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  مقــدمه:
 

ــی     ــرح مل ــانی در ط ــت خــدمات رس ــدادي جه ــاي ام ــادگی نیروه ــه آــرورت آم ــت ب ــا عنای ب
ــوروزي   ــات ن ــداد و نج ــه      6931ام ــزه ب ــاد انگی ــادگیري و ایج ــطی ی ــاح س ــی   ارتق و همچن

شــرکت کننــدگان و بــاتبردن تــوان عملیــاتی در پاســخگو ی بــه موقــ  و مــو ر بــه          
ــالی  ســ  ــوانی احتم ــوادو و س ــر  ح ــالل احم ــت ه ــات جمعی ــداد و نج ــ   ازمان ام ــوان ی بعن
ــدمتگزار   ــی و خ ــازمان مردم ــه س ــری    ک ــخت ت ــتی و در س ــرایی زیس ــری  ش ــاس ت در حس

ــم       ــه  ش ــدون هرگون ــود را ب ــن خ ــات بخ ــاتی و نج ــدمات حی ــ  خ ــان مم  ــتی  زم  داش
 . صادقانه به آسیب دیدگان حوادو مختلف ارا ه می کند

 

ــ  انی ســال دوره هــاي بــازآموزي ویــژه طــرح نــوروزي هرســاله بــا نزدیــ  شــدن بــه ایــام پای
ــد  ــا ه ــاهی  را ب ــزاین ســطی آگ ــاتگراناف ــت  نج ــا جه ــالش آنه ــاهن و ت ــات ناشــی ک تلف

ــاده(  حوادو از ــتان و ج ــایی  کوهس ــی      )دری ــزي م ــه ری ــ  برنام ــه موق ــانی ب ــدمت رس و خ
ــه         ــراي کلی ــه ب ــان در دو مرحل ــوري وهمزم ــه حض ــورت نیم ــه بص ــ  دوره ک ــد. در ای نمای

ــل   ــردد  آــم     عوام ــی گ ــزار م ــوروزي برگ ــداد و نجــات ن ــی ام ــرح مل ــده در ط شــرکت کنن
ــطی        ــی در دو س ــاي عمل ــاه ه ــوري(  کارگ ــر حض ــورت یی ــاي تئوري)بص ــوزش ه ــه آم ارای
عمــومی و مشــترز نیــز تعریــف گردیــده اســت کــه بــا توجــه بــه سرفصــل هــاي پــین بینــی 

امــه شــده   فراگیــران پــس از طــی ایــ  دوره مــی تواننــد آــم  دریافــت گــوهی ن         
ــه      ــانی ب ــداد رس ــه ام ــیت ب ــد و نس ــور یابن ــات حض ــداد و نج ــاي ام ــاه ه ــازآموزي  در پایگ ب

 همنوعان عزیزمان اقدام نمایند.
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 داف :ــاه
 به روز رسانی و افزاین دانن  مهارت و ایجاد انگیزه در بی  فراگیران 

 بات بردن  توانمندي عوامل اجرایی 

 وی رد ایجاد تحرز و پویایی  بازآموزي  تیم هاي عملیاتی با ر 

      عملیـات امـداد و نجـات سـری   مـو ر و      افزاین توان نیروهـاي عمـل کننـده در  اجـراي

 کارآمد

 

 گروه های هدف :
  پرسنل و مدیران مراکز استان ها 

 امدادگران و نجاتگران اعزامی از سراسر کشور 

 

 مدرسین:

           اطالعــاتی ســازمان  درمربیــان تخصصــی بــاز آمــوزي شــده مــرتیی و یــت شــده در بانــ  

ــاد ه اي   جســتجو و نجــات درکوهســتان      ــوادو ج ــاي ) جســتجو و نجــات در ح رشــته ه

 جستجو و نجات در سیالب  (

 شـرایط فراگیران:

  و ایثار( -2 -6و باتتر)نجاتگر   9کلیه نجاتگران 

 اده اي می کلیه فراگیران ای  طرح با توجه به حضور در پایگاه کوهستان   ساحلی و ج

بایست داراي مدارز تخصصی مربوطه)مدرز تخصصی جستجو و نجات در حوادو جاده 

أخذ  34اي  کوهستان و ساحلی( بوده و گواهی تخصصی خود را حداکثر تا پایان شهریور 

 .نموده باشند
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 را :ـزمـان اج
 : 22/66/35لغایت  21/66/35 زمان اجرای  مرحله اول 

 لغایت  2/62/35( : های امداد و نجات در زمان اجرای مرحله اول ویژه افراد حاضر کشیک و پایگاه )  زمان اجرای مرحله دوم

1/62/35  

 مراکز استان هاي سراسر کشور ان :ـمک 

 : کلیه پرسنل و نجاتگران هم اري کننده در طرح امداد و نجات نوروزي افراد شرکت کننده 

 

 رای دوره :ـروش اج

عوامل شرکت کننده طرح امداد و نجات نوروزي بصـورت )نیمـه حضـوري (بـا     دوره باز آموزي ویژه 

 سراسر کشور برگزار خواهد شد.حضور کلیه افراد شرکت کننده ) کادر و داوطلب بصورت هم زمان در 

قیل از شروع دوره  جزوات آموزشی به ش ل ال ترونی ی تهیه و برروي سایت سازمان قـرار خواهـد   

نه و تلف  همراه قابل استفاده می باشد. اجراي ای  دوره با شروع آزمون کتیـی  گرفت که از طریق رایا

صیی روز سه شـنیه   91/2با هماهنگی معاونی  محترم امداد و نجات و آموزش و پژوهن رأس ساعت 

بصورت همزمان سئواتت آزمون از سوي اداره آموزش هاي تخصصـی سـازمان بـه      21/66/35مورخ 

صیی آزمون میاحث تئوري هـم   1معاون آموزش و پژوهن هر استان  ارسال می گردد . رأس ساعت 

زمان در مراکز استان ها آیاز و پس از پایان آزمون کتیی کلیه ي شرکت کنندگان بالفاصله بر اسـاس  

 ان بندي  از پین تعیی  شده درکارگاه هاي عملی شرکت می نمایند. برنامه زم

ای  کارگاه ها که توسی حداقل دونفر از مربیان مجرب و مرتیی  که درای  زمینه مهارت کافی داشـته  

 اقدام به تمری  میاحث نمایند.   باشند اجرا و فراگیران بصورت عملی زیر نظر ای  مربیان
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 "موزشی دورهطرح درس و مباحث آ"

 الف : مباحث تئوری 

 

 ردیف
 توضیحات سرفصل ها

6 
مروري بردستورالعمل پایگاه امداد و نجات بی  شهري و طرح امداد 

 و نجات نوروزي

کلیه نجاتگران شرکت 

کننده در طرح امداد و 

 نجات نوروزی

 

 تثییت پزش ی و فیزی ی مصدوم  2

 کنترل خونریزي  9

 ی مراقیت از مسیرتنفس 4

 آسیب هاي شایعه پس از سوانی و مراقیت هاي آن ) تروما (  5

 احیاي قلیی و ریوي 1

 آتل و بانداژ  2

 بیماریهاي اورژانسی    1

 
 

 ب : مباحث عملی 

 
 سرفصل های عمومی و مشترک تمام رشته های تخصصی ) جاده ، کوهستان و نجات ساحلی  (

 ردیف
 ساعت سرفصل ها

6 

کار با تجهیزات داخل آمیوتنس )آشنایی و )جانمایی تجهیزات  آشنایی و 

هاي نصب شده در خودرو ازقییل  دستگاه  راه اندازي دستگاه آشنایی و

 و...(  -ساکش   –اکسیژن ساز و کپسول

2 

 2 حمل ها  2

 2 تثییت مصدوم  9

 2 آتل بندي و بانداژ 4
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 یسرفصل های رشته جستجو و نجات درحوادث جاده ا

 ساعت سرفصل ها ردیف

 2 ایمنی   ارزیابی و مدیریت سانحه 6

 2 دستیابی و رهاسازي مصدوم 2

 2 تثییت خودرو 9

 2 خارج کردن مصدوم 4

5 
 ست –آشنایی و کار با تجهیزات خودروي نجات ) راغ تلس وپی 

 هاي نجات و ....(

2 

 6 تمری  عملیاتی  1

 

 انسرفصل های رشته جستجو و نجات کوهست

 ردیف
 ساعت سرفصل ها

 GPS   2موقعیت یابی مصدوم توسی قطب نما و  6

2 
رها سازي   تثییت و حمل و انتقال مصدوم درکوهستان ) فی س 

 کردن مصدوم در بس ت و حمل آن (
2 

 9 نصب و ایجاد انواع کارگاه 9

 2 تمری  عملیاتی  4

 

 سرفصل های رشته نجات ساحلی 

 ردیف
 ساعت سرفصل ها

 2 آشنایی و کار با تجهیزات نجات ساحلی  1

 2 اصول و روش هاي نجات یریق 2

 2 حیات بخشی یریق 3

 2 حمل و انتقال مصدوم در آب وساحل 4

 6 تمری  عملیاتی 5
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 1931برنامه کارگاه  مشترک دوره ویژه  طرح امداد و نجات نوروزی سال                
 61/11/39روز سه شنبه  مورخ  

 توضحیات عناوین اعتس

  کتیی  آزمون 1:91 -1

  (CPRریوي) –احیاح قلیی  61 – 1:91

  پذیرایی 61:65 – 61

  تثییت و حمل مصدوم 66:45 -61:65

  نماز و ناهار 69 - 66:45

  آشنایی کار با تجهیزات آمیوتنس 65 -69

  آتل بندي –بانداژ  62:65 – 65:65
 

 

تجو و نجات در حوادث جاده ای ویژه  طرح امداد و نجات برنامه کارگاه  تخصصی جس

 1931نوروزی سال 

 62/11/39روز چهارشنبه  مورخ  

 توضیحات عناوین ساعت

  ایمنی   ارزیابی و مدیریت سانحه 61 – 1

  پذیرایی 61:65 – 61

  دستیابی و رهاسازي مصدوم 62-61:65

  ناهار و نماز 69 - 66:45

  وتثییت خودر 65 -69

  پذیرا ی 65 -65:65

  خارج کردن مصدوم 65:65 -62:91

63-62:91 
 راغ آشنایی و کار با تجهیزات خودروي نجات )

 ست هاي نجات و ....( –تلس وپی 
 

  تمری  عملیاتی ) کار درشب ( 63
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 1931برنامه کارگاه  تخصصی جستجو و نجات در کوهستان ویژه  طرح امداد و نجات نوروزی سال 

 62/11/39روز چهارشنبه  مورخ  

 توضیحات عناوین ساعت

  رها سازي   تثییت مصدوم 61 – 1

  پذیرایی 61:65 – 61

62-61:65 
حمل و انتقال مصدوم درکوهستان ) فی س کردن مصدوم 

 در بس ت و..
 

  ناهار و نماز 69 - 66:45

    GPSموقعیت یابی مصدوم توسی قطب نما و  65 -69

  پذیرا ی 65 -65:65

  نصب و ایجاد انواع کارگاه 65:65 -62:91

  تمری  عملیاتی  62:91

 

 

 

 1931برنامه کارگاه  تخصصی نجات ساحلی  ویژه  طرح امداد و نجات نوروزی سال 

 62/11/39روز چهارشنبه  مورخ  
 

 توضیحات عناوین ساعت

  آشنایی و کار با تجهیزات نجات ساحلی 61 – 1

  پذیرایی 61:65 – 61

  اصول و روش هاي نجات یریق 62-61:65

  ناهار و نماز 69 - 66:45

  حیات بخشی یریق 65 -69

  ییپذیرا 65 -65:65

  حمل و انتقال مصدوم در آب وساحل 65:65 -62:91

  تمری  عملیاتی 62:91
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 رین:ـوظایف ناظ
 

 طه آموزشی تنظیم شده  با دستورالعمل مربو بررسی برنامه ي -6

 بررسی مدارز و شرایی فراگیران و  مدرسی    -2

 بررسی  وآعیت عمومی برگزاري دوره و نظارت بر اجراي دوره  و آزمون -9

  معاون راد قید شده و توزی  آن به حراستنسخه با امضاح اف سهت میل فرم شماره ی  و تهیه آن در  -4

 امداد و نجات استان و معاونت برنامه ریزي سازمان

 :ایی ررات اجرـمق

حراست استان با هماهنگی حراست سازمان امداد و نجات می بایست جهت افراد پذیرفته شده در  .6
دوره اقدام به صدور کارت ویژه شرکت در طرح  نوروزي نماید. تزم به ذکر است که داشت  کارت 

 مذکور جهت حضور در پایگاه ها و پست هاي نوروزي الزامی است.

را کسب  64 می باشد براي افرادي که نمره کمتراز 64یولی حداقل نمره کسب شده جهت ق .2

 نمایندکارت شناسایی صادر نخواهد شد.

 فصیلی و تصویري  از نحوه برگزاريو ارسال آن به همراه گزارش ت 2 6هاي شماره  ت میل فرم .9

استان نسیت به صدور گواهینامه  بازآموزي  طرح  نوروزي براي قیول معاون آموزش و پژوهن  .4
 ان اقدام نماید.شدگ
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