فضاي اول  بعنوان محل نگهداري تجهیزات  96متر مربع و مساحت فضاي دوم  64مساحت فضاي اول  

 شخصی و رختکن تیم و فضاي دوم  جهت نگهداري تجهیزات عملیاتی مورد استفاده قرار می گیرد.

  سط خودروهاي عملیاتی سی تو ستر ستقل ،  همکف ، قابل د ساختمانی م اتاق آماده عملیات باید حتی االمکان داراي 

 امکانات و تجهیزات در کوتاهترین زمان صورت گیرد. باشد ، تا دسترسی به

  در صورت نبود فضاي مناسب در خارج از ساختمان اداري،  باید فضایی در نظر گرفته شود که بتوان درهاي مستقل از

 ساختمان اداري براي آن تعبیه کرد. 

 . سیستم قفسه بندي اتاق آماده عملیات بهتر است  از نوع رام و راك است 

 مورد نظر باید به وسیله تابلویی باعنوان  اتاق آماده عملیات مشخص گردد. اتاق 

 و مطلوب است به دوربین مدار بسته تجهیز گردد .   در و پنجره اتاق مورد نظر باید داراي حفاظ  فلزي و قفل باشد 

  باشد.الزم است  اتاق مجهز به سیستم اعالم و اطفاء حریق یا حداقل کپسول اطفاء حریق متناسب 

  جهت حفظ و نگهداري تجهیزات و لوازم، اتاق مورد نظر باید داراي سیستم سرمایش، گرمایش و تهویه متناسب با آب

 و هواي منطقه باشد.

  در فضاي اول  باید براي هر کدام از اعضاي تیم  کمدي اختصاصی جهت نگهداري پوشاك و تجهیزات شخصی در نظر

 گرفته شود. 

 عملیاتتجهیزات اتاق آماده 
 

 تعداد واحد تجهیزات ردیف
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 2 ست ست نجات سبک 1
 2 ست ست هیدرولیک 2
 2 ست  ست پنوماتیک 3
 2 ست  ست نجات در کوهستان ویژه پنج نفر 4
 2 ست ست نجات در محیط هاي آبی ویژه پنج نفر ، قایق جیمینی 5
 2 ست زنده یاب ( بیورادار ، دلسار ، ویدئویی ) 6
 2 دستگاه موتور آب ، لجن کش ، پروژکتور دستی ، نورافکنموتور برق ،  7
 2 دستگاه اره ها ( چوب بر ، فلز بر ، بتون بر ،  نجات ) 8
 2 دستگاه کپسول اطفاي حریق با سیستم واتر میست 9
 4 ست تجهیزات فوریت هاي پزشکی ، کیف کمک هاي اولیه ، کیف احیا 10
 100 نفر طوالنی ، بطري آبجیره خشک ، کنسرو با ماندگاري  11

 
 
 
 
 

 سري) ۲۰تجھیزات شخصي نجاتگران: (از اقالم زیر بھ تعداد 

 مشخصات تعداد عنوان ردیف

 واجد استاندارد نجات 1 سینه صندلی 1

 استاندارد نجات –استاتیک  –جدید  6mm متر 6 طناب انفرادي 2

 استاندارد نجات –استاتیک  –جدید  6mm عدد2 طنابچه پروسیک 3
 استاندارد نجات -  HMS عدد 3 کارابین پیچ 4

 UIAAواجد استاندارد   -جهت کاربري نجات   عدد1 هشت فرود 5
 UIAAواجد استاندارد   -اینچی   1 متر 4 تسمه باز 6
 UIAAواجد استاندارد   -سانتیمتري 60 حلقه 1 تسمه بسته 7
 UIAAواجد استاندارد  لنگه 1 یومار 8
 استاندارد نجات عدد 1 مینی یومار 9

 استاندارد نجات عدد 1 تسمه دیزي چین 10

 UIAAواجد استاندارد   -شاخه   10 جفت 1 کرامپون 11
 UIAAواجد استاندارد   -ضد شوك   -تلسکوپی  جفت 1 باتوم 12
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 تجهیزات ایمنی و هشدار 
 تعداد عنوان ردیف

 عدد 5 شب تاب ( فالشر) با باطري 1
 عدد 5 موانع زمینی شبرنگ دار ( دوك خطر) 2
 عدد 2 عالئم هشدار دهنده ( مثلث خطر) 3
 کیلوگرم 2 نوار هشدار شبرنگ 4
 دستگاه 1 چراغ گردان پایه دار 5
 دستگاه 1 بلندگوي دستی آژیردار 6

 
 
 
 
 

 تجهیزات پیمایش 
 تعداد عنوان ردیف

 عدد 4 قطب نماي تخت 1
2 GPS 4 دستگاه 
  انواع نقشه 3
  انواع وسایل و تجهیزات ترسیم نقشه 4
 عدد 30 میز ترسیم 5
 عدد 30 صندلی 6

 
 
 
 
 
 
 
 

 UIAAواجد استاندارد   -  Tرده  عدد 1 کلنگ 13
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 "تجهیزات نجات در جاده"
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 تعداد واحد نوع ابزار/تجهیزات ردیف تعداد واحد نوع ابزار/تجهیزات ردیف

1 
 10آهن بر با قاب سخت و اره 

 تیغه یدکی
 2 عدد گیره کابل کش باطري 24 2 عدد

 25 2 عدد #21/2چکش مکانیکی  2
 5/2*  5/2زیر انداز برزنتی 
 متر

 1 عدد

 26 2 عدد سانتی) 30اینچ ( 12قلم  3
نوار چسب پهن کلفت (براي 
 نوارکشی لبه هاي تیز خودرو)

 5 بسته

4 
سانتی)  40اینچ ( 16پیچ گوشتی 

 لبه تخت پهن
 27 2 عدد

خمیر نشت گیر (براي باك 
 خودرو)

 5 بسته

 28 1 عدد دیلم میخ کش 5
مایع ضد یخ به همراه مواد 
 جاذب روغن (مثل خاك اره)

 2 گالن

6 
پانچ مخصوص شکستن شیشه 

 هاي نشکن خودرو
 29 1 عدد

آب پاش محتوي آب صابون 
 (آب و مایع ظرفشویی)

 1 بطري

 برانکار تاشو 30 1 عدد براي برش بدنه  SoSست کامل  7
دستگا

 ه
2 

8 
قیچی لبه بلند (براي بریدن 

 کمربند ایمنی)
 31 1 عدد

دستگا بک بورد
 ه

1 

9 
 30اینچ ( 12آچار هاللی بزرگ 
 سانتی)

 32 1 عدد
دستگا اسکوپ

 ه
1 

10 
 15اینچ (  6آچار هاللی کوچک 
 سانتی )

 33 1 عدد
دستگا نیم بک تسمه دار

 ه
1 

 4 عدد کوالر گردن 34 1 دست پیچ گوشتی (تمام سایزها) 11
 2 عدد بیلچه امدادي دسته کوتاه 35 2 عدد جک ستونی بلند 12

13 
ست بالشتک سوپاپ دارچهارگوش 

 با دوسیلندر هوا و متعلقات
 1 دست

36 
دستگا ابزار هولیگان

 ه
1 
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 ،  Cutter سبک برش دستگاه – جک – فک – قیچی : هیدرولیک شامل  هاي سیستم
دوك خطر، تجهیزات ست هیدرولیک،  HNDیا  AFD* ست نیمه سنگین نجات: کامبیتولز، فیکسر (الستیکی و جوبی) زنجیر براي فک، 

 دستگاه هاي مولد نیرو 
 در هوا باالبر هاي کنتلر، رگالتور، فشار شکن، شلنگ، کپسول هواي فشرده،  کمپرسور هواي فشرده، کیسه: پنوماتیک شامل هاي سیستم *

 مختلف، کیسه هاي نجات سایزهاي
 دستی - یبنزین – برقی : شامل  نیرو مولد هاي دستگاه *

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

14 
 1 دستگاه ست جک وقیچی هیدرولیک

37 
 130دیلم سر کج لوالکش 

 سانتی
 1 عدد

 38 1 دستگاه آمپر 10تا  5موتور برق پرتابل  15
دستگا خودرو کمک دار وانت

 ه
1 

 11 عدد لباس فرم یکسره ضدخش 39 2 دستگاه متري 40سیم رابط برق  16

17 
اره دوبل بر برقی با تیغه هاي 

دندانه در هراینچ و  18اضافی 
 اینچ 6تا  4ست تیغه هاي 

 11 عدد ایمنی بنددارکاله  40 1 دستگاه

18 
متر سیم  20المپ خودرو سیار با 

 رابط
 11 عدد عینک ایمنی 41 2 دستگاه

19 
نورافکن با سه پایه سبک و المپ 

 کم مصرف
 11 عدد دستکش کار پنج انگشتی 42 6 دستگاه

 11 عدد کفش ایمنی 44 2 دستگاه خودرو اسقاطی با بدنه سالم 20
 1 عدد کارد بزرگ (کارد شکاري) 45 1 دست سایزها)آچار دو سر (تمامی  21
 2 عدد انبردست 46 1 عدد آچار کالغی دهانه بزرگ 22
 1 عدد انبر قفلی 23
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 "سري) 4تجهیزات نجات در عمق و ارتفاع  : (از اقالم زیر به تعداد "

 توضیحات تعداد عنوان ردیف

 متري 60 –میلی متري جدید  2/10 حلقه 4 طناب استاتیک 1
 شکل بزرگ O عدد 8 کارابین پیچ 2
 استاندارد نجات عدد 2 راك 3
  عدد 1 سفره نجات ( حمل مصدوم) 4
 با تکیه گاه پشتی عدد 1 سینه صندلی نجات (حمل مصدوم) 5
  سري 2 تسمه دوخته در سایزهاي مختلف 6
  عدد 4 متري 6تسمه کارگاه  7
  جفت 1 باتوم 8
  عدد 1 کلنگ 9
  دستگاه 1 سه پایه نجات 10
  دستگاه 1 تک پایه نجات 11
 ضد طوفان –دو پوش  –نفره  4 تخته 2 چادر ارتفاع 12
استاندارد -قابل حمل –روکشدار –تاشو عدد 1 بسکت 13

 نجات
  عدد 2 کاله ایمنی ارتفاع 14
 سایز بزرگ  -پالرتک  دست 2 لباس گرم کامل 15
 سایز بزرگ -گورتکس  دست 2 لباس محافظ کامل 16
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 "سري) 4تجهیزات نجات در کوهستان(از اقالم زیر به تعداد "

 فنی مشخصات عنوان ردیف

1 
کاله ایمنی ارتفاع و نجات 

)ALVEO VENT – (پزل 

امکان نصب هد  -سوراخ هاي تهویه -تنظیم سایز مرکزي(چرخ دنده) -با فوم جاذب ضربه
و  CEداراي استاندارد  -گرم) 350سبک(زیر  -بند چانه قابل تنظیم -المپ بند دار و بی بند

UIAA – سفید. -با محل نصب شبرنگ و نام نجاتگر 

 )KONGسینه صندلی نجات( 2
  افزود  قابلیت -کمربند تقویت شده -سگک هاي خودکار سریع -حلقه پشت، شکم و سینه

 -داراي استاندارد اروپا و آمریکا -حداقل دو حلقه ابزار -یا حذفگیره طناب شکمی
 صد و پنجاه سانتیمتري –شش میلیمتري یا پنج میلیمتري جدید   -دینامیک  ) Prosicخود حمایت پروسیک (  3
  بسکت حمل مجروح 4
 واجد استانداردهاي اروپا و اتحادیه جهانی کوه نوردي )RESCUEقرقره ( 5
6 FOOTPRO واجد استانداردهاي اروپا و اتحادیه جهانی کوه نوردي 
 واجد استانداردهاي اروپا و اتحادیه جهانی کوه نوردي )PROTRAXIONقرقره( 7
  )ASAPخود حمایت( 8
  کیسه حمل بار 9

 یومار 10
سوراخ اتصال کارابین، پارکاب و ابزار  –دستگیره ارگونومیک  – UIAAاستاندارد اروپا و 

 -پیشروي 
 صد و پنجاه سانتیمتري –ده میلیمتري  –دینامیک  خود حمایت دم گاوي 11
 )H.M.Sپیچ دار( کارابین 12
 پنجاه متري –) mm11)Static طناب 13
 پنجاه متري –) mm9)Static( Mm9)Staticطناب  14
  تونل طناب 15
 لوله اي -Mm  26 تسمه 16
 پنجاه متري -)mm7)Static طناب 17
18 Paw سایز متوسط 
19 LOOPING  
  IDSفرود  ابزار 20
  برانکارد حمل مجروح کوهستان 21
  کارابین ساده گالبی 22
  کارابین پیچ ویلیام 23
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 NFPAاستاندارد اروپا و  پایه نجاتسه  24

  چاقوي برش طناب 25

 واحد نوع ردیف
 فروند نفره 6قایق جمینی  1
 فروند نفره 8قایق جمینی  2
 ست کامل قایق(پارو، باك بنزین، شیلنگ بنزین، کیف آچار، وسایل پنچرگیري)تجهیزات  3
 دستگاه اسب 25موتور قایق  4
 دستگاه اسب 48موتور قایق  5
 عدد حلقه نجات 6
 حلقه متر6و  4تسمه  7
 ثوپ جلیقه نجات 8
 عدد چنگک سه شاخ 9
 حلقه استاتیک mm11طناب  10
 عدد کارابین گالبی پیچ 11
 عدد تونیک سینه 12
 عدد Fixe قرقره 13
 عدد Twin قرقره 14
 حلقه (اینچ)4/1طناب  15
 حلقه (اینچ)2/1طناب  16
 جفت پارو 17
 عدد گوي نجات 18
 عدد کاله کاسکت کوه 19
 تخته تخته شنا 20
 بسته فشفشه 21
 ست ست بقاء در آب 22
 عدد سوت 23
 کیسه کیسه شن 24
 عدد Tandemقرقره  25

 "سري) 4(از اقالم زیر به تعداد  سیالبدر   نجات تجهیزات "
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 ثوپ ویژه سیالب ) (لباس یک تکه غواصی 26
 جفت ( ویژه سیالب )دستکش غواصی 27
 جفت ( ویژه سیالب ) کفش غواصی 28
 جفت ( ویژه سیالب ) جوراب غواصی 29

30 
 کاستاتی 7mطناب 

 
 بویه

 عدد حلقه 31

 تعداد واحد نوع کاال ردیف تعداد واحد نوع کاال ردیف

1 
 50میلیمتر 11طناب استاتیک 

 متري
 4 عدد کلنگ کوهنوردي 29 2 حلقه

2 
 50 میلیمتر دینامیک 11طناب 

 متري
 4 عدد سوند بهمن 30 2 حلقه

3 
 50میلیمتر 9طناب دینامیک 

 متري
 بسکت تیتانیم 31 1 حلقه

دستگا
 ه

1 

4 
 10میلیمتر استاتیک  9طناب 

 متري
 6 عدد کاله کاسک فنی نجات در فضاهاي معلق 32 4 رشته

5 
 50میلیمتردینامیک  7طناب 

 متري
 1 عدد چاقوي طناب 33 1 حلقه

6 
 1تسمه  ،متري 10اینچی  1تسمه 
 4اینچی 1تسمه   ،متري6 اینچ 

 متري
 34 4 رشته

زیر انداز برزنتی ضد سایش و زیر انداز کوهنوردي 
 زمستانی

 4 عدد

7 
سینه صندلی نجات  سایزمتوسط 

 و  بزرگ
 2 عدد اورژانسیکوالر گردن  35 4 عدد

8 
صندلی فرود نجاتگر سایز 

 متوسط وبزرگ
 4 عدد روانداز سبک 36 4 عدد

 4 عدد هشت فرود 37 1 عدد سفره نجات 9

10 
 15اسلینگ دوبل کارابین

 سانتیمتري
 2 عدد چادر دو پوش ارتفاع 38 10 عدد

 8 دست کاپشن شلوار پالر و گورتکس  39 4 عدد متري 3اسلینگ  11
 لنگر برفی، پیچ یخ  12

 
سانت، سوت،  167و  137،  120طنابچه پروسیک   40 8 عدد

 کیف کمري
 4 عدد

 41 1 عدد IDترمز 13
 4 جفت کفش سنگین کوهنوردي و گرامپون

 
 1 جفت یومار جفت(چپ و راست) 42 10 عدد کارابین پیچ کادور 14

 
 4 عدد کیسه خواب پر 43 20 عدد کارابین پیچ ویلیامز 15

 سري) 2در بهمن و کوالك (از اقالم زیر به تعداد   نجات تجهیزات 
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 8 دست گتر، دستکش، کاله گورتکس و ضد طوفان 44 1 عدد استاپ فرود 16
 8 عدد بیل برف 45 1 عدد گري گري 17
 4 جفت باتوم کوهنوردي 46 3 عدد کیسه طناب فنی کوله اي 18
 4 عدد نخ بهمن 47 2 عدد قرقره تاندم 19

قرقره پرو تراکسیون   20
Protraxion 

 2 عدد بهمنگیرنده و فرستنده  48 1 عدد

 4 ست هد المپ ، ست ظروف و چراغ خوراك پزي 49 4 عدد تونل طناب 21

 50 1 عدد ابزار راك 22
GPS دستگا

 ه
1 

 2 عدد  لینارد  دوتایی   51 1 عدد ابزار توبا 23
 1 عدد Rollcabقرقره براي حرکت در امتداد کابل   52 2 عدد Twinقرقره دوبل  24
 53 2 عدد Rescueقرقره نجات  25

 
 

 لوازم انفرادي که کارآموزان باید همراه داشته باشند:
 بلوز شلوار پالر -

 کفش سنگین کوهنوردي -
 عینک آفتابی -
 کرم ضد آفتاب -

 دستکش پالر و گورتکس وکاله زمستانی

قرقره مینی  ۲۶
 تراکسیون

 ۲ عدد

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 "تجهیزات داخل خودروي نجات/ آمبوالنس"
 تعداد نوع ردیف 

 تجهیزات جابجایی بیمار 1

 1 برانکارد چیر استریچر(پاچالقی) آمبوالنس
 1 ) آمبوالنسScope Stretcherبرانکارد اسکوپ (

 long backتخته کامل بلند ستون فقرات با نگهدارنده سر وتسمه هاي نگهدارنده (
boardآمبوالنس ( 

1 

 1 برانکارد برزنتی آمبوالنس

 2 جابجایی بیمار در آمبوالنسپتو یا تشک جهت 

2 
وسایل ثابت نگهدارنده 

 اندام

 سري2 ست آتل گردنی فیالدلفیا در آمبوالنس

 سري2 ست کامل ثابت سازي شکستگی(آتل سیمی وچوبی یا آلومینیومی) در آمبوالنس

ثابت نگهدارنده قسمت فوقانی ستون فقرات قابل باز شدن وسائل یا تخته هاي کوتاه 
 )آمبوالنسShort back boardفقرات(ستون 

1 

 تجهیزات تهویه/تنفس 3

 2 لیتري همراه مانومتر)در آمبوالنس واطاق آماده10مخزن اکسیژن ثابت (سیلندر

 2 در آمبوالنس 6000دستگاه اکسیژن ساز 

 1 آمبوبگ با ماسک و لوله هاي هوائی براي تمام سنین
 1 اکسیژنماسک تهویه دهانی به همراه ورودي 
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کیلو پاسکال با  65ساکشن برقی ثابت یا قابل حمل قابل شارژ باحداقل فشار منفی 
حداقل ظرفیت یک لیتر/یا ساکشن دستی وپدالی قابل حمل و سوند ساکشن در 

 آمبوالنس
2 

 2 پالس اکسیمترانگشتی در آمبوالنس

 
4 

 
 تجهیزات تشخیصی

 
 
 

 2 دستگاه فشارسنج ثابت در آمبوالنس

 2 گوشی پزشکی در آمبوالنس
 2 چراغ قوه جهت معاینه همراه با باطري اضافی در آمبوالنس

 2 درجه سلیسیوس در آمبوالنس 42الی  28دماسنج طبی جیوه اي باحداقل دامنه 

 2 کیف نجات اطاق آماده و آمبوالنس
 

 
5 

تجهیزات الزم جهت 
 درمان حیاتی احیاء و

 در آمبوالنس AEDدستگاه الکترو شوك با ار جحیت 
 (ترجیحا بهره گیري باحضورپزشک یا نجاتگر آموزش دیده)

 
 
 

 
1 
 
 

6 
وسایل وتجهیزات 
 بهداشتی و جانبی

 2 ) در آمبوالنس1ست  پانسمان جراحتها (
 1 پد سوختگی بزرگ براي کل بدن

 2 پتو ي مسافرتی در آمبوالنس

 ) در دوسایزبزرگسال واطفال(کیف نجات)NG tubeملحقات (لوله معده با 
عدد از  2

 هر کدام

 سري 1 لگن ادرارومدفوع و استفراغ و کیسه استفراغ یکبار مصرف در آمبوالنس

 بسته1 لیتري)80کیسه زباله (حداقل 

 وپنبه وشان می باشد resiver.golipot ست باید حداقل داراي پنس ،گاز استریل ،قیچی،-1 
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 حوادث و سوانحجستجو درتیم  -7-11
جستجو تیمی می باشد که دانش، مهارت و توانایی الزم را در زمینه   حوادث و سوانح در جستجو تیم سازماندهی شده

 .باشد داشته 

 ساختار تیم جستجو درحوادث و سوانح

 
 

 
 
 

 

 شرایط احراز:

ول ایمنی:ئفرمانده و مس  
  مرد وعضو داوطلب یا پرسنل جمعیت هالل احمر 

کاربر سگ زنده 

 (جستجوگر)یاب
 

    
 

    
 

    
 

    
 

 ول ایمنیئفرمانده ومس
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 نجاتگر راننده 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 کاربر دستگاه زنده یاب

 

سگ زنده  کاربر

 (جستجوگر)یاب
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  سال سن 22حداقل 

  داراي دانش ، مهارت و توانایی مورد تائید 

  حیجسمی و روبرخورداري از سالمت کامل 

  زمینه مدیریت و کار تیمیداراي سابقه فعالیت در 

 آشنایی کامل با حوادث، سوانح و پشتیبانی 

  2داراي گواهینامه رانندگی پایه 

 هاي که می بایست طی نموده باشد :دوره 
 هاي اولیه عمومی و پایه امداد وکمک •
 دوره تکمیلی امداد گري(عمومی امداد وعمومی نجات) •
 دوره مدیریت و فرماندهی عملیات امداد و نجات •
 پیش بیمارستانی تخصصی  دوره •
 ).دوره تخصصی نجات در آوار (مربیگري نجات در آوار در الویت می باشد •

 هاي  زنده یاب دستگاه کار بادوره آشنایی  •

 نجاتگرراننده:  
 یا پرسنل جمعیت هالل احمر عضو داوطلب  

  انی جسمی و رو داراي سالمت 

 سن  سال 18داقل ح 

  و نجات امدادانجام عملیات  وتجربه مهارت،  تواناییداراي  

  نجات امداد وسابقه همکاري در عملیاتهاي  حداقل دو سال 

  نندگی با آمبوالنس و شرایط را  گواهینامه رانندگیداراي 

  داراي  مهارت وتوانمندي عملیاتی 

 : دوره هاي که می بایست طی نموده باشد

 امداد وکمکهاي اولیه عمومی و پایه 

 (عمومی امداد وعمومی نجات)دوره تکمیلی امداد گري 

  دوره تخصصی حمایت روانی 

 دوره تخصصی پیش بیمارستانی 

سگ زنده یاب (جستجو گر): کاربر  
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 داوطلب یا پرسنل جمعیت هالل احمر  عضو 

  عالقه مند به کار با سگ زنده یاب 

  ه در به ویژ  –داراي مدرك تحصیلی حداقل دیپلم یا باالتر. ( دانش آموختگان دانشگاه ها به تناسب مقطع تحصیلی

 در اولویت قرار دارند )  -رشته هاي مرتبط 

   لسا 30 تا 20هنگام شروع به کاردر محدوده سنی 

  2پایه داراي گواهینامه رانندگی   
  سال است)که صرفا در  10جستجوگران می بایست متعهد شوند(تعهد کتبی تا اتمام دوره کارایی سگ که در حدود

 اطفی میان جستجو گرواحد جستجو انجام وظیفه نمایند، زیرا مهمترین اصل در تربیت سگ جستجو برقراري رابطه ع

و سگ می باشد و به هر مقدار که سگ در کنار جستجو گر خودحضور داشته باشد در امر جستجو کارایی باالتري دارد. 

 درصد از کارایی سگ هاي مذکور کاسته می شود. 50بنابراین در صورت تعویض جستجو گر به هر دلیلی تا 
  ساعت کاري واحد جستجو به جهت حفظ و نگهداري و انجام تمرینات و آموزش هاي روزمره در روزهاي عادي هر

ساعت فقط براي حضور یکی از جستجوگران تعیین  5ساعت براي تمامی جستجوگران و در روز هاي تعطیل  8هفته 
 باشد. گردیده و الزم االجرا می

  ي برایفه، کارت معافیت غیر پزشکی و یا کارت معافیت پزشکی غیر موثر(داراي کارت پایان دوره خدمت نظام وظ
 )آقایان

موثر یا غیر موثر بودن معافیت پزشکی جهت انجام عملیات امداد و نجات به عهده سازمان امداد و نجات تشخیص  تبصره:
  می باشد

 ی که می بایست طی نموده باشد :یدوره ها
 پایههاي اولیه عمومی و  امداد وکمک •
 عمومی نجات) دوره تکمیلی امداد گري(عمومی امداد و •
 دوره مدیریت و فرماندهی عملیات امداد و نجات •
 پیش بیمارستانی تخصصی  دوره •
 دوره تخصصی نجات در آوار (مربیگري نجات در آوار در الویت می باشد) •

 هاي  زنده یاب دستگاه کار بادوره تخصصی  •

 دستگاه زنده یاب: کاربر
  سال سن 18داراي حداقل 

  عضو داوطلب یا پرسنل جمعیت هالل احمر 

 مورد تائید داراي دانش ، مهارت و توانایی 
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  حیجسمی و روبرخورداري از سالمت کامل 

 داراي گواهینامه رانندگی و شرایط رانندگی با آمبوالنس و خودروي نجات   
  شهريداراي سابقه حضور فعال در عملیات هاي جستجو ونجات  

 دوره هاي که می بایست طی نموده باشد :
 هاي اولیه عمومی و پایه امداد وکمک •
 دوره تکمیلی امداد گري(عمومی امداد وعمومی نجات) •
 دوره تخصصی پیش بیمارستانی •
 دوره مدیریت و فرماندهی عملیات امداد و نجات •
 دوره تخصصی نجات در آوار (مربیگري نجات در آوار در الویت می باشد) •

   هاي  زنده یاب دستگاه کار بادوره تخصصی  •

 

 ماموریت :
   درحوادث و سوانح ارائه خدمات جستجو

 شرح وظایف تیم :

ول ایمنی:ئفرمانده و مس  
 مربوطه برنامه ریز ي امور هدایت ، فرماندهی و 
  هماهنگی با سایر نیروهاي درگیر در پاسخگویی و مسئولین امداد و نجات 
  تهیه و درخواست تجهیزات و اقالم مورد نیاز تیم 
 ارزیابی عملکرد تیم 
  نظارت بر اجراي کار 
 تامین ایمنی و نظارت بر انجام عملیات جستجو 

 نجاتگرراننده:  
  ارزیابی و کارشناسی سانحه 
  آماده سازي و نگهداري تجهیزات 
  اجراي عملیات جستجو و نجات 
  دستیابی و رهاسازي مصدوم 
 حمل و انتقال مصدوم  -ارایه کمک هاي اولیه ،  تثبیت 
  جمع آوري آمار و اطالعات 
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  ــب نوار خطر، انجام عملیات تریاژ ، تخلیه ــدومان و نص ــکیل محدوده منطقه تریاژ وکنترل ورود وخروج مص تش

 مصدومین از منطقه عملیاتی بر اساس روند تریاژ 
  انجام سایر امور محوله 

سگ زنده یاب (جستجو گر): کاربر  
 نگهداري و مراقبت از سگ در اختیار طبق استانداردهاي ارائه شده 
 آماده نگهداشتن سگهاي زنده یاب و ردیاب براي پاسخگویی در حوادث 
 انجام اقدامات روزانه مربوط به  بهداشت سگهاي زنده یاب و ردیاب و محیط زندگی آنها 
  زنده یاب و ردیاب و درخواست خدمات درمانی در صورت نیازکنترل روزانه وضعیت جسمانی سگ 
 (اعم از تجهیزات مربوط به جستجوگر یا سگ در اختیار) حفظ و نگهداري تجهیزات 
  جستجوي الکترونیک و ...) –ردیابی–روشها و ابزارهاي جستجو (پیمایش تمامیکسب دانش و مهارت استفاده از 
 زارش کارکرد روزانهانجام تمرینات روزانه و تکمیل فرم گ 
 تکمیل فرم گزارش کارکرد ماهانه سگ زنده یاب و ردیاب جهت ارسال به سازمان امداد و نجات 

 دستگاه زنده یاب(نجاتگر): کاربر
 و حوادث حفظ آمادگی الزم جهت انجام ماموریت هاي محوله و حضور در عملیات جستجو در  کسب مهارت و

 یابهاي زنده  دستگاهکار با و  سوانح
 اجراي برنامه تنظیم شده و به تایید رسیده فرمانده 

 حوادث و سوانحاجراي برنامه  مطابق قواعد و قوانین و دستورالعمل هاي نجات در 

 و سوانحمین و بازماندگان حوادث تالش در جهت تکریم و کاهش آالم مصدو 

 ي باز آموزي و توان افزایی نجات حفظ آمادگی با شرکت در دوره ها 

 سایر امور محوله از سوي فرمانده در چارچوب وظایف و اختیارات انجام 

 

 " دستگاه زنده یاب/مسوول سگ زنده یاب (جستجو گر) مسوول وسایل و تجهیزات انفرادي"

 تعداد  واحد نام تجهیزات  ردیف 

 1 ثوب کاپشن 1

 1 دست اسپیلت  با شلوار 2

 1 ثوب تی شرت امدادي 3
 1 ثوب امداديپیراهن و شلوار  4

 1 جفت کفش ایمنی(کار) 5
 1 عدد کاله آفتابی 6
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 "انفرادي سگوسایل و تجهیزات "
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 سوانح تیم ارزیابی-7-12
جمع حضور سریع در حوادث و ، تیمی است که دانش، مهارت و توانایی الزم در جهت سوانحتیم ساماندهی شده ارزیابی 

سازي مدیریتی را داشته تصمیم  به منظوربر اساس مشاهدات عینی و شفاف  حساس و ضروري محل حادثه آوري اطالعات
 . .باشد

 

 سوانح  ارزیابیساختار تیم  
 
 

 1 عدد کاله پشمی 7

 1 جفت دستکش کار (عملیاتی) 8
 1 ثوب حوله حمام 9

 1 جفت جوراب فصلی 10

 1 عدد کیف کمري 11

 1 عدد کوله پشتی  12

 تعداد  واحد نام تجهیزات  ردیف 

 1 عدد قالده(چرمی یا برزنتی) 1

 1 جفت پاپوش یا جوراب  2

 1 عدد هارنس سگ 3
 1 عدد تسمه مخصوص جستجو ونجات 4

 1 عدد زنجیر آموزش 5

 1 عدد باکس سگ 6

 1 عدد پوزه بند 7
 1 عدد قمقمه آب  8

 1 عدد ظرف غذا و آب 9

 1 عدد ظرف نگهداري غذا 10

 1 عدد برس سگ 11

 فرمانده
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 شرایط احراز:

 فرمانده تیم:        
  سال سن  22داراي حداقل 

  عضو داوطلب یا پرسنل جمعیت هالل احمر 

 داراي دانش، مهارت و توانایی مورد تائید 

  حیجسمی و روبرخورداري از سالمت کامل 

  داراي سابقه حضور فعال در عملیات جستجو، امداد و نجات 

  ترجیحاً داراي تحصیالت دانشگاهی 

  2داراي گواهینامه رانندگی پایه 

 ه باشد :دوره هاي که می بایست طی نمود
 

 کمک هاي اولیه عمومی و پایه امداد و •

 دوره تکمیلی امداد گري(عمومی امداد و عمومی نجات) •

 دوره مدیریت و فرماندهی عملیات امداد و نجات •

 دوره تخصصی  پیش بیمارستانی •

 ارزیابی سوانح هاي آموزش مهارت دوره   •

 نجاتگر 

  عضو داوطلب یا پرسنل جمعیت هالل احمر 

  برخورداري از سالمت کامل جسمی و روحی 

 سن سال 18داقل ح 

 داراي دانش، مهارت و توانایی مورد تائید 

  حداقل یک سال سابقه همکاري و حضور در عملیات جستجو و نجات 

  داراي گواهینامه رانندگی و شرایط رانندگی با آمبوالنس و خودروي نجات 

  نجاتگر  نجاتگر
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 دوره هاي که می بایست طی نموده باشد :
 

 امداد وکمک هاي اولیه عمومی و پایهدوره  •

 دوره تکمیلی امداد گري(عمومی امداد و عمومی نجات) •

 دوره تخصصی  پیش بیمارستانی •

 دوره آموزش مهارت هاي ارزیابی سوانح   •

 ماموریت 
حضور سریع در حوادث و جمع آوري اطالعات حساس و ضروري محل حادثه بر اساس مشاهدات عینی و شفاف به منظور 

 تصمیم سازي مدیریتی 
 

 شرح وظایف تیم:
 

 فرمانده تیم :
  حوادث و سوانح در زمان وقوعحضور سریع در کوتاهترین زمان به منطقه 
  ارزیابی و تهیه گزارش اولیه از منطقه حادثه 
  جهت تصمیم سازي مدیریتیتجزیه و تحلیل اطالعات بدست آمده فی مابین اعضاء تیم جمع بندي و 
 به و محدودیت هاي بوجود آمده ناشی از سانحه  ، عوارض موجودارزیابی و شناسایی محورهاي مواصالتی منطقه

 منظور تسریع در انتقال تیم هاي عملیاتی 
  ارسال محموله هاي امداد ارزیابی وضعیت امنیتی منطقه به منظور 

 "وسایل و تجهیزات انفرادي اعضاء تیم "

 تعداد  واحد نام تجهیزات  ردیف 

 1 ثوب کاپشن 1

 1 دست اسپیلت  با شلوار 2

 1 ثوب تی شرت امدادي 3

 1 ثوب پیراهن و شلوار امدادي 4

 1 جفت کفش ایمنی(کار) 5
 1 عدد کاله آفتابی 6

 1 عدد کاله پشمی 7

 1 جفت دستکش کار (عملیاتی) 8
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" 

 "  ارزیابی سوانح  تیم نیاز موردتیمی تجهیزات وسایل و 
              

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7-

 تیم بازپیوند خانواده-13
سیب  ست که اغلب با حمایت روانی، قانونی و مادي از خانواده ها و افراد آ شده بازپیوند خانواده تیمی ا سازماندهی  تیم 

ــاي خانواده هاي از هم جدا افتاده در زمان  به دیده حفظ پیوند و ارتباط بین خانواده ها و همچنین ایجاد ارتباط میان اعض

 می نماید. کمکوقوع حادثه 

 ساختار تیم  بازپیــوند خانواده 

 
 
 

 
 

 1 ثوب حوله حمام 9

 1 جفت جوراب فصلی 10
 1 عدد کیف کمري 11

 1 عدد کوله پشتی  12

 تعداد نام تجهیزات  ردیف 

 یک دستگاه به تعداد هر نفر بی سیم دستی  1

 یک دستگاه به تعداد هر نفر تلفن همراه  2

 یک دستگاه تلفن ماهواره اي  3

 یک دستگاه  دستگاه جی پی اس  4

 یک دستگاه به تعداد هر نفر قطب نما  5

 یک دستگاه حداقل   و فیلمبرداري دوربین عکاسی 6

 یک دستگاه  دوربین شکاري  7

 یک دستگاه  رایانه قابل حمل ( لب تاپ ) 8

 به تعداد هر نفر  نوشت افزار  9

 بازپیوند کارشناس 

 فرمانده
 

 
 

 
 

  بازپیوند جستجوگر

 
  

 
  

 بازپیوند جستجوگر
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 احراز:شرایط 

 فرمانده تیم:        
  سال سن  22داراي حداقل 

  پرسنل جمعیت هالل احمر 

 تائید داراي دانش، مهارت و توانایی مورد 

  حیجسمی و روبرخورداري از سالمت کامل 

  بیشتر از دو سال  جستجو و بازپیوند خانواده در زمان وقوع حادثهداراي سابقه حضور فعال در عملیات 

  2پایه داراي گواهینامه رانندگی   
 دوره هاي که می بایست طی نموده باشد :

 هاي اولیه عمومی و پایه امداد وکمک •

 عمومی نجات) دوره تکمیلی امداد گري(عمومی امداد و •

 دوره تخصصی حمایت روانی  •

 دوره آشنایی با جستجو و بازپیوند خانواده  •

 نجاتدوره مدیریت و فرماندهی عملیات امداد و  •

 بازپیوند / کارشناس بازپیوند  جستجوگر

 سن سال 18داقل ح 

  عضو داوطلب یا پرسنل جمعیت هالل احمر 

  حیجسمی و روبرخورداري از سالمت کامل 

 داراي دانش، مهارت و توانایی مورد تائید 

  داراي سابقه حضور فعال در عملیات جستجو و بازپیوند خانواده 

  شرایط رانندگی با آمبوالنس و خودروي نجاتداراي گواهینامه رانندگی و 

 دوره هاي که می بایست طی نموده باشد :

 هاي اولیه عمومی و پایه امداد وکمک •

 دوره تکمیلی امدادگري(عمومی امداد وعمومی نجات) •

 تخصصی حمایت روانی  دوره •
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 آشنایی با جستجو و بازپیوند خانواده دوره  •

 ماموریت :
براي افراد یا گروه هاي آسیب دیده در زمان وقوع بالیاي طبیعی و انسان ساز اعم از ایجاد  بازپیوندارائه خدمات جستجو و  

جدا افتاده، بازگرداندن اعضاي خانواده به یکدیگر در صورت امکان، روشن ساختن  اعضاي خانواده هاي از همارتباط میان 

 و کاهش آمار مفقودین در سوانح و حوادث  شدهسرنوشت افراد مفقود 

 شرح وظایف تیم:
 

 فرمانده تیم :
  فرماندهی و هدایت تیم درعملیات جستجو و بازپیوند خانواده در زمان وقوع حادثه 

  در صحنه عملیات  حمایت روانیارائه خدمات همکاري در 

 نحوه انتقال مجروحین به مراکز درمانی زمان و تصمیم گیري در مورد 

 هاي همکار مانند فوریتهاي پزشکی ، پلیس راه و ... تعامل و هماهنگی با سازمان 

  تیم  به مسئول مافوق و تهیه آمار واطالعات مورد نیازارائه گزارش فعالیت و اقدامات 

 ماموریت هاي محوله نظارت بر تحویل و تحول تجهیزات و خودروها جهت انجام 

  تجهیزات و امکانات مورد نیاز تیم و پایگاهپیش بینی ، درخواست و پیگیري تامین 

  تجهیزات و خودروهاي دراختیارتیم نظارت بر نگهداري 

  حفظ آمادگی دائمی نیروها 

  ارتباط با نهادهاي ذي ربط بین المللی و داخلی 

 مین و بازماندگان سوانح و حوادث تالش در جهت تکریم و کاهش آالم مصدو 

  تکمیل صحیح و دقیق گزارش عملیات 

 در چار چوب وظایف و اختیارات  از طرف مقام مافوق انجام سایر وظایف و امور محوله 

  انتخاب بهترین روش عملیات جستجو و بازپیوند خانواده بر حسب شرایط 

  فراخوان نیرو و اعالم پایان عملیات جستجو و بازپیوند خانواده 

 :  بازپیوند جستجوگر
 تکمیل فرم هاي مخصوص 

   ( به پیوست ) تهیه مستندات مورد نیاز براساس دستورالعمل جستجو و بازپیوند خانواده 

  انتقال کودکان بدون همراه و تحویل به کارشناسان واحد بازپیوند خانواده در منطقه حادثه 
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  صالح  ذيهاي به دستگاه  ینتحویل مصدومهمکاري در 

 صالح  ذيهاي  دستگاه د بهاجساتحویل  همکاري در 

 : بازپیوندکارشناس 
  تکمیل پرسشنامه هاي جستجو براي افرادي که عزیزان خود را گم کرده اند 

  درصورت امکان، اخذ عکس مفقود از خانواده 

  تحویل گرفتن کودکان بدون همراه و فرم هاي مخصوص تکمیل شده از جستجوگران 

  گرفتن عکس از کودکان بدون همراه و الصاق به فرم مربوطه 

  تحویل دادن کودکان بدون همراه به نهادهاي متولی نگهداري کودکان 
 

 دریافت فرم هاي جستجو، فرم مخصوص کودکان بدون همراه، فرم متوفیان و فرم مصدومین 

  بررسی فرم هاي واصله 

  ،فرم هاي متوفیان، فرم هاي مصدومین با درخواست هاي جستجو مقایسه فرم هاي مخصوص کودکان بدون همراه

 طبق فرآیند جستجو

  اطالع رسانی به متقاضی درصورت مطابقت فرم ها با فرم هاي جستجو 

  جستجوي گم شدگان از طریق سازمان هاي مربوطه 

 به متقاضیان بنا تهیه آرشیو عکس هاي کودکان، افراد فاقد قدرت تشخیص و مصدومین فاقد هوشیاري جهت ارائه 

 بر درخواست جستجو 

  پیگیري و اقدام تا تعیین تکلیف نهایی گمشدگان 

  مدیریت سایت و سامانه جستجو و بازپیوند خانواده 

 تامین  -برگزاري آموزش ها -سرپرستی کلیه تیم ها و واحدهاي جستجو و بازپیوند در سطح کشور ( سازماندهی

 تجهیزات و .... )

  بین المللی صلیب سرخ و جمعیت هاي ملی سایر کشورها ارتباط با کمیته 
 

 
 

 "بازپیوند خانواده وسایل و تجهیزات انفرادي اعضاء تیم "

 تعداد  واحد نام تجهیزات  ردیف 

 1 ثوب کاپشن 1
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" 

 "جستجو و بازپیوندخانواده   تیم نیاز تجهیزات موردوسایل و 
              

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1 دست اسپیلت  با شلوار 2

 1 ثوب تی شرت امدادي 3
 1 ثوب پیراهن و شلوار امدادي 4

 1 جفت کفش ایمنی(کار) 5
 1 عدد کاله آفتابی 6

 1 عدد کاله پشمی 7
 1 جفت دستکش کار (عملیاتی) 8

 1 ثوب حوله حمام 9
 1 جفت جوراب فصلی 10

 1 عدد کیف کمري 11
 1 عدد کوله پشتی  12

 تعداد  واحد نام تجهیزات  ردیف 

 1 عدد  میزکار 1

 1 دستگاه  کامپیوتر یا لب تاب 2
 1 دستگاه  پرینتر 3

 1 دستگاه  اسکنـر 4

 1 دستگاه  دستگاه کپی 5

 درحد نیاز - لوازم التحریر 6

 درحد نیاز  - مودم + اینترنت 7

 1 دستگاه  دوربین عکاسی  8

 درحد نیاز  فرم هاي مخصوص مفقودین کودکان بدون همراه، مصدومین و متوفیان  9
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 ) BHCU  : )Basicing health car units بهداشتی پایه هاي  مراقبتتیم  -7-14
ه ارائدر عملیات تیمی می باشد که دانش، مهارت و توانایی الزم را جهت بهداشتی مراقبتهاي پایه تیم سازماندهی شده 

خدمات  درمانگاه عمومی  دارا باشد  وداراي بخش ها ي پزشکی عمومی ، خدمات پرستاري ، خدمات مادر و کودك ،بهداشت 

 ومحیط بهداشت  روان ، تغذیه و امور دارویی  است .

 یهاي پایه بهداشت مراقبت ساختار تیم   

 
 
 
 
 
 
 
 

 شرایط احراز:

 فرمانده تیم :

 نفر)2پرستار(
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  

 (پزشک)فرمانده
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 نفر)3امدادگر(
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 پزشک
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 روان شناس 
 

  
 

  
 

  
 

  
 

کارشناس 

 تغذیه

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

کارشناس 

 بهداشت محیط

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 کارشناس مامایی
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  

 تکنیسین فنی
 

  
 

  
 

  
 

  
 

 یدارویتکنیسین 
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 ي پزشکی(فرمانده تیم) ادکتر 
 برخورداري از سالمت کامل جسمی و روحی 
  سال سن براي پزشکان  25حداقل 
 احمر عضو داوطلب یا پرسنل جمعیت هالل 
 آمادگی جسمانی باال 
  2پایه داراي گواهینامه رانندگی   

 ی که می بایست طی نموده باشد :یدوره ها
 يو ساختار اراِئه خدمات بهداشت و درمان اضطرار یمبا مفاه ییآشنا •
 ،HELP، War Surgery، WAT SAN(و اصول هفتگانه جهانی صلیب سرخ با نهضت ییآشنادوره بین المللی  •

WORC، Stay  Safe، Team   Leader، IMPACT، RDRT، FACT( 
 بحران یریتمد دوره  •
 یربا اسف ییآشنادوره  •
 متعارف یرسخت و غ یطبقا در شرادوره  •
 یو اصول کارگروه  يساز یمتدوره  •
 یتو امن یمنیادوره  •
 BLS دوره •
 دوره زبان تخصصی انگلیسی •
 دوره مدیریت و فرماندهی عملیات امداد و نجات •
 واحد يوراه انداز ییاصول برپا دوره •
 ارائه خدمات یاخالق جنبه هاي  دوره  •
 GPSو یوییارتباطات راددوره  •
 استرس یریتمددوره  •
 انبوه ینمصدوم دوره مدیریت   •
 انبوه اجتماع  دوره  مدیریت  •
 فراخوان و اعزام یندهايبا فرآ آشنایی  دوره •
 ارائه خدمات یاخالق جنبه هاي دوره  •
 يعملکرد يفرم ها و یزاتتجه یف،با شرح وظا ییآشنادوره  •
 یرپذ یبآس يخدمات در گروه ها یتالو دوره •

 ATLSدوره  •
 ACLS دوره •
 در سوانح یدمیکنترل اپ •
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  :پرستاريکارشناس 
 (حضور یک پرستار زن الزامی است ) یا پرسنل جمعیت هالل احمر عضو داوطلبپرستار و 

  انی جسمی و رو داراي سالمت 

 سن  سال 22داقل ح 

  وتجربه مهارت،  تواناییداراي  

  جمعیت هالل احمر نجات امداد وسابقه همکاري در عملیاتهاي  حداقل دو سال 

 نندگی با آمبوالنس داراي گواهینامه رانندگی و شرایط را 

  داراي  مهارت وتوانمندي عملیاتی 

 ی که می بایست طی نموده باشد :یدوره ها
 يو ساختار اراِئه خدمات بهداشت و درمان اضطرار یمبا مفاه ییآشنا •
 ،HELP، War Surgery، WAT SAN(و اصول هفتگانه جهانی صلیب سرخ با نهضت ییآشنادوره بین المللی  •

WORC، Stay  Safe، Team   Leader، IMPACT، RDRT، FACT( 
 بحران یریتمد دوره  •
 یربا اسف ییآشنادوره  •
 متعارف یرسخت و غ یطبقا در شرادوره  •
 یو اصول کارگروه  يساز یمتدوره  •
 یتو امن یمنیادوره  •
 BLS دوره •
 دوره زبان تخصصی انگلیسی •
 دوره مدیریت و فرماندهی عملیات امداد و نجات •
 واحد يوراه انداز ییاصول برپا دوره •
 ارائه خدمات یاخالق جنبه هاي  دوره  •
 GPSو یوییارتباطات راددوره  •
 استرس یریتمددوره  •
 انبوه ینمصدوم مدیریتدوره    •
 انبوه اجتماع  دوره  مدیریت  •
 فراخوان و اعزام یندهايبا فرآ آشنایی  دوره •
 ارائه خدمات یاخالق جنبه هاي دوره  •
 يعملکرد يفرم ها و یزاتتجه یف،با شرح وظا ییآشنادوره  •
 یرپذ یبآس يخدمات در گروه ها یتالو دوره •
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 ATLSدوره  •
 ACLS دوره •
 در سوانح یدمیکنترل اپ •

 :کارشناس بهداشت روان
 یا پرسنل جمعیت هالل احمر عضو داوطلب  

  داراي مدرك تحصیلی در رشته هاي پزشکی و پیرا پزشکی  و روانشناسی و رشته هاي مرتبط 

  انی جسمی و رو داراي سالمت 

 سن  سال 22داقل ح 

  وتجربه مهارت،  تواناییداراي  

  جمعیت هالل احمر نجات امداد وسابقه همکاري در عملیاتهاي  حداقل دو سال 

 نندگی با آمبوالنس داراي گواهینامه رانندگی و شرایط را 

  داراي  مهارت وتوانمندي عملیاتی 

 ی که می بایست طی نموده باشد :یدوره ها
 يو ساختار اراِئه خدمات بهداشت و درمان اضطرار یمبا مفاه ییآشنا •
 ،HELP، War Surgery، WAT SAN(و اصول هفتگانه جهانی صلیب سرخ با نهضت ییآشنادوره بین المللی  •

WORC، Stay  Safe، Team   Leader، IMPACT، RDRT، FACT( 
 بحران یریتمد دوره  •
 یربا اسف ییآشنادوره  •
 متعارف یرسخت و غ یطبقا در شرادوره  •
 یو اصول کارگروه  يساز یمتدوره  •
 یتو امن یمنیادوره  •
 BLS دوره •
 دوره زبان تخصصی انگلیسی •
 دوره مدیریت و فرماندهی عملیات امداد و نجات •
 واحد يوراه انداز ییاصول برپا دوره •
 ارائه خدمات یاخالق جنبه هاي  دوره  •
 GPSو یوییارتباطات راددوره  •
 استرس یریتمددوره  •
 در سوانح یتخصص یابیارز  دوره •
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 (بازي درمانی ، سایکو درام ، آوا درمانی، قصه درمانی و رایحه درمانی )هدف  يگروه ها با توجه به یدرمان یکتکن دوره •
 یرپذ یبآس يخدمات در گروه ها یتالو دوره  •
 آشنایی با ابزارهاي تشخیصی و ارزیابی (پرسشنامه خودساخته) دوره •
 آسیب شناسی روانی در حوزه بحراندوره  •
 بحران(چگونگی بهره مندي از نظام هاي اجتماعی) روانشناسی اجتماعی در  دوره •

 

 کارشناس مامایی:
 یا پرسنل جمعیت هالل احمر عضو داوطلبو کارشناس مامایی  

  انی جسمی و رو داراي سالمت 

 سن  سال 22داقل ح 

  وتجربه مهارت،  تواناییداراي  

  جمعیت هالل احمر نجات امداد وسابقه همکاري در عملیاتهاي  حداقل دو سال 

 نندگی با آمبوالنس داراي گواهینامه رانندگی و شرایط را 

  داراي  مهارت وتوانمندي عملیاتی 

 ی که می بایست طی نموده باشد :یدوره ها
 يو ساختار اراِئه خدمات بهداشت و درمان اضطرار یمبا مفاه ییآشنا •
 ،HELP، War Surgery، WAT SAN(و اصول هفتگانه جهانی صلیب سرخ با نهضت ییآشنادوره بین المللی  •

WORC، Stay  Safe، Team   Leader، IMPACT، RDRT، FACT( 
 بحران یریتمد دوره  •
 یربا اسف ییآشنادوره  •
 متعارف یرسخت و غ یطبقا در شرادوره  •
 یو اصول کارگروه  يساز یمتدوره  •
 یتو امن یمنیادوره  •
 BLS دوره •
 دوره زبان تخصصی انگلیسی •
 دوره مدیریت و فرماندهی عملیات امداد و نجات •
 واحد يوراه انداز ییاصول برپا دوره •
 ارائه خدمات یاخالق جنبه هاي  دوره  •
 GPSو یوییارتباطات راددوره  •
 استرس یریتمددوره  •
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 انبوه ینمصدوم دوره مدیریت   •
 انبوه اجتماع  دوره  مدیریت  •
 فراخوان و اعزام یندهايبا فرآ آشنایی  دوره •
 ارائه خدمات یاخالق جنبه هاي دوره  •
 يعملکرد يفرم ها و یزاتتجه یف،با شرح وظا ییآشنادوره  •
 یرپذ یبآس يخدمات در گروه ها یتالو دوره •

 ATLSدوره  •
 ACLS دوره •
 در سوانح یدمیکنترل اپدوره  •

 :کارشناس بهداشت روان
 یا پرسنل جمعیت هالل احمر عضو داوطلب  

   داراي مدرك تحصیلی در رشته هاي پزشکی و پیرا پزشکی  و مامایی 

  انی جسمی و رو داراي سالمت 

 سن  سال 22داقل ح 

  وتجربه مهارت،  تواناییداراي  

  جمعیت هالل احمر نجات امداد وسابقه همکاري در عملیاتهاي  حداقل دو سال 

 نندگی با آمبوالنس داراي گواهینامه رانندگی و شرایط را 

  داراي  مهارت وتوانمندي عملیاتی 

 ی که می بایست طی نموده باشد :یدوره ها
 يو ساختار اراِئه خدمات بهداشت و درمان اضطرار یمبا مفاه ییآشنا •
 ،HELP، War Surgery، WAT SAN(و اصول هفتگانه جهانی صلیب سرخ با نهضت ییآشنادوره بین المللی  •

WORC، Stay  Safe، Team   Leader، IMPACT، RDRT، FACT( 
 بحران یریتمد دوره  •
 یربا اسف ییآشنادوره  •
 متعارف یرسخت و غ یطبقا در شرادوره  •
 یو اصول کارگروه  يساز یمتدوره  •
 یتو امن یمنیادوره  •
 BLS دوره •
 دوره زبان تخصصی انگلیسی •
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 دوره مدیریت و فرماندهی عملیات امداد و نجات •
 واحد يوراه انداز ییاصول برپا دوره •
 ارائه خدمات یاخالق جنبه هاي  دوره  •
 GPSو یوییارتباطات راددوره  •
 استرس یریتمددوره  •
 در سوانح یتخصص ارزیابی دوره   •
 اصول مشاوره دوره •
 یرپذ یبآس يخدمات در گروه ها یتالو دوره  •
  درسوانح يبهداشت بارور يبا شاخص ها  ییآشنا دوره •
 اورژانس هاي زنان ومامایی درسوانح  دوره •
 HIVوSTI در پیشگیري ودرمان  دوره •
 دوره پیشگیري و اقدامات در خشونت جنسی •
 دوره تروما در بارداري  •
 دوره ضدعفونی وسترون سازي  •
 دوره تریاژدر سوانح •
 دوره بهداشت یائسگی وبلوغ  •
 

 کارشناس تغذیه:
 یا پرسنل جمعیت هالل احمر عضو داوطلب  

  پیرا پزشکی  وتغذیهداراي مدرك تحصیلی در رشته هاي پزشکی و 

  انی جسمی و رو داراي سالمت 

 سن  سال 22داقل ح 

  وتجربه مهارت،  تواناییداراي  

  جمعیت هالل احمر نجات امداد وسابقه همکاري در عملیاتهاي  حداقل دو سال 

 نندگی با آمبوالنس داراي گواهینامه رانندگی و شرایط را 

  داراي  مهارت وتوانمندي عملیاتی 

 که می بایست طی نموده باشد : ییدوره ها
 يو ساختار اراِئه خدمات بهداشت و درمان اضطرار یمبا مفاه ییآشنا •
 ،HELP، War Surgery، WAT SAN(و اصول هفتگانه جهانی صلیب سرخ با نهضت ییآشنادوره بین المللی  •

WORC، Stay  Safe، Team   Leader، IMPACT، RDRT، FACT( 
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 بحران یریتمد دوره  •
 یربا اسف ییآشنادوره  •
 متعارف یرسخت و غ یطبقا در شرادوره  •
 یو اصول کارگروه  يساز یمتدوره  •
 یتو امن یمنیادوره  •
 BLS دوره •
 دوره زبان تخصصی انگلیسی •
 دوره مدیریت و فرماندهی عملیات امداد و نجات •
 واحد يوراه انداز ییاصول برپا دوره •
 ارائه خدمات یاخالق جنبه هاي  دوره  •
 GPSو یوییارتباطات راددوره  •
 استرس یریتمددوره  •
 در سوانح یتخصص ارزیابی دوره   •
 دوره نیازمندي هاي تغذیه  اي در سوانح •
 بررسی امنیت غذا و تغذیه در سوانح دوره •
 دوره بهداشت مواد غذایی در بحران  •
 یرپذ یبآس يخدمات در گروه ها یتالو دوره •
 روشهاي نمونه گیري آماري در بحران دوره •
 آشنایی عملی با روشهاي اندازه گیري آنتروپومتریک •

 کارشناس بهداشت محیط:
 یا پرسنل جمعیت هالل احمر عضو داوطلب  

 داراي مدرك تحصیلی در رشته هاي پزشکی و پیرا پزشکی 

  انی جسمی و رو داراي سالمت 

 سن  سال 22داقل ح 

  وتجربه مهارت،  تواناییداراي  

  جمعیت هالل احمر نجات امداد وسابقه همکاري در عملیاتهاي  حداقل دو سال 

 نندگی با آمبوالنس داراي گواهینامه رانندگی و شرایط را 

  داراي  مهارت وتوانمندي عملیاتی 

 ی که می بایست طی نموده باشد :یدوره ها
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 يو ساختار اراِئه خدمات بهداشت و درمان اضطرار یمبا مفاه ییآشنا •
 ،HELP، War Surgery، WAT SAN(و اصول هفتگانه جهانی صلیب سرخ با نهضت ییآشنادوره بین المللی  •

WORC، Stay  Safe، Team   Leader، IMPACT، RDRT، FACT( 
 بحران یریتمد دوره  •
 یربا اسف ییآشنادوره  •
 متعارف یرسخت و غ یطبقا در شرادوره  •
 یو اصول کارگروه  يساز یمتدوره  •
 یتو امن یمنیادوره  •
 BLS دوره •
 دوره زبان تخصصی انگلیسی •
 دوره مدیریت و فرماندهی عملیات امداد و نجات •
 واحد يوراه انداز ییاصول برپا دوره •
 ارائه خدمات یاخالق جنبه هاي  دوره  •
 GPSو یوییارتباطات راددوره  •
 استرس یریتمددوره  •
 در سوانح یتخصص ارزیابی دوره   •
 در سوانحدوره کلیات بهداشت محیط  •
 اصول مکان یابی و استقرار  واحدهاي عملیاتی دوره •
 دوره تامین آب بهداشتی در سوانح •
 دوره مدیریت مواد زائد جامد در سوانح •
 بر نگهداري مواد غذایی در سوانح  دوره بهداشت مواد غذایی و نظارت •
 دوره دفع فاضالب در سوانح •
 دوره اصول برپایی و طراحی اردوگاه  •
 ناقلین و گندزدایی در سوانحدوره کنترل  •
 دوره مبانی آموزش بهداشت (محیط) به آسیب دیدگان •

 تکنیسین دارویی:
 یا پرسنل جمعیت هالل احمر عضو داوطلب  

 داراي مدرك تحصیلی  در رشته هاي پیراپزشکی و دارو سازي 

  انی جسمی و رو داراي سالمت 

 سن  سال 20داقل ح 
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  وتجربه مهارت،  تواناییداراي  

  نجات امداد وسابقه همکاري در عملیاتهاي  حداقل دو سال 

 نندگی با آمبوالنس داراي گواهینامه رانندگی و شرایط را 

  داراي  مهارت وتوانمندي عملیاتی 

 ی که می بایست طی نموده باشد :یدوره ها
 امداد وکمکهاي اولیه عمومی و پایه •

 دوره تکمیلی امداد گري(عمومی امداد وعمومی نجات) •

 دوره تخصصی پیش بیمارستانی •

 تکنیسین فنی :
  سال سن  18داراي حداقل 

  عضو داوطلب یا پرسنل جمعیت هالل احمر 

 داراي دانش ، مهارت و توانایی مورد نیاز 

  نجات امداد وسابقه همکاري در عملیاتهاي  حداقل دو سال 

  حیجسمی و روبرخورداري از سالمت کامل 

  شرایط رانندگی با آمبوالنس و خودروي نجاتداراي گواهینامه رانندگی و   
 ی که می بایست طی نموده باشد :یدوره ها

 امداد وکمکهاي اولیه عمومی و پایه •

 دوره تکمیلی امداد گري(عمومی امداد وعمومی نجات) •

 پیش بیمارستانیتخصصی دوره  •

 امدادگر(راه انداز):
  عضو داوطلب یا پرسنل جمعیت هالل احمر 

  حیجسمی و روبرخورداري از سالمت کامل 

 نس سال 16داقل ح 

  الزم داراي دانش ، مهارت و توانایی 

 داراي گواهینامه رانندگی و شرایط رانندگی با آمبوالنس و خودروي نجات 

 دوره هاي که می بایست طی نموده باشد :

 امداد وکمکهاي اولیه عمومی و پایه •
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 وعمومی نجات) دوره تکمیلی امداد گري(عمومی امداد •

 ماموریت: 
 ارائه خدمات مراقبتهاي پایه بهداشتی در عملیاتهاي امدادونجات 

 

تیمی توسط معاونت بهداشت درمان و توانبخشی تهیه  تخصصیو عمومی وظایف تیم ، تجهیزات انفراديشرح  

 و متعاقباً ابالغ خواهد شد.
 
 

 )  RDH:  )Rapid deployment hospitalتیم بیمارستان سریع االستقرار -7-15
تیمی می باشد که دانش، مهارت و توانایی الزم را جهت استقرار  سریع  يبهداشت و درمان اضطرارتیم سازماندهی شده 

فوریتی داراباشد همچنین داراي بخش هاي تریاژ،اورژانس  ،جراحی ،مراقبتهاي ویژه وخدمات پرستاري می ارائه خدمات  

 باشد.
 

 تیم بیمارستان سریع االستقرار  ساختار    
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 شرایط احراز:

 فرمانده تیم :
 ي پزشکی(فرمانده تیم) ادکتر 
 برخورداري از سالمت کامل جسمی و روحی 

 (پزشک)فرمانده
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  سال سن براي پزشکان  25حداقل 
 عضو داوطلب یا پرسنل جمعیت هالل احمر 
 آمادگی جسمانی باال 
  2پایه داراي گواهینامه رانندگی   

 

 ی که می بایست طی نموده باشد :یدوره ها
 يو ساختار اراِئه خدمات بهداشت و درمان اضطرار یمبا مفاه ییآشنا •
 HELP، War Surgery، WAT(و اصول هفتگانه جهانی صلیب سرخ با نهضت ییآشنادوره بین المللی  •

SAN، WORC، Stay  Safe، Team   Leader، IMPACT، RDRT، FACT( 
 بحران یریتمد دوره  •
 یو اصول کارگروه  يساز یمتدوره  •
 یتو امن یمنیادوره  •
 دوره مدیریت و فرماندهی عملیات امداد و نجات •
 واحد يوراه انداز ییاصول برپا دوره •
 GPSو یوییارتباطات راددوره  •
 استرس یریتمددوره  •
 آشنایی با واحدهاي سیار ارائه  خدمات بهداشت و درمان اضطراري •
 دوره آشنایی با فرآیندهاي   فراخوان واعزام •
 جنبه هاي اخالقی ارائه خدمات   دوره •
 دوره آشنایی با شرح وظایف، تجهیزات  و فرم هاي عملکردي  •
 دوره تریاژ ومدیریت مصدومین انبوه •
 ATLSدوره  •
 ACLSدوره  •
 دوره جراحی جنگ •

  کارشناس پرستاري:
 پرستار زن الزامی است ) 2(حضور  یا پرسنل جمعیت هالل احمر عضو داوطلبپرستار و 

  انی جسمی و رو داراي سالمت 

 سن  سال 22داقل ح 

  وتجربه مهارت،  تواناییداراي  

  جمعیت هالل احمر نجات امداد وسابقه همکاري در عملیاتهاي  حداقل دو سال 
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 نندگی با آمبوالنس داراي گواهینامه رانندگی و شرایط را 

  داراي  مهارت وتوانمندي عملیاتی 
 

 ی که می بایست طی نموده باشد :یدوره ها
 يو ساختار اراِئه خدمات بهداشت و درمان اضطرار یمبا مفاه ییآشنا •
 ،HELP، War Surgery، WAT SAN(و اصول هفتگانه جهانی صلیب سرخ با نهضت ییآشنادوره بین المللی  •

WORC، Stay  Safe، Team   Leader، IMPACT، RDRT، FACT( 
 بحران یریتمد دوره  •
 یو اصول کارگروه  يساز یمتدوره  •
 یتو امن یمنیادوره  •
 دوره مدیریت و فرماندهی عملیات امداد و نجات •
 واحد يوراه انداز ییاصول برپا دوره •
 GPSو یوییارتباطات راددوره  •
 استرس یریتمددوره  •
 آشنایی با واحدهاي سیار ارائه  خدمات بهداشت و درمان اضطراري •
 دوره آشنایی با فرآیندهاي   فراخوان واعزام •
 جنبه هاي اخالقی ارائه خدمات   دوره •
 و فرم هاي عملکردي  آشنایی با شرح وظایف، تجهیزات دوره  •
 تریاژ ومدیریت مصدومین انبوهدوره  •
 ATLSدوره  •
 ACLSدوره  •
 جراحی جنگدوره  •

 جراح عمومی:
 یا پرسنل جمعیت هالل احمر عضو داوطلب  

 متخصص جراح عمومی 

  انی جسمی و رو داراي سالمت 

 سن  سال 30داقل ح 

  وتجربه مهارت،  تواناییداراي  

  جمعیت هالل احمر نجات امداد وسابقه همکاري در عملیاتهاي  حداقل دو سال 

 نندگی با آمبوالنس داراي گواهینامه رانندگی و شرایط را 
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  داراي  مهارت وتوانمندي عملیاتی 

 ی که می بایست طی نموده باشد :یدوره ها
 يو ساختار اراِئه خدمات بهداشت و درمان اضطرار یمبا مفاه ییآشنا •
 ،HELP، War Surgery، WAT SAN(و اصول هفتگانه جهانی صلیب سرخ با نهضت ییآشنادوره بین المللی  •

WORC، Stay  Safe، Team   Leader، IMPACT، RDRT، FACT( 
 بحران یریتمد دوره  •
 یو اصول کارگروه  يساز یمتدوره  •
 یتو امن یمنیادوره  •
 دوره مدیریت و فرماندهی عملیات امداد و نجات •
 واحد يوراه انداز ییاصول برپا دوره •
 GPSو یوییارتباطات راددوره  •
 استرس یریتمددوره  •
 آشنایی با واحدهاي سیار ارائه  خدمات بهداشت و درمان اضطراري •
 دوره آشنایی با فرآیندهاي   فراخوان واعزام •
 جنبه هاي اخالقی ارائه خدمات   دوره •
 و فرم هاي عملکردي  آشنایی با شرح وظایف، تجهیزات دوره  •
 تریاژ ومدیریت مصدومین انبوهدوره  •
 ATLSدوره  •
 ACLSدوره  •
 جراحی جنگدوره  •

 

 :متخصص بیهوشی
 یا پرسنل جمعیت هالل احمر عضو داوطلب  

  پزشک و متخصص بیهوشی 

  انی جسمی و رو داراي سالمت 

 سن  سال 30داقل ح 

  وتجربه مهارت،  تواناییداراي  

  جمعیت هالل احمر نجات امداد وسابقه همکاري در عملیاتهاي  حداقل دو سال 

 نندگی با آمبوالنس داراي گواهینامه رانندگی و شرایط را 
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 یک ســال  تاریخ اعتبار 00 شماره بازنگري

 
  داراي  مهارت وتوانمندي عملیاتی 

 ی که می بایست طی نموده باشد :یدوره ها
 يو ساختار اراِئه خدمات بهداشت و درمان اضطرار یمبا مفاه ییآشنا •
 ،HELP، War Surgery، WAT SAN(و اصول هفتگانه جهانی صلیب سرخ با نهضت ییآشنادوره بین المللی  •

WORC، Stay  Safe، Team   Leader، IMPACT، RDRT، FACT( 
 بحران یریتمد دوره  •
 یو اصول کارگروه  يساز یمتدوره  •
 یتو امن یمنیادوره  •
 دوره مدیریت و فرماندهی عملیات امداد و نجات •
 واحد يوراه انداز ییاصول برپا دوره •
 GPSو یوییارتباطات راددوره  •
 استرس یریتمددوره  •
 آشنایی با واحدهاي سیار ارائه  خدمات بهداشت و درمان اضطراري •
 دوره آشنایی با فرآیندهاي   فراخوان واعزام •
 جنبه هاي اخالقی ارائه خدمات   دوره •
 و فرم هاي عملکردي  آشنایی با شرح وظایف، تجهیزات دوره  •
 تریاژ ومدیریت مصدومین انبوهدوره  •
 ATLSدوره  •
 ACLSدوره  •
 جراحی جنگدوره  •

 :اتاق عمل سینتکن
 یا پرسنل جمعیت هالل احمر عضو داوطلب  

  عملداراي مدرك تحصیلی دررشته هاي پزشکی و تکنسین اتاق 

  انی جسمی و رو داراي سالمت 

 سن  سال 20داقل ح 

  وتجربه مهارت،  تواناییداراي  

  نجات امداد وسابقه همکاري در عملیاتهاي  حداقل دو سال 

 نندگی با آمبوالنس داراي گواهینامه رانندگی و شرایط را 

  داراي  مهارت وتوانمندي عملیاتی 
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 ی که می بایست طی نموده باشد :یدوره ها

 يو ساختار اراِئه خدمات بهداشت و درمان اضطرار یمبا مفاه ییآشنا •
 ،HELP، War Surgery، WAT SAN(و اصول هفتگانه جهانی صلیب سرخ با نهضت ییآشنادوره بین المللی  •

WORC، Stay  Safe، Team   Leader، IMPACT، RDRT، FACT( 
 بحران یریتمد دوره  •
 یو اصول کارگروه  يساز یمتدوره  •
 یتو امن یمنیادوره  •
 دوره مدیریت و فرماندهی عملیات امداد و نجات •
 واحد يوراه انداز ییاصول برپا دوره •
 GPSو یوییارتباطات راددوره  •
 استرس یریتمددوره  •
 آشنایی با واحدهاي سیار ارائه  خدمات بهداشت و درمان اضطراري •
 دوره آشنایی با فرآیندهاي   فراخوان واعزام •
 جنبه هاي اخالقی ارائه خدمات   دوره •
 و فرم هاي عملکردي  آشنایی با شرح وظایف، تجهیزات دوره  •
 تریاژ ومدیریت مصدومین انبوهدوره  •
 ATLSدوره  •
 ACLSدوره  •
 جراحی جنگدوره  •

 

 فنی :تکنسین 
  سال سن  18داراي حداقل 

  عضو داوطلب یا پرسنل جمعیت هالل احمر 

  مورد نیازداراي دانش ، مهارت و توانایی 

  نجات امداد وسابقه همکاري در عملیاتهاي  حداقل دو سال 

  حیجسمی و روبرخورداري از سالمت کامل 

 داراي گواهینامه رانندگی و شرایط رانندگی با آمبوالنس و خودروي نجات   
 ی که می بایست طی نموده باشد :یدوره ها

 امداد وکمکهاي اولیه عمومی و پایه •

 گري(عمومی امداد وعمومی نجات)دوره تکمیلی امداد  •
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 پیش بیمارستانیتخصصی دوره  •

 
 امدادگر(راه انداز):

  عضو داوطلب یا پرسنل جمعیت هالل احمر 

  حیجسمی و روبرخورداري از سالمت کامل 

 نس سال 16داقل ح 

  الزم داراي دانش ، مهارت و توانایی 

  خودروي نجاتداراي گواهینامه رانندگی و شرایط رانندگی با آمبوالنس و 

 دوره هاي که می بایست طی نموده باشد :

 امداد وکمکهاي اولیه عمومی و پایه •

 دوره تکمیلی امداد گري(عمومی امداد وعمومی نجات) •

 ماموریت:
  فوریتی جهت واحد بیمارستان استقرارسریع ارائه خدمات 

 
تیمی توسط معاونت  تخصصی انفرادی وعمومی وظایف تیم ، تجھیزات شرح  

 بھداشت درمان و توانبخشی تھیھ و متعاقبًا ابالغ خواھد شد.
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 ) RH: )Refferal hospitalتیم بیمارستان مرجع  - 7-16
تیمی می باشد که دانش، مهارت و توانایی الزم را جهت  بیمارستان سیار يبهداشت و درمان اضطرارتیم سازماندهی شده   

مراقبت هاي  ،اطفال زنان وزایمان، داخلی، داراي بخش هاي جراحی، بیمارستانی  وتشخیص  را دارا باشد وارائه خدمات  

 رادیولوژي و داروخانه است . آزمایشگاه، درمانگاه، ویژه ،بستري،

 ی که می بایست طی نموده باشد :یدوره ها
 يو ساختار اراِئه خدمات بهداشت و درمان اضطرار یمبا مفاه ییآشنا •
 ،HELP، War Surgery، WAT SAN(و اصول هفتگانه جهانی صلیب سرخ با نهضت ییآشنادوره بین المللی  •

WORC، Stay  Safe، Team   Leader، IMPACT، RDRT، FACT( 
 بحران یریتمد دوره  •
 یو اصول کارگروه  يساز یمتدوره  •
 یتو امن یمنیادوره  •
 دوره مدیریت و فرماندهی عملیات امداد و نجات •
 واحد يوراه انداز ییاصول برپا دوره •
 GPSو یوییارتباطات راددوره  •
 استرس یریتمددوره  •
 آشنایی با واحدهاي سیار ارائه  خدمات بهداشت و درمان اضطراري •
 فراخوان واعزامدوره آشنایی با فرآیندهاي   •
 جنبه هاي اخالقی ارائه خدمات   دوره •
 و فرم هاي عملکردي  آشنایی با شرح وظایف، تجهیزات دوره  •
 دوره هاي آموزشی و بازآموزي دانشگاه •
 دوره تریاژ ومدیریت مصدومین انبوه •
 دوره مدون و غیرمدون •
 ATLSدوره  •
 ACLSدوره  •
 جراحی جنگدوره  •

با توجه به اینکه مسوولیت تشکیل این تیم در معاونت بهداشت ، درمان و توانبخشی  می باشد لذا تمامی  

مواردمربوط به تیم بیمارستان مرجع  اعم ازساختار ، شرایط احراز ،ماموریت ،شرح وظایف تیم و تجهیزات 

 د.و متعاقباً ابالغ خواهد ش تیمی توسط معاونت بهداشت درمان و توانبخشی تهیهتخصصی انفرادي و عمومی 
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 تیم ارزیابی بهداشتی: – 7-17
تیمی می باشد که دانش، مهارت و توانایی الزم را  ارزیابی بهداشتی  يبهداشت و درمان اضطرارتیم سازماندهی شده   

میدانی  را دارا (زیرساختهاو...)،تعیین  نیازخدمات بهداشتی ودرمانی وهماهنگی هاي بررسی مناطق آسیب دیده جهت 

 باشد.

 ی که می بایست طی نموده باشد :یدوره ها
 يو ساختار اراِئه خدمات بهداشت و درمان اضطرار یمبا مفاه ییآشنا •
 ،HELP، War Surgery، WAT SAN(و اصول هفتگانه جهانی صلیب سرخ با نهضت ییآشنادوره بین المللی  •

WORC، Stay  Safe، Team   Leader، IMPACT، RDRT، FACT( 
 بحران یریتمد دوره  •
 یو اصول کارگروه  يساز یمتدوره  •
 یتو امن یمنیادوره  •
 دوره مدیریت و فرماندهی عملیات امداد و نجات •
 واحد يوراه انداز ییاصول برپا دوره •
 GPSو یوییارتباطات راددوره  •
 استرس یریتمددوره  •
 اضطراريآشنایی با واحدهاي سیار ارائه  خدمات بهداشت و درمان دوره  •
 دروه زبان انگلیسی •
 دوره آشنایی با فرآیندهاي   فراخوان واعزام •
 جمع آوري اطالعات   هاي روشدوره  •
 ])HNE[1نیازسنجی سالمت(دوره   •
 جهت یابی_نقشه خوانیدوره  •
 ایمنی محیط کار دوره •
 وتخمین براوردها  روشهاي نمونه گیريدوره  •
 گردش اطالعات واصول گزارش دهیدوره  •
 مدیریت داده ها و  اطالعاتدوره  •
 و ....) Google earth -GIS-(  کار با نرم افزارهاي تخصصیدوره  •
 در شرایط سخت و غیر متعارف  اصول آمادگی جسمانی و زندگیدوره  •
 مصدومین انبوهمدیریت  دوره  •
 مدیریت اجتماعات انبوه  دوره •
 آشنایی با مفاهیم بودجه  عملکردي  دوره •
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 مهارت ارتباط موثر  دوره  •
 آشنایی با  کلیات و مفاهیم پدافند غیرعامل دوره  •
 ارتباط و کار با رسانه ها  نحوه  دوره  •
 مدیریت اجساد دوره •
 مستندسازي فعالیت ها دوره •
 تدوین پروژه دوره •
 لجستیک در سوانح دوره •
 اقلیم شناسی ایران دوره •
 ICDLدوره هاي تخصصی  •
 جستجوي پیشرفته در اینترنت دوره •
 معرفی و شرح خدمات سازمانها و نهاددهاي بین المللی امداد رسان دوره •

 
تشکیل این تیم در معاونت بهداشت ، درمان و توانبخشی  می باشد لذا تمامی  مسوولیت با توجه به اینکه 

مواردمربوط به تیم ارزیابی بهداشتی اعم ازساختار ، شرایط احراز ،ماموریت ،شرح وظایف تیم و تجهیزات 

 د.شتیمی توسط معاونت بهداشت درمان و توانبخشی تهیه و متعاقباً ابالغ خواهد  تخصصی انفرادي وعمومی 
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