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 مقـدمـه :
 92تردد و پر خطر كشور در راستای تحقق اصل ی پردر جاده هات هالل احمر جمهوری اسالمی ایران جمعی

قانون اساسنامه جمعیت هالل احمر  3ماده   6،  9،  1قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران و به استناد بند های 

) ارائه خدمات امدادونجات ، كمكهای اولیه و ارائه خدمات اجتماعی جهت تسكین  1311خرداد سال  13مصوب 

مجلس 1312تخلفات رانندگی مصوب اسفند قانون جدید رسیدگی به  11ماده  1تبصره ،آالم آسیب دیدگان ( 

و  موقتمبادرت به استقرارپست های  نوروزید و نجات تشكیل كمیته طرح های ملی امداو شورای اسالمی 

نیروهای عملیاتی  خودروی نجات و ،بكارگیری آمبوالنس با نجات نوروزی و امداد ملی الب طرحدرقسیار 

حوادث عملیاتهای نجات و امداد رسانی دربمنظور اجرای سریع تردد و مبادی ورودی شهرها درجاده های پر

مذكور نموده است كه اجرای  پست های و جاده ای و سایر حوادث احتمالی در محدوده عملیاتی پایگاهها

،  پایگاهها و پست های مذكور میباشدصحیح  وظایف محوله مستلزم ابالغ دستورالعمل گردش كار 

با رویكرد عملیاتی و تكیه بر وظایف و شرح خدمات مصوب  1327 نوروزیونجات دستورالعمل طرح ملی امداد 

و مصوبات كارگروه های تخصصی تهیه و به كلیه استان ها  ابالغ می گردد ، امید  مذكور ابالغی مطابق قوانین

عملیاتی است با استعانت از خداوند متعال و توجهات حضرت ولی عصر )عج( و خدمات ایثارگرانه كلیه عوامل 

به ویژه امدادگران پرتالش جمعیت هالل احمر گامی موثر در جهت ارائه خدمات بهینه امداد و نجات به 

 هموطنان عزیزمان  برداریم . 

 : اصطالحات و تعاریف : 1ماده 

  :  دستورالعمل 

 1327دستور العمل طرح ملی امداد و نجات نوروزی 

  : ستاد ملی 

 : 1327نوروزی نجات امداد و ملی ستاد طرح اعضای 

 به عنوان رییس ستاد ملی سازمان امداد ونجات رییس  -1

 ستاد ملیدبیرمعاون عملیات امداد و نجات به عنوان  -9

 معاون پشتیبانی و منابع انسانی -1

 معاون لجستیک و آمادگی  -5

 معاون برنامه ریزی و آموزش های تخصصی -6

 خزانه دار و عامل ذیحساب  -7

 رئیس مركزامداد هوایی  -1

 یس اداره حراسترئ -2

 نماینده اداره كل ارزیابی عملكرد و پاسخگویی به شكایات -11

 روابط عمومی  رئیس اداره -11

 مدیر امور پایگاه های امدادونجات -19

 مدیر تیم های عملیاتی-13



 

 ( EOCكنترل و هماهنگی عملیات )  دیرم -11

 : ستاد استانی 

 : 1327نوروزی ستاد استانی طرح ملی امداد ونجات  اعضای

 به عنوان رییس ستاد استانیمل استان مدیرعا -1

 به عنوان دبیرستادمعاون امداد و نجات  -9

 رییس اداره عملیات  -3

 و پژوهش آموزش تمعاون -1

  ن معاون داوطلبا -5

 معاون جوانان  -6

 درمان و توانبخشی معاون بهداشت ،  -7

  خزانه دار و عامل ذیحساب -1

 رییس اداره لجستیک و آمادگی -2

 تمسئول پایگاه های امداد ونجا  -11

 EOCكارشناس مسئول  -11

 حراست رئیس اداره -19

 نماینده اداره كل ارزیابی عملكرد و پاسخگویی به شكایات -13

 . مسئول روابط عمومی -11

 

 : دستگاه های همکار 

امداد ملی دخیل در اجرای طرح و  )درحوادث و سوانح (شامل كلیه دستگاه های عضو مدیریت بحران 

 ، امدادخودرو و ... میباشد. راهداری اجا ، اورژانس،از قبیل پلیس راهور ن 1327نوروزی و نجات 

 : حوادث 

اما پتانسیل تبدیل شدن و محدود ، كه پاسخ اضطراری به آن ضروری است ، وقایع ناگوار ، خسارت بار

هالل احمر،اورژانس و  مانند : ارگانهایی عملیاتیها و تیم های بحران را ندارد و اغلب توسط نیروبه 

 كنترل است . قابل آتش نشانی

 : سوانح 

برف و كوالک و ....(یا ،رویدادهای خسارت بار كه به دلیل بروز مخاطرات طبیعی )مانند سیل،زمین لرزه

 و ... (ایجاد می گردد و پاسخگویی به آن اغلب ،، تصادفات )مانند سوانح هوایی،آتش سوزی  زانسان سا

 اه های پاسخگو می طلبد .تداخل نیروها و تیم های عملیاتی متعددی را از دستگ

 
 

 

 : امداد 

شامل : تغذیه اضطراری،سرپناه  ) گان حوادث و سوانحده به مجموعه كمک های اضطرای به آسیب دی

 اطالق می شود . اضطراری و امكانات زیستی(

 



 

 

 : نجات 

ی و وعه اقدامات دسترسی و دستیابی ، تثبیت و رهاسازی ، ارائه كمک ها و خدمات اولیه پزشكمبه مج

 انتقال فرد آسیب دیده به مراكز درمانی اطالق می شود.

 

 ثابت : امداد و نجات پایگاه 

 ی انسانی عملیاتی وهانیرو ، محوطه دارای پد بالگردمجموعه ای است مشتمل بر ساختمان ، انبار، و 

 ن ناشی ازنجات و امدادرسانی به آسیب دیدگا تجهیزات مورد نیاز كه به منظور ارائه خدمات جستجو ،

جاده ای و نیز ماموریت های عملیاتی ابالغی در حوزه ماموریتی  حوادث و سوانح طبیعی و انسان ساز

 تعریف شده فعالیت می نماید .

 

  موقت  :امداد و نجات پست 

كه به صورت موقت با استقرار در ثابت،امداد و نجات مكانی برای ارائه خدمات مورد اشاره در پایگاه 

زمانی  فاصلهدر یک در سازه متناسب با شرایط محیط و فصل  حادثه خیز و پرخطر ،محور های 

 دایر می گردد.مشخص 

 

 :  حادثه دیده 

-شامل كلیه افراد متاثر یا تحت تاثیر حادثه ، بدون در نظر گرفتن خسارت های جانی ، مالی و روحی

 روانی می باشد.

 

 : آسیب دیده 

ریان حادثه یا سانحه دچار خسارات مالی ، جانی و یا روحی و روانی شامل كلیه افراد زنده ای كه درج

 شده اند و نیازمند به خدمات امداد ونجات می باشند.

 

 : نجات یافته 

شامل كلیه افراد زنده ای كه درجریان حادثه یا سانحه دچار آسیب شده اند و از خدمات جستجو  

 اتی بهره مند شده اند .رهاسازی  و انتقال توسط نیرو ها و تیم های عملی

 

 : امدادرسانی شده 

شامل كلیه افراد زنده ای كه درجریان حادثه یا سانحه دچار آسیب شده اند و از خدمات اسكان و 

 تغذیه اضطراری ، حمایت های روانی و بهداشتی توسط نیرو و تیم های عملیاتی بهره مند شده اند .

 

 

 

 

 



 

 :  حوزه عملیات 

 91) به شعاع  ،پست های موقتكیلومتر (  95) به شعاع  ی در اطراف پایگاه هامحدوده یا شعاع مشخص

می باشد ، كه در محدوده مرز شهرستان خود با رعایت زمان طالیی پاسخگویی نسبت به كیلومتر ( 

 خدمت رسانی مطابق با شرح وظایف مربوطه اقدام می نماید .

 

  :نجاتگر 

    ایط اجرای عملیات های تخصصی نجات اطالق می گردد وبه نیروی انسانی آموزش دیده دارای شر

درصورتی كه ارتباط سازمانی وی با جمعیت هالل احمر بصورت ارائه خدمات داوطلبانه باشد ، نجاتگر 

 داوطلب نامیده می شود.

 

 : خودرو نجات 

 1د.)تیپبه خودروی عملیاتی مجهز به تجهیزات نجات جهت اجرای عملیات امداد ونجات اطالق می شو

 (9 یا

 : آمبوالنس 

   انتقال مصدومین به مراكز (جهت ارائه كمكهای اولیه و 1ارد)كه دارای حداقل تجهیزات استاندخودرویی 

 درمانی می باشد .

 

 :  مدت زمان اجرای طرح : 2ماده  

آمادگی  رعالوه ببا استقرار پست های موقت امداد و نجات   روز91به مدت  نوروزیامداد و نجات ملی طرح 

  15/11/27روز  تاو آغاز  95/19/26كشور از تاریخثابت در محور های مواصالتی سراسركامل كلیه پایگاه های 

 .ادامه می یابد 

 : شرح خدمات و فعالیت ها : 3ماده 

نجات  مطابق با قوانین  و اسناد باالدستی به عنوان متولی اصلی امر امداد و موظف استجمعیت هالل احمر 

دستگاه های  به عنوان پشتیبان. ن لرزه ، سیل ، برف و كوالک و ..در سوانح طبیعی همچون : زمی كشور

مسئول در پاسخگویی به حوادث طبیعی و انسان ساز مانند حوادث جاده ای ،كوهستان و ساحلی خدمات 

 خود را به شرح ذیل ارائه نماید :

نجات به آسیب دیدگان حوادث ترافیكی و  امداد واعزام تیم های عملیاتی به منظور ارائه خدمات  الف(

جاده های برون شهری شامل رهاسازی و نجات مصدومین محبوس در خودروهای آسیب دیده ، ارائه كمک 

های اولیه سرپایی و همكاری با اورژانس در انتقال مصدومان ناشی از آن به نزدیكترین مراكز درمانی و 

 ان متناسب با شرایط موجود .اسكان و تغذیه اضطراری آسیب دیدگ

 



 

نجات ، جستجو ، رهاسازی ، ارائه  و ب( اعزام تیم های عملیاتی به منظور برآورد اولیه نیازهای امداد

درمانی در ن به نقاط امن و نزدیكترین مراكزكمكهای اولیه سرپایی و انتقال آسیب دیدگان و مصدوما

عی ) شامل آزاد راه ، بزرگراه و راههای اصلی برون سیالب های شهری ، روستایی و محورهای اصلی و فر

 شهری ( و ارائه خدمات اسكان و تغذیه اضطراری مشروط با هماهنگی سازمان امداد و نجات .

 

نجات ، جستجو و رهاسازی ، ارائه كمک  و ج ( اعزام تیم های عملیاتی به منظور برآورد اولیه نیازهای امداد

و نزدیكترین مراكز درمانی در برف و  ب دیدگان و مصدومان به مناطق امنآسیهای اولیه سرپایی و انتقال 

كوالک های جاده ای در محور های اصلی شامل آزاد راه ، بزرگراه و راه اصلی برون شهری و ارائه خدمات 

 اسكان و تغذیه اضطراری با هماهنگی سازمان امداد و نجات .

 

ورد اولیه نیازهای امداد و نجات ، جستجو ، آواربردای سطحی ، اعزام تیم های عملیاتی به منظور برآد( 

ارائه كمک های اولیه سرپایی و انتقال مصدومان به نزدیكترین مراكز درمانی در كلیه زمین لرزه رهاسازی ،

 ها دارای خسارت و اسكان و تغذیه اضطراری آسیب دیدگان ناشی از آن با هماهنگی سازمان امداد و نجات.

 

زام تیم های عملیاتی به منظور ارائه خدمات امداد و نجات به حادثه دیدگان حوادث كوهستان در ه( اع

مناطق شهری و برون شهری شامل جستجوی مفقودین، رهاسازی ، ارائه كمک های اولیه سرپایی و انتقال 

راسیون مصدومان ناشی از آن به مراكز درمانی در صورت درخواست كتبی یا اعالم رسمی از سوی فد

وجود توان عملیاتی مكان و در صورت ا یت كل تابعه استاناكوهنوردی،سازمان مدیریت بحران و ادار

 استان.جمعیت هالل احمر 

 

و( اعزام تیم های عملیاتی به منظور ارائه خدمات امداد و نجات به حادثه دیدگان حوادث ساحلی در 

شامل :  ساحلیچه های پشت سدها (در مناطق سواحل دریاها و دریاچه های كشور) به استثناء دریا

جستجوی مفقودین ، نجات ، ارائه كمک های اولیه سرپایی و انتقال به مناطق امن با مراكز درمانی در 

، سازمان مدیریت بحران و  ستاد ساماندهی سواحل وزارت كشورصورت درخواست كتبی یا اعالم رسمی 

 و وجود توان عملیاتی جمعیت هالل احمر استان. و در صورت امكانادارات كل تابعه استانی 

 

حوادث و  عملیاتی به منظور ارائه خدمات امداد و نجات به حادثه دیدگان سایر تیم هایز( اعزام نیرو ها و 

شهری و برون شهری مشروط به اعالم رسمی یا  درخواست كتبی از سازمان  سوانح طبیعی و انسان ساخت

تامین هزینه های مربوط در اعزام نیرو ها ، امكانات و تجهیزات و خسارت  مدیریت بحران ، همكاری در

 سازمان امداد و نجات . باهماهنگیاحتمالی و تامین منابع لجستیكی مورد نیاز 



 

هالل احمر نمی باشد و درهر شرایطی انجام آن توسط جمعیت  جزء وظایف جمعیتجسد : حمل  1تبصره 

 هالل احمر ممنوع میباشد.

در اطفاءحریق خودروها در جاده های بین شهری مطابق مصوبه جمعیت هالل احمر موظف است :  9 تبصره

 همكاری الزم به عمل آید.   91/1/23مورخ  95127/91/23كمیسیون و شماره نامه 

 

 :سازمان امدادونجات شرح وظایف :  4ماده 

  استان، ل تا سطوح عملیاتیبه منظور اطالع رسانی و اجرای كلیه مفاد دستورالعمپیگیری الزم 

 . و پایگاهها و پست های موقتشعب 

  نیازهای ضروری امدادونجات جمعیت هالل احمر استانها، شهرستانها و تامین و پیش بینی

 .نجات در شرایط اضطرار  و پایگاههای امداد

 در  هاصلنتایج ح و گزارش نهاییهمچنین تهیه و ارسال ستادی و استانی و  اعزام تیم های ارزیاب

 .قالب گزارش تحلیلی برای مقامات مسئول

 تامین منابع مالی و هزینه های مازاد و پیش بینی نشده استانها  پیگیری و اقدام الزم در جهت  (

 (ناشی از حوادث و سوانح غیرمترقبه 

  به منظور اجرای  (یكبار هفتههر  حداكثر) قبل ازشروع طرحتشكیل جلسات دوره ای ستاد ملی

 به كلیه استان ها .تصمیم گیری شده  مصوبات و ابالغرح بهتر ط

 ابالغ آن  ر استانهای سراسركشور وپیشنهادی جمعیت هالل احم تایید جانمایی پستهای موقت و

 .جهت اجرا 

  در آغازطرح و عملكرد پایگاهها ای طرح بازآموزی نجاتگران قبل ازنظارت بر اجربرنامه ریزی جهت

 . ین اجرای طرح نوروزیح

 :  جمعیت هالل احمر استانشرح وظایف :  5اده م

 استان و تائید سازمان .در طرح نوروزی براساس تقاضای مكتوب  پستهای موقت جانمایی 

 حداكثر در نیمه اول اسفند ماهطرح بازآموزی نجاتگران قبل از شروع طرح  اجرای . 

 و  روزه 3حداكثر زمانی  هایدر دوره قبل ازاجرای طرح  ، تشكیل ستاد استانی اقدام درجهت

 . سازمان امداد و نجات مصوبات آن به  ارسال

  نجات جمعیت هالل احمر شهرستانهای تابعه و تامین آنها  و نیازهای ضروری امدادپیش بینی

 .درحد توان

 استان حداكثر سه نفر كارشناس زبده وفق چک لیست های از پیش تعیین  اعزام تیم های ارزیاب

 شده .

 سفر نوروزی استان .هماهنگی خدمات به ستاد  پایگاه ها و پست های موقتنی مكانی اطالع رسا 



 

  حوادث و سوانح خاص استانی همانند زمین لرزه ، سیل و آبگرفتگی ، برف و كوالک و حوادث اعالم

مركز كنترل و هماهنگی  بهخاص ترافیكی مثل حوادث ناشی از ناوگان حمل و نقل عمومی ، 

 .عملیات سازمان

در صورت نیاز به كمک سایر استانهای كشور موارد را به صورت رسمی و  استان موظف استتبصره  :  

 د.اعالم نمای(   EOC) و نجات  مركز كنترل و هماهنگی عملیات سازمان امداد بهكتبی 

 :شعب جمعیت هالل احمر شهرستان شرح وظایف :  9ماده 

  نیازهای آموزشی خود اعالم  ای عملیاتی خود وبندی و آماده سازی نیروه شیفتاقدام در جهت

 .به استان  قبل از اجراء طرح

  تامین نیازهای اضطراری و  وه پایگاهها و پست های موقت درجهت رفع مشكالت كلیارزیابی

 . به صورت مكتوب به استان و اعالم آن كسری موارد

 ه جمعیت هالل احمر استان . نجات ب و امداد های طالع رسانی به موقع كلیه عملیاتتاكید بر ا 

 ارزیابی و رفع مشكالت احتمالی آنها . پایگاه ها و پست های موقت سركشی مستمر به ، 

  شعب در قالب كشیک شهرستان ، جهت پاسخگویی  به حوادث و  امدادی مادگی كاملآحفظ

 سوانح احتمالی به وقوع پیوسته در طول طرح ملی امداد و نجات نوروزی .

 : پایگاه ها و تیم های عملیاتیرح وظایف ش:  7ماده 

  محل استقرار و ارائه خدمات خارج از  ات حداكثر در محدوده عملیاتینج و كلیه خدمات امدادارائه

در حیطه مسئولیت های اشاره شده در محدوده تعیین شده با هماهنگی شهرستان و مركز استان 

 . 3ماده 

 ن درصورت دریافت گزارش حادثه یا سانحه در محدوده مطلع نمودن شعبه شهرستان یا مركز استا

 عملیاتی یا خارج از آن قبل از هر اقدامی . 

 ال گزارس به شعبه حضور یک نفر بعنوان مسئول پاسخگویی ، پیگیری ، اطالع رسانی و ارس

استان در پایگاه یا پست موقت در زمان انجام ماموریت و خروج نیروهای شهرستان و مركز 

 از پایگاه یا پست موقت .عملیاتی 

 وهای حاضر درپست ها و پایگاهها ،حسب شرح وظائف اجرای صحیح كلیه وظائف محوله نیر

 .) جاده ای (  مندرج دردستورالعمل پایگاههای امداد و نجات بین شهری

  99 لغایت 7اجرای دقیق شیفت آماده عملیاتی پایگاه / پست دركنار محور محل استقرار ازساعت 



 

 : ساختار:  8ماده 

 منابع انسانی  -الف 

  ثابت : امداد و نجات پايگاهنيروهای انسانی ساختار  -

 نجاتگر داوطلب می باشد.و سه نفر  ل شیفت ، یک نجاتگر كادریک نجاتگر مسئوشامل نیروهای مورد نیاز 

 )طبق دستورالعمل ارسالی پایگاه ها(
 

 

 

 

 موقت  :امداد و نجات پست انسانی  نيروهایساختار  -

 

 
 

نفر نجاتگر داوطلب در هر شـیفت كـاری    سهنفر نجاتگر كادر و  یکشامل  موقت*نیروهای مورد نیاز در پست های 

 می باشد .

ـ   درصورت گذراندن دوره بكارگیری امدادگر داوطلب بصره :ت ه آن بالمـانع  های تخصصی  مربوطـه و اخـذ گواهینام

 باشد.می

 

 

 

 

 

 

 نجاتگرمسئول شیفت

 

 نفر(3نجاتگر داوطلب)

 

 نجاتگر کادر

 

 

 نجاتگر کادر

 

 نجاتگر داوطلب

 

 نجاتگر داوطلب

 

 نجاتگر داوطلب



 

 /پست  برای هرپايگاه داروهای موردنياز طرح - ب

 پايگاه واحد نام دارو رديف

 

 موقت پست

 

 05 155 عدد/قرص ميلي گرم 055قرص استامينوفن  1

 0 0 شيشه شربت استامينوفن 2

 155 255 عدد/قرص قرص سرماخوردگي 3

 155 255 عدد/قرص قرص هيوسين 4

 155 255 عدد/قرص رص آنتي هيستامينق 0

 155 255 عدد/قرص قرص راني تيدين 6

 05 155 عدد/قرص قرص متوکلوپراميد 7

 155 255 عدد/قرص 05قرص ديکلوفناک  8

 05 155 عدد/قرص 455قرص بروفن  9

 05 155 عدد/قرص قرص دايميتکون 15

 05 155 عدد/قرص قرص ديمن هيدرينات 11

 3 0 بطری ليتری منيسرم شستشو  12

 155 255 عدد/قرص قرص آلومينيوم ام جي 13

 2 3 شيشه ( M.O.Mشربت هيدرو کسيد منيزيم ) 10

 1 1 عدد %15استاميدقطره استريل چشمي سولف 16

 1 2 تيوپ ژل ليدوکايين 17

 1 2 تيوپ پماد بتامتازون 18

 1 2 تيوپ ژل پيروکسيکام يا ديکلوفناک 19

 0 0 هبست ORSپودر  25

 1 1 عدد اسپری سالبوتامول 21

 15 25 عدد/پرل TNGپرل  22

 05 155 عدد/قرص قرص لوپراميد 23

 2 2 عدد محلول شستشوی چشمي آی باس 24

   استفاده داروی اهدایی درپایگاه وپست های امدادونجات به هرعنوان ممنوع میباشد. و وجود :توجه

   



 

 / پست  ايگاهاقالم مصرفی درمانی مورد نيازهر پ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 موقت پست پايگاه واحد محصول رديف

 05 155 عدد 15×15گاز استريل  1

 0 15 عدد سانتي 15باند کشي 2

 1 1 بسته پنبه 3

 35 05 عدد پد الکلي 4

 1 1 بسته آبسالنگ 0

 2 2 عدد باريک چسب ضد حساسيت 6

 10 35 عدد سانتي 15و  0باند گازی  7

 3 0             عدد سرجي فيکس 8

 3 0 عدد آتل آلومينيومي انگشتان 9

 1 1 عدد تب سنج نواری 15

 05 155 عدد چسب زخم معمولي 11

 0 0 عدد گاز وازلينه  12

 2 3 بطری سي سي205 بتادين 13

 2 2 تيوب پماد سوختگي سيلور 14

 3 3 عدد 6×05چسب بخيه نانو  10

 1 1 بسته گاز فله ای معمولي 16



 

            دارای پزشک /پستموردنيازپايگاه داروها و تجهيزات

 

 رديف نام دارو دوز  mg پايگاه/عدد پست موقت /عدد

 1 آمپول آتروپين 0/5  3 3 

 2 آمپول آدرنالين 1  3 3 

 3 آمپول ديازپام 15 3 3 

 4 آمپول پالزيل 15 0 0 

 0 آمپول سايمتيدين 255 0 0 

 6 آمپول نالوکسان 4/5 3 2 

 7 آمپول هيدروکورتيزون 155 0 0 

 8 آمپول دگزامتازون 8 0 0 

 9 قطره چشمي آنستوکائين - 1 1 

 15 آب مقطر)پالستيکي( - 15 0 

 11 ويال دکستروز هايپرتونيک 35٪ 3 2 

 12 ٪0سرم  دکستروز  سي سي 055 0 2 

 13 سرم رينگر الکتات سي سي 055 0 2 

 14 3/1، 3/2سرم  سي سي 055 0 2 

 10 آنژيوکت صورتي - 15 4 

 16 سبزآنژيوکت  - 0 2 

 17 ست تزريق سرم - 10 6 

 18 سرنگ  سي سي 0و  2 25از هرکدام  10از هرکدام  

8سايز جفت3 جفت 2   19 دستکش جراحي/ استريل 

8سايز يک بسته يک بسته  نايلوني يکبارمصرف دستکش معاينه   25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 : مقررات اجرایی: 6ماده 

 الف: پايگاهها و پست ها:

، پسـتها نسبت بـه راه انـدازی و اسـتقرار    ، روز قبل از آغاز طرح ملی نوروزی درسراسراستان  جمعیت استان باید*

ـ  كلیه امك جمع آورینیروهای عملیاتی ، امكانات وتجهیزات اقدام و روزبعد ازپایان طرح ،نسبت به  زات انـات ، تجهی

 .ونیروها اقدام نماید

را روز استقبال از بهار جهت باز بینی امكانات رفاهی )پاكیزگی  91/19/26جمعیت استان موظف است مورخ  تبصره :

تعین نموده و كلیه اقدامات بازبینی و اجراء را در عملیاتی پایگاه ها فعال و مصوب  بهداشت تامین و ...(و تجهیزات

 ند .راستای آمادگی بعمل آور

و شعب موظفند نسبت به رعایت كامل شرح وظایف جمعیت هالل احمر در جمعیت هالل احمر كلیه استان ها *

ت ارائه شده خارج از عهده ازمان اطالع رسانی و انعكاس رسانه ای اخبار آن اقدام نموده و از انعكاس وظایف و خدم

 یری نماید .جمعیت هالل احمر به جهت ممانعت از ایجاد وظایف جدید جلوگ

حوادث كوالک شدید یا سیل و صورت وقوع برف ورستان موظفند دركلیه جمعیت های استان و شعب شه*

ضرورت بسته شدن مسیر قبل از گرفتار شدن هموطنان در مسیر سوانح مذكور ، موارد را سریعاً ترافیكی سنگین و

 انی نمایند .به مركز كنترل و هماهنگی عملیات سازمان امداد و نجات اطالع رس

به منظور جلوگیری از تداخل اقدامات و انجام مصاحبه های گوناگون و ارائه گزارشات ضد و نقیض در عملیات *

منطقه ای )عملیاتی كه با حضور شعب و استان های مختلف اجرا می گردد( ، فرماندهی عملیات امداد و نجات به 

عوامل و نیروهای عملیاتی حاضر در صحنه عملیات موظف به عهده رییس شعبه شهرستان حادثه دیده بوده و كلیه 

 پیروی كامل از فرمانده عملیات می باشند .

و سـوانح بـه عهـده     انتقال كلیه مصدومان ناشـی از حـوادث   91/6/23مورخ  11111/91/23مطابق با نامه شماره *

           امكـان پـذیر  انـس  بـا اورژ ت همكاری ،انتقال مصدومان بصور پشتیبانی بهنیاز اعالم در صورت لی اورژانس بوده و

 .می باشد

لـه اول رهـا سـازی ، نجـات و در صـورت نیـاز انتقـال        اموریت اصلی پایگاهها وپستها دروهنظر به اینكه متبصره :

 در پایگاه نمی باشند. عوامل امدادی مجاز به بستری مصدومینمصدومین به مراكز درمانی میباشد لذا 

 

مـدیرعامل  بـه عهـده   بازرسی مستمر  عملیاتی ،تداركاتی و سن اجرای طرح  و مسؤلیت اجرایبرح رمستمنظارت *

 باشد.استان می

و با رعایت شرایط ذیل مشـخص  « جمعیت هالل احمرپست امداد و نجات نوروزی »بایستی  با عنوان  هاكلیه پست*

 گردد:

 وي كه از فاصله دور  قابل رؤیت وخواندن باشد. حتابلوها ي راهنما بایستی از اندازه مناسب برخوردار بوده به ن 

 كیلومتردر طرفین و روبروي پست بصورت یکنواخت نصب گردد پنج یك و  تابلوها به فاصله  

 

 البسه می بایست قبل از اجرای طرح بین نجاتگران فعال طرح توزیع گردد. *

موظفنـد ضـمن   ( و امـدادگر  پزشک یـا پرسـتار   ، نجاتگر)اعم از كاركنان وداوطلبان طرح   كلیه نیروهای امدادی*

دارای عالمـت   اسـییلت وشـلوار(قرمزرن   -فصل )پیـراهن وشـلوار  ملبس به لباس فرم امدادی  ری ،هآراستگی ظا



 

مسئولیت حفظ ظاهر و پوشش امدادی عوامل به عهـده مسـئول   مشخصه سازمان امداد و نجات باشند. بدیهی است 

 .خودداری گردد( "االبسه آبی رن  قدیمی در طرح جده ) ازاستفاد شیفت مربوطه می باشد

مـی  سازمان امـداد و نجـات    27دوره بازآموزی نوروزهمراه داشتن كارت شناسایی كلیه عوامل امدادی موظف به *

 د.نباش

، بازدید و فـرم هـای مربوطـه    دفترثبت گزارش  پایگاهها و هاكلیه پستشعب موظف است برای  جمعیت استان و*

روزانه در دفـاتر   هایو بازدیدماموریتها   فعالیتها ، ملزم به ثبت گزارش مسؤل پست یا پایگاه  یل نماید وتهیه وتحو

 باشد.مربوطه می

 ساعته می باشد . 91نجات بصورت  و امداد پایگاهها وپستهایفعالیت ساعت *

معرفی مراكـز درمـانی    به تعیین و است ضمن هماهنگی بادانشگاههای علوم پزشكی نسبت جمعیت استان موظف*

واجد شرایط پذیرش مصدومین سوانح مختلف ونوع خدمات آنها )داخلی ، جراحی ، سوختگی و ...( بـه مسـئولین و   

.بدیهی است كه این امـر بایسـتی بصـورت مكتـوب و      اقدام نمایندنجاتگران پایگاه های امداد و نجات بین شهری 

 عالنات پایگاه نصب گردد.مستند به پایگاه ها ابالغ و در محل تابلو ا

 -شـیفت آمـاده عملیـات    رعایت بخشنامه های صادره در راستای آمادگی پایگاها و پست ها جهت پاسـخگوئی ) *

 .می باشدآمادگی نیروها و تجهیزات ( الزامی  –وداروییدپوی اقالم امدادی 

 امداد هوايی: -ب 

یار جمعیت(تنها در حوادث و سوانح بوقوع پیوسته بهره گیری از خدمات امداد و نجات هوایی )بالگرد در اخت*

امكان پذیر بوده و خارج از آن مشروط به  3و به منظور تسریع در خدمات امداد و نجات ذكر شده در ماده 

نجات  ی سازمان امداد وسوی مراجع مربوطه مطابق با استانداردهاست كتبی وتامین هزینه های آن ازدرخوا

 می باشد .امكان پذیر

با  سازمان EOC هماهنگیواستان  EOCفرآینددرخواست ازطریقاساس پروازی بر لیه مأموریتهایك*

قابل اجرا خواهد بود و می بایست هماهنگی  یا مركز امداد و نجات هوایی/ معاون عملیات ریاست سازمان 

 بعمل آمده توسط مركز امداد هوایی به شركت نوید ابالغ شود.

به حوادث ،شایسته  ت امداد و نجات هوایی در پاسخگویی سریع ،موثر و كارآمدعنایت به اهمیت عملیابا* 

مبنی بر بازنگری در بخشنامه عملیات امداد و  13/11/25مورخ  36511/91/25است استانها ، وفق نامه شماره 

 نجات هوایی و خدمات پروازی عمل نمایند.

اعالم  مركز امدادهوایی سازمان خواهد بود كه متعاقبانحوه و زمان استقرار بالگرد با توجه به برنامه ریزی *

 خواهد شد.

و  كنار پایگاههای امداد جاده ای )با رعایت كلیه اصول ایمنیتقرار بالگرد در طول روز باید درمحل اس*

به همراه كادر مجرب تیم های امداد و نجات با تجهیزات و خودروی آمبوالنس با كلیه امكانات نجات ( امنیتی

 مورد تأیید كادر پروازی باشد. وه بود

پروازی  كادرتایید  به ومشخص ازقبل مجروحین و مصدومین جاده ای  انتقال محللیست بیمارستانهای *

 به نحوی باشد كه همزمان با درخواست امداد هوایی، هماهنگی الزمشبكه ارتباطی همچنین  و رسیده باشد

 د.به عمل آیمجروحین و مصدومین  درخصوص پذیرش

در خصوص محل استقرار بالگرد، حفاظت وسیله و مسیر نشست و برخاست آن، ایمنی كامل مد نظر قرار *

 گیرد.



 

رعایت مقررات ایمنی پرواز و تصمیم گیری نهایی انجام ماموریت پروازی به عهده خلبان فرمانده بالگرد می *

 باشد.

سوار و ا می باشد و از پروازهای غیر ضروریدر طول زمان اجرای طرح فقط مأموریت های امدادی قابل اجر*

 كردن افرادی كه حادثه دیده نیستند به بالگرد اجتناب شود.

نفربرای  11و   MIL17 نفر برای بالگرد  15از  بیشتر با توجه به بیمه نامه بالگردها، تعداد سرنشینان*

 نباشد. BELL 915نفر  برای بالگرد  1و      BELL119بالگرد

ه پروازها و تاریخ اعالم شده اعزام بالگرد منوط به زمین گیر نشدن بالگرد به دلیل فنی و همچنین انجام كلی*

 شرایط مساعد جوی می باشد.

 

   :هـزینـه ها  عتبارات وا - 11ماده 
ازمحل فعالیت عملیات دربودجه عملیاتی  پیش بینی شده ،مذكور ازمحل اعتبارات استانیهزینه های اجرای طرح 

 تامین وقابل انجام میباشد.هزینه های طرح عبارتنداز: 26سال نجات برنامه امدادو

 امدادگر و نجاتگر كمک هزینه ایاب و ذهاب نیروهای داوطلب -1

 مصرف درجا درصد11 + طرحهزینه سوخت خودروها ، موتورسیكلت ها و قایق های شركت كننده در  -9

 .هزینه خرید و شارژ كیسولهای آتش نشانی و اكسیژن -3

 نه خرید داروهای اولیه و ضروری ، تجهیزات پزشکی  و سایر وسایل مصرفی پزشکی.هزی -4

 رسانی ،ارسال پیامک ، چاپ بنرهای طرحهزینه تبلیغات و اطالع -5

 هزینه توزیع غذای گرم   -6

 هزینه مأموریت و حق الزحمه پرسنل  -7

 امدادی هزینه تعمیرات امکانات و تجهیزات -8

 

  تبصره :

طرح ملی " پروژه لی امداد و نجات از محل اعتبارات فعالیت عملیات امداد و نجات ینه های اجرای طرح مهز

ازطریق خزانه داری کل جمعیت تأمین و به استانها حواله  " 411-224-44-7کدپروژه امداد و نجات نوروزی به 

 خواهد شد . 

 



 

 :مدادگر( پرسنل و هزینه ایاب وذهاب نیروهای داوطلب )نجاتگرو ا فوق العاده ماموریت
بـه شـماره   جمعیت وخزانه داركل دبیركل ر و امدادگر برابر بخشنامه صادره كمک هزینه نجاتگران ، پزشک یا پرستا

 .صورت می پذیرد مطابق جدول ذیل  95/11/26مورخ   31231/91/26

                                                                                                                                           

 
 

 

 

 

 



 

 .نیروهای پایگاه وپست درطول اجرای طرح الزامی می باشد به ازای هر نفر از گرم غذای و توزیع تأمین: 1تبصره        

ـ  و شش  سیریال)معادل  361111هزینه غذایی طرح به ازای سرانه هرنفر رط توزیـع  هزارتومان(بصورت روزانه بـه ش

 .شام(بالمانع است )پرداخت نقدی ممنوع میباشد(-ناهار-غذا)صبحانه

در ایام تعطـیالت رسـمی در طـول اجـرای طـرح      پرداخت كمک هزینه ایاب وذهاب نیروهای داوطلب  :2تبصره

 باضریب دو پرداخت گردد.

 1بنـد  برابـر  پـس از تاییـد   با ابالغ رسمی جمعیت در طرح نوروزی  كاركنان فوق العاده ماموریت:3تبصره      

 . باشدقابل پرداخت می جمعیت هالل احمر 1326ضوابط اجرائی  بودجه سال 



 

 :باز توانی وآمادگی نیروها -11ده ما
نجـات   و امـداد ملی ونیروهای امدادی در طرح  نجاتگرانحضور گسترده  نجات و و امداد حساسیت بحث با توجه به

مامی عوامل شركت كننده نسبت به حضور تجمعیت استان موظف است ومهارت ، آمادگی ارتقاء  منظور به 27نوروز

 . تمهیدات الزم را بعمل آورنددر طرح 

 

 :ارزیابی نظارت و -12ماده 
كـارت شناسـایی مـرتبط و ابالغیـه      دارایستادی كه  ارزیابانرزیابی عملكرد استان در اجرای بهینه طرح از سوی ا

 یرد.می پذماموریت می باشند صورت 

 

 

 


