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 فرم مشخصات پدیدآورندگان:

 مالحظات سمت نام خانوادگی نام ردیف

 رییس اداره مسابقات و توان افزایی پوراکرامی محمد 1

 تهیه کننده  •

 مدیرعامل استان مرکزي  محمدي دکتر 2

 امداد و نجات استان گیالن  معاون غالمی سیاوش 3

 کارشناس امداد و نجات  استان خوزستان  بهرامی رضا 4

 و نجات استان قزوین  دامداکارشناس  کبیــري مسعود 5

 رییس اداره مسابقات و توان افزایی پوراکرامی محمد 6
 بازبینی کننده •

 کارشناس مسئول جذب و ساماندهی  صفاري نطنزي  مهدیه  7

 معاون برنامه ریزي و آموزش هاي تخصصی سلطانی تر احمددک 7
 

 نهایی کننده •

 ید کنندهیتا • رییس سازمان امداد و نجات سلیمی مرتضی 8

 

 

 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

پاسخگوئی به عوارض ناشی از وقوع سوانح و بالیاي طبیعی و انسان ساخت ،  در امریکی از عوامل موثر 
برخورداري سازمان ها و نهادهاي مسئول هر کشور از منابع انسانی مجرب و کارآمد، ابزار و تجهیزات فنی و 

و  تخصصی، سازماندهی مناسب برنامه هاي آموزشی مستمر و بکارگیري عناصر مذکور در تمرینات عملی

میدانی می باشد. کشور جمهوري اسالمی ایران بدلیل وضعیت خاص اقلیمی و زمین شناسی و موقعیت 
استراتژیک آن در منطقه پرتنش خاورمیانه یکی از کانون هاي عمده وقوع سوانح طبیعی و غیر طبیعی می 

ادي گسترده اي می باشد و همه ساله با وقوع هر یک از این پدیده ها متحمل تلفات انسانی و خسارات م
گردد. تجربه و سابقه دیرینه جمعیت هالل احمر در امر مدیریت سوانح موجب گردیده که دولت جمهوري 
اسالمی ایران در تدوین قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران مسئولیت دو بخش کلیدي مهم از مرحله 

ا تحت عنوان کارگروه امداد و نجات پاسخگوئی به سوانح یعنی جستجو و نجات و اسکان و تغذیه اضطراري ر
را به این جمعیت محول نماید و مسئولیت عملیاتی کردن این مراحل نیز بعهده سازمان امداد و نجات جمعیت 

 می باشد.

نظر به اهمیت حضور بموقع و موثر نیروهاي آموزش دیده در صحنه هاي عملیاتی براي نجات جان انسانهاي 
ي ناشی از سوانح الزم است نسبت به برنامه ریزي و اجراي برنامه هاي در معرض خطر وکاهش آسیب ها

آموزشی و توان افزایی متنوع اقدام گردد. برگزاري مسابقات امداد و نجات ابزاري جهت ارزیابی و ارتقاي 

سطح کیفی آموزش هاي تخصصی و افزایش انگیزه امدادگران و نجاتگران از طریق ایجاد رقابت سالم می 
  باشد.

 

 اهـداف  -2
 فراهم کردن زمینه همکاري بصورت تیمی 

 ایجاد تحرك و پویایی و مشارکت در رقابت هاي سازنده 

  مهارتی فردي و گروهی شرکت کنندگان –شناخت و ارزیابی توانمندي هاي علمی 

 مهارتی فردي و گروهی شرکت کنندگان –شناخت و ارزیابی نقاط ضعف علمی 

  سطح جمعیت یکسان سازي برنامه عملیاتی در 

 ارتقاء برنامه هاي آموزشی تخصصی امداد و نجات 
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 دامنه کاربرد- ۳

 دامنه کاربرد این دستورالعمل کلیه امدادگران و نجاتگران دراستان ها و شعب تابعه می باشد .

 مراجع الزامی  -4
رورت و این دستورالعمل برگرفته از اساسنامه جمعیت و آیین نامه امداد و نجات و همچنین حسب ض

بکارگیري توان جسمانی امدادگران و نجاتگران در حوزه امداد و نجات جمعیت هالل احمــر استان ها و 
 شعب تابعه نگارش گردیده است .

 تعاریف، مفاهیم واصطالحات -5

 :  مسابقات امداد و نجات

امداد و نجات که  رقابت سالم امدادگران و نجاتگران کشور در زمینه هاي دانش و مهارت فنی و حرفه اي
 موجب شناسایی و کشف استعدادهاي برتر مهارتی می گردد . 

 آمادگی : 

 مجموعه اقداماتی است که در راستاي ارایه پاسخ مناسب به آثار زیان بار حوادث و سوانح صورت می گیرد .
 م  : ــتی

افی و تجهیزات تخصصی مجموعه اي از چند نفر هماهنگ، آموزش دیده، سازماندهی شده و داراي مهارت ک
 جهت پاسخگویی سریع و موثر به حوادث و سوانح 

 امــداد : 

به مجموعه کمک هاي اضطراري به آسیب دیدگان حوادث و سوانح که شامل تغذیه اضطراري، سرپناه 
 اضطراري و امکانات زیستی می شود .

 نجــات : 

ها سازي، ارایه کمک هاي اولیه پزشکی و به مجموعه اقداماتی از قبیل دسترسی و دستیابی، تثبیت و ر
 انتقال فرد آسیب دیده به مراکز درمانی اطالق می شود . 

 

 ضرورت و اهمیت  انجام طـــرح -6

سال هاست که مسابقات امداد و نجات در رشته هاي مختلف در جمعیت هالل احمر برگزار می شود و هرساله 
اشیم . چنانچه این امر به صورت برنامه ریزي شده، متناسب شاهد افزایش مشارکت جوانان در مسابقات می ب

با توانمندي هاي امدادگران و نجاتگران و هدفمند صورت گیرد می تواند در زمره بهترین ابزارهاي تربیتی و 
 آموزشی براي نامبردگان باشد. 
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             نجات را تجربه امدادگران و نجاتگران در مسابقات، به صورت واضح و روشن فرآیند عملیات امداد و 

 . می نمایند که این امر می تواند در کیفیت عملیات امداد و نجات تاثیر بسزایی داشته باشد 
 

 مسابقات امداد و نجات -7

 عناوین مسابقات  7-1
 

 اسکان اضطراري  .1

 نجات در سوانح جاده اي .2

 نجات از ارتفاع و فضاهاي معلق .3

 جستجو و نجات شهري (آوار) .4

 مسابقات سطوح  7-2

سازمان امداد و نجات بمنظور ارزیابی و سنجش آموزش ها، تجارب عملی، مهارت و دانش  امدادگران و 
نجاتگران آموزش دیده و فعال هریک از شعب همه ساله و در قالب برنامه هاي توان افزایی, نسبت به 

می نماید. این مسابقات  با برگزاري مسابقات تخصصی در هریک از رشته هاي تخصصی امداد و نجات اقدام 
 یند .مشارکت مراکز استان هاي جمعیت در دو مرحله و سطوح زیر به مرحله اجراء در می آ

 :مسابقات امداد و  نجات شهرستان  -الف

 (آزمون کتبی )مرحله اول 

می آزمون کتبی در تمامی رشته هاي امداد و نجات با منابع مشخص که هر ساله توسط این سازمان اعالم 
گردد ، اجرا می شود . در آزمون کتبی تمامی افراد تیم در هر رشته شرکت نموده و نمرات آنان با هم جمع 

) باشد به مرحله بعد یعنی آزمون 100امتیاز (از  80می شود و  تیمهایی که میانگین نمرات آنان حداقل 
ه اند از مسابقات کنار             کسب نمود را 80مهارتی راه پیدا خواهند کرد . تیم هایی که میانگین نمره زیر 

 می روند.

 

 (آزمون مهارتی) مرحله دوم

تیم هایی که در آزمون کتبی نمره قبولی کسب نموده اند وارد مرحله آزمون مهارتی می شوند . تیم هایی که 
ر رشته در مسابقات دوم و سوم نائل می شوند. تیم هاي اول ه –باالترین امتیاز را کسب نمایند به مقام اول 

 استانی جهت شرکت در مسابقات کشوري معرفی می گردند.
ستان برگزار می گردد .1تبصره  سابقات شهرستانی توسط شهرستان مربوطه و نظارت ا  : م
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م نماید. 2تبصره  سابقات شهرستانی اقدا سه توجیهی قبل از برگزاري م سبت به برگزاري جل ستی ن ستان بای  : ا

سان سازي و ارتقا سطح امدادگران و : در طی ا3تبصره  آموزشی بمنظور هم سابقات شهرستانی، کارگاه هاي  جراي م
گران برگزار می گردد.  نجات

سابقات امداد و نجات شهرستانی از  4تبصره  آزمون مهارتی م سابقات  در هر  3تا  2:  شنهادي م ز سناریوهاي  پی ه ا نمون
ک انجام می شود .  رشته به تفکی

عملیاتی : تع 5تبصره  ق با دستورالعمل تیم هاي  شان،  مطاب فراد هر تیم شرکت کننده و مدارك تخصصی ای داد ا
 جمعیت هالل احمر می باشد.

 

 شرایط عمومی شرکت کنندگان در مسابقات 

داشتن شرایط سنی, عمومی و مدارك تخصصی مطابق هر یک از تیم هاي تخصصی مطابق با دستورالعمل  .1
  تیم هاي عملیاتی جمعیت

 داشتن گواهی نامه آموزش تخصصی براي هر یک از رشته هاي تخصصی .2

 گواهی برخورداري از سالمت کامل جسمی و روحی تایید شده توسط پزشک معتمد جمعیت .3

 سال 2سابقه همکاري با جمعیت حداقل به مدت  .4

 .تذکر :  هر فرد حق شرکت در یک رشته از رشته هاي نجات را دارد
 

 کنندگان مدارك مورد نیاز شرکت

 اسکن کارت ملی -1

 اسکن  گواهینامه تخصصی هر رشته -2

 جهت کارت شناسایی شرکت در مسابقه 3×4یک قطعه عکس  -3

  کمیته هاي تخصصیکمیته هاي تخصصی

منظور نظارت بر حسن اجراي مسابقات و جلوگیري از بروز اتفاقات پیش بینی نشده، کمیته هاي تخصصی ه ب
 ذیل تشکیل خواهد شد.

 

 کمیته فنی 
راي مسابقات و موارد تخصصی و فنی و جلوگیري از هرگونه سوء تفاهم بعهده کمیته اي نظارت بر حسن اج

تحت عنوان کمیته فنی که متشکل از مدیران و کارشناسان تخصصی هر رشته می باشد تشکیل و به موارد 
 اعتراضی که می بایست بصورت کتبی به مسئول ارائه شود رسیدگی و تصمیم گیري خواهد شد.
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  کمیته فنیاعضاي  

 رئیس شعبه -

 سرداور هر رشته تخصصی -

 مسئول عملیات امداد و نجات شهرستان -
 

 جوایــــز 
براي هر یک از رشته هاي تخصصی مورد مسابقه، در مجموع سه رتبه اول، دوم و سوم در نظر گرفته خواهد 

مشروحه ذیل به کسب  شد که پس از اعالم نهایی نتایج بدست آمده و تایید توسط رییس شعبه طبق روش
کنندگان مقام ها در مراسم اختتامیه یا شیوه ي دیگري که از طرف سازمان تعیین خواهد شد بصورت 

 انفرادي و تیمی اهداء خواهد شد.  

 :جوایز شامل 

 لوح تقدیر بنام هر یک از اعضاء با امضاء رئیس شعبه ★

 س شعبهحکم قهرمانی مقام بنام هر یک از اعضاء تیم با امضاء رئی ★

 

  هزینه هاهزینه ها
 ها شامل: کلیه هزینه هاي مربوط به برگزاري مسابقات در شهرستان

 هزینه هاي غذایی 

 مواد مصرفی 

 جوایز 

 ایجاد سایت مسابقات 

از محل اعتبارات پیش بینی شده در عنوان برنامه آمادگی و امدادو نجات ناشی از حوادث و سوانح  قابل 
 پرداخت است .

 نجات استان :مسابقات امداد و   -ب

  )آزمون کتبی ( مرحله اول

تیم هایی که در مرحله شهرستانی مقام اول را در هر رشته کسب نموده اند وارد مسابقات استانی می شوند . 
در آزمون کتبی تمامی افراد تیم در هر رشته شرکت نموده و نمرات آنان با هم جمع می شود و  تیمهایی که 
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) باشد به مرحله بعد یعنی آزمون مهارتی راه پیدا خواهند کرد . 100امتیاز (از  80میانگین نمرات آنان حداقل 

 را کسب نموده اند از مسابقات کنار می روند .  80تیم هایی که میانگین نمره زیر 

 )آزمون مهارتی( مرحله دوم

شوند . تیم هایی تیم هایی که در آزمون کتبی نمره قبولی کسب نموده اند وارد مرحله آزمون مهارتی می 
دوم و سوم نائل می شوند. تیم هاي اول هر رشته در  –که باالترین امتیاز را کسب نمایند به مقام اول 

 مسابقات استانی جهت شرکت در مسابقات کشوري معرفی می گردند.

م  1تبصره  سابقات شهرستانی اقدا سه توجیهی قبل از برگزاري م سبت به برگزاري جل ستی ن ستان بای د.: ا  نمای

سان سازي و ارتقا سطح امدادگران و 2تبصره  آموزشی بمنظور هم ستانی، کارگاه هاي  سابقات ا : در طی اجراي م
گران برگزار می گردد.  نجات

ستانی حداقل از 3تبصره  سابقات امداد و نجات ا آزمون مهارتی م سابقات  در  2:  شنهادي م ز سناریوهاي  پی ه ا نمون
ک انجام می  شود . هر رشته به تفکی

عملیاتی  4تبصره  ق با دستورالعمل تیم هاي  شان، مطاب : تعداد افراد هر تیم شرکت کننده  و مدارك تخصصی ای
 جمعیت هالل احمر می باشد..

ستان  5تبصره  ستان بین تیم هاي  منتخب شهرستان ها به منظور انتخاب تیم هاي اول ا ستانی توسط ا سابقات ا : م
 برگزار می گردد .

 

 نجاتمومی شرکت کنندگان در مسابقات شرایط ع

 سال سن 40و حداکثر  20داشتن حداقل  .1

 داشتن گواهی نامه آموزش تخصصی براي هر یک از رشته هاي نجات .2

 گواهی برخورداري از سالمت کامل جسمی و روحی تایید شده توسط پزشک معتمد جمعیت .3

 سال 2سابقه همکاري با جمعیت حداقل به مدت  .4

 ر حق شرکت در یک رشته از رشته هاي نجات را دارد.هر نجاتگ –1تذکر 

مسئولین اجرائی مسابقات در سطح استانی موظفند از پذیرش افراد فاقد هر یک از مدارك فوق  –2تذکر 
 الذکر اکیدا خودداري کنند.

 افرادي می توانند در مسابقات استانی شرکت نمایند که عضو امدادگران و نجاتگران درجه بندي -3تذکر 
 شده باشند.
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  امداد شرایط عمومی شرکت کنندگان در مسابقات

 سال سن 40و حداکثر  18داشتن حداقل  -1

 داشتن گواهی نامه آموزشی امدادگري براي رشته اسکان اضطراري -2

 شده توسط پزشک معتمد جمعیت کامل جسمی و روحی تایید گواهی برخورداري از سالمت -3

 سال 2سابقه همکاري با جمعیت حداقل به مدت  -4

 هر نجاتگر حق شرکت در یک رشته از رشته هاي نجات را دارد. –1تذکر 

مسئولین اجرائی مسابقات در سطح استانی موظفند از پذیرش افراد فاقد هر یک از مدارك  –2تذکر 
 فوق الذکر اکیدا خودداري کنند.

ن و نجاتگران درجه افرادي می توانند در مسابقات استانی شرکت نمایند که عضو امدادگرا -3تذکر 
 .بندي شده باشند

  مدارك مورد نیاز شرکت کنندگانمدارك مورد نیاز شرکت کنندگان
 اسکن کارت ملی .1

 اسکن گواهینامه تخصصی هر رشته .2

 اسکن حکم قهرمانی که توسط شهرستان صادره شده است .3

 کارت شناسائی شرکت در مسابقات شهرستان .4

 جهت کارت شناسایی شرکت در مسابقه 3×4یک قطعه عکس  .5

  کمیته هاي تخصصیکمیته هاي تخصصی
نظور نظارت بر حسن اجراي مسابقات و جلوگیري از بروز اتفاقات پیش بینی نشده، کمیته هاي تخصصی بم

 ذیل تشکیل خواهد شد.

 کمیته فنی 
نظارت بر حسن اجراي مسابقات و موارد تخصصی و فنی و جلوگیري از هرگونه سوء تفاهم بعهده کمیته اي 

ناسان تخصصی هر رشته می باشد تشکیل و به موارد تحت عنوان کمیته فنی که متشکل از مدیران و کارش
 اعتراضی که می بایست بصورت کتبی به مسئول ارائه شود رسیدگی و تصمیم گیري خواهد شد.

  اعضاي کمیته فنی 
 معاون امداد و نجات استان -

 سرداور هر رشته تخصصی -

 نماینده منتخب سرپرستان تیم هاي اعزامی از شهرستانها -
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ه اهمیت و نقش قضاوت و داوري در اینگونه مسابقات می بایست درانتخاب داوران دقت الزم * با توجه ب

 بعمل آید

 کمیته انضباطی 
نظارت بر رفتار و کردار و رسیدگی به تخلفات انضباطی شرکت کنندگان، کارکنان و مسئولین اعزامی از 

یت سایر موارد پیش بینی شده در شهرستانها در مسابقات استانی بر اساس مفاد منشور انضباطی و رعا
 دستورالعمل بعهده کمیته انضباطی مسابقات خواهد بود.

  اعضاي کمیته انضباطی 

 فرد منتخب توسط مدیر عامل استان  -رئیس کمیته  
 معاون امداد و نجات استان 

 مسئول حراست استان 

 نماینده منتخب سرپرستان شهرستانهاي شرکت کننده 

  مسئول اجرائی مسابقات 
 مسؤل ارزیابی و عملکرد 

 رئیس کمیته انضباطی توسط مدیر عامل استان انتخاب خواهد شد. تبصره:

  داوران مسابقات امداد و نجاتداوران مسابقات امداد و نجات
قضاوت در مورد هر یک از رشته هاي پیش بینی  شده در مسابقات توسط تعدادي از مربیان و یا کارشناسان 

 سازمان امداد و نجات تایید شده صورت خواهد گرفت. با تجربه در همان رشته که صالحیت آنان قبال توسط

  شرایط داوران 

 سال 25حداقل سن  -1
 داراي گواهینامه مربیگري مرتبط با رشته هاي تخصصی مورد مسابقه -2

 دوره حضور در مسابقات تخصصی استانی 2سابقه  -3

 برخورداري از سالمت کامل جسمی و روانی -4

 جوایزجوایز
رد مسابقه، در مجموع سه رتبه اول، دوم و سوم در نظر گرفته خواهد براي هر یک از رشته هاي تخصصی مو

شد که پس از اعالم نهایی نتایج بدست آمده و تایید توسط مدیر مسابقات طبق روش مشروحه ذیل به کسب 
کنندگان مقام ها در مراسم اختتامیه یا شیوه ي دیگري که از طرف سازمان تعیین خواهد شد بصورت 

 اهداء خواهد شد.   انفرادي و تیمی
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 جوایز شامل:

 لوح تقدیر بنام شهرستان کسب کننده مقام .1
 حکم قهرمانی به نام شهرستان کسب کننده مقام براي هر رشته .2

 جایزه نقدي حسب تصمیمات مدیر عامل استان از امکانات استانی .3

 

را نداشته باشد با تایید درصورتی که یکی از اعضاي تیم امکان شرکت در مسابقه استانی و  کشوري : 1تبصره
رئیس شعبه و معاون امداد و نجات استان از بین امدادگران و نجاتگران همان تیم شهرستان (منتخب) معرفی 

 .خواهد شد

  هزینه هاهزینه ها
 کلیه هزینه هاي مربوط به برگزاري مسابقات در استانها شامل

 غذایی   هزینه هاي  

 هزینه اسکان 

 ایجاد سایت مسابقات 

 مواد مصرفی 

 جوایز 

 هزینه سفر و فوق العاده ماموریت 

از محل اعتبارات پیش بینی شده در عنوان برنامه آمادگی و امدادو نجات ناشی از حوادث و سوانح  قابل 
 پرداخت است.

 

 مسابقات امداد و  نجات کشوري : -ج

 )آزمون کتبی (مرحله اول 

سیده اند وارد مسابقات کشوري می شوند . تیم هاي اول هر رشته از هر استان که به مقام اول استانی ر
آزمون کتبی در تمامی رشته هاي امداد و نجات با منابع مشخص که هر ساله توسط این سازمان اعالم می 
گردد ، اجرا می شود . در آزمون کتبی تمامی افراد تیم در هر رشته شرکت نموده و نمرات آنان با هم جمع 

) باشد به مرحله بعد یعنی آزمون 100امتیاز (از  80مرات آنان حداقل می شود و  تیمهایی که میانگین ن
            را کسب نموده اند از مسابقات کنار  80مهارتی راه پیدا خواهند کرد . تیم هایی که میانگین نمره زیر 

  .می روند
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 )آزمون مهارتی( مرحله دوم

وارد مرحله آزمون مهارتی می شوند . تیم هایی که  تیم هایی که در آزمون کتبی نمره قبولی کسب نموده اند
 دوم و سوم کشور نائل می شوند.  –باالترین امتیاز را کسب نمایند به مقام اول 

در طی اجراي مسابقات کشوري، کارگاه هاي آموزشی بمنظور همسان سازي و ارتقا سطح  :  1تبصره 
 امدادگران و نجاتگران برگزار می گردد.

نمونه از سناریوهاي  پیشنهادي مسابقات  در  3تا  2ون مهارتی مسابقات امداد و نجات کشور از : آزم2تبصره 
 هر رشته به تفکیک انجام می شود .

تیم هاي تعداد افراد هر تیم شرکت کننده و مدارك تخصصی ایشان، مطابق با دستورالعمل  : 3تبصره 
 می باشد.عملیاتی جمعیت هالل احمر 

 

 اي برگزاري مسابقاتـزمان و فض 7-3

بمنظور تطبیق محیط عملیات با فضاهاي واقعی محل وقوع سوانح، در صورت امکان محل برگزاري  -

 مسابقات تخصصی در فضاهاي طبیعی متناسب با نوع مسابقه  انتخاب شود.

 فضاهاي در نظر گرفته شده براي مسابقات استانی می بایست پس از ارزیابی توسط کارشناسان و داوران -

مورد تایید سازمان و با در نظر گرفتن کلیه جوانب ایمنی و امنیتی و تایید مدیرعامل استان انتخاب و به 

 سازمان امداد و نجات اعالم می گردد.

ها  زمان برگزاري کلیه مسابقات همه ساله توسط سازمان امداد و نجات برنامه ریزي، تقویم و به استان -

 ابالغ خواهد شد.

 اطی مسابقاتمنشور انضب 7-4

به منظور ایجاد نظم و رعایت حقوق فردي و جمعی شرکت کنندگان در مسابقات و حفظ و انسجام برنامه هاي 

اجرایی، منشور انضباطی مشروحه ذیل تدوین و در طول مدت برگزاري همه افراد ملزم به رعایت مفاد آن 

رین بوده و برخورد قانونی بدنبال خواهد خواهند بود. بدیهی است تخلف از آن به معنی تجاوز به حقوق سای

 داشت.

14 

 



 جمعیت هالل احمر جمهوري اسالمی ایران
 دستورالعمل اجـــرایی مسابقات تخصصی امداد و نجات   عنوان دستورالعمل 

  95بهــــار  تاریخ شروع اجراء RC.RO.AP.WI.07 /00 شماره دستورالعمل

 آزمایشـی  تاریخ اعتبار 00 شماره بازنگري

 

 انضباط فردي یا خود انضباطی 

مجموعه اي از بایدها و نبایدها است که هر فردي در طول مدت اقامت در یک اجتماع عمومی آنها را پذیرفته 

 و ملزم به رعایت و اطاعت داوطلبانه از دستورات وضع شده براي آن مکان می باشد.

 ی یا اجتماعییدوانضباط ار 

هدف انضباط اجتماعی آن است که کلیه شرکت کنندگان اعم از عوامل اجرایی و نجاتگران در تعامل با 

 یکدیگر رفتارهاي مناسب و محترمانه را تشویق و از بروز رفتارهاي ناهنجار و مخل نظم جلوگیري کنند.

 

 مقررات حاکم در مدت برگزاري 

 ت وظایف خود را با آرامش و زیر نظر مسئول تعیین شده انجام داده و کلیه شرکت کنندگان در مسابقا
 در انجام وظایف محوله به یکدیگر کمک می کنند.

  در مدت حضور در اردو، رعایت ادب و احترام به یکدیگر و شکیبایی در برخورد با مشکالت را سرلوحه
 رفتار خود قرار دهند.

 بقات حضور یافته و دستورات عوامل اجرایی را رعایت بموقع و طبق ساعات تعیین شده در محل مسا
 کنند.
  در طول زمان برگزاري مسابقات از لباس متحدالشکل که توسط مسئولین تهیه و تحویل شده استفاده

 نمایند و از پوشش هاي نامتعارف در محل هاي عمومی اکیدا خودداري کنند.
 به عهده سرپرست تیم اعزامی استان می باشد. مسولیت تیم اعزامی از استان در هر رشته از مسابقات 
 .از انجام شوخی هاي زننده و خالف عرف رفتاري در محیط مسابقات و در حضور دیگران خودداري کنند 
  نظافت و پاکیزگی محیط هاي عمومی، محل استراحت خود و سایر اماکن اردوگاه را رعایت کرده و از

 ریختن زباله در این محیط ها بپرهیزند.
 .بدون مجوز و هماهنگی قبلی با مسئولین اجرائی از محوطه اردو خارج نشوند 
 .کارت شناسائی ویژه مسابقات در طول مدت حضور در اردو و برنامه هاي جانبی به سینه نصب نمایند 
  در مدت برگزاري مسابقات گروههاي ارزیاب از عملکرد رفتاري همه تیم ها ارزیابی بعمل آورده و نتایج

در پایان مسابقات اعالم خواهند کرد و به تیم هاي برگزیده لوح تقدیر و تندیس رفتار امدادي اعطاء  آن را
 خواهد شد.
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 مقررات عمومی 7-5
 عهده رتامین وسیله نقلیه در مسابقات استانی بعهده جمعیت شهرستان و در مسابقات کشوري ب

 جمعیت استان می باشد.
  اختیار آنان  از ساعت ورود به محل مسابقات تا پایان دوره زیر نظر  وسایط نقلیه درو رانندگان اعزامی

 مدیریت ترابري مسابقات (استانی و کشوري) انجام وظیفه خواهند نمود.

  .کسب اطمینان از برقراري پوشش بیمه اي براي شرکت کنندگان در مسابقات الزامی است 

 می الزامی است.برخورداري از بیمه شخص ثالث براي کلیه خودروهاي اعزا 

 .حتی االمکان زمان اعزام شرکت کنندگان در روز باشد و از حرکت در شب خودداري شود 

 نامتعارف ه نقد وشرکت کنندگان از آوردن و همراه داشتن اشیاء قیمتی و وسایل غیرضروري و وج
 خودداري کنند.

 .رعایت کلیه موازین شرعی از نظر پوشش و رفتاري الزامی است 

 ار و تجهیزات مورد نیاز هر رشته از مسابقات کشوري طبق جداول بر عهده جمعیت استان می تامین ابز
 باشد.

  پوشش خبري مسابقات امداد ونجات شهرستان و استان بعهده جمعیت هالل احمر استان و مسابقات
 می باشد. عهده سازمان امداد و نجاتبر کشوري

 برنامه هاي روزانه 7-6
  مراسم صبحگاهی 
 اي بدنینرمش ه 
 ارائه گزارش روزانه توسط مدیریت مسابقات به شرکت کنندگان 
 اعالم نتایج ارزشیابی هاي رفتاري توسط رئیس کمیته انضباطی به مدیر مسابقات 
 اجراي برنامه هاي مذهبی، تفریحی حسب مناسبت ها 

 اجراي مراحل مختلف مسابقات 

 مسابقات جنبی
 مسابقات طناب کشی 

  مسابقات دومیدانی 

 ابقات فرهنگی و مذهبیمس 

   گزینه اي کمک هاي اولیه، هوش و .... 4مسابقات کتبی 
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 دستورالعمل اجـــرایی مسابقات تخصصی امداد و نجات   عنوان دستورالعمل 
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 آزمایشـی  تاریخ اعتبار 00 شماره بازنگري

 

 عناوین ارزشیابی هاي روزانه 
 رفتار و کردار فردي و جمعی. روحیه و اخالق امدادگري 
 همکاري هاي فردي و گروهی با مسئولین اجرائی 

 نظافت محل سکونت و تزئینات جنبی و تبلیغات با شعارهاي امدادي 

 کت و همکاري در بهداشت محیط و رعایت بهداشت فرديمشار 

 رعایت نظم و انضباط و مقررات اردو و حضور بموقع در محل مسابقات 

 مشارکت فعال در برنامه هاي صبحگاهی و شامگاهی 

 استفاده از لباس فرم و نصب کارت شناسائی در مدت برگزاري اردو 

 

 لوازم شخصی و بهداشتی همراه شرکت کنندگان 7-7
شرکت کنندگان مراحل مسابقات امداد و نجات (استانی و کشوري) می بایست وسایل و لوازم مشروحه ذیل 

 را به همراه داشته باشند و جمعیت هاي میزبان موظف به تامین آنها نیستند.

 چنگال و لیوان –قاشق  .1

 کفش ورزشی مناسب .2

 گرمکن و لباس ورزشی مناسب .3

 لباس شنا .4

 شامپو –و مسواك  خمیردندان –صابون  –حوله  .5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شرایط و مدارك مورد نیاز در مسابقات کشوري 7-8
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 آزمایشـی  تاریخ اعتبار 00 شماره بازنگري

 

 شرایط عمومی شرکت کنندگان در مسابقات نجات 

 سال سن 40و حداکثر  20داشتن حداقل  .1

 داشتن گواهی نامه آموزش تخصصی براي هر یک از رشته هاي نجات .2

 توسط پزشک معتمد جمعیتگواهی برخورداري از سالمت کامل جسمی و روحی تایید شده  .3

 سال 2سابقه همکاري با جمعیت حداقل به مدت  .4

 هر نجاتگر حق شرکت در یک رشته از رشته هاي نجات را دارد. –1تذکر 

مسئولین اجرائی مسابقات در سطح کشوري موظفند از پذیرش افراد فاقد هر یک از مدارك فوق  –2تذکر 
 الذکر اکیدا خودداري کنند.

می توانند در مسابقات استانی شرکت نمایند که عضو امدادگران و نجاتگران درجه بندي  افرادي -3تذکر 
 شده باشند.

 شرایط عمومی شرکت کنندگان در مسابقات امداد 

 سال سن 40و حداکثر  18داشتن حداقل  .1

 داشتن گواهی نامه آموزشی امدادگري براي رشته اسکان .2

 شده توسط پزشک معتمد جمعیت ی تاییدکامل جسمی و روح گواهی برخورداري از سالمت .3

 سال 2سابقه همکاري با جمعیت حداقل به مدت  .4

: مسئولین اجرایی مسابقات در سطح کشوري موظفند از پذیرش افراد فاقد هر یک از مدارك فوق  1تذکر 
 الذکر اکیدا خودداري کنند.

 تخاب شود.: مسابقات امداد می بایست از بین امدادگران درجه بندي شده ان2تذکر 

  مدارك مورد نیاز شرکت کنندگانمدارك مورد نیاز شرکت کنندگان

 معرفی نامه رسمی از استان .1

 کپی کارت ملی .2

 اصل وکپی گواهینامه تخصصی رشته مورد نظر .3

 کپی حکم قهرمانی شرکت کنندگان در مسابقات استانی .4

 کارت شناسائی حضور در مسابقات استانی .5

  3×4یک قطعه عکس  .6
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  95بهــــار  تاریخ شروع اجراء RC.RO.AP.WI.07 /00 شماره دستورالعمل

 آزمایشـی  تاریخ اعتبار 00 شماره بازنگري

 

 رئیس سازمان امداد و نجات

 تخصصی معاون برنامه ریزي و آموزش هاي 

 سرپرست مسابقات

 مدیر اجرایی

 مسئول پشتیبانی

 مسئول خدمات

 مسئول ترابري

ÿسئول ‹ w⁄ ùôگ‚v 

 کمیته فنی

 روابط عمومی حراست

 مسئول مالی

ÿسئول ÿvوùvôv ùی 
 

 سرداوران رشته هاي تخصصی
 

اه کارگ نجات
 آموزشی

 کمیته انضباطی

 امداد

  اختاراختارــــسس
شوري می بایست بر اساس ساختار تشکیالتی ذیل تنظیم و به مرحله اجرا نحوه مدیریت و اجراي مسابقات ک

 در آید.
 

  ساختار تشکیالتی مسابقات کشوري امداد و نجات
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 آزمایشـی  تاریخ اعتبار 00 شماره بازنگري

 

    کمیته هاي تخصصیکمیته هاي تخصصی

منظور نظارت بر حسن اجراي مسابقات و جلوگیري از بروز اتفاقات پیش بینی نشده، کمیته هاي تخصصی ه ب
 خواهد شد. ذیل تشکیل

  کمیته فنی 
نظارت بر حسن اجراي مسابقات و موارد تخصصی و فنی و جلوگیري از هرگونه سوء تفاهم بعهده کمیته اي 

تحت عنوان کمیته فنی که متشکل از مدیران و کارشناسان تخصصی هر رشته می باشد تشکیل و به موارد 

 یدگی و تصمیم گیري خواهد شد.اعتراضی که می بایست بصورت کتبی به مسئول ارائه شود رس

   اعضاي کمیته فنی مسابقات 

 رئیس کمیته فنی به انتخاب سازمان امداد و نجات و براساس شرایط ویژه 

 مدیر مسابقات 

 سرداور یا سرداوران هر رشته تخصصی 

 نماینده منتخب سرپرستان تیم هاي اعزامی از استان ها 

 

 2می بایستی پس از اعالم نتایج توسط کمیته نتایج حداکثر  اعتراضات مربوط به داوري مسابقات -1تذکر

 ساعت بعد از اعالم نتایج با امضاي سرپرست تیم اعزامی استان یا کشور به سرپرست مسابقات تسلیم شود.

کلیه موارد اعتراضی در کمیته فنی مورد بررسی قرار گرفته و نتیجه بصورت مکتوب به سرپرست  -2تذکر

 ابالغ خواهد شد.تیم استان معترض 

 کمیته انضباطی 

نظارت بر رفتار و کردار و رسیدگی به تخلفات انضباطی شرکت کنندگان، کارکنان و مسئولین اعزامی از 

شهرستانها در مسابقات استانی و اعزامی از استانها در مسابقات کشوري بر اساس مفاد منشور انضباطی و 

 العمل بعهده کمیته انظباطی مسابقات خواهد بود.رعایت سایر موارد پیش بینی شده در دستور
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 آزمایشـی  تاریخ اعتبار 00 شماره بازنگري

 

  اعضاي کمیته انضباطی 

 رئیس کمیته. فرد منتخب توسط معاونت برنامه ریزي و آموزش هاي تخصصی 

 سرپرست مسابقات  

 مدیر اجرائی 

 نماینده حراست سازمان امداد و نجات 
 نفر 3 –نماینده منتخب سرپرستان اعزامی استانها  

  امداد و نجاتامداد و نجاتداوران مسابقات داوران مسابقات 

قضاوت در مورد هر یک ازرشته هاي پیش بینی  شده در مسابقات توسط تعدادي از مربیان و یا کارشناسان 

 با تجربه در همان رشته که صالحیت آنان قبال توسط سازمان امداد و نجات تایید شده صورت خواهد گرفت.

  شرایط داوران 

 سال 25حداقل سن  .1

 تبط با رشته هاي تخصصی مورد مسابقهداراي گواهینامه مربیگري مر .2

 حداقل یک دوره حضور و داوري در مسابقات کشوري یا سه دوره داوري در مسابقات استانی .3

 برخورداري از سالمت کامل جسمی و روانی .4

  وایزوایزــــجج
براي هر یک از رشته هاي تخصصی مورد مسابقه، در مجموع سه رتبه اول، دوم و سوم در نظر گرفته خواهد 

پس از اعالم نهایی نتایج بدست آمده و تایید توسط سرپرست اردو طبق روش مشروحه ذیل به کسب  شد که

کنندگان مقام ها در مراسم اختتامیه یا شیوه ي دیگري که از طرف سازمان تعیین خواهد شد بصورت 

 انفرادي و تیمی اهداء خواهد شد.  
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 آزمایشـی  تاریخ اعتبار 00 شماره بازنگري

 
 

 :جوایز شامل 

 به نام استان کسب کننده مقام براي هر رشته حکم قهرمانی به همراه تندیس ویژه -1

 سوم) بنام هر یک از اعضاء تیم ها  -دوم  -حکم قهرمانی به همراه مدال (اول  -2

 جایزه نقدي حسب امکانات به تشخیص رئیس سازمان امداد و نجات -3

  هـزینه ها هـزینه ها 
 کلیه هزینه هاي مربوط به برگزاري مسابقات کشوري شامل

 هزینه هاي غذایی 

 سکانهزینه ا 

 مدال 

 تندیس 

 ایجاد سایت مسابقات 

 مواد مصرفی 

 حق الزحمه داوري 

 جوایز 

 

از محل اعتبارات پیش بینی شده در عنوان برنامه آمادگی و امدادو نجات ناشی از حوادث و سوانح  قابل 
 پرداخت خواهد بود .

ه استان اعزام کننده پرداخت فوق العاده روزانه و هزینه سفر تیم هاي اعزامی از استانها بعهد -تبصره
 خواهد بود.
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 سناریوهاي پیشنهادي  -8

 توضیحات عنوان ردیف

 جستجو و نجات در حوادث جاده اي        )1(  مسابقه رشته 1

 وسایل همراه تیم 2

 خودکار -1
 مداد -2
 پاك کن -3
 تراش -4
 خط کش -5
 پرگار -6

 نفر5 تعداد سهمیه 3

 آزمون کتبی عنوان مسابقه 4

 100 حداکثر امتیاز 5

 سنجش دانش امدادگران و نجاتگران هدف ازبرگزاري 6

 آمادگی مناسب براي عملیات کاربرد عملیاتی 7

 کالس یا سالن فضاي مناسب 8

 لوازم التحریر تجهیزات الزم 9

 جواب اشتباه در تست عالمت زده شود خطا 10

 دقیقه 50 زمان در نظر گرفته شده 11
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 توضیحات عنوان ردیف

 جستجو و نجات در حوادث جاده اي )2(  مسابقه رشته 1

2 

 وسایل همراه تیم

       خودروي نجات  -1
 آمبوالنس (مجهز به دستگاه ساکشن و امکانات اکسیژن تراپی) -2
 برانکارد (دستی و ماشینی) -3
 تجهیزات کامل ست نجات هیدرولیک -4
 تجهیزات کامل ست نجات پنوماتیک -5
 خطر، تابلوي ایست، مشعل)تجهیزات اعالم هشدار (دوك، نوار  -6
تجهیزات ایمنی فردي (لباس مناسب، لباس ضدآب،کاله ایمنی، دستکش، کفش مناسب، عینک  -7

 یا محافظ صورت، ماسک پزشکی و ضد دود، هد المپ)
 -گلوکومتر-فشارسنج  -تجهیزات کمکهاي اولیه و فوریتهاي پزشکی( جعبه کامل کمکهاي اولیه -8

انواع آتل هاي اندام  -الین IVست کامل  -فته و اینتوباسیونست احیاء پیشر -پالس اکسی متر
 نوارهاي تریاژ ) -و تنه

 طناب محکم، سیم بکسل طویل، تجهیزات فیکس خودرو و وینچ خود کشش، سطل شن، بیلچه -9

 نفر5 تعداد سهمیه 3

 موده اندنجات و تریاژ مصدومان در اتوبان در حالی که چند خودرو با هم برخورد ن عنوان مسابقه 4

  100مجموع =                  40مهارت=     30دقت=    30سرعت= حداکثر امتیاز 5

 بهبود مدیریت صحنه حادثه و تریاژ مصدومان در سوانحی که تعدد مصدوم وجود دارد هدف ازبرگزاري 6

 در رخدادهایی که در اتوبان ها و بزرگراه ها صورت می گیرد کاربرد عملیاتی 7

 سایت مناسب با مشخصات اتوبان یا بزرگراه  ي  مناسبفضا 8

تجهیزات -تجهیزات ایمنی فردي-تجهیزات اعالم هشدار-خودروي آمبوالنس -خودروي نجات تجهیزات الزم 9
 کامل کمکهاي اولیه و فوریتهاي پزشکی

10 

 خطا

 عدم استفاده از تجهیزات مناسب مورد نیاز -1

 عملیاتی توسط لیدر ضعف مدیریت مناسب صحنه حادثه و تیم -2

 عدم رعایت ایمنی و تثبیت صحیح صحنه حادثه و مخاطرات -3

 ارزیابی ناقص صحنه حادثه در بدو ورود به صحنه -4

 دستیابی و رهاسازي ناصحیح مصدومان  -5

 ارزیابی ناقص عالئم حیاتی و بی توجهی به تریاژ مصدومان  -6

 نقص اقدامات پزشکی اولیه و مراقبت از مصدومان -7

 ثانویه صحنه حادثه و اقدامات تکمیلی براي پایان دادن به عملیات نقص ارزیابی -8

 دقیقه 30 زمان در نظر گرفته شده 11
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 آزمایشـی  تاریخ اعتبار 00 شماره بازنگري

 
 

 توضیحات عنوان ردیف

 جستجو و نجات در حوادث جاده اي )3(  مسابقه رشته 1

 وسایل همراه تیم 2

       خودروي نجات  -1

 یژن تراپی)آمبوالنس (مجهز به دستگاه ساکشن و امکانات اکس-2

 برانکارد (دستی و ماشینی)-3

 تجهیزات کامل ست نجات هیدرولیک-4

 تجهیزات کامل ست نجات پنوماتیک-5

 تجهیزات اعالم هشدار (دوك، نوار خطر، تابلوي ایست، مشعل)-6

تجهیزات ایمنی فردي (لباس مناسب، لباس ضدآب،کاله ایمنی، دستکش، کفش مناسب، عینک یا محافظ -7
 ک پزشکی و ضد دود، هد المپ)صورت، ماس

پالس اکسی  -گلوکومتر-فشارسنج  -تجهیزات کمکهاي اولیه و فوریتهاي پزشکی( جعبه کامل کمکهاي اولیه-8
 نوارهاي تریاژ ) -انواع آتل هاي اندام و تنه -الین IVست کامل  -ست احیاء پیشرفته و اینتوباسیون -متر

 یکس خودرو و وینچ خود کشش، سطل شن، بیلچهطناب محکم، سیم بکسل طویل، تجهیزات ف -9

 نفر5 تعداد سهمیه 3

 نجات مصدوم از خودروئی که در دره سقوط کرده با استفاده از ست نجات هیدرولیک عنوان مسابقه 4

 100مجموع =                  40مهارت=     30دقت=    30سرعت= حداکثر امتیاز 5

مانی نجاتگران و آشنایی نجاتگران با چگونگی استفاده از تجهیزات صعود و فرود در کنار سنجش آمادگی جس هدف ازبرگزاري 6
 تجهیزات دیگر نجات

 در حوادث جاده ه اي کوهستانی کاربرد عملیاتی 7

 متر باشد 20درجه با عمق حدوداً  60تا  45محلی از یک جاده کوهستانی که در مجاورت دره اي با شیب  فضاي  مناسب 8

تجهیزات کامل کمکهاي  -تجهیزات ایمنی فردي -تجهیزات اعالم هشدار-خودروي آمبوالنس -خودروي نجات جهیزات الزمت 9
 ست نجات هیدرولیک -اولیه و فوریتهاي پزشکی

 خطا 10

 عدم استفاده از تجهیزات مناسب مورد نیاز .1
 عدم مدیریت مناسب صحنه حادثه و تیم عملیاتی توسط لیدر .2
 ی و تثبیت صحیح صحنه حادثه و مخاطراتعدم رعایت ایمن .3
 ارزیابی نکردن کامل صحنه حادثه در بدو ورود به صحنه .4
 ایجاد کارگاه و غیرایمنی و فرود نامناسب. .5

 حمل نامناسب تجهیزات نجات هیدرولیک .6
 استقرار نامناسب و استفاده ناصحیح از تجهیزات هیدرولیک .7

 دستیابی و رهاسازي ناصحیح مصدومان .8

 ن اقدامات پزشکی اولیه و مراقبت از مصدومانجام نداد .9
 فیکس نکردن صحیح مصدوم .10

 عدم رعایت اصول حمل مصدوم و زمین خوردن مصدوم و صعود نامناسب. .11

 حمل نامناسب تجهیزات به طرف خودروي نجات .12
 انجام ندادن ارزیابی ثانویه صحنه حادثه و اقدامات تکمیلی براي پایان دادن به عملیات  .13

 دقیقه 30 ظر گرفته شدهزمان در ن 11
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 جمعیت هالل احمر جمهوري اسالمی ایران
 دستورالعمل اجـــرایی مسابقات تخصصی امداد و نجات   عنوان دستورالعمل 

  95بهــــار  تاریخ شروع اجراء RC.RO.AP.WI.07 /00 شماره دستورالعمل

 آزمایشـی  تاریخ اعتبار 00 شماره بازنگري

 

 توضیحات عنوان ردیف

 جستجو و نجات در حوادث جاده اي )4(  مسابقه رشته 1

 وسایل همراه تیم 2

       خودروي نجات  -۱
 آمبوالنس (مجهز به دستگاه ساکشن و امکانات اکسیژن تراپی)-2
 برانکارد (دستی و ماشینی)-3
 تجهیزات کامل ست نجات هیدرولیک-4

 پنوماتیک ات کامل ست نجاتتجهیز-5

 تجهیزات اعالم هشدار (دوك، نوار خطر، تابلوي ایست، مشعل)-6
تجهیزات ایمنی فردي (لباس مناسب، لباس ضدآب،کاله ایمنی، دستکش، کفش مناسب، عینک یا محافظ -7

 صورت، ماسک پزشکی و ضد دود، هد المپ)
پالس  -گلوکومتر-فشارسنج  -کمکهاي اولیه تجهیزات کمکهاي اولیه و فوریتهاي پزشکی( جعبه کامل-8

نوارهاي  -انواع آتل هاي اندام و تنه -الین IVست کامل  -ست احیاء پیشرفته و اینتوباسیون -اکسی متر
 تریاژ )

 طناب محکم، سیم بکسل طویل، تجهیزات فیکس خودرو و وینچ خود کشش، سطل شن، بیلچه -9

 نفر5 تعداد سهمیه 3

 جات مصدوم از تونل با استفاده از ست پنوماتیکن عنوان مسابقه 4

 100مجموع =                  40مهارت=     30دقت=    30سرعت= حداکثر امتیاز 5

 کاهش زمان پاسخ گویی و افزایش توان نجاتگران در مدیریت زمان،تا هنگامی که خطرات بالقوه وجود دارد. هدف ازبرگزاري 6

 ه ها و کالن شهرها یی که داراي معابر زیرزمینی هستنددر جاد کاربرد عملیاتی 7

 سایت تونل زیر زمینی فضاي  مناسب 8

 تجهیزات الزم 9
تجهیزات کامل  -تجهیزات ایمنی فردي -تجهیزات اعالم هشدار-خودروي آمبوالنس -خودروي نجات

 ست نجات پنوماتیک -کمکهاي اولیه و فوریتهاي پزشکی

 خطا 10

 تجهیزات مناسب مورد نیازعدم استفاده از  .1
 عدم مدیریت مناسب صحنه حادثه و تیم عملیاتی توسط لیدر .2
 عدم رعایت ایمنی و تثبیت صحیح صحنه حادثه و مخاطرات .3
 ارزیابی نکردن کامل صحنه حادثه در بدو ورود به صحنه .4
 حمل نامناسب تجهیزات پنوماتیک .5

 استفاده ناصحیح از تجهیزات پنوماتیک .6

 یمنی در حین کارعدم رعایت اصول ا .7

 نداشتن سرعت عمل الزم .8

 دستیابی و رهاسازي ناصحیح مصدوم .9

 انجام ندادن اقدامات پزشکی اولیه و مراقبت از مصدوم .10

 عدم رعایت اصول حمل مصدوم از تونل .11

 حمل نامناسب تجهیزات به طرف خودروي نجات .12

 دادن به عملیاتانجام ندادن ارزیابی ثانویه صحنه حادثه و اقدامات تکمیلی براي پایان  .13

 دقیقه 20 زمان در نظر گرفته شده 11
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 جمعیت هالل احمر جمهوري اسالمی ایران
 دستورالعمل اجـــرایی مسابقات تخصصی امداد و نجات   عنوان دستورالعمل 

  95بهــــار  تاریخ شروع اجراء RC.RO.AP.WI.07 /00 شماره دستورالعمل

 آزمایشـی  تاریخ اعتبار 00 شماره بازنگري

 

 توضیحات عنوان دیفر

 جستجو و نجات در حوادث جاده اي )5(  مسابقه رشته 1

2 

 وسایل همراه تیم

       خودروي نجات  -1

 آمبوالنس (مجهز به دستگاه ساکشن و امکانات اکسیژن تراپی)-2

 برانکارد (دستی و ماشینی)-3

 امل ست نجات هیدرولیکتجهیزات ک-4

 تجهیزات کامل ست نجات پنوماتیک-5

 تجهیزات اعالم هشدار (دوك، نوار خطر، تابلوي ایست، مشعل)-6

تجهیزات ایمنی فردي (لباس مناسب، لباس ضدآب،کاله ایمنی، دستکش، کفش مناسب، عینک -7
 یا محافظ صورت، ماسک پزشکی و ضد دود، هد المپ)

 -گلوکومتر-فشارسنج  -و فوریتهاي پزشکی( جعبه کامل کمکهاي اولیه تجهیزات کمکهاي اولیه-8
 -انواع آتل هاي اندام و تنه -الین IVست کامل  -ست احیاء پیشرفته و اینتوباسیون -پالس اکسی متر
 نوارهاي تریاژ )

 طناب محکم، سیم بکسل طویل، تجهیزات فیکس خودرو و وینچ خود کشش، سطل شن، بیلچه -9

 نفر5 سهمیهتعداد  3

 نجات مصدوم از خودرو در آبهاي راکد یا روان عنوان مسابقه 4

 100مجموع =                  40مهارت=     30دقت=    30سرعت= حداکثر امتیاز 5

آشنایی نجاتگران با چگونگی نجات در حوادث که در آن عوامل فزاینده و بالقوه وجود دارد.حوادثی  هدف ازبرگزاري 6
 آن ایمنی از اصول مهم مقابله می باشد. که در

 در حوادثی که خودرو در آب روان یا راکد سقوط کرده یا در مسیر سیالب قرار گرفته باشد. کاربرد عملیاتی 7

 سایت طبیعی که در آن جاده اي در کنار رودخانه باشد. فضاي  مناسب 8

9 
 تجهیزات الزم

تجهیزات  -تجهیزات ایمنی فردي -اعالم هشدارتجهیزات -خودروي آمبوالنس -خودروي نجات
طناب محکم، سیم بکسل طویل،  -ست نجات هیدرولیک -کامل کمکهاي اولیه و فوریتهاي پزشکی

 تجهیزات فیکس خودرو و وینچ خود کشش

10 

 خطا

 عدم استفاده از تجهیزات مناسب مورد نیاز -1
 عدم مدیریت مناسب صحنه حادثه و تیم عملیاتی توسط لیدر -2
 م رعایت ایمنی و تثبیت صحیح صحنه حادثه و مخاطراتعد -3
 ارزیابی نکردن کامل صحنه حادثه در بدو ورود به صحنه -4
 عدم تثبیت فوري و صحیح خودروي حادثه دیده -5

 دستیابی و رهاسازي ناصحیح مصدوم -6
 عدم ارزیابی صحیح عالئم حیاتی -7

 انجام ندادن اقدامات پزشکی اولیه و مراقبت از مصدوم -8

 ت اصول ایمنی در حین کارعدم رعای -9

 عدم رعایت اصول حمل مصدوم در آبها -10

 انجام ندادن ارزیابی ثانویه صحنه حادثه و اقدامات تکمیلی براي پایان دادن به عملیات -11

 دقیقه 30 زمان در نظر گرفته شده 11
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 جمعیت هالل احمر جمهوري اسالمی ایران
 دستورالعمل اجـــرایی مسابقات تخصصی امداد و نجات   عنوان دستورالعمل 

  95بهــــار  تاریخ شروع اجراء RC.RO.AP.WI.07 /00 شماره دستورالعمل

 آزمایشـی  تاریخ اعتبار 00 شماره بازنگري

 

 توضیحات عنوان ردیف

 جستجو و نجات در حوادث جاده اي )6(  مسابقه رشته 1
2 

 ه تیموسایل همرا

       خودروي نجات  -1

 آمبوالنس (مجهز به دستگاه ساکشن و امکانات اکسیژن تراپی)-2

 برانکارد (دستی و ماشینی)-3

 تجهیزات کامل ست نجات هیدرولیک-4

 تجهیزات کامل ست نجات پنوماتیک-5

 تجهیزات اعالم هشدار (دوك، نوار خطر، تابلوي ایست، مشعل)-6

باس مناسب، لباس ضدآب،کاله ایمنی، دستکش، کفش مناسب، عینک یا تجهیزات ایمنی فردي (ل-7
 محافظ صورت، ماسک پزشکی و ضد دود، هد المپ)

پالس  -گلوکومتر-فشارسنج  -تجهیزات کمکهاي اولیه و فوریتهاي پزشکی( جعبه کامل کمکهاي اولیه-8
نوارهاي  -تل هاي اندام و تنهانواع آ -الین IVست کامل  -ست احیاء پیشرفته و اینتوباسیون -اکسی متر

 تریاژ )

 نفر5 تعداد سهمیه 3

 نجات از خودروي حادثه دیده که وضعیت پایدار ندارد عنوان مسابقه 4

 100مجموع =                  40مهارت=     30دقت=    30سرعت= حداکثر امتیاز 5

ادثه دیده ناپایدار است و احتمال سقوط خودرو وجود آشنایی نجاتگران با حوادثی که در آن خودروي ح هدف ازبرگزاري 6
 دارد

 در جاده هاي کوهستانی، اتوبانها و جاده هاي اصلی که داراي پل هستند کاربرد عملیاتی 7

 سایت جاده که پل یا گاردریل داشته باشند فضاي  مناسب 8

9 
 تجهیزات الزم

تجهیزات کامل  -تجهیزات ایمنی فردي -تجهیزات اعالم هشدار-خودروي آمبوالنس -خودروي نجات
طناب محکم، سیم بکسل طویل، تجهیزات فیکس خودرو و وینچ خود  -کمکهاي اولیه و فوریتهاي پزشکی

 کشش، سطل شن، بیلچه

10 

 خطا

 عدم استفاده از تجهیزات مناسب مورد نیاز -1
 عدم مدیریت مناسب صحنه حادثه و تیم عملیاتی توسط لیدر -2
 تثبیت صحیح صحنه حادثه و مخاطراتعدم رعایت ایمنی و  -3
 ارزیابی نکردن کامل صحنه حادثه در بدو ورود به صحنه -4
 عدم تثبیت فوري و صحیح خودروي حادثه دیده -5
 دستیابی و رهاسازي ناصحیح مصدوم -6
 عدم ارزیابی صحیح عالئم حیاتی -7
 انجام ندادن اقدامات پزشکی اولیه و مراقبت از مصدوم -8
 حین کارعدم رعایت اصول ایمنی در  -9

 عدم رعایت اصول حمل مصدوم در آبها -10
 انجام ندادن ارزیابی ثانویه صحنه حادثه و اقدامات تکمیلی براي پایان دادن به عملیات -۱۱

زمان در نظر گرفته  11
 شده

 دقیقه 10
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 جمعیت هالل احمر جمهوري اسالمی ایران
 دستورالعمل اجـــرایی مسابقات تخصصی امداد و نجات   عنوان دستورالعمل 

  95بهــــار  تاریخ شروع اجراء RC.RO.AP.WI.07 /00 شماره دستورالعمل

 آزمایشـی  تاریخ اعتبار 00 شماره بازنگري

 

 توضیحات عنوان ردیف

 جستجو و نجات در حوادث جاده اي )7(  مسابقه رشته 1

 وسایل همراه تیم 2

       نجات  خودروي -1

 آمبوالنس (مجهز به دستگاه ساکشن و امکانات اکسیژن تراپی)-2

 برانکارد (دستی و ماشینی)-3

 تجهیزات کامل ست نجات هیدرولیک-4

 تجهیزات کامل ست نجات پنوماتیک-5

 تجهیزات اعالم هشدار (دوك، نوار خطر، تابلوي ایست، مشعل)-6

ضدآب،کاله ایمنی، دستکش، کفش مناسب، عینک یا  تجهیزات ایمنی فردي (لباس مناسب، لباس-7
 محافظ صورت، ماسک پزشکی و ضد دود، هد المپ)

پالس  -گلوکومتر-فشارسنج  -تجهیزات کمکهاي اولیه و فوریتهاي پزشکی( جعبه کامل کمکهاي اولیه-8
نوارهاي  -تنهانواع آتل هاي اندام و  -الین IVست کامل  -ست احیاء پیشرفته و اینتوباسیون -اکسی متر

 تریاژ )

 طناب محکم، سیم بکسل طویل، تجهیزات فیکس خودرو و وینچ خود کشش، سطل شن، بیلچه -9

 نفر  5 تعداد سهمیه 3

 نجات مصدوم از خودرو ئی که در وضعیت واژگونی به پهلو قرار گرفته عنوان 4

 100مجموع =                  40مهارت=     30دقت=    30سرعت= حداکثر امتیاز 5

 هدف ازبرگزاري 6
آشنایی نجاتگران با نحوه برخورد با حوادثی که در آن دستیابی و رهاسازي مصدوم به راحتی امکان پذیر 

 نیست
 در خودروهایی که وضعیت ناپایدار و به پهلو قرار گرفته اند کاربرد عملیاتی 7

 سایت جاده فضاي  مناسب 8

 تجهیزات الزم 9
تجهیزات کامل  -تجهیزات ایمنی فردي -تجهیزات اعالم هشدار-خودروي آمبوالنس -خودروي نجات

طناب محکم، سیم بکسل طویل، تجهیزات فیکس خودرو و وینچ خود  -کمکهاي اولیه و فوریتهاي پزشکی
 کشش

 خطا 10

 عدم استفاده از تجهیزات مناسب مورد نیاز -1
 ملیاتی توسط لیدرعدم مدیریت مناسب صحنه حادثه و تیم ع -2
 عدم رعایت ایمنی و تثبیت صحیح صحنه حادثه و مخاطرات -3
 ارزیابی نکردن کامل صحنه حادثه در بدو ورود به صحنه -4
 عدم تثبیت فوري و صحیح خودروي حادثه دیده -5

 دستیابی و رهاسازي ناصحیح مصدوم -6

 عدم ارزیابی صحیح عالئم حیاتی -7

 ت از مصدومانجام ندادن اقدامات پزشکی اولیه و مراقب -8

 عدم رعایت اصول ایمنی در حین کار -9

 عدم رعایت اصول حمل مصدوم در آبها -10

 انجام ندادن ارزیابی ثانویه صحنه حادثه و اقدامات تکمیلی براي پایان دادن به عملیات -11

 دقیقه 40 زمان در نظر گرفته شده 11
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 جمعیت هالل احمر جمهوري اسالمی ایران
 دستورالعمل اجـــرایی مسابقات تخصصی امداد و نجات   عنوان دستورالعمل 

  95بهــــار  تاریخ شروع اجراء RC.RO.AP.WI.07 /00 شماره دستورالعمل

 آزمایشـی  تاریخ اعتبار 00 شماره بازنگري

 

 

 توضیحات عنوان ردیف

 جاده ايجستجو و نجات در حوادث  )8(  مسابقه رشته 1

2 

 وسایل همراه تیم

       خودروي نجات  -1
 آمبوالنس (مجهز به دستگاه ساکشن و امکانات اکسیژن تراپی)-2
 برانکارد (دستی و ماشینی)-3
 تجهیزات کامل ست نجات هیدرولیک-4
 تجهیزات کامل ست نجات پنوماتیک-5
 تجهیزات اعالم هشدار (دوك، نوار خطر، تابلوي ایست، مشعل)-6
تجهیزات ایمنی فردي (لباس مناسب، لباس ضدآب،کاله ایمنی، دستکش، کفش مناسب، عینک یا -7

 محافظ صورت، ماسک پزشکی و ضد دود، هد المپ)
 -گلوکومتر-فشارسنج  -تجهیزات کمکهاي اولیه و فوریتهاي پزشکی( جعبه کامل کمکهاي اولیه-8

 -انواع آتل هاي اندام و تنه -الین IVکامل ست  -ست احیاء پیشرفته و اینتوباسیون -پالس اکسی متر
 نوارهاي تریاژ )

 نفر5 تعداد سهمیه 3

 نجات مصدوم از خودرو ئی که روي سقف قرار گرفته عنوان مسابقه 4

 100مجموع =                  40مهارت=     30دقت=    30سرعت= حداکثر امتیاز 5

 هدف ازبرگزاري 6
برخورد با حوادثی که خودروها روي سقف قرار گرفته اند و امکان ورود و خروج و  آشنایی نجاتگران با چگونگی

 رهاسازي آسان مصدوم وجود ندارد.

 در حوادثی که خودرو روي سقف قرار گرفته اند.  کاربرد عملیاتی 7

 سایت جاده اي فضاي  مناسب 8

9 
 تجهیزات الزم

تجهیزات کامل  -تجهیزات ایمنی فردي -دارتجهیزات اعالم هش-خودروي آمبوالنس -خودروي نجات
طناب محکم، سیم بکسل طویل، تجهیزات  -ست نجات هیدرولیک -کمکهاي اولیه و فوریتهاي پزشکی

 فیکس خودرو و وینچ خود کشش

10 

 خطا

 عدم استفاده از تجهیزات مناسب مورد نیاز -1
 عدم مدیریت مناسب صحنه حادثه و تیم عملیاتی توسط لیدر -2
 ایمنی و تثبیت صحیح صحنه حادثه و مخاطراتعدم رعایت  -3
 ارزیابی نکردن کامل صحنه حادثه در بدو ورود به صحنه -4
 عدم تثبیت فوري و صحیح خودروي حادثه دیده -5
 دستیابی و رهاسازي ناصحیح مصدوم -6
 عدم ارزیابی صحیح عالئم حیاتی -7
 انجام ندادن اقدامات پزشکی اولیه و مراقبت از مصدوم -8
 یمنی در حین کارعدم رعایت اصول ا -9

 عدم رعایت اصول حمل مصدوم در آبها -10
 انجام ندادن ارزیابی ثانویه صحنه حادثه و اقدامات تکمیلی براي پایان دادن به عملیات -11

 دقیقه 40 زمان در نظر گرفته شده 11
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 جمعیت هالل احمر جمهوري اسالمی ایران
 دستورالعمل اجـــرایی مسابقات تخصصی امداد و نجات   عنوان دستورالعمل 

  95بهــــار  تاریخ شروع اجراء RC.RO.AP.WI.07 /00 شماره دستورالعمل

 آزمایشـی  تاریخ اعتبار 00 شماره بازنگري

 
 

 

 توضیحات عنوان ردیف

 جستجو و نجات در حوادث جاده اي )9(  مسابقه رشته 1
2 

 وسایل همراه تیم

       خودروي نجات  -1
 آمبوالنس (مجهز به دستگاه ساکشن و امکانات اکسیژن تراپی)-2
 برانکارد (دستی و ماشینی)-3
 تجهیزات کامل ست نجات هیدرولیک-4
 تجهیزات کامل ست نجات پنوماتیک-5
 تجهیزات اعالم هشدار (دوك، نوار خطر، تابلوي ایست، مشعل)-6
اسب، لباس ضدآب،کاله ایمنی، دستکش، تجهیزات ایمنی فردي (لباس من-7

 کفش مناسب، عینک یا محافظ صورت، ماسک پزشکی و ضد دود، هد المپ)
 -تجهیزات کمکهاي اولیه و فوریتهاي پزشکی( جعبه کامل کمکهاي اولیه-8

 -ست احیاء پیشرفته و اینتوباسیون -پالس اکسی متر -گلوکومتر-فشارسنج 
 نوارهاي تریاژ ) -اندام و تنه انواع آتل هاي -الین IVست کامل 

طناب محکم، سیم بکسل طویل، تجهیزات فیکس خودرو و وینچ خود  -9
 کشش، سطل شن، بیلچه

 نفر5 تعداد سهمیه 3

 اطفاء حریق خودرو تصادفی عنوان مسابقه 4

 100مجموع =                  40مهارت=     30دقت=    30سرعت= حداکثر امتیاز 5

 بهبود مدیریت صحنه حادثه و اطفاء حریق و کنترل صحنه تصادف زاريهدف ازبرگ 6

 در رخدادهایی که در اتوبان ها و بزرگ راهها صورت می پذیرد. کاربرد عملیاتی 7

 سایت جاده اي فضاي  مناسب 8

9 
 تجهیزات الزم

تجهیزات ایمنی  -تجهیزات اعالم هشدار-خودروي آمبوالنس -خودروي نجات
کپسول هاي اطفاء  -ت کامل کمکهاي اولیه و فوریتهاي پزشکیتجهیزا -فردي

 AFTیا  HNEحریق دستگاه 

10 

 خطا

 عدم اطفاء حریق-1
 استفاده ناصحیح از وسایل اطفاء -2
 عدم ثبت منطقه تصادف -3
 عدم رعایت ایمنی -4

زمان در نظر گرفته  11
 شده

 دقیقه 20
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 جمعیت هالل احمر جمهوري اسالمی ایران
 دستورالعمل اجـــرایی مسابقات تخصصی امداد و نجات   عنوان دستورالعمل 

  95بهــــار  تاریخ شروع اجراء RC.RO.AP.WI.07 /00 شماره دستورالعمل

 آزمایشـی  تاریخ اعتبار 00 شماره بازنگري

 
 
 

 توضیحات عنوان ردیف

 ستجو و نجات در ارتفاع و فضاهاي معلق و کوهستانج )1(  مسابقه رشته 1

 وسایل همراه تیم 2

 خودکار -1
 مداد -2
 پاك کن -3
 تراش -4
 خط کش-5
 پرگار -6

 نفر5 تعداد سهمیه 3

 آزمون کتبی عنوان 4

 100مجموع =  حداکثر امتیاز 5

 سنجش دانش امدادگران و نجاتگران هدف ازبرگزاري 6

 جهت طرحهاي عملیاتی  کاربرد عملیاتی 7

 کالس یا سالن فضاي  مناسب 8

 لوازم التحریر تجهیزات الزم 9

 خطا در سواالت تستی خطا 10

 دقیقه 50 زمان در نظر گرفته شده 11
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 جمعیت هالل احمر جمهوري اسالمی ایران
 دستورالعمل اجـــرایی مسابقات تخصصی امداد و نجات   عنوان دستورالعمل 

  95بهــــار  تاریخ شروع اجراء RC.RO.AP.WI.07 /00 شماره دستورالعمل

 آزمایشـی  تاریخ اعتبار 00 شماره بازنگري

 
 

 توضیحات عنوان ردیف
 جستجو و نجات در ارتفاع و فضاهاي معلق و کوهستان )2(  مسابقه رشته 1

 وسایل همراه تیم 2

کارابین -5طناب دینامیک -4طناب استاتیک -3ات (هارنس)صندلی نج-2کاله ایمنی-1
 -11حلقه پروستیک  -10طناب انفرادي  -9نوار  -8متري  6تسمه -7اسلینگ -6پیچ دار 

کارابین  -13یومار  -12آي دي راك) -استوپر-ابزار فرود و حمایت و انتقال بار(گیري گیري
 -19قرقره دوبل-twin 18ره قرق-17بسکت -16لوازم آتل  -15تسمه پارکاپ -14ساده 

کرول سینه  GPSدستگاه  -23پتو  -22صفحه تقسیم  -21سفره نجات  -20قرقره ساده 
پوشاك و کفش مناسب -25لوازم شخصی و عمومی کوهپیمایی (مثل کوله پشتی و...)  -24

 کوهپیمایی و وسایل و تجهیزات ارتباط رادیویی
 

 نفر5 تعداد سهمیه 3

 یت مصدومتثب عنوان مسابقه 4

 100مجموع =                  40مهارت=     30دقت=    30سرعت= حداکثر امتیاز 5

 ارتقاء سطح دانش علمی و عملی جهت انتقال ایمنی مصدومین کوهستان هدف ازبرگزاري 6

 انتقال مصدومین به وسیله نقلیه  کاربرد عملیاتی 7

  فضاي  مناسب 8

 کارابین -تسمه  –بسکت  تجهیزات الزم 9

 خطا 10

فیکس نبودن مصدوم (هنگام بلند کردن قسمت سر بسکت و بلند کردن قسمت پا و -1
 پشت و روکردن بسکت) 

 عبور تسمه هاي مهارکننده مصدوم در بسکت از روي قسمت بدنه فلزي بسکت-2
 فیکس نبودن سر مصدوم داخل بسکت-3
 نداشتن کاله ایمنی مصدوم داخل بسکت-4
سمه ها بطوریکه باعث فشار به عضالت ران پا گردد (نداشتن گره هاي بسته شدن ت-5

 استوپ و مهار مهار در حلقه هاي عبوري از ران)
 برداشتن و گذاشتن بسکت بدون شماره و دستور فرمانده-6
 نحوه ورود بسکت به آمبوالنس از طرف پا باشد نه سر-7
نده مصدوم در قسمت سینه و نداشتن استوب و مهار و گره در تسمه ضربدري مهارکن-8

 انتقال فشار به قسمت سر.
 منظم نبودن کار بسته بندي-9

 نداشتن پتو و آتل گردن -10
 پیدا کردن موقعیت مصدوم-11
 درست زده نشدن گره ها (بجاي گره حلقه مشابه گره زده شود)-12

 دقیقه 10 زمان در نظر گرفته شده 11
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 جمعیت هالل احمر جمهوري اسالمی ایران
 دستورالعمل اجـــرایی مسابقات تخصصی امداد و نجات   عنوان دستورالعمل 

  95بهــــار  تاریخ شروع اجراء RC.RO.AP.WI.07 /00 شماره دستورالعمل

 آزمایشـی  تاریخ اعتبار 00 شماره بازنگري

 
 
 

 توضیحات عنوان ردیف

 جستجو و نجات در ارتفاع و فضاهاي معلق و کوهستان )3(  همسابق رشته 1
2 

 وسایل همراه تیم

-5طناب دینامیک -4طناب استاتیک -3صندلی نجات (هارنس)-2کاله ایمنی-1
حلقه  -10طناب انفرادي  -9نوار  -8متري  6تسمه -7اسلینگ -6کارابین پیچ دار 

آي دي راك) -استوپر-ي گیريابزار فرود و حمایت و انتقال بار(گیر -11پروستیک 
قرقره -17بسکت -16لوازم آتل  -15تسمه پارکاپ -14کارابین ساده  -13یومار  -12

twin 18-پتو  -22صفحه تقسیم  -21سفره نجات  -20قرقره ساده  -19قرقره دوبل
لوازم شخصی و عمومی کوهپیمایی (مثل کوله  -24کرول سینه  GPSدستگاه  -23

و کفش مناسب کوهپیمایی و وسایل و تجهیزات ارتباط پوشاك -25پشتی و...) 
 رادیویی

 نفر5 تعداد سهمیه 3

 صعود معلق میمونی عنوان مسابقه 4

 100مجموع =                  40مهارت=     30دقت=    30سرعت= حداکثر امتیاز 5

 آمادگی صعود به ارتفاع درشرایط خاص هدف ازبرگزاري 6

 د در فضاي معلق صعو کاربرد عملیاتی 7

  فضاي  مناسب 8

 پروستیک -طنابچه  –یومار  –کاله  –هارنس  تجهیزات الزم 9

10 
 خطا

 خود حمایت در هر لحظه از کار صعود 2نداشتن  -1
 استفاده نکردن از ابزارهاي استاندارد -2
 بازبودن پیچ کارابین ها - 3
 نداشتن کاله ایمنی - 4

زمان در نظر گرفته  11
 شده

 دقیقه 3-5
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 جمعیت هالل احمر جمهوري اسالمی ایران
 دستورالعمل اجـــرایی مسابقات تخصصی امداد و نجات   عنوان دستورالعمل 

  95بهــــار  تاریخ شروع اجراء RC.RO.AP.WI.07 /00 شماره دستورالعمل

 آزمایشـی  تاریخ اعتبار 00 شماره بازنگري

 
 

 

 

 توضیحات عنوان ردیف

 جستجو و نجات در ارتفاع و فضاهاي معلق و کوهستان )4(  مسابقه رشته 1

 وسایل همراه تیم 2

طناب -4طناب استاتیک -3صندلی نجات (هارنس)-2کاله ایمنی-1
 -9نوار  -8متري  6تسمه -7اسلینگ -6کارابین پیچ دار -5دینامیک 

ابزار فرود و حمایت و انتقال  -11پروستیک  حلقه -10طناب انفرادي 
-14کارابین ساده  -13یومار  -12آي دي راك) -استوپر-بار(گیري گیري
قرقره -twin 18قرقره -17بسکت -16لوازم آتل  -15تسمه پارکاپ 

 -23پتو  -22صفحه تقسیم  -21سفره نجات  -20قرقره ساده  -19دوبل
و عمومی کوهپیمایی لوازم شخصی  -24کرول سینه  GPSدستگاه 

پوشاك و کفش مناسب کوهپیمایی و وسایل -25(مثل کوله پشتی و...) 
 و تجهیزات ارتباط رادیویی

 نفر5 تعداد سهمیه 3

 عبور از معبر بوسیله سیستم تیرول عنوان 4

 حداکثر امتیاز 5
مجموع =                  40مهارت=     30دقت=    30سرعت=

100 

 ارتقاع سطح اعتماد بنفس هدف ازبرگزاري 6

 افزایش سرعت عملیاتی -عبور از شکافها و دره هاي صعب العبور کاربرد عملیاتی 7

 محیط کوهستانی و طبیعی فضاي  مناسب 8

 پقرقره -طناب –کاله  –هارنس  تجهیزات الزم 9

 خطا 10

 نداشتن خود حمایت -1
 استفاده نکردن از طناب دوم (عبور از تک طناب) -2
 استفاده نکردن از قرقره ها -3
 افتادن لوازم تجهیزات به پایین-4
 بازبودن پیچ کارابین ها-5
بازکردن خود حمایت قبل از بازکردن قرقره ها و آزادي از -6

 تیرول
 دقیقه 5-3 زمان در نظر گرفته شده 11
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 جمعیت هالل احمر جمهوري اسالمی ایران
 دستورالعمل اجـــرایی مسابقات تخصصی امداد و نجات   عنوان دستورالعمل 

  95بهــــار  تاریخ شروع اجراء RC.RO.AP.WI.07 /00 شماره دستورالعمل

 آزمایشـی  تاریخ اعتبار 00 شماره بازنگري

 
 

 توضیحات عنوان ردیف

 معلق و کوهستانجستجو و نجات در ارتفاع و فضاهاي  )5(  مسابقه رشته 1

 وسایل همراه تیم 2

-5طناب دینامیک -4طناب استاتیک -3صندلی نجات (هارنس)-2کاله ایمنی-1
حلقه  -10طناب انفرادي  -9نوار  -8متري  6تسمه -7اسلینگ -6کارابین پیچ دار 

 -12آي دي راك) -استوپر-ابزار فرود و حمایت و انتقال بار(گیري گیري -11پروستیک 
 twinقرقره -17بسکت -16لوازم آتل  -15تسمه پارکاپ -14کارابین ساده  -13یومار 

 -23پتو  -22صفحه تقسیم  -21سفره نجات  -20قرقره ساده  -19قرقره دوبل-18
لوازم شخصی و عمومی کوهپیمایی (مثل کوله پشتی و...)  -24کرول سینه  GPSدستگاه 

 ارتباط رادیویی پوشاك و کفش مناسب کوهپیمایی و وسایل و تجهیزات-25

 نفر5 تعداد سهمیه 3

ایجاد سیستم باالکشی ( قرقره ها و سه پایه  نجات) (بوسیله قرقره ها و سیستم  عنوان 4
 کانترویت)

 100مجموع =                  40مهارت=     30دقت=    30سرعت= حداکثر امتیاز 5

 افزایش مهارت جهت عملیات نجات از عمق هدف ازبرگزاري 6

 انتقال مصدومین از قسمتهاي عمیق به سطوح باالتر  کاربرد عملیاتی 7

 محیط کوهستانی و طبیعی فضاي  مناسب 8

 قرقره –کاله  –هارنس  تجهیزات الزم 9

 خطا 10

 نداشتن خود حمایت -1
 استفاده نکردن از طناب دوم (عبور از تک طناب) -2
 استفاده نکردن از قرقره ها  -3
 به پایین افتادن لوازم تجهیزات -4
 بازبودن پیچ کارابین ها  -5
 بازکردن خود حمایت قبل از بازکردن قرقره ها و آزادي از تیرول -6

 کاربا سه پایه

 عدم ایجاد صحیح سیستم قرقره ها -7
 عدم تثبیت پایه هاي سه پایه -8

 نداشتن خودحمایت نجاتگران -9

 باز بودن پیچ کارابین ها -10

 مصدومنداشتن کاله ایمنی نجاتگران و  -11

 عدم استفاده از تجهیزات نامناسب -12

 دقیقه 20 – 15 زمان در نظر گرفته شده 11
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 جمعیت هالل احمر جمهوري اسالمی ایران
 دستورالعمل اجـــرایی مسابقات تخصصی امداد و نجات   عنوان دستورالعمل 

  95بهــــار  تاریخ شروع اجراء RC.RO.AP.WI.07 /00 شماره دستورالعمل

 آزمایشـی  تاریخ اعتبار 00 شماره بازنگري

 

 

 توضیحات عنوان ردیف

 جستجو و نجات در ارتفاع و فضاهاي معلق و کوهستان )6(  مسابقه رشته 1

 وسایل همراه تیم 2

-5طناب دینامیک -4طناب استاتیک -3صندلی نجات (هارنس)-2کاله ایمنی-1
حلقه  -10طناب انفرادي  -9نوار  -8متري  6تسمه -7اسلینگ -6ابین پیچ دار کار

آي دي راك) -استوپر-ابزار فرود و حمایت و انتقال بار(گیري گیري -11پروستیک 
قرقره -17بسکت -16لوازم آتل  -15تسمه پارکاپ -14کارابین ساده  -13یومار  -12

twin 18-پتو  -22صفحه تقسیم  -21نجات سفره  -20قرقره ساده  -19قرقره دوبل
لوازم شخصی و عمومی کوهپیمایی (مثل کوله  -24کرول سینه  GPSدستگاه  -23

پوشاك و کفش مناسب کوهپیمایی و وسایل و تجهیزات ارتباط -25پشتی و...) 
 رادیویی

 نفر5 تعداد سهمیه 3

 نجات از تله کابین با سفره نجات عنوان 4

 100مجموع =                  40مهارت=     30دقت=    30سرعت= حداکثر امتیاز 5

 ارتقاء سطح مهارت جهت پاسخگویی به حوادث تله کابین هدف ازبرگزاري 6

 نجات افراد محبوس در تله کابین کاربرد عملیاتی 7

 ایجاد سایت یا محیط طبیعی فضاي  مناسب 8

 ...راك و –آي دي  –طناب  –کاله  –هارنس  تجهیزات الزم 9

 خطا 10

ـ نحوه رسیدن به باالي کابل از پایه با دو خودحمایت ( دائما یک خود حمایت 1
 داشته باشد) نداشته باشد

 حرکت روي کابل با خود حمایت نباشد – 2
 باز بودن پیچ کارابین هاي پیچ دار -3
 نداشتن کاله ایمنی -4
 استفاده نکردن از هارنس نجات -5
 بزارهاي نامناسب کار ( باید با راك یا آي دي انجام شود)فرود دادن مصدوم با ا -6
 خودحمایت نداشتن مصدوم  -7
 نداشتن کاله ایمنی مصدوم -8

زمان در نظر گرفته  11
 شده

 دقیقه 30
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 جمعیت هالل احمر جمهوري اسالمی ایران
 دستورالعمل اجـــرایی مسابقات تخصصی امداد و نجات   عنوان دستورالعمل 

  95بهــــار  تاریخ شروع اجراء RC.RO.AP.WI.07 /00 شماره دستورالعمل

 آزمایشـی  تاریخ اعتبار 00 شماره بازنگري

 
 

 توضیحات عنوان ردیف

 جستجو و نجات در ارتفاع و فضاهاي معلق و کوهستان )7(  مسابقه رشته 1

 وسایل همراه تیم 2

طناب -4طناب استاتیک -3صندلی نجات (هارنس)-2اله ایمنیک-1
طناب  -9نوار  -8متري  6تسمه -7اسلینگ -6کارابین پیچ دار -5دینامیک 

-ابزار فرود و حمایت و انتقال بار(گیري گیري -11حلقه پروستیک  -10انفرادي 
 -15تسمه پارکاپ -14کارابین ساده  -13یومار  -12آي دي راك) -استوپر

 -20قرقره ساده  -19قرقره دوبل-twin 18قرقره -17بسکت -16آتل  لوازم
 -24کرول سینه  GPSدستگاه  -23پتو  -22صفحه تقسیم  -21سفره نجات 

پوشاك و کفش -25لوازم شخصی و عمومی کوهپیمایی (مثل کوله پشتی و...) 
 مناسب کوهپیمایی و وسایل و تجهیزات ارتباط رادیویی

 نفر5 تعداد سهمیه 3

 فرود از بالگرد عنوان 4

 100مجموع =                  40مهارت=     30دقت=    30سرعت= حداکثر امتیاز 5

 تمرین عملی فرود از بالگرد -افزایش اعتماد بنفس هدف ازبرگزاري 6

 در عملیات نجات بوسیله بالگرد کاربرد عملیاتی 7

 بالگرد -سایت  فضاي  مناسب 8

 بالگرد –رنس ها تجهیزات الزم 9

 خطا 10

 باشد . 60زاویه کارگاه بالگرد بیش از   -1
 استفاده از دو سمت بالگرد در فرود .  -2
استفاده از یک رشته طناب بلند یا دو رشته به هم بسته شده در دو  -3

 طرف بالگرد (اتصال طناب هاي دو طرف)
توسط  تبدیل جهت طناب و کارگاه توسط سیم بکسل باالي در بالگرد -4

 گره خودحمایت
 آماده شدن براي فرود بدون خودحمایت -5
 استفاده نکردن از ابزارهاي قفل شونده حین فرود -6
 نداشتن کاله ایمنی و عینک -7
 استفاده نکردن از هارنس نجات -8
 درست نرفتن به زیر بالگرد هنگام شروع فرود -9
ستادن آزاد ته نبستن چیز سنگین مثل کوله پشتی به ته طناب و فر -10

 طناب به پایین بصورت آزاد
 دقیقه 5-3 زمان در نظر گرفته شده 11
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 جمعیت هالل احمر جمهوري اسالمی ایران
 دستورالعمل اجـــرایی مسابقات تخصصی امداد و نجات   عنوان دستورالعمل 

  95بهــــار  تاریخ شروع اجراء RC.RO.AP.WI.07 /00 شماره دستورالعمل

 آزمایشـی  تاریخ اعتبار 00 شماره بازنگري

 
 

 توضیحات عنوان ردیف
 جستجو و نجات در ارتفاع و فضاهاي معلق و کوهستان )8(  مسابقه رشته 1

 وسایل همراه تیم 2

طناب -4طناب استاتیک -3صندلی نجات (هارنس)-2کاله ایمنی-1
 -9نوار  -8متري  6تسمه -7اسلینگ -6چ دار کارابین پی-5دینامیک 

ابزار فرود و حمایت و انتقال  -11حلقه پروستیک  -10طناب انفرادي 
-14کارابین ساده  -13یومار  -12آي دي راك) -استوپر-بار(گیري گیري
قرقره -twin 18قرقره -17بسکت -16لوازم آتل  -15تسمه پارکاپ 

 -23پتو  -22صفحه تقسیم  -21سفره نجات  -20قرقره ساده  -19دوبل
لوازم شخصی و عمومی کوهپیمایی (مثل  -24کرول سینه  GPSدستگاه 

پوشاك و کفش مناسب کوهپیمایی و وسایل و -25کوله پشتی و...) 
 تجهیزات ارتباط رادیویی

 نفر5 تعداد سهمیه 3

 پیدا کردن موقعیت تعیین شده عنوان 4

 100مجموع =                  40مهارت=     30دقت=    30سرعت= حداکثر امتیاز 5

 GPSافزایش مهارت و دانش علمی براي کار با تجهیزات پیشرفته  هدف ازبرگزاري 6

 موقعیت یابی مصدومین کاربرد عملیاتی 7

 محیط طبیعی یا کوهستان فضاي  مناسب 8

 GPS -نقشه  تجهیزات الزم 9

 خطا 10
 شدن راهنمایی داوران سه راهپیدا نکردن موقعیت داده شده و گم  -1
 جداشدن افراد تیم از همدیگر و ضعف سیستم فرماندهی -2

 GPSخاموش شدن  -3

زمان در نظر گرفته  11
 شده

 دقیقه  20
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 جمعیت هالل احمر جمهوري اسالمی ایران
 دستورالعمل اجـــرایی مسابقات تخصصی امداد و نجات   عنوان دستورالعمل 

  95بهــــار  تاریخ شروع اجراء RC.RO.AP.WI.07 /00 شماره دستورالعمل

 آزمایشـی  تاریخ اعتبار 00 شماره بازنگري

 
 

 توضیحات عنوان ردیف

 جستجو و نجات در ارتفاع و فضاهاي معلق و کوهستان )9(  مسابقه رشته 1

 وسایل همراه تیم 2

طناب دینامیک -4طناب استاتیک -3صندلی نجات (هارنس)-2کاله ایمنی-1
 -10طناب انفرادي  -9نوار  -8متري  6تسمه -7اسلینگ -6کارابین پیچ دار -5

آي -استوپر-ابزار فرود و حمایت و انتقال بار(گیري گیري -11حلقه پروستیک 
-16لوازم آتل  -15تسمه پارکاپ -14کارابین ساده  -13یومار  -12دي راك) 

 -21سفره نجات  -20قرقره ساده  -19قرقره دوبل-twin 18قرقره -17کت بس
لوازم شخصی و  -24کرول سینه  GPSدستگاه  -23پتو  -22صفحه تقسیم 

پوشاك و کفش مناسب -25عمومی کوهپیمایی (مثل کوله پشتی و...) 
 کوهپیمایی و وسایل و تجهیزات ارتباط رادیویی

 نفر5 تعداد سهمیه 3

 ه سازي ارتفاعرا عنوان 4

 100مجموع =                  40مهارت=     30دقت=    30سرعت= حداکثر امتیاز 5

 تمرین عملیاتی جهت رهاسازي در ارتفاع هدف ازبرگزاري 6

 رهاسازي و نجات افراد از ارتفاع و دیواره ها کاربرد عملیاتی 7

 محیط کوهستانی یا سایت فضاي  مناسب 8

 طناب -هانس  –کاله  تجهیزات الزم 9

 خطا 10

 فرود نجاتگر با ابزارهاي نامناسب براي نجات -1
 نداشتن کاله ایمنی -2

 باز بودن پیچ هاي کارابین هاي پیج دار -3

 نداشتن خودحمایت مصدوم در هر لحظه کار -4

 انتقال وزن مصدوم با شوك زیاد -5

 ازياستفاده از لوازم غیراستاندارد و نامناسب هنگام رهاس -6

 فرود دادن مصدوم با ابزارهاي نامناسب کار -7

 گرفته نشدن مصدوم توسط نجاتگران پایین -8

 دقیقه  15 زمان در نظر گرفته شده 11
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 جمعیت هالل احمر جمهوري اسالمی ایران
 دستورالعمل اجـــرایی مسابقات تخصصی امداد و نجات   عنوان دستورالعمل 

  95بهــــار  تاریخ شروع اجراء RC.RO.AP.WI.07 /00 شماره دستورالعمل

 آزمایشـی  تاریخ اعتبار 00 شماره بازنگري

 
 

 توضیحات عنوان ردیف

 جستجو و نجات در آوار )1(  مسابقه رشته 1

 وسایل همراه تیم 2

 خودکار -1
 مداد -2
 پاك کن -3
 تراش -4
 خط کش -5
 پرگار -6

 نفر5 تعداد سهمیه 3

 آزمون کتبی عنوان 4

 100مجموع =                  40مهارت=     30دقت=    30سرعت= حداکثر امتیاز 5

 سنجش دانش امدادگران و نجاتگران هدف ازبرگزاري 6

 جهت طراحی عملیاتی کاربرد عملیاتی 7

 کالس یا سالن فضاي  مناسب 8

 لوازم التحریر تجهیزات الزم 9

 سواالت تستی خطا در خطا 10

 دقیقه  50 زمان در نظر گرفته شده 11
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 جمعیت هالل احمر جمهوري اسالمی ایران
 دستورالعمل اجـــرایی مسابقات تخصصی امداد و نجات   عنوان دستورالعمل 

  95بهــــار  تاریخ شروع اجراء RC.RO.AP.WI.07 /00 شماره دستورالعمل

 آزمایشـی  تاریخ اعتبار 00 شماره بازنگري

 
 

 توضیحات عنوان ردیف
 جستجو و نجات در آوار )2(  مسابقه رشته 1

 وسایل همراه تیم 2

 –عینک ایمنی  -کفش ایمنی –دستکش کار  –کاله ایمنی  -پتک –لباس یک سره قرمز 
تخته مخصوص صدمات  –تل گردنی آ –چوب بر  –بتن بر  –چراغ قوه  –بیلچه  –ماسک 

 –تخته مخصوص صدمات نخاعی تمام تنه (النگ بک برد)  -نخاعی نیم تنه (شورت بک برد)
 زنده یاب –ست پنوماتیک (کامل)  –عدد  20الوار چوبی نیم متري 

 نفر5 تعداد سهمیه 3

 شمعک گذاري در معابر عنوان 4

 100مجموع =                  40ت=مهار     30دقت=    30سرعت= حداکثر امتیاز 5

 سنجش مهارت و سرعت در ایمن سازي سازههاي آوار، براي ورود به آنها هدف ازبرگزاري 6

 ایمن ساختن سازه هاي غیر مقاوم که در آنها بایستی عملیات جستجو و نجات انجام شود کاربرد عملیاتی 7

 ي چند ضلعیشکل و سازه هاVآوارها و سازه هاي  فضاي  مناسب 8

 تجهیزات الزم 9

 لوازم ایمنی فردي -1
 عدد 3                 متر 5/1سانت به طول  7*7الوار با مقطع  -2
 عدد 2                 متر 2سانت به طول  7*7الوار با مقطع  -3
 عدد 2                 متر  1سانت به طول  7*7الوار با مقطع  -4
 عدد 4                              نتسا 40سانت به طول  10*10گوه با مقطع  -5
 عدد 6                 سانت 15مثلث فارسی برتخته  یا فیبر با اضالع  -6
 عدد 1                 بیلچه امدادي -7
 عدد 2                       اره دستی -8
 عدد 20                                           سانتی 3میخ  -9

 عدد 20               سانتی 10میخ  -10
 عدد  2                   کیلویی 5/1چکش میخ کش  -11
 عدد 3                  میخ چادر -12
 نوار محدود کننده منطقه خط -13

 

 خطا 10

 ها صاف نبودن میخ-محکم نبودن میخها -1
 افتادن شمعک در انتهاي کار از طرفین ( با ضربه زدن داوربه شمعکها )  -2
 قرینه نبودن فارسی برها -3
 دن الوارها در طول کار روي سر و بدن نجاتگرانافتا -4
 ها کم یا زیاد بودن میخ -5
 پرت شدن چکش از دست امدادگر -6
 کنده شدن و پرت شدن سر فلزي چکش در طول کار -7

 دقیقه  12 زمان در نظر گرفته شده 11
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 جمعیت هالل احمر جمهوري اسالمی ایران
 دستورالعمل اجـــرایی مسابقات تخصصی امداد و نجات   عنوان دستورالعمل 

  95بهــــار  تاریخ شروع اجراء RC.RO.AP.WI.07 /00 شماره دستورالعمل

 آزمایشـی  تاریخ اعتبار 00 شماره بازنگري

 
 

 توضیحات عنوان ردیف

 جستجو و نجات در آوار )3(  مسابقه رشته 1

 وسایل همراه تیم 2
عینک  -کفش ایمنی –دستکش کار  –کاله ایمنی  -پتک –س یک سره قرمز لبا

تخته مخصوص  –آتل گردنی  –چوب بر  –بتن بر  –چراغ قوه  –بیلچه  –ماسک  –ایمنی 
تخته مخصوص صدمات نخاعی تمام تنه  -صدمات نخاعی نیم تنه (شورت بک برد)

 زنده یاب –اتیک (کامل) ست پنوم –عدد  20الوار چوبی نیم متري  –(النگ بک برد) 

 نفر5 تعداد سهمیه 3

 جابجایی آوار با استفاده از ست پنوماتیک عنوان 4
 100مجموع =                  40مهارت=     30دقت=    30سرعت= حداکثر امتیاز 5

 سنجش مهارت و سرعت عمل در استفاده از ست پنوماتیک هدف ازبرگزاري 6

ه سریع و کارآمد از ست پنوماتیک در جابجایی اجسام سنگین در آوار و ایجاد  راه استفاد کاربرد عملیاتی 7
 دسترسی به مصدوم و رهاسازي وي بصورت ایمن.

 سازه هاي بتونی و فلزي سنگین حداقل با یک تن وزن. فضاي  مناسب 8

 تجهیزات الزم 9

 لوازم ایمنی فردي -1
ط ، فشارشکن ، ست کامل پنوماتیک شامل (کیسه ها ، شلنگهاي راب -2

 کپسول ، کنترلر)
 نوار محدود کننده منطقه خطر -3
 عدد 20سانت به تعداد  60بطول  10*10الوار چوبی مقطع  -4
 دستگاه کمپرسور باد -5
 نوار محدود کننده منطقه خطر -6
 دیلم -7

 خطا 10

 تمام شدن هواي کپسول قبل از اتمام کار -1
 نداشتن اورینگ اتصال فشار شکن به کپسول -2
 ره کیسه هاباد کردن بیکبا -3
 بردن دست یا اندام دیگر نجاتگران زیر اجسام سنگین -4
 موازي و مرتب نچیدن الوار زیر اجسام -5
 عدم هماهنگی و بدون دستور کار کردن اعضاء گروه -6
 استفاده از کیسه کوچکتر زیر کیسه بزرگتر -7
 لغزیدن و افتادن کیسه باالیی از روي کیسه زیرین -8
 اتمام کارتمیز نکردن کیسه ها قبل و بعد از  -9

 دقیقه  10 زمان در نظر گرفته شده 11
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 جمعیت هالل احمر جمهوري اسالمی ایران
 دستورالعمل اجـــرایی مسابقات تخصصی امداد و نجات   عنوان دستورالعمل 

  95بهــــار  تاریخ شروع اجراء RC.RO.AP.WI.07 /00 شماره دستورالعمل

 آزمایشـی  تاریخ اعتبار 00 شماره بازنگري

 

 

 توضیحات عنوان ردیف
 جستجو و نجات در آوار )4(  مسابقه رشته 1

 وسایل همراه تیم 2

عینک ایمنی  -کفش ایمنی –دستکش کار  –کاله ایمنی  -پتک –لباس یک سره قرمز 
تخته مخصوص  – آتل گردنی –چوب بر  –بتن بر  –چراغ قوه  –بیلچه  –ماسک  –

تخته مخصوص صدمات نخاعی تمام تنه  -صدمات نخاعی نیم تنه (شورت بک برد)
 زنده یاب –ست پنوماتیک (کامل)  –عدد  20الوار چوبی نیم متري  –(النگ بک برد) 

 نفر5 تعداد سهمیه 3

 کار با دستگاه چوب بر عنوان 4

 100مجموع =                  40مهارت=     30دقت=    30سرعت= حداکثر امتیاز 5

 سنجش مهارت و سرعت عمل در استفاده از اره چوب بر هدف ازبرگزاري 6

 برش و برداشتن موانع چوبی در آوار براي دسترسی به مصدوم کاربرد عملیاتی 7

 فضاي  مناسب 8
قاب فلزي که محل قرار گیري قطعه چوبی از جنس نوپان به ضخامت یک سانتیمتر و 

 سانتیمتر می باشد. 80ابعاد 

 تجهیزات الزم 9
تیغه  -روغن -بنزین -دستمال براي تمیز کردن اره -اره چوب بر -لوازم ایمنی فردي

 اسپري تمیزکننده –نوار محدود کننده منطقه خطر -مناسب

 خطا 10

 اتمام سوخت قبل از پایان کار -1
 اتمام روغن قبل از پایان کار -2
 جام کارتمیز نبودن اره قبل و بعد از ان -3
 برخورد اره با فلز کنار قطعه چوبی یا هرچیز به غیر از قطعه چوبی -4
 عدم تسلط در نگهداري اره در طول کار -5
 عدم تساوي اضالع شکل خواسته شده -6
 برخورد تیغه با بدن امدادگر در هنگام حمل اره -7
برخورد تیغه با بدن امدادگر هنگامی که دستگاه اره روشن باشد منجر به حذف از  -8

 بقه می شودمسا
 برخورد تیغه با زمین هنگام روشن کردن اره -9

 استفاده بیش از چهار هندل براي روشن کردن اره -10
 خاموش شدن دستگاه در طول کار -11
 زمین گذاشتن دستگاه قبل از خاموش کردن -12
 خالص نکردن دستگاه قبل از زمین گذاشتن -13
 خالص نبودن یا نکردن دستگاه قبل از روشن کردن -14
 من و راحت براي کارعدم ایجاد محل ا -15
 عدم کنترل سوخت و روغن قبل از شروع عملیات -16

 دقیقه  3 زمان در نظر گرفته شده 11
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 جمعیت هالل احمر جمهوري اسالمی ایران
 دستورالعمل اجـــرایی مسابقات تخصصی امداد و نجات   عنوان دستورالعمل 

  95بهــــار  تاریخ شروع اجراء RC.RO.AP.WI.07 /00 شماره دستورالعمل

 آزمایشـی  تاریخ اعتبار 00 شماره بازنگري

 

 

 توضیحات عنوان ردیف

 جستجو و نجات در آوار )5(  مسابقه رشته 1

 وسایل همراه تیم 2

عینک ایمنی  -کفش ایمنی –دستکش کار  –کاله ایمنی  -پتک –لباس یک سره قرمز 
تخته مخصوص صدمات  –آتل گردنی  –چوب بر  –بتن بر  –چراغ قوه  –بیلچه  –ماسک  –

تخته مخصوص صدمات نخاعی تمام تنه (النگ بک برد)  -نخاعی نیم تنه (شورت بک برد)
 زنده یاب –ست پنوماتیک (کامل)  –عدد  20الوار چوبی نیم متري  –

 نفر5 تعداد سهمیه 3

 از دستگاههاي زنده یاب بیورادار زنده یاب  (بیوراداردلسار)جستجو و نجات با استفاده  عنوان 4

 100مجموع =                  40مهارت=     30دقت=    30سرعت= حداکثر امتیاز 5

 سنجش مهارت استفاده صحیح از دستگاه  زنده یاب بیورادار  هدف ازبرگزاري 6

 کاربرد عملیاتی 7
ورادار ، چیدمان صحیح قطعات و متعلقات استفاده صحیح از دستگاه زنده یاب بی

 دستگاه ، تشخیص و پیدا نمودن مصدوم زیر آوار

 فضاي  مناسب 8
فضاي بسته تونل شکل یا سازه زیر زمینی که در آن مصدوم رویت نشود و صداي آن 

 شنیده نشود.

 تجهیزات الزم 9
 -ی و ضد ضربهلب تاب مخصوص صنعت -دستگاه زنده یاب بیورادار -لوازم ایمنی فردي

 باطري اضافه زنده یاب -نرم افزار مخصوص بیورادار

 خطا 10

 اتمام باطري زنده یاب یا لب تاب در هنگام کار -1
 جلو یا کنار آنتن قرار گرفتن امدادگر در هنگام  زنده یابی -2
 استفاده اشتباه از آیکنهاي نرم افزار -3
 ثابت نکردن و افتادن آنتن هنگام کار -4
 ها و ... ، یونیت اصلی ، باطري زمین خوردن لب تاب -5
 کنده شدن کابلها در اثر کشش زیاد -6
 نصب بودن نرم افزاري غیر از نرم افزار زنده یاب روي لب تاب -7
 روشن کردن زنده یاب قبل از اتصال کابلها -8
 عدم تسلط به تحلیل سه پنجره مربوط به زنده بودن مصدوم -9

 دوممص 2دقیقه براي   10 زمان در نظر گرفته شده 11
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 جمعیت هالل احمر جمهوري اسالمی ایران
 دستورالعمل اجـــرایی مسابقات تخصصی امداد و نجات   عنوان دستورالعمل 

  95بهــــار  تاریخ شروع اجراء RC.RO.AP.WI.07 /00 شماره دستورالعمل

 آزمایشـی  تاریخ اعتبار 00 شماره بازنگري

 

 

 توضیحات عنوان ردیف

 جستجو و نجات در آوار )6(  مسابقه رشته 1

 وسایل همراه تیم 2

 -کفش ایمنی –دستکش کار  –کاله ایمنی  -پتک –لباس یک سره قرمز 
آتل  –چوب بر  –بتن بر  –چراغ قوه  –بیلچه  –ماسک  –عینک ایمنی 

تخته  -رد)تخته مخصوص صدمات نخاعی نیم تنه (شورت بک ب –گردنی 
 20الوار چوبی نیم متري  –مخصوص صدمات نخاعی تمام تنه (النگ بک برد) 

 زنده یاب –ست پنوماتیک (کامل)  –عدد 
 نفر5 تعداد سهمیه 3

 کار با دستگاه بتن بر عنوان 4

 100مجموع =                  40مهارت=     30دقت=    30سرعت= حداکثر امتیاز 5

 نجش مهارت و سرعت عمل در استفاده از اره بتن برس هدف ازبرگزاري 6

 برش و برداشتن موانع بتنی در آوار براي دسترسی به مصدوم کاربرد عملیاتی 7

سانتیمتر و  5تا  3قاب فلزي که محل قرار گیري قطعه بتنی به ضخامت  فضاي  مناسب 8
 متر) می باشد. 1سانتیمتر)  یا مربع شکل( با اضالع  80ابعاد دایره اي(با قطر 

-بنزین -دستمال براي تمیز کردن اره  -اره بتن بر -لوازم ایمنی فردي تجهیزات الزم 9
 اسپري تمیزکننده –نوار محدود کننده منطقه خطر  -تیغه مناسب -روغن

 خطا 10

 اتمام سوخت قبل از پایان کار -1
 تمیز نکردن اره پس از پایان کار -2
 ه بتنیبرخورد تیغه یا هرچیز بغیر از قطع -3
 عدم تسلط در نگهداري اره در طول کار -4
 عدم تساوي اضالع شکل خواسته شده -5
 برخورد تیغه با بدن امدادگر در هنگام حمل اره -6
 برخورد تیغه با زمین هنگام روشن کردن اره -7
برخورد تیغه با بدن امدادگر هنگامی که دستگاه اره روشن باشد منجر به  -8

 حذف از مسابقه می شود.
 از سه هندل براي روشن کردن اره استفاده بیش -9

 خاموش شدن دستگاه در طول کار -10
 زمین گذاشتن دستگاه قبل از خاموش کردن -11
 حمل کردن دستگاه قبل از ایستادن کامل تیغه -12
 عدم استفاده از ماده خنک کننده در طول کار -13
 عدم ایجاد محل امن و راحت براي کار -14
 خشی)گیر کردن تیغه در محل برش( ایستادن از حرکت چر -15
 عدم کنترل بنزین و روغن قبل از شروع عملیات -16

 دقیقه   5 -17 زمان در نظر گرفته شده 11
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 جمعیت هالل احمر جمهوري اسالمی ایران
 دستورالعمل اجـــرایی مسابقات تخصصی امداد و نجات   عنوان دستورالعمل 

  95بهــــار  تاریخ شروع اجراء RC.RO.AP.WI.07 /00 شماره دستورالعمل

 آزمایشـی  تاریخ اعتبار 00 شماره بازنگري

 

 

 توضیحات عنوان ردیف
 جستجو و نجات در آوار )7(  مسابقه رشته 1

 وسایل همراه تیم 2

 -کفش ایمنی –دستکش کار  –کاله ایمنی  -پتک –لباس یک سره قرمز 
آتل  –چوب بر  –بتن بر  –اغ قوه چر –بیلچه  –ماسک  –عینک ایمنی 

تخته  -تخته مخصوص صدمات نخاعی نیم تنه (شورت بک برد) –گردنی 
الوار چوبی نیم  –مخصوص صدمات نخاعی تمام تنه (النگ بک برد) 

 زنده یاب –ست پنوماتیک (کامل)  –عدد  20متري 

 نفر5 تعداد سهمیه 3

ي زنده یاب بیورادار زنده یاب  جستجو و نجات با استفاده از دستگاهها عنوان 4
 (بیوراداردلسار)

 100مجموع =                  40مهارت=     30دقت=    30سرعت= حداکثر امتیاز 5
 سنجش مهارت استفاده صحیح از دستگاه  زنده یاب بیورادار  هدف ازبرگزاري 6

دمان صحیح قطعات و استفاده صحیح از دستگاه زنده یاب بیورادار ، چی کاربرد عملیاتی 7
 متعلقات دستگاه ، تشخیص و پیدا نمودن مصدوم زیر آوار

فضاي بسته تونل شکل یا سازه زیر زمینی که در آن مصدوم رویت  فضاي  مناسب 8
 نشود و صداي آن شنیده نشود.

 تجهیزات الزم 9
لب تاب مخصوص  -دستگاه زنده یاب بیورادار -لوازم ایمنی فردي

باطري اضافه زنده  -نرم افزار مخصوص بیورادار -صنعتی و ضد ضربه
 یاب

 خطا 10

 اتمام باطري زنده یاب یا لب تاب در هنگام کار -1
 جلو یا کنار آنتن قرار گرفتن امدادگر در هنگام  زنده یابی -2
 استفاده اشتباه از آیکنهاي نرم افزار -3
 ثابت نکردن و افتادن آنتن هنگام کار -4
 لی ، باطریها و ...زمین خوردن لب تاب ، یونیت اص -5
 کنده شدن کابلها در اثر کشش زیاد -6
 نصب بودن نرم افزاري غیر از نرم افزار زنده یاب روي لب تاب -7
 ها روشن کردن زنده یاب قبل از اتصال کابل -8
 عدم تسلط به تحلیل سه پنجره مربوط به زنده بودن مصدوم -9

 مصدوم 2دقیقه براي   10 زمان در نظر گرفته شده 11
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 جمعیت هالل احمر جمهوري اسالمی ایران
 دستورالعمل اجـــرایی مسابقات تخصصی امداد و نجات   عنوان دستورالعمل 

  95بهــــار  تاریخ شروع اجراء RC.RO.AP.WI.07 /00 شماره دستورالعمل

 آزمایشـی  تاریخ اعتبار 00 شماره بازنگري

 
 

 توضیحات عنوان ردیف

 جستجو و نجات در آوار )8(  مسابقه رشته 1

 -کفش ایمنی –دستکش کار  –کاله ایمنی  -پتک –لباس یک سره قرمز  وسایل همراه تیم 2
آتل  –چوب بر  –بتن بر  –چراغ قوه  –بیلچه  –ماسک  –عینک ایمنی 

تخته  -تخته مخصوص صدمات نخاعی نیم تنه (شورت بک برد) –گردنی 
الوار چوبی نیم متري  –خصوص صدمات نخاعی تمام تنه (النگ بک برد) م

 زنده یاب –ست پنوماتیک (کامل)  –عدد  20

 نفر5 تعداد سهمیه 3

 انتقال مصدوم از عمق به سطح عنوان 4

 100مجموع =                  40مهارت=     30دقت=    30سرعت= حداکثر امتیاز 5

هارت و دقت در انتقال مصدوم از عمق به سطح بصورت حفظ تراز سنجش م هدف ازبرگزاري 6
 و تعادل 

 انتقال مصدومین گیر افتاده در عمق و انتقال ایمن به سطح   کاربرد عملیاتی 7

 سازه پله اي شکل ( ترانچ ) فضاي  مناسب 8

تسمه  -بسکت–کارابین -متري   4طناب انفرادي -لوازم ایمنی فردي  تجهیزات الزم 9
 قرقره و ... –متري 6

زمین خوردن  -رها شدن طناب از دست نجاتگر -عدم حفظ تعادل طرفین بسکت خطا 10
 عدم چینش مناسب و تعادلی نجاتگران در سطح -بسکت یا مصدوم

زمان در نظر گرفته  11
 شده

 دقیقه   5
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 جمعیت هالل احمر جمهوري اسالمی ایران
 دستورالعمل اجـــرایی مسابقات تخصصی امداد و نجات   عنوان دستورالعمل 

  95بهــــار  تاریخ شروع اجراء RC.RO.AP.WI.07 /00 شماره دستورالعمل

 آزمایشـی  تاریخ اعتبار 00 شماره بازنگري

 
 

 توضیحات عنوان ردیف
 جستجو و نجات در آوار )9(  مسابقه رشته 1

 ایل همراه تیموس 2

عینک  -کفش ایمنی –دستکش کار  –کاله ایمنی  -پتک –لباس یک سره قرمز 
تخته  –آتل گردنی  –چوب بر  –بتن بر  –چراغ قوه  –بیلچه  –ماسک  –ایمنی 

تخته مخصوص صدمات نخاعی  -مخصوص صدمات نخاعی نیم تنه (شورت بک برد)
ست پنوماتیک (کامل)  –عدد  20 الوار چوبی نیم متري –تمام تنه (النگ بک برد) 

 زنده یاب –
 نفر5 تعداد سهمیه 3

 دسترسی به مصدوم و رهاسازي آن از معابر تنگ و تاریک و انتقال به فضاي امن عنوان 4

 100مجموع =                  40مهارت=     30دقت=    30سرعت= حداکثر امتیاز 5

مهارت و ابتکار عمل در ورود به معابر تنگ و سنجش  میزان سرعت عمل ،  هدف ازبرگزاري 6
 تاریک با حفظ ایمنی امدادگران 

رهاسازي مصدوم و رساندن به محل امن از داخل حفره ها و تونلها و معابر تنگ  کاربرد عملیاتی 7
 و تاریک با حفظ ایمنی امدادگر و مصدوم

 سازه زیر زمینی و تاریک ( ترجیحا تونل ) فضاي  مناسب 8

 جهیزات الزمت 9

 وسایل ایمنی فردي -1
 نوار محدود کننده منطقه خطر -2
 بک برد -3
 متري 50طناب  -4
 اسپره رنگ -5
 ست نجات نیمه سنگین ( ترجیحا فک قیچی دستی ) -6
 شمعک و گوه -7
 کوالر گردنی -8
 بیلچه امدادي -9

 ماسک دهانی -10
 آتل -11

 خطا 10

 عدم شمعک زنی زیر سقف ابتداي ورود -1
 عدم شمعک زنی زیر سقفهاي در حال ریزش -2
 فیکس نکردن مصدوم روي بک برد -3
 قرار دادن مصدوم در محل غیر ایمن -4
 بی توجهی به لوله هاي آب ، گاز ، سیمهاي برق و... -5
 عدم عالمت زدن دیوار ورودي و خروجی با اسپري -6
 عدم استفاده از طناب در داخل کردن نفر اول داخل تونل -7
 عدم استفاده از هد المپ تک تک اعضاي گروه -8

 دقیقه   15 ظر گرفته شدهزمان در ن 11
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 جمعیت هالل احمر جمهوري اسالمی ایران
 دستورالعمل اجـــرایی مسابقات تخصصی امداد و نجات   عنوان دستورالعمل 

  95بهــــار  تاریخ شروع اجراء RC.RO.AP.WI.07 /00 شماره دستورالعمل

 آزمایشـی  تاریخ اعتبار 00 شماره بازنگري

 

 

 توضیحات عنوان ردیف

 جستجو و نجات در آوار )10(  مسابقه رشته 1

 وسایل همراه تیم 2

 -کفش ایمنی –دستکش کار  –کاله ایمنی  -پتک –لباس یک سره قرمز 
آتل  –چوب بر  –بتن بر  –چراغ قوه  –بیلچه  –ماسک  –عینک ایمنی 

تخته  -عی نیم تنه (شورت بک برد)تخته مخصوص صدمات نخا –گردنی 
الوار چوبی نیم متري  –مخصوص صدمات نخاعی تمام تنه (النگ بک برد) 

 زنده یاب –ست پنوماتیک (کامل)  –عدد  20

 نفر5 تعداد سهمیه 3

 حمل مصدوم از موانع دشوار عنوان 4

 100=  مجموع                 40مهارت=     30دقت=    30سرعت= حداکثر امتیاز 5

 هدف ازبرگزاري 6
سنجش مهارت ، سرعت عمل و توان فیزیکی نجاتگران در حمل صحیح و 

 مناسب مصدوم در مناطق صعب

 کاربرد عملیاتی 7
استفاده از وسایل حمل جهت حمل مصدوم در مناطق صعب العبور و با 

 موانع طبیعی حاصل از زلزله وتخریب آن

 فضاي  مناسب 8
دال آب ، صخره هاي بلند ، آوار ساختمانی، پله ، شکل شامل( گو Uسازه 

 موانع بیرون زده از زمین(شاخه و ریشه درختان) ، و...

 تسمه فیکس کردن مصدوم -بک برد  -لوازم ایمنی فردي تجهیزات الزم 9

 خطا 10

 افتادن مصدوم از روي بک برد -1
 افتادن بک برد -2
 افتادن هر کدام از امدادگران -3
 امدادگران از داخل یا روي  موانع اعالم شده رد نشدن هر کدام از -4
 فیکس نامناسب مصدوم -5
 عدم دقت در حمل صحیح از طرف پا یا  سر در موانع مختلف -6
 خیس شدن مصدوم -7

زمان در نظر گرفته  11
 شده

 دقیقه   10
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 جمعیت هالل احمر جمهوري اسالمی ایران
 دستورالعمل اجـــرایی مسابقات تخصصی امداد و نجات   عنوان دستورالعمل 

  95بهــــار  تاریخ شروع اجراء RC.RO.AP.WI.07 /00 شماره دستورالعمل

 آزمایشـی  تاریخ اعتبار 00 شماره بازنگري

 
 

 توضیحات عنوان ردیف

 جستجو و نجات در آوار )11(  رشته مسابقه 1

 وسایل همراه تیم 2

عینک  -کفش ایمنی –دستکش کار  –کاله ایمنی  -پتک –ره قرمز لباس یک س
تخته  –آتل گردنی  –چوب بر  –بتن بر  –چراغ قوه  –بیلچه  –ماسک  –ایمنی 

تخته مخصوص صدمات نخاعی  -مخصوص صدمات نخاعی نیم تنه (شورت بک برد)
کامل) ست پنوماتیک ( –عدد  20الوار چوبی نیم متري  –تمام تنه (النگ بک برد) 

 زنده یاب –

 نفر5 تعداد سهمیه 3

 جستجو و نجات بوسیله دستگاههاي زنده یاب ( صوتی دلسار) عنوان 4

 100مجموع =                  40مهارت=     30دقت=    30سرعت= حداکثر امتیاز 5

 سنجش مهارت استفاده صحیح از دستگاه زنده یاب صوتی هدف ازبرگزاري 6

 یکاربرد عملیات 7
استفاده صحیح از دستگاه زنده یاب صوتی ، چیدمان صحیح قطعات و متعلقات 

 دستگاه، تشخیص و یافتن مصدوم زیر آوار

 فضاي  مناسب 8
شکل و سازه هاي چند ضلعی که در زیر آنها امکان مخفی Vآوارها و سازه هاي 

 نمودن موجود زنده یا اسپیکر پخش صدا باشد.

 تجهیزات الزم 9
 6باطري حداقل -سنسور 6دستگاه زنده یاب صوتی دلسار با -نی فرديلوازم ایم

 نوار محدود کننده منطقه خطر-عدد

 خطا 10

 صحبت کردن و استفاده از وسایل صوتی هنگام کار -1
 کم بودن سنسورها -2
 خراب بودن سنسورها -3
 کم بودن کابلها -4
 خراب بودن کابلها -5
 گروهی عدم هماهنگی گروهی در جابجایی سنسورها و عدم سکوت -6
 نداشتن باطري یا تمام شدن هنگام کار -7
 خراب بودن یونیت اصلی -8
 روشن کردن دستگاه قبل از اتصال کابلها و سنسورها -9

زمان در نظر گرفته  11
 شده

 دقیقه   15
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 جمعیت هالل احمر جمهوري اسالمی ایران
 دستورالعمل اجـــرایی مسابقات تخصصی امداد و نجات   عنوان دستورالعمل 

  95بهــــار  تاریخ شروع اجراء RC.RO.AP.WI.07 /00 شماره دستورالعمل

 آزمایشـی  تاریخ اعتبار 00 شماره بازنگري

 
 
 

  آوارجستجو و نجات درموارد قابل تذکر در دستورالعمل مسابقات 
 دبراي کلیه سازه هاي تاریک هدالمپ مورد نیاز می باش -1
 هاي دیگر ممنوع می باشد امانت گرفتن وسایل امدادو نجات از استان -2
به هدف نرسیدن در هر رشته امتیاز صفر محسوب می شود(مثال در زنده یابی اگر مصدوم که  -3

 هدف ماست پیدا نشود امتیاز آن رشته صفر منظور می شود)
 می شودعدم داشتن مهارت در استفاده از هر وسیله در هر رشته امتیاز کم  -4
عدم رعایت نکات ایمنی  در طول کار که به تشخیص داور خطرناك تشخیص داده شود از  -5

 ادامه کار جلوگیري شده و امتیاز صفر می شود.
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 جمعیت هالل احمر جمهوري اسالمی ایران
 دستورالعمل اجـــرایی مسابقات تخصصی امداد و نجات   عنوان دستورالعمل 

  95بهــــار  تاریخ شروع اجراء RC.RO.AP.WI.07 /00 شماره دستورالعمل

 آزمایشـی  تاریخ اعتبار 00 شماره بازنگري

 
 

 

 توضیحات عنوان ردیف

 طراحی اردوگاه )1(  مسابقه رشته 1

 وسایل همراه تیم 2

 خودکار -1
 مداد -2
 پاك کن -3
 تراش -4
 خط کش -5
 پرگار -6

 نفر5 داد سهمیهتع 3

 آزمون کتبی عنوان 4

 100مجموع =  حداکثر امتیاز 5

 سنجش دانش امدادگران و نجاتگران هدف ازبرگزاري 6

 جهت طرحهاي عملیاتی کاربرد عملیاتی 7

 کالس یا سالن فضاي  مناسب 8

 لوازم التحریر تجهیزات الزم 9

 خطا در سواالت تستی خطا 10

 دقیقه   50 شدهزمان در نظر گرفته  11

 

 

 

 

53 

 



 جمعیت هالل احمر جمهوري اسالمی ایران
 دستورالعمل اجـــرایی مسابقات تخصصی امداد و نجات   عنوان دستورالعمل 

  95بهــــار  تاریخ شروع اجراء RC.RO.AP.WI.07 /00 شماره دستورالعمل

 آزمایشـی  تاریخ اعتبار 00 شماره بازنگري

 

 

 

 توضیحات عنوان ردیف

 طراحی اردوگاه )2(  مسابقه رشته 1

 GPSقطب نما و  وسایل همراه تیم 2

 نفر5 تعداد سهمیه 3

 مکان یابی بصورت انفرادي عنوان 4

 100مجموع =      40مهارت=     30دقت=    30سرعت= حداکثر امتیاز 5

ان و پرسنل امدادي و آمادگی آنها جهت آشنایی امدادگر هدف ازبرگزاري 6
 انجام عملیات واقعی

پاسخگویی در سوانح و برپایی اردوگاه به منظور اسکان  کاربرد عملیاتی 7
 آسیب دیدگان

 فضاي باز فضاي  مناسب 8

  GPSقطب نما و  تجهیزات الزم 9

 خطا 10

 –عدم همراهی تجهیزات امدادي  –عدم هماهنگی تیم 
عدم رعایت استانداردهاي اردوگاه ،  –ده واحد نداشتن فرمان

فواصل چادر، اندازه خیابانهاي اصلی و فرعی ، محل مناسب 
سرویس هاي بهداشتی ،  سکوهاي برداشت آب، نمازخانه ، 

 درمانگاه ، مدیریت و ...

 دقیقه   20 زمان در نظر گرفته شده 11
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 جمعیت هالل احمر جمهوري اسالمی ایران
 دستورالعمل اجـــرایی مسابقات تخصصی امداد و نجات   عنوان دستورالعمل 

  95بهــــار  تاریخ شروع اجراء RC.RO.AP.WI.07 /00 شماره دستورالعمل

 آزمایشـی  تاریخ اعتبار 00 شماره بازنگري

 

 

 توضیحات عنوان ردیف

 حی اردوگاهطرا )3(  مسابقه رشته 1

 وسایل همراه تیم 2

جهت طراحی و عملیاتی نمودن این طرح نیاز به چادرهاي 
نیروي امدادگر آموزش دیده و  –میخ  –گچ  –طناب  –امدادي 

آماده عملیات می باشد. چادرهاي زیر نیز باید برپا و فعال گردد: 
چادر  –چادر انبار و اسکان نیروهاي امدادي  -چادر امداد درمانی

 –چادر محل آب آشامیدنی و ظرفشویی  –واد غذایی و آشپزخانه م
 -چادر قرنطینه –چادر بهداشت و واکسیناسیون  –چادر نگهبانی 

حمام و  –توالت هاي صحرایی  –چادر آمار و صدور کارت شناسایی 
فضاي مناسب  –چادر مسجد  –چادر مدیریت اردوگاه  –رختشویی 

 جهت پارك و بازي و...

 نفر5 سهمیهتعداد  3

 طراحی نقشه اردوگاه (نقشه کشی) بصورت گروهی عنوان 4

 100مجموع =                  40مهارت=     30دقت=    30سرعت= حداکثر امتیاز 5

آمادگی جهت  -باالبردن سطح توان عملیاتی امدادگران فعال هدف ازبرگزاري 6
 انجام کار

 افزایش توان عملیاتی امدادگران آمادگی در پاسخگویی و کاربرد عملیاتی 7

 فضاي باز فضاي  مناسب 8

الك  –مدادپاك کن -مدادتراش –مداد  –خط کش  –گونیا -متر تجهیزات الزم 9
 پرگار -غلط گیر

عدم  –عدم هماهنگی بین اعضاء  –نداشتن تجهیزات الزم  خطا 10
 تقسیم کار مناسب

زمان در نظر گرفته  11
 شده

 دقیقه   100
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 جمعیت هالل احمر جمهوري اسالمی ایران
 دستورالعمل اجـــرایی مسابقات تخصصی امداد و نجات   عنوان دستورالعمل 

  95بهــــار  تاریخ شروع اجراء RC.RO.AP.WI.07 /00 شماره دستورالعمل

 آزمایشـی  تاریخ اعتبار 00 شماره بازنگري

 

 

 توضیحات عنوان دیفر

 طراحی اردوگاه )4(  مسابقه رشته 1

 وسایل همراه تیم 2
نقشه یا طرح  -پتک –میخ  –گچ  –طناب  -چادر امدادي و گروهی

 اجراء 

 نفر5 تعداد سهمیه 3

 اجراي نقشه روي زمین عنوان 4

 100مجموع =                  40مهارت=     30دقت=    30سرعت= حداکثر امتیاز 5

 هدف ازبرگزاري 6
آشنایی امدادگران و پرسنل امدادي و آمادگی آنها جهت انجام 

 عملیات واقعی

 کاربرد عملیاتی 7
پاسخگویی در سوانح و برپایی اردوگاه به منظور اسکان آسیب 

 دیدگان

 فضاي باز فضاي  مناسب 8

 متر -گچ  –طناب  –چادر امدادي  تجهیزات الزم 9

 خطا 10
نداشتن  –عدم همراهی تجهیزات امدادي  –گی تیم عدم هماهن
عدم رعایت استانداردهاي اردوگاه ، فواصل چادر، اندازه  –فرمانده واحد 

خیابانهاي اصلی و فرعی ، محل مناسب سرویس هاي بهداشتی ،  
 سکوهاي برداشت آب، نمازخانه ، درمانگاه ، مدیریت و ...

زمان در نظر گرفته  11
 شده

 دقیقه   30
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 جمعیت هالل احمر جمهوري اسالمی ایران
 دستورالعمل اجـــرایی مسابقات تخصصی امداد و نجات   عنوان دستورالعمل 

  95بهــــار  تاریخ شروع اجراء RC.RO.AP.WI.07 /00 شماره دستورالعمل

 آزمایشـی  تاریخ اعتبار 00 شماره بازنگري

 

 توضیحات عنوان ردیف

 طراحی اردوگاه )5(  مسابقه رشته 1

نقشه یا  -پتک –میخ  –گچ  –طناب  -چادر امدادي و گروهی وسایل همراه تیم 2
  -طرح اجراء 

 نفر5 تعداد سهمیه 3

 برپایی اردوگاه (چادر زنی) عنوان 4

 100 مجموع =    40مهارت=     30دقت=    30سرعت= حداکثر امتیاز 5

 آمادگی انجام کار در مواقع نیاز هدف ازبرگزاري 6

 برپایی صحیح چادرهاي امداد کاربرد عملیاتی 7

 فضاي باز فضاي  مناسب 8

 دستگاه چادر امدادي  6 تجهیزات الزم 9

 تابش نور -عدم رعایت جهت وزش باد خطا 10

زمان در نظر گرفته  11
 شده

 دقیقه   20

 

57 

 


	فهرست مطالب

